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Jak co roku, 11 listopada w 
Teatrze im. A. Mickiewi-

cza w Cieszynie, miała miejsce 
uroczysta Sesja Rad Gmin Zie-
mi Cieszyńskiej, podczas której 
odbyło się wręczenie Złotych i 
Srebrnych Cieszynianek. Z Gmi-
ny Dębowiec wyróżniony tą pre-
stiżową nagrodą został pan An-
drzej Klimowski.

Andrzej Klimowski - 
rzeźbiarz - malarz urodził 
się 7 maja 1967 roku. Od 
dzieciństwa przejawiał 
uzdolnienia muzyczne i 
plastyczne. Jego osobo-
wość, niekiedy niezrozu-
miałą dla innych, kształto-
wał w dużej mierze pobyt 
w malowniczo położonej 
miejscowości - Gruszo-
wiec w Beskidzie Wy-
spowym w Małopolsce, 
gdzie mieszkał do 19 roku 
życia. Artysta na co dzień 
czuje w sobie tzw. góralską duszę. 
Jego pradziadowie wywodzą się z 
Waksmundu koło Nowego Targu. 
Często wyznaje i jest z tego dum-
ny, że góralska muzyka, ludzie, 
malownicze gronie i nawet gór-
skie powietrze są inspiracją jego 

W środę, 12 listopada 
2008 r., w  Gmin-

nym Centrum Kultury w 
Łączce odbyło się wręczenie 
medali nadanych przez Pre-
zydenta RP.

Uroczystość otworzył i 
prowadził kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Remi-
giusz Jankowski. Następnie 
do jubilatów zwrócił się wójt 
gminy, gratulując tak wspa-
niałej rocznicy. Nie obyło się 
bez kwiatów oraz drobnych 
upominków, które wręczył 
przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Chwastek. Swoim 
występem uroczystość uświet-
nił dziecięcy  zespół regional-
ny „Ogrodzanie” ze Szkoły 
Podstawowej w Ogrodzonej. 

Pary małżeńskie obchodzą-
ce jubileusz 50-lecia w 2008 
roku to: Helena i Jerzy Retka 
z Dębowca, Lidia i Jan Sikora 
z Gumien, Ewa i Franciszek 
Pietrzyk z Iskrzyczyna, Maria 
i Jerzy Smelik z Iskrzyczyna, 
Maria i Alojzy Stupek z Iskrzy-
czyna, Erna i Henryk Wowra z 
Kostkowic, Bronisława i Jó-
zef Kubień z Kostkowic, Ire-

na i Gustaw Bączek z Łączki, 
Daniela i Bolesław Ciemała z 
Ogrodzonej, Janina i Alfred Ja-
błońscy z Ogrodzonej.

Złotym jubilatom życzy-
my dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia i spokoju.

L a u r y  C i e s z y n i a n k i  2 0 0 8
twórczości. Dzięki swojej żonie - 
jak mówi żartem - która jest jego 
natchnieniem, sponsorem i mena-
dżerem - tworzeniem zajmuje się 
na co dzień. Posiada swoją gale-
rię w Łączce w gminie Dębowiec, 
przy starej drodze z Cieszyna do 
Skoczowa. Można tam zobaczyć 
jego prace oraz odwiedzić stwo-
rzoną i prowadzoną przez niego 

izbę regionalną. Galeria i izba re-
gionalna są, jak na razie, jedyny-
mi tego rodzaju miejscami kultury 
w przepięknej Gminie Dębowiec. 
Można nieodpłatnie odwiedzać je 
przez 7 dni w tygodniu. Artysta 
specjalizuje się w wykonywaniu 

płaskorzeźb: - realistycznych, o 
tematyce dowolnej, wykonywa-
nych bardzo szczegółowo, robią-
cych wrażenie obrazu trójwymia-
rowego. Wykorzystuje grubość do 
warstwowego 
rozmieszcze-
nia najdrob-
niejszych de-
tali z jednego 

kawałka drewna bez doklejania 
tworzy najdrobniejsze elementy. 
Te właśnie prace znajdują naj-
większe zainteresowanie i uzna-
nie poważnych ludzi i instytucji. 
Marzeniem artysty jest stworze-
nie skansenu - zrekonstruowanie 

wiejskiego osiedla z domami, 
zabudowaniami gospodarczymi i 
innymi eksponatami. Celem jego 
przedsięwzięcia - jak mówi - jest 
uratowanie choć części kultury 

tradycyjnej 
okolicznych 
miejscowo-
ści, histo-
rii, swojej 
tożsamości 
i piękna na 
p o t r z e b y 
nas samych 
(choć nieraz 
nie jesteśmy 

tego świadomi) i użytek dalszych 
pokoleń. Pan Andrzej chciałby 
też powiększyć swoją galerię, 
by mieściło się w niej więcej 
eksponatów i aby zwiększyło to 
atrakcyjność tego miejsca oraz 
regionu. 

Dorota Krzyżanek
 
Foto: OX.pl

Więcej zdjęć na stronie:
fotoreportaz.ox.pl/fotore-

portaz,2111,uroczysta-sesja-w-
teatrze.html

Zdjęcia jubilatów - str. 11
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OgłOszenie O jubileuszu
60-lecia szkOły

Policjant
wyjaśni najlepiej !!

krOnika pOLiCyJna
W dniu 04 września 2008 

roku z terenu posesji w Ogrodzo-
nej mieszkaniec tej wsi dokonał 
kradzieży zboża oraz drewna na 
szkodę mieszkańca Ogrodzo-
nej. Sprawę skierowano do Sądu 
Grodzkiego w Cieszynie.

W dniu 29 września 2008 
roku mieszkanka Ustronia zgło-
siła włamanie do swojego sa-
mochodu, zaparkowanego przed 
kościołem katolickim w Dębow-
cu. Postępowanie prowadzi KP-
Strumień.

W dniu 01 października 2008 
roku zgłoszona została kradzież 
gaśnic z terenu Ośrodka Zdrowia 
w Dębowcu. Postępowanie pro-
wadzi KP-Strumień.

W dniu 04 października 2008 
roku z interwencji domowej do 
Izby Wytrzeźwień został przewie-
ziony mieszkaniec Gumien.

W dniu 07 października 2008 
roku zgłoszone zostały 3 włama-
nia do budynków w stanie budo-
wy oraz altanki na terenie Iskrzy-
czyna na szkodę mieszkańców 
Cieszyna oraz Skoczowa.

W dniu 13 października 2008 
roku z terenu posesji w Ogrodzo-
nej mieszkaniec tej wsi dokonał 
kradzieży siana oraz zboża na 
szkodę mieszkanki Ogrodzo-
nej. Sprawę skierowano do Sądu 
Grodzkiego w Cieszynie.

W dniu 07 listopada 2008 
roku na parkingu w Ogrodzonej 
kierujący samochodem cięża-
rowym m-ki Scania obywatel 
Czech, podczas manewru cofania 
doprowadził do kolizji z samo-
chodem ciężarowym m-ki Iveco, 
kierowanym przez obywatela 
Słowacji. Sprawcę kolizji ukara-
no MKK.

W dniu 14 listopada 2008 
roku na ulicy lokalnej w Gumnach 
kierująca samochodem m-ki Ford     
Fiesta mieszkanka Cieszyna wy-
musiła pierwszeństwo przejazdu, 
w wyniku czego doprowadziła 
do zderzenia z samochodem m-ki 
Fiat Seicento, kierowanym przez 
mieszkańca Kostkowic. Sprawcę 
kolizji drogowej ukarano manda-
tem karnym.

Na terenie  Gminy Dębowiec 

w miesiącach wrzesień-listopad 
br.,  funkcjonariusze policji z KP-
Strumień z różnego powodu inter-
weniowali 58 razy. w rozbiciu na 
poszczególne sołectwa daje to:

- Dębowiec: (19 interwencji)
- Ogrodzona: (12 interwencji)
- Simoradz: (7 interwencji)
- Iskrzyczyn: (5 interwencji)
- Kostkowice: (6 interwencji)
- Łączka (2 interwencji)
- Gumna: (7 interwencji)

POLICJA RADZI:
Podczas włamania i kradzie-

ży zasadne byłoby:
- natychmiast wezwać policję
- nie dotykać żadnych przed-

miotów ani nie chodzić po miej-
scu zdarzenia, aby nie zatrzeć 
śladów

- ustalić świadków zdarzenia
PORADnIK
Z KODeKsu:
art. 119 Kodeksu Wykroczeń 

(kradzież z wykroczenia) „kto 
kradnie lub przywłaszcza sobie 
cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej 
wartość nie przekracza 250 zł 
podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolności albo grzywnie”.

art. 278 Kodeksu Karnego 
(kradzież z przestępstwa) „kto 
zabiera w celu przywłaszczenia 
cudzą rzecz ruchomą, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”.

atr. 279 Kodeksu Karnego 
(kradzież z włamaniem) „kto 
kradnie z włamaniem podlega 
karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10”. – włamanie jest 
pokonaniem przez sprawcę prze-
szkody, np. przecięcie kłódki, 
wyłamanie zamka w drzwiach, 
wyrwanie krat, rozbicie szyby, 
jeżeli obiekt jest szczelnie poza-
mykany.

Art. 281 Kodeksu Karnego 
(kradzież rozbójnicza) „kto w 
celu utrzymania się w posiadaniu 
zabranej rzeczy, bezpośrednio po 
dokonaniu kradzieży, używa prze-
mocy wobec osoby lub grozi na-
tychmiastowym jej użyciem albo 
doprowadza człowieka do stanu 
nieprzytomności lub bezbronno-
ści, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.

mł.asp. Rafał Pszczółka
Sporządził:

dzielnicowy KP-Strumień

sZAnOWnI PAŃsTWO !
Już za dwa lata w 2009 roku Zespół szkół Budowlanych im. 

gen. stefana Grota Roweckiego w Cieszynie obchodzić będzie 
jubileusz 60-lecia szkoły, włączając się tym samym w obchody 
1200-lecia powstania miasta Cieszyna.

Z tej okazji pragniemy zorganizować nie tylko zjazd absolwen-
tów i nauczycieli szkoły, planujemy również uroczystość poświęcenia 
sztandaru.

Obchody jubileuszowe odbędą się w listopadzie 2009 roku w Te-
atrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie środków 
na zakup sztandaru i wydanie z tej okazji pamiątkowego albumu.

Z góry dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb, będziemy 
wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na nasze konto 18 1020 1390 
0000 6002 0023 2348.

W imieniu organizatorów
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie

Bronisława Grzelec-Manowska

24 września w Szkole Pod-
stawowej w Dębowcu odbyła się 
prelekcja policjanta, dotycząca 
bezpieczeństwa dla dzieci z klas I 
– III. Już tradycją stało się zapra-

szanie do naszej placówki pana 
Mariusza Tomicy z sekcji ruchu 
drogowego w Pogwizdowie, 
który w bardzo ciekawy sposób 
przybliżył najmłodszym najważ-
niejsze zagadnienia związane z 
odpowiednim poruszaniem się po 
jezdni.

I tym razem wizycie naszego 
gościa towarzyszyła oprawa arty-

styczna, którą wykonali ucznio-
wie klasy VI- przygotowali oni 
krótki program artystyczny pt.: 
Przygody Remigiusza z ruchem 
drogowym. Scenografię przed-

stawienia tworzyły prace zwią-
zane z tematyką bezpieczeństwa, 
stworzone przez uczniów szkoły 
podstawowej. 

Na zakończenie prelekcji 
uczniowie klas I otrzymali od 
zaproszonego gościa znaczki 
odblaskowe, za które serdecznie 
dziękujemy. 
Danuta Jankowska, pedagog szkolny
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z  O b r a d  r a d y  G m i n y

fundaCJa dLa ratOwania
zwierząt bezdOmnyCh emir

na sesjach Rady Gmi-
ny Dębowiec, które 

odbyły się  30 września,  oraz 
28 października 2008r. podjęto 
uchwały m.in. w następujących 
sprawach:

* zmian budżetu gminy Dę-
bowiec na 2008r.

* zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Dębowiec Nr 111/XIII/08 z 
dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie 
zatwierdzenia projektu zestawienia 
przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok 

* zwolnienia z podatku od 
nieruchomości oraz podatku od 
środków transportowych, w ra-
mach regionalnej pomocy inwe-
stycyjnej dla przedsiębiorców na 
terenie Gminy Dębowiec.

* zmiany uchwały w sprawie 
określenia zasad nabywania, zby-
wania i obciążania nieruchomo-
ści oraz ich wydzierżawiania na 
okres dłuższy niż 3 lata

* przyjęcia darowizny nieru-
chomości położonych w Gumnach 
i Dębowcu, z przeznaczeniem na 
urządzenie dróg gminnych 

* zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Dębowiec Nr 100/XI/07z dnia 
27 listopada 2007r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych  na 2008 r.

* przyznania wyróżnienia pn. 
„Laur Srebrnej Cieszynianki” dla 
pana Andrzeja Klimowskiego z 
Łączki

* określenia warunków i try-
bu wspierania finansowego, roz-

woju sportu kwalifikowanego na 
terenie Gminy Dębowiec.

* zawarcia porozumienia 
z Gminą Skoczów dotyczące-
go zorganizowania nauki religii 
w Kościele Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

* ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
obszarze Gminy Dębowiec, ulg i 
zwolnień z podatku od niektórych 
nieruchomości w 2009 r.

* ustalenia wysokości podat-
ku od środków transportowych w 
2009 r.

* opłaty od posiadania psów 
na 2009 rok

W ramach zapytań i wolnych 
wniosków poruszono m.in. nastę-
pujące sprawy:

* możliwości utworzenia bez-
piecznego przejścia dla pieszych 
przy drodze z Łączki w kierunku 
Kostkowic

* możliwości liczenia na sfi-
nalizowanie budowy kanalizacji 
na ul. Cieszyńskiej w Dębowcu 

* czy interweniowano w spra-
wie ustawienia ekranów dźwię-
kochłonnych wzdłuż drogi eks-
presowej?

* możliwości usunięcia 
nierówności powstałych na na-
wierzchni drogi wzdłuż Szkoły 
Podstawowej w Ogrodzonej

* czy przewidywana jest wy-
miana przystanku autobusowego 
koło Domu Wiejskiego w Iskrzy-
czynie? Jeżeli nie, czy można 
ustawić kosz na śmieci na terenie 
tego przystanku.

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

O ś w i e t L e n i e  u L i C z n e

Zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców w zakre-

sie porządku publicznego oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
należy do zadań własnych gmi-
ny. Niewątpliwie, oświetlenie 
uliczne, zwłaszcza w przypadku 
dróg pozbawionych ciągów pie-
szych (chodników), przyczynia 
się w sposób zdecydowany za-
równo do realnego podwyższe-
nia tego bezpieczeństwa jak i 
odczucia samych mieszkańców, 
że mają zagwarantowane w mia-
rę bezpieczne poruszanie się po 
drogach publicznych – zarówno 
tych powiatowych jak i gmin-
nych. Jednak z punktu widzenia 
ekonomicznego, a również ten 
aspekt należy brać pod uwagę, 
nie wszędzie budowa oświetle-
nia ulicznego jest uzasadniona. 

Obecnie na terenie Gminy 
Dębowiec działa 27 odcinków 
oświetlenia ulicznego, na które 
składa się 218 punktów świetl-
nych. Koszt energii elektrycz-
nej, zużytej na te cele wyniósł 
w 2007 roku 97 790,56 zł, a do 
końca 08.2008 r. wyasygnowa-
no z gminnej kasy 68 318,16 
zł. Dodatkowo, do kosztów 
utrzymania należy doliczyć: 
konserwację – roczny koszt 29 

Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR
Oddział Terenowy w Cieszynie
Katarzyna Brandys-Chwastek 
609 812 206, 603 244 518
dea2@op.pl

Alicja Cieślar
606 911 687
ala.cieslar6@wp.pl

037 zł (11,10 zł za jeden punkt 
świetlny miesięcznie), dzierża-
wę słupów energetycznych – 
655 zł (26,20 zł za jeden punkt 
świetlny lub słup przez który 
przechodzi przewód zasilający 
- opłata roczna). W bieżącym 
roku, koszt utrzymania oświe-
tlenia ulicznego może przekro-
czyć kwotę 120 000 zł. W 2009 
roku, ze względu na planowa-
ne 50 proc. podwyżki energii 
elektrycznej, w budżecie Gmi-
ny Dębowiec zostanie zapla-
nowana kwota ok. 200 000 zł. 
W przypadku budowy nowego 
oświetlenia ulicznego, należy 
liczyć się z wydatkiem oko-
ło 1 500 – 1 600 zł za każdy 
punkt świetlny. Kwoty te nie 
uwzględniają kosztów projektu. 
Warto również nadmienić, że 
Gmina Dębowiec, podobnie jak 
wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego, będą zobowiąza-
ne – sukcesywnie od 2009 roku 
- do wymiany energochłonnych 
opraw i świetlówek, które w na-
szej gminie stanowią około po-
łowę wszystkich użytkowanych 
elementów świetlnych.

Zgodnie z ustaloną z Rada 
Gminy procedurą, decyzja o 
budowie nowych punktów 

oświetlenia ulicznego zostanie 
podjęta po przeprowadzeniu 
jego inwentaryzacji na terenie 
całej Gminy. Uzyskane tą drogą 
informacje pomogą w podjęciu 
decyzji, które punkty świetlne 
należy zlikwidować, a gdzie na-
leży wybudować nowe. Wydaje 
się, że w obecnej sytuacji naj-
bardziej ekonomicznie uzasad-
nionym rozwiązaniem będzie 
oświetlenie miejsc szczególnie 
niebezpiecznych, takich jak 
krzyżowania czy zakręty. Jed-
nak decyzja o tym gdzie i jak 
technicznie zostanie to rozwią-
zane zapadnie po konsultacji z 
Radą Gminy, Radami Sołeckimi 
i organem właściwym do spraw 
opiniowania rozwiązań w za-
kresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Zakończenie prac 
nad inwentaryzacja jest plano-
wana na grudzień 2008 r. 

Bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego, to nie tylko oświetle-

nie uliczne ale również sposób 
zachowania się pieszych na dro-
dze, a przede wszystkim dbałość 
o elementy odblaskowe. Zasada 
„widzę i jestem widziany” po-
winna obowiązywać szcze-
gólnie na wsiach, w porze od 
zmierzchu do świtu. W mediach 
i poprzez różnego rodzaju akcje 
informacyjne podkreśla się rolę 
elementów odblaskowych czy 
to wszytych, czy też umiesz-
czanych samemu na ubraniu; 
właściwe oświetlenie roweru 
i bezpieczne poruszanie się po 
drodze. Apelują o to policjanci, 
nauczyciele i kierowcy. 

Nie zawsze udaje się postu-
laty mieszkańców wprowadzić 
w życie, ale czynimy usilne sta-
rania, aby istniejące już oświe-
tlenie było zawsze sprawne i 
poprawiało bezpieczeństwo na 
drodze.
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ObChOdy 90-LeCia pOwOłania rady narOdOweJ
ksiĘstwa CieszyŃskieGO

Przed 90 laty upadały 
monarchie i trony au-

striackich Habsburgów, prusko 
- niemieckich Hohenzollernów i 
rosyjskich Romanowów. Na gru-
zach cesarskich Austro - Węgier, 
Niemiec i Rosji odradzały się 
bądź wyrastały nowe państwa. 

19 października 1918 roku w 
Cieszynie grupa działaczy pol-
skich utworzyła Radę Narodową 
Księstwa Cieszyńskiego, która w 
nazwie nawiązywała do tradycji 
piastowskich Śląska Cieszyńskie-
go i która stała się pierwszą zor-
ganizowaną i niezależną polską 
władzą na ziemiach zamieszki-
wanych przez Polaków, powsta-
łą jeszcze przed zakończeniem I 
wojny światowej.

Powstanie polskiej Rady 
Narodowej jesienią 1918 r. było 
tworzeniem władzy państwowej, 
która między Bielskiem, Cieszy-
nem a Frydkiem leżała już fak-
tycznie na ulicy. W tych pierw-
szych decydujących chwilach po 
załamaniu się starej Austrii szybsi 
i lepiej zorganizowani okazali się 
Polacy. Dynamiczny początek 
działalności Rady Narodowej i 
późniejsze wrastanie Śląska Cie-
szyńskiego w odradzającą się po 
123 latach niewoli Rzeczypospo-
litą Polską nie było chwilowym 
impulsem, ale ukoronowaniem 
rozwijającego się od ponad pół 
wieku polskiego ruchu naro-
dowego, wynikającym także z 
przewagi etnicznej miejscowego 
żywiołu polskiego. Ruch ten, któ-
ry po Wiośnie Ludów 1848 roku 
rozwijali Paweł Stalmach, ks. 
Ignacy Świeży, pastor Franciszek 
Michejda i ich liczni współpra-
cownicy, tworzyły zarówno par-
tie polityczne: Związek Śląskich 
Katolików, Polskie

Zjednoczenie Narodowe i 
Polska Partia Socjalno-Demo-
kratyczna, jak i liczne organi-
zacje społeczne, gospodarcze i 
kulturalne, wśród których wy-
różniała się, powstała w 1885 r. 
Macierz Szkolna oraz tytuły pra-
sowe - z „Gwiazdką Cieszyńską” 
i „Dziennikiem Cieszyńskim” na 
czele. Od 1895 r. symbolem ru-
chu polskiego stało się także gim-
nazjum polskie w Cieszynie, a 
od 1909 r.- gimnazjum polskie w 
Orłowej. W 1914 r. z Cieszyna na 
front rosyjski wyruszyli śląscy le-
gioniści, których ponad 600 prze-

winęło się przez polskie formacje 
legionowe. Mimo strat i kłopotów 
wojennych, w perspektywie zbli-
żających się politycznych przeło-
mów istniały więc w Cieszynie i 
okolicy zorganizowane siły pol-
skie, zdolne do zdecydowanych 
wystąpień.

Rozpoczęciu przejmowania 
władzy przez Radę Narodową 
Księstwa Cieszyńskiego sprzyja-
ło zdezorientowanie miejscowych 
austriackich Niemców, którzy je-
sienią 1918 roku byli narodem 
pokonanym. Słabi byli jeszcze 
Czesi, ustępujący liczebnie i or-

ganizacyjnie Polakom.
Pierwsza Polska Niepodle-

głość - jak nazwać można efekty 
aktywności, posiadających od-
powiedni potencjał, cieszyńskich 
Polaków na śląskich rubieżach 
odradzającej się jesienią 1918 
r. Polski, zasługuje na uznanie i 
pamięć. W ciągu krótkiego cza-
su miejscowa ludność polska, 
nie mogąc liczyć na pomoc z 
zewnątrz, sama na niewielkim 
obszarze zbudowała podstawy 
polskiej państwowości, które w 
następnych miesiącach w miarę 
sprawnie funkcjonowały. Przed 

zawieszeniem broni na zachod-
nim froncie I wojny światowej i 
przed powstaniem w Warszawie 
pierwszego w pełni wolnego rzą-
du Rzeczypospolitej Polskiej w 
małym Cieszynie powiewały już 
biało – czerwone flagi. 

Krzysztof Nowak
Tekst Krzysztofa Nowaka 

pochodzi z ulotki „Pierwsza Nie-
podległość” wydanej przez Biu-
ro Promocji i Informacji Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie. 

Rota przysięgi RNKC jako 
organu rządu polskiego.

Fot. R. Karpińska
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„złoto przeposka” dla dębowca

OGóLnOpOLska akCJa uniCef
„na ratunek dzieCiOm w kOnGO”

JesieŃ przybyła LiśĆmi zdarzeŃ sypnĘła

Dzieci z Demokratycznej 
Republiki Kongo po-

trzebują tego, by świat o nich 
usłyszał i wyciągnął do nich 
pomocną dłoń. Rocznie w Kon-
go umiera ponad pół miliona 
dzieci, czyli więcej niż u nas się 
rodzi. To największa katastrofa 
humanitarna od czasów II woj-
ny światowej. Dzieciom brakuje 
wszystkiego: jedzenia, wody, le-
karstw, szczepionek. 

W związku z tak dramatycz-
ną sytuacją UNICEF rozpoczyna 
akcję zbierania funduszy na rzecz 
ratowania życia dzieci w Kongo.

Celem Akcji jest:
- uwrażliwienie dzieci w Pol-

sce na problemy ich rówieśników 
w innych krajach,

- wykształcenie odruchu chę-
ci niesienia pomocy,

- zebranie środków na rato-
wanie życia dzieci w Demokra-
tycznej Republice Konga.

1 szczepionka przeciwko od-
rze ratująca życie dziecka = 50 
gr.

1 specjalny posiłek (terapeu-
tyczna żywność) podawany skraj-
nie niedożywionym dzieciom 
„Plumpy Nut” = 82 gr.

W związku z powyższą infor-
macją uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Dębowcu zgłosili swój 
udział w opisywanej akcji. Koor-
dynatorzy przedsięwzięcia, Panie 
Danuta Jankowska i Irena Chwa-
stek informują, że akcja trwać 
będzie na terenie całej Gminy 
Dębowiec począwszy od pierw-
szego grudnia 2008 roku. W tym 
czasie organizowane będą różne-
go rodzaju koncerty, kiermasze, 
wystawy, konkursy itp., do któ-
rych udziału bardzo serdecznie 
wszystkich zapraszamy. Oprócz 
tego w wielu miejscach wysta-

W szkole Podstawowej 
w Dębowcu zawiał 

jesienny wiatr. Aby urozmaicić 
uczniom w nauczaniu zintegro-
wanym naukę, na każdym je-
siennym liściu inne wydarzenia 
zapisał. 

Z dniem 1 września 2008r po 
raz pierwszy progi szkoły prze-
kroczyło 34 pierwszoklasistów. 
Odświętnie ubrani, z piosenką 
na ustach zostali pasowani przez 
Panią Dyrektor Katarzynę Rymar 
na uczniów kl. Ia i Ib  SP w Dę-

bowcu. W kolejnych tygodniach, 
aby zdobywanie wiedzy można 
nazwać ciekawą przygodą, od-
były się wycieczki do pięknych 
dębowieckich lasów na zieloną 
lekcję przyrody. 

Inną tematykę zajęć „Od zia-
renka do bochenka” dzieci z kl. 
III mogły zrealizować w praktyce. 
Dzięki przychylności właścicieli 
dębowieckiej piekarni „Dąb” p. 
Szewczyk uczniowie mogli zo-
baczyć, dotknąć i posmakować 
tego, co z rąk piekarza w piekar-

ni wychodzi. Na dowód tego, iż 
w szkole uczymy się nie tylko 
praktycznie, ale też magicznie, 
30.09.2008r dzieci mogły spotkać 
się z prawdziwymi czarodziejami 
w interaktywnym pokazie magii. 

W połowie października 
uczniowie klasy Ia postanowili 
pokazać rodzicom, jak bardzo 
podoba im się szkoła. Razem z 
wychowawczynią zaprosili rodzi-
ców na zajęcia otwarte. Zgodnie z 
kalendarzem świąt, wraz ze zbli-
żającym się 1 listopada, dzieci z 

klas I – III odwiedziły pobliskie 
cmentarze, miejsce pamięci w 
Dolcach i obelisk upamiętniający 
zrzut Cichociemnych w centrum 
Dębowca. Złożyły tam kwiaty i 
zapaliły znicze.

      Niedługo z nieba posypią 
się migoczące gwiazdki śniegu. 
Wraz z nimi nastanie czas Andrze-
jek, Mikołajek, Świąt…Jednego 
nasi uczniowie mogą być pewni. 
U nas znów zawiruje świat.

mgr Katarzyna Wojtyczko 

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Goleszowie or-

ganizował 24 października br. 
III Regionalny Konkurs Gwa-
rowy o „Złotóm Przeposke”. 
Wzięły w nim udział 23 drużyny 
ze szkół podstawowych i gimna-
zjów Śląska Cieszyńskiego.

Drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Dębowcu, w skład któ-
rej wchodzili uczniowie klasy 
szóstej, wykazała się znajomością 
gwary cieszyńskiej oraz tradycji 
swoich przodków i odniosła zwy-
cięstwo. Członkom Komisji Sę-
dziowskiej Konkursu spodobała 
się piosenka ludowa przy akom-
paniamencie akordeonu oraz 
reklama rodzimej solanki ter-
malnej, którą przedstawili gwarą 
uczniowie przygotowani przez 
nauczycielkę Krystynę Moskałę. 
Zwycięzcy: Agata Golec, Paulina 
Szendzielarz, Kacper Zaborski, 
Seweryn Nawieśniak i Damian 

Szczypka przywieźli w piątko-
we popołudnie do swojej szkoły 
nagrodę główną 
w postaci „Złotej 
Przeposki”, nagro-
dę pieniężną w wy-
sokości 500 zł oraz 
dyplomy i drobne 
upominki.

Przedstawiamy 
tekst promujący 
nasz rodzinny Dębowiec i jego 
bogactwo. Rzecz dzieje się „pod 
grzybkiem” w dębowieckim par-
ku przed szkołą.

- W krzyżu mie łómie, w hyr-
tóniu szczypie. Zaczynóm mieć 
ryme. Sóm nie wiym, czym się 
pomazać abo czego się napić.

- Może wody „Polanki”?
- Aaa ni, ...przechodzóm mie 

ciarki.
- To może „Wody Nikifora”?
- Z tego zawsze boli mie gło-

wa!

- To tej żółtej wody „Utopcule”?
- Jak pijym „Utopcule”, to na-

chodzą mie wszelki bóle.
Roztomili ludkowie przeca 

my tu mómy wode, kiero wóm 

nie zaszkodzi, jyny pómoże i je 
wielkim skarbym dymbowieckij 
ziymi, a nazywo sie:

Pochodzi z syrca ziymi cie-
szyńskij – solanka termalno, jo-
dowo-brómowo, do naturalnej 
pielyngnacji zdrowio i urody.

Uczyni przebadali tę wodę i 
wyszpekulowali, że je to lyk na 
choroby skóry do młodego i sta-
rego, do paniczek i do chłopów. 
Kiery się w ni kómpie, ni mo ani 
cellulitisa, ani żodnych pryszczy 
i zachciołek, mo lica czyrwóne i 

jyndrne ciało jak szesnostka. Do-
chtorzy zalecajóm te wode tym, co 
mają rymę, żeby wdychali pare z 
tej kómpieli. A tym, co ich bolóm 
gardła od godanio, a wiync rech-

toróm, wielebnym i artystóm 
zaleco się płukać hyrtónie: 
przez tydzień, co dziyń po-
gurglować rano i wieczór, a 
potym mosz spokój cały rok. 
Wszyscy, co majóm stresują-
cóm robote, wieczór mogóm 
se wziąć kómpiel z dodat-
kiym tej soli i są zrelakso-

wani, wypoczynci i czujóm się jak 
młody bóg. (Moja starka aji zupe 
na ni uważyła, ani solić nie musia-
ła. Strasznie praktyczne.)

Swojóm siłe czerpie nie z gór, 
jyny z ziymi, a do zmylynio, żeby 
Dębowiec nie był oblegany przez 
letnikorzy, co by jóm chcieli uży-
wać, nazywo się zabłocko. A niech 
se myślóm, że to w Zabłociu jóm 
wydobywajóm. A wy przyjeżdżej-
cie do Dębowca powdychać jodu 
pod fontannóm za darmo.

K. Moskała

wione zostaną specjalnie oznako-
wane puszki, do których prosimy 
wrzucać symboliczne kwoty.  

         Koordynatorzy akcji
„Na ratunek dzieciom w Kongo”

Danuta Jankowska, Irena Chwastek
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ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów

z języka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko

iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601 261 971

- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)
- majątkowe, rolne (upraw, zwierząt, drobiu)

niepubliczny zakład Opieki
zdrowotnej - dębowiec
Grupowa praktyka Lekarzy domowych s.C.

       pełni usługi w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej 
 - pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej 
 - położnej środowiskowo - rodzinnej 
NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 18.00. 
Do Praktyki Lekarskiej można się rejestrować osobiście, przez 
osobę trzecią lub telefonicznie pod numerem 033 8562215.
Po godzinie 18 oraz w sobotę, niedzielę i święta pacjenci z bó-
lem i z zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu przyj-
mowani będą bezpłatnie w:
Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w skoczowie
ul. Krzywa 4 tel.: 033 8581990 lub 999
Pacjenci z poważnymi urazami udają się od razu bez skierowa-
nia do Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. W przypadkach 
bardzo poważnych pacjenci udają się do Szpitala Śląskiego  
w Cieszynie.
DyżuRy LeKARZy W GRuPOWeJ PRAKTyCe 
LeKARZy DOmOWyCh:
lek. med. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznych 
Poniedziałek: 12.00 – 18.00
Wtorek: 12.00 – 14.30
Środa: 8.15 – 12.00
Czwartek: 12.00 – 14.30
Piątek: 12.00 – 18.00
W tym wizyty domowe.
lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatra
Poniedziałek:  9.30 –13.00  (8.00 – 9.30 bilanse na wezwanie)
  (13.00 – 15.00 wizyty)
Wtorek:  11.00 – 12.30  (8.00 – 11.00 szczepienia)
  (12.30 – 15.00 wizyty)
Środa:  11.30 – 18.00  (13.00 – 15.00 wizyty Patronaże)
Czwartek:  10.00 – 12.30  (8.00 – 10.00 higiena szkolna) 
  (12.30 – 15.00 wizyty)
Piątek:  9.30 – 12.45  (8.00 – 9.30 bilanse)
  (12.45 – 14.00 wizyty domowe)
lek. med. Anna Lubecka – macura – spec. chorób wewnętrznych
Wtorek:   15.00 – 18.00  
lek. med. Andrzej Kubicius – spec. chorób wewnętrznych
Ostatni czwartek miesiąca  (16.00 – 18.00)

APTeKA „ARnIKA”
mgr farmacji Jolanta Pawlus - Rus
Poniedziałek:  8.00 - 18.00 Czwartek:  8.00 - 18.00
Wtorek:  8.00 - 18.00 Piątek:  8.00 - 18.00
Środa:  8.00 - 18.00 Sobota:  8.00 - 12.00

43-426 Dębowiec
ul. Herstówki 17

tel. 33 856 23 24
(wieczorem)

0509 983 863

- komunikacyjne
- majątkowe
- rolne
- kredytów
- życiowe
- OFE
Fundusze Inwestycyjne

UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia
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  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama 

Ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów

z języka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko

Iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601 261 971

- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)
- majątkowe, rolne (upraw, zwierząt, drobiu)

43-426 Dębowiec
ul. Herstówki 17

tel. 33 856 23 24
(wieczorem)

0509 983 863

- komunikacyjne
- majątkowe
- rolne
- kredytów
- życiowe
- OFE
Fundusze Inwestycyjne

UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia

Przykładowe raty dla pożyczki gotówkowej
Pożyczka 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł
Liczba rat Rata Rata Rata

12 188 zł 235 zł 282 zł
24 104 zł 130 zł 156 zł
36 77 zł 96 zł 115 zł
48 64 zł 79 zł 95 zł
60 56 zł 70 zł 84 zł
72 51 zł 64 zł 76 zł
84 47 zł 59 zł 71 zł
96 45 zł 56 zł 68 zł

PKO BP
Agencja w Dębowcu
ul. Skoczowska 1
BONUS
tel. 033 856 25 83
Zapraszamy
od pon.-pt. 8.30 - 16.30
sobota 8.00 - 12.00

  Podziękowanie

Stowarzyszenie Organizacji Społecznych
„INICJATYWA” w Ogrodzonej
pragnie serdecznie podziękować

wszystkim Paniom, które przyczyniły się
do zorganizowania stoiska z własnymi wypiekami
na DOŻYNKACH GMINNO - POWIATOWYCH 

w Dębowcu w dniu 13 września 2008 roku.
Szczególne podziękowania należą się tym
Paniom, które robiły to bezinteresownie

z wielkim zaangażowaniem.
Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony

na cele statutowe stowarzyszenia.

 Z poważaniem Prezes Stowarzyszenia
        Mirosław Gajdacz

PODZIĘKOWANIE

Organizatorzy dożynek składają serdeczne podziękowanie 
Przedsiębiorcom z terenu gminy Dębowiec: 
CANEA Marek Mazurek  Ogrodzona, 
EKOCHRON Przedsiębiorstwo Prywatne Gluza Grażyna
i Jerzy Ogrodzona; 
DARMA  Maciej Bulanda,  Bogumił Zając Ogrodzona;   
RSP „PROMIEŃ” Marian Matejczuk w Ogrodzonej; 
STRASZNY DWÓR  Izabela Pala  Gumna;
RSP  w  Simoradzu  Zbigniew Chwastek; 
RAST Tomasz Cholewik Simorzdz; 
WIK  Tomasz Kluska, Zbigniew Widenka  Kostkowice,
ul. Dworska 82; 
Pizzeria LATINO Aneta Grzybek Dębowiec ul. Skoczowska 7;
Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c. ul. 
Skoczowska 49 Dębowiec;
Salon Fryzjerski Kojma Sylwia Iskrzyczyn;  
Salon fryzjerski KINGA Kinga Zawadzka Dębowiec,
ul. Katowicka 3
DOMBUD Hurtownia Materiałów Budowlanych Ogrodzona 76
BRAPTA  Ciuruś Dorota  ul. Dębowa 8  Dębowiec
Kopalnia i Warzelnia Solanek  Kazimierz Leszczyna
w Dębowcu  ul. Szkolna 32
Wioleta Pawlikowska  Iskrzyczyn 122
Halina i Bogusław Buchalik  Kostkowice, ul. Dworska 24
Kwiaciarnia  Barbara Holisz  ul. Katowicka 6, Dębowiec
Koło Łowieckie  „DĘBOWIEC”
za wsparcie loterii fantowej organizowanej podczas dożynek 
powiatowo gminnych w Dębowcu.
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międzynarodowy dzień bibliotek szkolnych

Październik, to miesiąc, w 
którym wiele bibliotek 

szkolnych obchodzi swoje święto. 
Również Biblioteka Szkolno-Śro-
dowiskowa w Ogrodzonej z oka-
zji Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych przygotowa-
ła szereg imprez i spotkań. Takie 
obchody są okazją do szerszego 
zaprezentowania zbiorów biblio-

tecznych, pozyskania nowych 
czytelników, a uczniowie mają 
wówczas możliwość szerszego 
uczestniczenia w życiu kultural-
nym biblioteki i szkoły. 

Obchody zainaugurowała 
wystawa ,,Autografów”, zarówno 
tych udzielonych przez pisarzy i 
poetów, jak również muzyków, 
piosenkarzy, sportowców. Wśród 
autografów pojawiły się podpisy 
takich wybitnych i znanych po-
staci jak: Czesław Miłosz, Adam 
Małysz, Robert Janowski, Jerzy 
Duda Grasz, Edward Biszorski, 
Krystyna Siesicka, Jan Chmiel, 
Małgorzata Karolina Piekarska, 
Wojcek Kiljański, Mietek Szcze-
śniak, Gosia Andrzejewicz, Iwo-
na Pawlowicz, Papa Dance, Klub 
Masztalskich i wiele innych.

Kolejną imprezą towarzyszą-
cą obchodom był wyjazd uczniów 
klas 4,5,6 na zajęcia edukacyjne 

Informator
urząd  Gminy Dębowiec
tel.: 033 853 38 81, 033 856 22 85
tel./fax: 033 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
http://www.debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej w Dębowcu
tel./fax: 033 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dębowcu
tel.: 033 856 23 45
urząd Pocztowy w Dębowcu
tel.: 033 856 22 02
Policja (tel. pogotowia 997)
Komisariat Policji 
w strumieniu 
tel.: 033 857 01 45
straż Pożarna 
(tel. pogotowia 998)
Państwowa straż Pożarna 
w Cieszynie 
tel.: 033 852 11 06
OsP Dębowiec  
tel.: 033 856 22 23

PunKT APTeCZny 
Ogrodzona 99
Poniedziałek:  8.30 - 16.30
Wtorek:            8.30 - 16.30
Środa:               8.30 - 16.30
Czwartek:        8.30 - 16.30
Piątek:              8.30 - 16.30
Sobota:            8.00 - 12.00
Dane teleadresowe:
Punkt Apteczny
Ogrodzona 99, 43- 426 Dębowiec
033 856 21 71

Pod takim tytułem  23 paź-
dziernika odbył się kon-

cert jesienny, którego bohaterami 
byli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Dębowcu.

Uczestnicy za pomocą śpiewu 
i gry na różnych instrumentach 
zaprezentowali zebranym go-
ściom utwory o tematyce jesien-

nej. Tym samym pokazali w jaki 
sposób można spędzać zbliżające 
się coraz zimniejsze jesienne wie-
czory.

Oprawę artystyczną koncertu 
upiększyli także nauczyciele SP 
w Dębowcu, przedstawiając te-
matykę jesieni w poezji. 

Danuta Jankowska

muzyka dobra
na jesienne wieczory

do Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go i Książnicy. Dużym zaintere-
sowaniem wśród młodzieży cie-
szyły się zbiory muzealne a wśród 
nich zwłaszcza prastare wykopa-
liska, broń różnego kalibru oraz 
stare sprzęty codziennego użytku. 
Wielka frajdą było obejrzenie 
niemego, czarno-białego filmu 
z 1919 roku, przedstawiającego 

w y c i e c z k ę 
s a m o c h o -
dową z Cie-
szyna do 
Jabłonkowa 
oraz koleją 
do Bielska-
.W Książni-
cy dzieci za-
poznały się 
z jej historią, 
zbiorami ks. 
L e o p o l d a 
Szersznika 
oraz obej-
rzały stare 

ksiązki, podręczniki i czasopisma. 
Była to dla wszystkich prawdziwa 
i żywa lekcja historii.

Zajęcia z kultury ludowej po-
prowadził pan Jan Chmiel- poeta 
ludowy, kierownik zespołów re-

gionalnych. Te sympatyczne, peł-
ne ekspresji i humoru spotkania z 
panem Chmielem na długo pozo-
staną w pamięci naszych uczniów. 
Zachęcanie do posługiwania się 
gwarą naszych przodków przy-
niosło rezultaty. Na pozdrowie-
nie pana Jana ,,Tóż pieknie wos 
witóm”, uczniowie odpowiedzieli 
,,My wos też”, z czego nasz gość 
był bardzo zadowolony. Podsu-
mowanie Święta Bibliotek miało 
miejsce na początku listopada. 
Uczniowie klas 1-4 obejrzeli 
przedstawienie teatralne pt. ,,Ali-
cja w Krainie Czarów”, przygo-
towane przez studentki Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie, 
panie Gabrielę i Dagnę. Zabawne 
przedstawienie z udziałem Alicji 
i Królika, który podbił serca pu-
bliczności, wzbudziło podziw. Po 
zakończeniu inscenizacji dzieci 
miały możliwość porozmawiania 
z ,,aktorkami”, zadawały pytania, 
wyrażały swoje opinie. 

Coroczne obchody tego świę-
ta sprzyjają budowaniu wizerun-
ku biblioteki, jako miejsca waż-
nego i wspierającego kształcenie 
uczniów. Bożena Michalik

bibliotekarz

OGŁOsZenIe
Wszystkich pasjonatów fo-

tografowania zapraszamy do 
współpracy z „Dębowieścia-
mi”. Jeśli odkryjesz piękne kra-
jobrazy naszej gminy, uda Ci się 
utrwalić niezwykłe momenty, 
którymi chciałbyś się podzielić 
z innymi na łamach pisma, cze-
kamy na Twoje zdjęcia!

WysTAWA OBRAZóW
hAfTOWAnyCh 

W dniach od 8-12 grudnia 
2008 roku w Bibliotece Szkolno-
Środowiskowej w Ogrodzonej 
będzie miała miejsce wystawa 
obrazów haftowanych pani Otylii 
Pleciak ze Skoczowa. Wystawie 
towarzyszyły będą prace uczen-
nic z klas 4,5,6 - haftowane kart-
ki świąteczne, origami 3D, oraz 
ozdoby świąteczne. Wystawa bę-
dzie połączona z kiermaszem. 

Zapraszamy wszystkich 
chętnych i zainteresowanych do 
odwiedzenia w tych dniach na-
szej biblioteki.
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spacer z przewodnikiem po 
wsi Kostkowice (cz. 17)

Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.
       Karol Szczurek    

takie sobie refleksje....
płeĆ  przeCiwna

Foto: Agnieszka Migacz

Zjawia się rok 1848 a z 
nim przychodzi upra-

gniona Wiosna Ludów. Rozpo-
rządzeniem z 4 marca tego roku 
zniesiono zależność jednych 
warstw społeczeństwa od dru-
gich, usunięto wszelki rodzaj 
poddaństwa i wprowadzono za-
sadę, że wszyscy luzie są rów-
ni w obliczu prawa. Później w 
ślad za tym rozporządzeniem 

poszło gruntowne przekształce-
nie ustroju gminnego. Tu także 
zniesiono wszelki cień zależno-
ści gminy od jakiejkolwiek wła-
dzy patrymonialnej, ogłoszo-
ną ją za wolną, niezależną od 
czynników prywatnych, najniż-
szą jednostkę administracyjną i 
ustanowiono zarząd gminny w 
postaci wydziałów gminnych i 
magistratów. Odtąd „ani zarząd 

Komory ani inni właściciele 
obszarów dworskich nie mogli 
mieszać się do zarządu gminy, 
który miał się składać z osób, 
wybranych przez gminę, a więc 
przez nich nie ustanawianych 
i niezależnych. „Od tego pa-
miętnego roku na pewno roz-
począł się kolejny rozdział w 
historii Kostkowic, który także 
zapoczątkował formowanie się 
nowego charakteru uwalniają-
cej się spod pańszczyzny wsi. 
W rozdziale tym - wciąż ocze-
kującym  swego autora - po-
winniśmy już czytać nazwiska 
rodzonych Kostkowani, jak 
np. nazwisko pierwszego wój-
ta i jego następców, nazwiska 
przewodników w sprawach 

kulturalnych, religijnych i po-
litycznych, pionierów na polu 
gospodarczym. Brakować nie 
powinno w nim opisów powol-
nego rozwoju wsi…Podobnie 
uczynił autor „Spaceru z prze-
wodnikiem po wsi Kostkowice”, 
pisząc o czasach najnowszych. 
Niniejsze zaś „Migawki”, po-
mimo że są ubogie w szczegóły 
(bo pisane były na obczyźnie), 
mają za zadanie zwrócenie uwa-
gi Czytelnika nie tylko na fakt, 
że Kostkowice mają wielowie-
kową historię.  Chodzi również 
o zauważenie dotychczasowego 
stanu rzeczy: jak mało zostało 
napisane na temat tej przeszłości 
i jak dużo pozostało jeszcze do 
zbadania i opracowania…

Kobiecość jest siłą, która 
niewątpliwie przyciąga 

mężczyzn. Ale nawet te najbar-
dziej atrakcyjne zawsze czegoś 
zazdroszczą mężczyźnie, który 
nie do końca jest zrozumiały. 
Trudno nam sobie wyobrazić, 
co naprawdę myślą, odczuwają, 
jaki jest ich świat wewnętrz-
ny. Mimo, że jesteśmy z kimś 
blisko, zawsze pozostaje jakiś 
obszar nieznany, jakaś tajem-
nica, której nie da się odkryć i 
zrozumieć. To poczucie odręb-
ności świata mężczyzn i kobiet 
towarzyszy nam przez całe ży-
cie, budzi sprzeczne uczucia. 
Czasem mężczyźni wydają się 
nam fascynujący i kontakt z 
ich odrębnością niesie obietni-
cę przygody, ale i bywa też, że 
inność mężczyzn budzi dystans, 
zniechęcenie i nieufność. Cza-
sami decydujemy się spojrzeć 
na świat z Jego perspektywy, 
okazuje się to fascynujące, 
wzbogacające. Wyrazistość 
i prostota w dążeniu do celu, 
determinacja w pokonywaniu 
lęku, przyzwolenie na przyjem-
ności, okazują się równie dobre 
dla kobiety. To są małe i duże 
umiejętności, które dodają swo-
body i pewności siebie. On- jest 
wytrwały, zdecydowany, prze-
bojowy, mierzy wysoko i za-

zwyczaj osiąga to, co zamierza, 
pozwala sobie na przyjemności 
i beztroskę bez poczucia winy.

Mężczyzna uczył i uczy 
mnie wielu rzeczy. Wychowy-
wałam się w grupie typowo 
męskiej /byłam jedyną dziew-

czyną/ więc chcąc mieć kogoś 
do zabawy musiałam przyjąć 
chłopięce zasady . I stąd umie-
jętność wchodzenia na drzewa, 
gra w piłkę nożną, zaintereso-
wanie motoryzacją /do tej pory 
moją największą miłością są 
motocykle/ stąd – mimo lęku 
– chęć przeżycia i doświadcza-
nia nowego, ale również lepsza 
znajomość męskiej psychiki. To  

dzięki mężczyźnie zdobyłam 
umiejętność zakańczania przy-
krych, nieraz, spraw. Zawsze 
podziwiałam w mężczyznach 
ich ciekawość świata i choć po 
kobiecemu , ale jednak nie boję 
się tego co nieznane w świecie, 
jego uroków i brzydoty. Nadal 
uczę się umiejętności podejmo-
wania ryzyka, zadawania pytań 
kiedy nie znam  odpowiedzi. 
Nadal uczę się jasności w wyra-
żaniu poglądów, sądów i opinii, 
klarowności w stosunkach mię-
dzyludzkich, lojalności i  doce-
niania przyjaźni. To mężczyzna 
nauczył mnie, że  mogę być 
egoistką i w ten sposób chronić 
siebie i swoje interesy.

Nie chcę uciec od własnej 
płci, ale poznawanie drugiej 
strony pozwala na realizowanie 
planów. Na podjęcie szybkich i 
ważnych decyzji, które są wa-
runkiem rozwoju, równowagi 
psychicznej i punktem wyjścia 
do realizacji nawet najbardziej 
skrytych marzeń.

Tylko dlaczego Panowie 
jesteście tacy „humorzaści”, 
wrażliwi jak mimozy? Dlacze-
go skłonni do przechwałek, 
niechętni do ciężkich prac ko-
bieco-domowych, nieczuli na 
potrzeby żon, czasami niesłow-
ni... Tego jeszcze nie zdążyłam 
rozgryźć.

 
      Barbara Karnas-Greń

Mimo, że jesteśmy blisko (...) zawsze pozostaje jakaś tjemnica...



9Dębowieści, październik/listopad 2008

Litery z pól ponumerowa-
nych od 1 do 19 utworzą rozwią-
zanie (przysłowie), które należy 
przesłać lub dostarczyć, wraz z 
naklejonym na kartkę kuponem 
wyciętym z krzyżówki, na adres 
redakcji w terminie do …  Wśród 
prawidłowych odpowiedzi zosta-
ną rozlosowane nagrody (bony 
o wartości 20zł). Rozwiązanie 
z poprzedniego numeru:  NIE 
WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ 
ŚWIECI. Nagrodę otrzymuje pani 
Danuta Jackiewicz z Cieszyna. 

Poziomo: 4-Z bieżnikiem. 
10-cienka, sucha, wędzona 
kiełbasa. 11-raport, meldunek. 
12-Orzeszkowa. 13-posiadacz 
abonamentu. 14-dwuizbowy 
parlament w Hiszpanii. 15-daw.  
zakładnik. 19-pojazd z pokera. 
22-imię żeńskie. 23-rybacki podbierak. 26-potocznie kurtka z dżinsu. 27-wiązany pod szyją. 31-lampart. 34-despota, tyran. 35-w nim owoc 
grochu, fasoli. 36-zgubił je Hilary. 37-klątwa kościelna. 38-koronkowa ozdoba koszuli.  

Pionowo: 1-Okres ośmiu dni. 2. na rycerzu. 3-zbiorcza na dachu. 4-kłujący chwast. 5-charakterystyka. 6-mocny trunek z ryżu. 7-patron 
strażaków. 8-rośnie przy brzegach jezior, stawów, rzek. 9-ukochana Janosika. 16-krupczatka. 17-Kłodzka lub Łużycka. 18-waga opakowania. 
19-tylna część szyi. 20-przedporcie. 21-zapora na rzece. 24-jeden z warszawskich teatrów. 25-przodek. 26-wytrzebiony kogut. 28-ubija śnieg 
na stoku. 29-upleciony z kwiatów. 30-dłużnik wekslowy. 32-miasto św. Franciszka. 33-koń czystej krwi. 34-śląska gra w karty.         Hata

KRZyżóWKA 
Z hAsŁem

Dwumiesięcznik „Dębowieści”; wydawca: Urząd Gminy 
Dębowiec; redaktor naczelny: Artur Kulesza; adres redakcji: 
Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, 
tel. 853 38 81, fax: 856 22 83; druk: INTERFON Sp. z o.o. 
ul. Olszaka 5, 43-400 Cieszyn
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytułów i przere-
dagowań materiałów nadesłanych. 

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek     7:30 - 15:30
Wtorek     7:30 - 15:30
Środa     7:30 - 15:30
Czwartek     7:30 - 15:30
Piątek     7:30 - 15:30

skargi i wnioski przyjmowane są w dniach roboczych
w godzinach:

Poniedziałek     7:30 - 15:30
Wtorek     7:30 - 16:00
Środa     7:30 - 15:30
Czwartek     7:30 - 15:30
Piątek     7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta 
Gminy, a w razie jego nieobecności przez Sekre-
tarza Gminy. W przypadku ich nieobecności - w 
sekretariacie urzędu Gminy.

KuPoN KoNKurSowy 
Nr 33
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W sobotę, 23 września 
odbyła się kolejna 

konkurencja w ramach V samo-
rządowej Olimpiady Ziemi Cie-
szyńskiej. Tym razem samorzą-
dowcy rywalizowali na strzelnicy 
w Goleszowie. Najlepsi okazali 
się gospodarze imprezy, wyprze-
dzając zespół Strumienia. Bardzo 
dobrze spisali się nasi reprezen-
tanci, którzy zajęli trzecie miejsce. 
Barwy Dębowca reprezentowali: 
Tomasz Branny, Piotr Burawa, 
mirosław sobański, Jan żarski 
oraz Tomasz Adamek. 

Indywidualnie zwyciężył Cze-
sław Greń ze Strumienia. Druga 

12 Starostwo Powiatowe 15 pkt.
13 Istebna 6 pkt.
13 Jaworze 6 pkt.

CeLnie strzeLaLi
była Anna stanieczek z Gole-
szowa, a trzeci Leszek szlauer 
również z Goleszowa.

Warto wspomnieć, żę w ra-
mach imprezy odbył się I Łucz-
niczy Turniej Samorządowców, 
którego pomysłodawczynią była 
mistrzyni Polski w łucznictwie 
bloczkowym Anna stanieczek. 
Tu również najlepsi okazali się 
reprezentanci Goleszowa, którzy 
wyprzedzili drużyny z Ustronia i 
Dębowca. Indywidualnie trium-
fował Bogumił suchy z Ustronia 
przed Leszkiem szlauerem i 
Januszem michalikiem z Go-
leszowa. 

KLAsyfIKACJA V OLImPIADy sAmORZąDOWeJ
(po 5 konkurencjach)

1 Strumień 70 pkt.
2 Dębowiec 68 pkt.
3 Goleszów 62 pkt.
4 Wisła 62 pkt.
5 Zebrzydowice 59 pkt.
6 Cieszyn 49 pkt.
7 Brenna 45 pkt.
8 Hażlach 43 pkt.
9 Ustroń 36 pkt.
10 Chybie 27 pkt.
11 Skoczów 21 pkt.

* W przypadku równiej ilości 
punktów uzyskanych przez 
dwie lub więcej drużyn o 
wyższym miejscu w klasy-
fikacji końcowej Olimpiady 
decydują:

a) większa liczba star-
tów w zawodach zali-
czanych do Olimpiady  
b) większa ilość zdobytych 
pierwszych miejsc

TuRnIeJ ŁuCZnICZy
Łucznictwo

Klasyfikacja zespołowa (3 pierwsze miejsca)

1 Goleszów 201 pkt.
- Leszek Szlauer 76 pkt.
- Janusz Michalik 68 pkt.
- Adam Brudny 57 pkt.
2 Ustroń 169 pkt.
- Bogumił Suchy 76 pkt.
- Wiesław Śliż 51 pkt.
- Grzegorz Gogółka 42 pkt.
3 Dębowiec 154 pkt.
- Tomasz Branny 61 pkt.
- Piotr Burawa 47 pkt.
- mirosław sobański 46 pkt.

Źródło: sRiWR „OLZA” (na stronie szczegółowe wyniki)

Foto: sRiWR „OLZA”
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Na jp i ękn ie j szy ogródek
       Dębowca wybr any ! ! !
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Zakończył się konkurs 
na „Najpiękniejszy 

ogródek wsi Dębowiec”. Pod-
sumowanie wyników odbyło 
się 18 września br., na pod-

stawie przeglądów ogródków, 
które odbyły się w miesiącu 
czerwcu oraz sierpniu. Komi-
sja w składzie: Roman Kłoda, 
Renata Michnik, Urszula Hła-

wiczka, Zofia Legierska oraz 
Karol Lapczyk brała pod uwa-
gę następujące kryteria: 

* czystość, ład i porządek 
na terenie całej posesji,

* różnorodność gatunków 
kwiatów,

* różnorodność gatunków 
krzewów i drzew,

* dodatkowe elementy ar-
chitektury ogrodowej,

* ogólne wrażenie este-
tyczne

* elementy nawiązujące do 
tradycji ludowych.

Ogłoszenie wyników od-
było się 2 października w 
Urzędzie Gminy w Dębowcu. 
Podczas uroczystego spotka-
nia nagrody z rąk Zastępcy 

Wójta, Artura Kuleszy oraz 
Sołtysa wsi Dębowiec, Roma-
na Kłody, odebrali:

I miejsce – Łucja Gawlas, 
ul. Cieszyńska – 1061 pkt.

II miejsce – Jacek Legier-
ski, ul. Rajska – 1000 pkt.

III miejsce – Teresa Czen-
dlik, ul. Cieszyńska – 958 
pkt.

Nagrody pocieszenia ode-
brały panie Maria Konsek 
oraz Irena Staroń. 

                                                                                                   
Zdjęcia ogródków na stro-

nie: picasaweb.google.com/
ogrodki2008

Kolejna edycja konkursu 
już za rok!

Jeden z najpiękniejszych ogodów w Dębowcu - własność pani Ireny 
Staroń

Pani Maria Konsek na tle swojego ogrodu

III miejsceII miejsce

I miejsce


