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WSPOMNIENIA

Pruchna należała do jednej z 73 osad Śląska Cieszyńskiego. Powstała w XIII 
wieku i była własnością zakonników Benedyktynów z Orłowej. Nazwa wsi 
Pruchna powstała z próchniejących drzew do dziś jeszcze występujących 
w okolicznych lasach. Wieś szczyci się tym, że mieszkała tu i tworzyła znana 
poetka ludowa – Emilia Michalska. Swoje wiersze wydała w trzech tomikach:  
"Zapach ziemi", "Chłopskie słowo", "Chylą się moje dni". Poniższe wspomnienia  
to jedne z ostatnich tekstów autorstwa poetki. Przekazane Irenie Fajkier  
podczas jednego z prywatnych spotkań wreszcie ujrzały światło dzienne.  
Tekst zawiera oryginalną pisownię. 

Kazimiera Habarta i Irena Fajkier

• Pruchna 1945 
Po Nowym Roku 1945 front przybliżył się 
od Bąkowa i Rychułda do dworca kolejo-
wego w Pruchnej. 19 marca wieś została 
przymusowo ewakuowana. Na ewaku-
acji pruchnianie zostali aż do wyzwolenia. 
Wyzwolenie nastąpiło początkiem kwiet-
nia przez wkraczające wojska radzieckie. 
Od 3 maja zaczęli powracać obywatele 
Pruchnej z ewakuacji. Wieś była rozbita 
i spalona. Ciągnęły się przez nią okopy, 
leje, walało się dużo trupów ludzkich i 
zwierzęcych. Na cmentarzu prucheńskim 
pochowano 300 poległych żołnierzy ra-
dzieckich, a na rozdrożu postawiono Po-
mnik Pamięci wszystkich poległych na tu-
tejszym terenie żołnierzy radzieckich.  
Zaraz po wyzwoleniu zorganizowano mi-
licję obywatelską. W maju Stronnictwo 
Ludowe i PPR zrobiło zebranie obywa-
telskie. Dnia 1 września 1945 r. odbyło 
się pierwsze zebranie gminnej rady. Kie-
rownictwo szkoły po wyzwoleniu objął 
Karol Szymiczek. Za jego kierownictwa 
odbudowano budynek szkolny na tyle, że 
od 1 września 1945 r. można było rozpo-
cząć naukę. Przedszkole uruchomiono w 
budynku mieszkalnym obywatela Marka 

Józefa – rolnika. Przedszkola przed wojną 
w Pruchnej nie było. Biuro Urzędu Gmin-
nego ulokowano w budynku wywłasz-
czonym u rolnika ob. Poloka. Pierwszym 
Przewodniczącym Urzędu Gminnego 
został ob. Zorychta Franciszek z zawodu 
kołodziej. Odbudowano sieć elektryczną. 
Wszystkie stodoły we wsi były wypalone, 
zboże młócono na polu. Młockarnie usta-
wiono naprzeciw Zarządu Gminnego. Za-
raz po wyzwoleniu została uruchomiona 
poczta. Ruszyła również gotowa do odbu-
dowy Spółdzielnia Mleczarska.   
W czerwcu założono Spółdzielnię Samo-
pomoc Chłopska. Na Tobiasówce otwo-
rzono sklep Konsum Robotniczy. Zapew-
niono również obywatelom prucheńskim 
opiekę lekarską w Kończycach Wielkich. 
Aktywnymi Związkami w Pruchnej były 
PPR, SL i Wici. 

• 1946 
Komisje do życia gospodarczego już ist-
nieją i pracują. Na zebraniu Gminnej Rady 
Narodowej w dniu 15 marca 1946 r. był 
obecny przewodniczący Powiatowej 
Rady Narodowej, ob. Jurczok. Na rzecz 
odbudowy szkoły ustalono opodatkowa-
nie obywateli posiadających powyżej 2 ha 

ziemi. Ustalono kwotę 100 złotych za  
1 ha. Dnia 10 grudnia 1946 roku nastąpiła 
reorganizacja Rady Gminnej. Nowym wój-
tem został Sosna Radowid.

• 1947 
Dnia 11 maja 1947 r. z decyzji wojewo-
dy nowym wójtem zostaje Grzybek Józef. 
Następnym wójtem zostaje Grzybek Ka-
rol. Odbudowa wsi, jak na trudne warun-
ki, postępuje szybko.

• 1948 
W roku 1948 r. wójtem nadal jest Grzy-
bek Karol. W dawnej gospodzie Paw-
ła Brańczyka następuje otwarcie Domu 
Kultury powadzonego przez partie poli-
tyczne. Przedszkole zostaje przeniesione 
z prywatnego domu ob. Marka do starej 
szkoły. Przedszkolanką zostaje Waleczek 
Maria, która opiekuje się 74 dziećmi.  
W szkole zostaje zwolniony kierownik 
Szymiczek Alojzy. Kierownictwo obejmu-
je Wilczek Maria. 
1949 
Dnia 23 marca 1949 r. wójtem zostaje  
Zorychta Franciszek. W Pruchnej powsta-
je Komisja Oświatowa, w skład której we-
szli: Michalski Józef, Bromnik Józef i inni. 
Podjęto walkę z analfabetyzmem - otwar-
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WSPOMNIENIA to Bibliotekę Gromadzką. Rozpoczęto od-
budowę Czyżówki z funduszu (brak możli-
wości odczytania tekstu) dla przedszkola 
nr 1. Przydzielono wolny lokal 
w gospodzie ob. Brańczyka dla Koła ZMW 
oraz Hufca Służby Polsce. Przystąpiono 
do naprawy drogi na Gawliniec. Dnia 28 
listopada 1949 r. wójtem zostaje Polok 
Franciszek. Do Gminnej Rady Narodowej 
wciągnięto kobiety.

• 1950 
Przewodniczącą Gminnej Rady Naro-
dowej zostaje Wilczek Danuta. Kie-
rownikiem szkoły zostaje Mrugała Jan. 
Na prowizorycznym boisku za stodołą 
Chudźcową zaczyna działać drużyna pił-
karska LKS.

• 1952 
Założono Koło Gospodyń Wiejskich. We 
wsi istnieje kółko śpiewacze prowadzone 
przez nauczyciela Wilczka Jana. Odbudo-
wę szkoły i kościoła prowadzi ob. Gumola 
Józef z Rychułda.

• 1953 
Kierownictwo szkoły obejmuje Pawlita 
Henryk.

• 1954 
Naprawa drogi z Pruchnej do Drogomy-
śla. W dniu 22 czerwca 1954 r. otwarto 
przedszkole nr 2, które prowadzi Leonty-
na Pawlita. Na polach pojawiły się pierw-
sze Ursusy.

• 1955 
Gruntowna przebudowa drogi na Gawli-
niec, częściowo wykonana w czynie spo-
łecznym. Elektryfikacja Nowych Chałup. 
Zawiązanie Spółdzielni Zorza.

• 1956 
Otwarcie w Pruchnej punktu felczerskie-
go u Cholernika. Felczerem zostaje Kenig 
Jan. Powstaje we wsi Kółko Rolnicze.

• 1957 
Dokończenie elektryfikacji Gawlińca. Re-
gulacja rzeki Knajka. Rozwiązanie Spół-
dzielni Produkcyjnej Zorza.

• 1958 
Dokończenie regulacji rzeki Knajka.  
Tereny za rzeką Knajką przydzielono do 
Ochab (5 ha). W naszej wsi zainstalowano 
pierwsze telewizory.

• 1959 
Położono kamień węgielny pod budowę 
Ośrodka Zdrowia. Miejscowa świetlica 
prowadzona przez ob. Pawlicę oznacza 
się dużą działalnością kulturalną, jest  
dobry zespół amatorski.

• 1960 
Wieś Pruchna stała się siedzibą gminy. 
Rozpoczęto budowę spędowiska. We 
wrześniu nastąpiło otwarcie nowego 
Ośrodka Zdrowia, znajdują w niej miej-
sce: przychodnia dentystyczna, ogólna 
dla matki i dziecka oraz mieszkanie dla 
lekarza i pielęgniarek. Ośrodek zatrudnia 

Rykałę Jana. W grudniu zaświecono 23 
punkty świetlne w centrum wsi. 

• 1961 
Rozpoczęto budowę agronomówki. 

• 1962 
Odbudowano stary wiadukt nad torami 
kolejowymi w Gawlińcu. Rozpoczęto bu-
dowę nowej Remizy OSP. Wymurowano 
poczekalnię autobusową przy Brańczyko-
wi, finansowaną przez Zakład Pracy.  
W lipcu zakończono budowę agronomów-
ki. Agronomówkę objął inż. Jan Mrozek  
z Cieszyna. 

• 1963 
Niespodziewany spadek hodowli trzody 
chlewnej. We Frysztacie na Zaolziu został 
powieszony były dozorca Żydów obo-
zu pracy w Zebrzydowicach, niegdyś ob. 
Pruchnej, Józef Balcarek. Praca oświa-
towa w Świetlicy Gromadzkiej mocno 
osłabła. Brak zespołu sportowego. Zmia-
na agronoma - po ob. Mrozkowi agrono-
mówkę obejmuje ob. Banot. Rozpoczę-
to poszerzanie drogi Cieszyn-Katowice. 
Rozbudowuje się stacja kolejowa (z uwagi 
na trakcję elektryczną). Nastąpiło połą-
czenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska z GS Strumień. W Pruchnej po-
zostaje biuro sprzedaży pod kierownic-
twem byłego prezesa Franciszka Czajona. 
Rozpoczęto budowę warsztatów przy 
agronomówce (dla Kółka Rolniczego). 

• 1964 
Pawilon sklepowy z narzędziami rolniczy-
mi przy Gumolowym Krzyżu oddano do 
użytku. Zaświecono kolejnych 25 punk-
tów świetlnych z centrum do PGR-u. Dal-
sza rozbudowa obiektów Kółka Rolnicze-
go. Likwidacja Cegielni w PGR Pruchna.
Otwarcie klubo-kawiarenki prowadzonej 
przez ob. Czakon Agnieszkę. Dokończono 
i oddano do użytku spędowisko. 

• 1965 
Dobrze pracuje tutejsze Kółko Rolnicze, 
jego majątek wynosi 3 miliony złotych. 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska zaj-
muje jedno z czołowych miejsc w woje-
wództwie, kierownikiem jest Władysław 
Kożusznik. W PGR otwarto klubo-kawiar-
nię, gospodarzem jest Orszulik Helena.  
W ciągu 20-lecia powojennego, pruchnia-
nie wybudowali 149 nowych budynków 
oraz 300 zabudowań gospodarczych, kil-
kadziesiąt jest w budowie. W wyborach 
do Gromadzkiej Rady Narodowej wybra-
no przewodniczącego, Gembalę Karola. 
Kierownik szkoły Pawlita Henryk przeno-
si się do Zebrzydowic. Nowym kierow-
nikiem zostaje Kisiała Tadeusz. Dnia 19 
września odbyło się uroczyste przekaza-
nie Remizy Strażackiej. Przecięcia wstęgi 
dokonał Gorgosz Henryk. Nowa remiza 
została wykonana w czynie społecznym 
(wartość 600 tys. złotych). Koszt Państwa 

wyniósł ponad 1 milion złotych. Prucheń-
ska OSP została założona w 1900 roku. 

• 1966 
Postawiono 14 punktów neonowych  
z centrum wsi do dworca kolejowego. Za-
kup (z funduszy straży) samochodu bo-
jowego posiadającego zbiornik na wodę. 
Zawiązano komitet rozbudowy szkoły.  
W ostatnich latach przeprowadzono dre-
narkę 370 ha gruntów indywidualnych. 
Stan ludności we wsi wynosi 2048 osób, 
ilość budynków mieszkalnych - 374.

• 1970 
 Powstał Komitet Wodociągowy. Powstał 
Magazyn Towarów Masowych.

• 1973 
Na prucheńskich polach pojawiły się 
pierwsze Bizony.

• 1974  
Kierownictwo szkoły objęła Pani Helena 
Kisiała.

• 1975 
Rozpoczęto budowę wodociągu. 

• 1976 
Oddano do użytku nowe przedszkole 
(w domu ob. Wilczka). Remont budynku 
przeprowadził Urząd Miasta i Gminy  
w Strumieniu. 

• 1977 
Obchodzono uroczyste 25-lecie założenia 
Koła Gospodyń Wiejskich (z udziałem na-
czelnika Miasta i Gminy, dyrektora SKR-u 
oraz szesnastu członkiń Koła). Wręczono 
dyplomy zasłużonym członkiniom. Prze-
wodniczącą Koła była Fajkier Irena.

• 1978 
Nadanie szkole imienia poległego żołnie-
rza radzieckiego Grigorija Fiedorowicza 
Gewrika. Szkoła otrzymała nowe imię  
w bardzo uroczystej oprawie z udziałem 
wojewody bielskiego Łuczkiewicza.  
W roku 1978 w Pruchnej powstał Ośro-
dek Praktyczna Pani,  dając usługi dla 
ludności prucheńskiej. Kierownikiem jest 
Pani Sembala Irena. 

• 1979 
Stadnina Koni oddała do użytku osiedle 
mieszkaniowe w Pruchnej „Pod Lipkami”.

• 1980 
Oddano do użytku nowy dworzec kolejo-
wy, powstała kurczarnia, a mleczarnia wy-
budowała oczyszczalnię ścieków.

• 1981 
Oddano do użytku salę widowiskowo-ki-
nową. Odbyło się uroczyste otwarcie Klu-
bu z udziałem wojewody bielskiego oraz 
radnych. 

• 1982 
W Klubie odbywał się kurs dla mieszkań-
ców Pruchnej. Był to kurs samochodowy, 
ilość uczestników wyniosła 40 osób.  
W roku 1982 przeprowadzony został 
kurs samoobrony, który ukończyło 120 
osób. 
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MIGRUJĄCA  
MIĘDZY  
SŁOWAMI
Justyna Faruga i Martyna Czakon

Niedawno do naszej gminy zawitała 
kolejna wschodząca gwiazda polskiej 
estrady – piękna, utalentowana  
i oryginalna Mela Koteluk. Piosen-
karka ta odnosi sukcesy na listach 
przebojów takich stacji jak Radiowa 
Trójka, gdzie jej utwory stale plasują 
się wśród faworytów. 
Późnym wieczorem, 11 października 
br. na sali widowiskowej strumień-
skiego MGOK-u zaprezentowała swoją 
twórczość, w tym utwory z nowej 
płyty Migracje.
Poniżej prezentujemy efekt rozmo-
wy z artystką - odpowiedzi na kilka 
pytań, które udało nam się zadać Meli 
przy okazji jej wizyty w Strumieniu.

Justyna Faruga: W jednej z Twoich pio-
senek możemy usłyszeć słowa: „Nie damy 
się zwariować. Możemy żyć jak chcemy”. 
Ty zwariowałaś na punkcie muzyki, bo tak 
chciałaś. Powiedz, czym jest więc dla Ciebie 
muzyka, jaką rolę odgrywa w twoim życiu? 
Jak ją odczuwasz?
Mela: Muzyka jest punktem odniesienia, 
czymś bardzo stałym w moim życiu. Mimo 
bardzo różnych etapów, które przechodzi-
łam, przez które musiałam przebrnąć, mu-
zyka była zawsze takim południkiem zero-
wym. Nadal tak jest, jest dla mnie pewnego 
rodzaju bezpieczeństwem. Czuję też swego 
rodzaju przymus obcowania z muzyką. Chy-
ba nie potrafiłabym nie muzykować. Nie jest 
to czasami łatwy kawałek chleba, a nawet 
najczęściej, ale doszłam do wniosku już  
jakiś czas temu, że to nie jest mój wybór  
do końca…
Justyna: Jest jakiś muzyk, który inspiruje 

Cię, starasz się tworzyć jak on? Kto jest dla 
Ciebie takim idolem?
Mela: Jest sporo takich osób, mnóstwo in-
strumentalistów, wokalistów. Kocham Mor-
rissey’a, który niedługo przyjedzie do War-
szawy i Krakowa. Jest wiele takich osób, ale 
bardzo cenię postaci, które zachowują świe-
żość i tworzą własny język. Takie, które pra-
cują nad stylem sobie właściwym, powodu-
jącym, że po dwóch pierwszych dźwiękach 
wiem, że to jest ta osoba.
Martyna Czakon: Skąd bierzesz pomysły  
na teksty, nieraz bardzo tajemnicze, niejed-
noznaczne?
Mela: Nie jestem w stanie w jakiś konkretny 
sposób tego wyjaśnić, ale czasem przycho-
dzi do mnie pęk słów. Po prostu to spisuję, 
czasami to jakoś koryguję, redaguję, chwilę 
pomyślę, może dopiszę kilka zwrotek, ale 
raczej jest taki moment, który przychodzi 
moim zdaniem z zewnątrz. To nie jest coś 
nad czym mam kontrolę, ani też nie staram 
się mieć kontroli nad tym, co się dzieje.
Justyna: Jak wyglądał początek Twojej  
kariery? W jaki sposób tworzyły się schody, 
po których wspinasz się teraz coraz wyżej? 
Wiemy, że zaczynałaś u Scorpions’ów ,  
potem u Gaby Kulki…
Mela: To gdzie teraz jesteśmy, to tak na-
prawdę skutek wielu okoliczności życio-
wych. Wszystko działo się etapami. Tak 
naprawdę od 2001 roku, czyli od 13 lat, ma-
łymi kroczkami pracowałam na to, by móc 
dzisiaj występować ze swoim zespołem  
w takich miejscowościach jak Strumień.  
Nie jest to jakiś łut szczęścia, choć na pewno 
troszkę też tego szczęścia się przydało. In-
tensywnie pracujemy z zespołem, szukając 
pomysłu na siebie, by mieć co grać, o czym 
opowiadać i co przekazywać słuchaczom. 

Martyna: W utworze  Stale płynne śpiewasz 
: „Dalej, dalej chcę”. Czego obecnie chce 
Mela Koteluk? 
Mela: Zależy mi na tym, aby sfinalizować 
swoją drugą płytę, której premiera zaplano-
wana jest na 17 listopada. Dzień przed pre-
mierą gramy w klubie „Stodoła” w Warsza-
wie, więc życzę sobie, by to dziecko, które 
ukaże się tego dnia, było zdrowe. Na razie 
tego chcę. 
Justyna:  A więc bardzo tego życzymy!
Justyna: Dziękujemy za wywiad i dzisiejszy 
wspaniały koncert.
Mela: Dziękuję również, było mi bardzo 
miło!

Mela Koteluk i Martyna Czakon

Koncert Meli Koteluk w emgok-u, 11 października, foto: Justyna Faruga
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Alfons Zajonc

HISTORIA KLUBU CZ. II 
LKS ORZEŁ ZABŁOCIE

Fotografia aktualnego stanu drużyny pochodzi z archiwum klubowego

D rużyna trampkarzy ponownie zosta-
ła utworzona w sezonie 1994/1995, 
a w sezonie 1996/97 drużyna junio-

rów, która rok później wraz z trampkarzami 
wróciła do grupy „A” w podokręgu Skoczów. 
Wiosną 1998 Zdzisław Papkoj wrócił do  
Zabłocia jako trener, był również członkiem 
Zarządu, a w lutym 2000 został prezesem. 
Cały czas są prowadzone prace adaptacyj-
ne: powstają nowe łaźnie, ubikacje, magazy-
nek gospodarczy, szatnie, nowa świetlica.  
W 1994 roku przystapiliśmy do Międzyna-
rodowego Turnieju w Piłce Nożnej miejsco-
wości o nazwie „Zabłocie” (z Czech i Słowa-
cji) –Gospodarzem tego Turnieju byliśmy  
w 1997, a w roku 2013 urządziliśmy go po 
raz XXIII.  
Z mistrzowskiej drużyny juniorów z 1988 
roku kilku graczy kontynuowało grę do wie-
ku seniora: Waleczek Grzegorz, Janecki Da-
wid, Billig Tomasz, Zajonc Jarosław, Puzoń 
Jarosław, Pisarek Jarosław i Wróbel Janusz. 
W sezonie 1998/99 trampkarze zdobywa-
ją mistrzostwo grupy „A” i wraz z juniorami 
występują w grupie „A” do sezonu 2003/04,  
kiedy to spadają do grupy „B”. I tu też z mi-
strzowskiej drużyny trampkarzy grają dalej 
w juniorach i seniorach: Kuterek Adam, Ja-
nik Michał, Machalica Wojciech, Szczypka 
Szymon, Tekla Grzegorz, Waleczek Sławo-
mir, Czerniak Piotr, Kocur Sławomir i Tekla 
Krystian.  
W sezonie 2007/08 juniorzy zdobywają mi-

strzostwo grupy „B” i awansują do grupy „A” 
podokręgu Skoczów, lecz ponownie w sezo-
nie 2010/11 znajdują się w grupie „B”,  gdzie 
grają obecnie ze zmiennym szczęściem.  
Na przestrzeni ostatnich 20 lat klub i te-
ren wokół niego uległ znaczącym zmianom 
funkcjonalnym i estetycznym: zostały zli-
kwidowane opony wokół boiska, powstał 
wał i ławki dla kibiców, boksy dla drużyn. 
Powstało nowe zaplecze socjalne, szatnie, 
łaźnie, ubikacje i świetlica. Udało się rów-
nież stworzyć boisko treningowe, które 
obecnie częściowo zajmuje plac zabaw. Po-
wstało ogrodzenie siatkowe wokół boiska  
i budynków,  tzw. piłko-chwyty za bramkami 
i balustrady wzdłuż boiska.  
Orzeł Zabłocie prowadzi współpracę z klu-
bami z Czech: TJ Sokol Zablati k/ Prachatic, 
TJ Slovan Zablati k/ Bohumina i ze Słowa-
cji TJ Drużstevnik koło Trencina. Rów-
nież utrzymujemy współpracę w kategorii 
trampkarzy i juniorów z TJ Slovan, FC Bohu-
min,  LKS Zryw Bąków. Organizujemy tur-
nieje letnie i zimowe w hali sportowej.  
Nasz klub bierze czynny udział w corocz-
nych turniejach gminnych o puchar Burmi-
strza Strumienia i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Strumienia (w kategorii trampka-
rzy, juniorów i seniorów). 
W ciągu 45 lat zmieniali się zawodnicy, jak 
również trenerzy. W pierwszych latach za-
wodnicy trenowali się sami lub prowadził 
treningi starszy zawodnik. Prowadzeniem 
kadry zajmowali się także A. Horczyk, Karol 
Zender czy Czesław Fójcik. Po roku 1984 
grupę trenował Tadeusz Borski. Po roku 
1987 trenerem i zawodnikiem do 1991 roku 
był Zdzisław Papkoj. W klasie „C” trenin-
gi prowadził Andrzej Kuterek. Od wiosny 
1995 do roku 1997 grupę ponownie tre-
nował Zdzisław Papkoj. Następnie, krótko, 

ponownie Tadeusz Borski, a po nim Krzysz-
tof Wierzbicki. Na wiosnę 1998 powrócił 
Zdzisław Papkoj, po nim jako grający trener 
nastąpił Józef Niemczyk, następnie Ry-
szard Staniek (olimpijczyk) po nim jego brat 
Edwar, po czym znów Ryszard Staniek. Ze-
spół trenował również Artur Wiewióra, Ire-
neusz Gabrysiak, Jan Furlepa, Paweł Pasz, 
Roman Ogiegło. Od jesieni 2012 ponownie 
Zdzisław Papkoj.  
Od czasu powstania drużyny trampkarzy 
i juniorów z młodzieżą pracowali: Antonii 
Grey, Zdzisław Papkoj, Andrzej Kuterek, 
Dariusz Byrczek, Tomasz Wróbel, a obecnie 
Dawid Pisarek.  
Warto również wspomnieć o zawodnikach, 
którzy przyczynili się do tego, że nasz klub 
znany jest szerzej w okolicy. A byli to w  la-
tach 70. : Bolesław Billig, Józef Janik, któ-
rzy grali w Pawłowicach. Józef Tekla, któ-
ry przeszedł do Strumienia i wiele jeszcze 
wyróżniających się zawodników: Włady-
sław Bukowski, Chybiorz Wiesław, bracia 
Teklowie i Farugowie. Później Józef Niem-
czyk, który od trampkarza, juniora, seniora 
w Zabłociu, zaliczył grę w RKS Cukrownik 
Chybie Liga Okręgowa, BBTS Bielsko-Bia-
ła – III Liga, GKS Morcinek Kaczyce – Liga 
Okręgowa. Powrócił do „A” klasy w Zabłociu 
w 1998 i grał jeszcze do 2008 r. – czyli 32 
lata. Pisarek Krzysztof uprawiał piłkę nożną 
przez 32 lata, grając w LKS Orzeł Zabłocie, 
LKS Wisła Strumień – Liga Okręgowa, LKS 
Błyskawica Drogomyśl, LKS Strażak Piel-
grzymowice i zakończył karierę w LKS Orzeł 
Zabłocie. Puzoń Jarosław grał przez 24 lata 
w LKS Wisła Strumień, ponownie LKS Orzeł 
Zabłocie. Było wiele innych graczy związa-
nych z naszym klubem: Billig Tomasz, Wale-
czek Grzegorz, Tekla Grzegorz, Krzempek 
Tomasz.
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10 LAT STRUMIEŃSKIEJ HALI
Janusza Krzyżanowska

10-lecie Hali Sportowej w Strumieniu 
jest dobrym momentem na podsumo-
wanie działalności obiektu, organi-
zacji imprez i zawodów sportowych. 
Głównym zadaniem, jakie stawia 
sobie kierownictwo hali, jest promo-
wanie sportu, czyli nośnika wartości 
i aktywnej formy edukacji, będącego 
ważnym narzędziem polepszającym 
jakość życia mieszkańców naszej 
gminy i przyczyniającym się do 
rozwiązywania wielu problemów 
społecznych.
Jubileusz to również czas promowa-
nia nowych, ciekawych, kreatywnych 
zajęć (imprez, zabaw dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych) w myśl zasady: 
W zdrowym ciele, zdrowy duch.

H ala został oddana do użytku miesz-
kańców gminy 7 grudnia 2004 r.  
Administratorem obiektu jest Za-

kład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Strumieniu.  
Jej działalność można podzielić na różno-
rodne obszary aktywności: 

• Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży 
z naszej gminy w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej oraz imprez własnych miasta; 
turniejów piłki koszykowej, piłki nożnej, 
siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, 
Mikołajkowego Turnieju Szkół - „Aktyw-
ny Mikołaj”, „Święta sportu szkolnego”, 
„Olimpiady zdrowia” oraz „Sportowego 
zoo”.

• Organizacja imprez sportowych dla spo-
łeczności lokalnej w tym: Halowej Ligi 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Stru-
mienia, Amatorskich Turniejów Badmin-
tona w mikstach, deblach i turniejów 
singlowych, maratonów zumby, fitness, 
Turniejów Piłki Siatkowej Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Gminnych Amator-
skich Turniejów i Mikołajkowego Turnieju 
Piłki Siatkowej, zawodów w podnoszeniu 
sztangi leżąc, Gminnych Amatorskich Tur-
niejów Tenisa Stołowego.

• Aktywizacja osób niepełnosprawnych  
w dziedzinie sportu i rekreacji poprzez or-
ganizację Regionalnych Turniejów Olim-
piad Specjalnych Polska w badmintonie, 
w bocce, w piłce nożnej, Meetingów Siło-
wych Osób Niepełnosprawnych o Puchar 
Starosty Cieszyńskiego, treningów spor-

towych oraz tworzenie drużyn zunifiko-
wanych.         

• Prowadzenie zajęć podczas wakacji let-
nich i ferii zimowych w ramach „Lato w 
mieście”, „Zagospodaruj młodzieży czas 
wolny”, „Postaw serce na nogi”, „Sportowe 
lato” , „Bezpieczne wakacje”.             

• Prowadzenie pozaszkolnych amator-
skich zajęć sportowych: gimnazjalnego 
szkolnego koła sportowego, organizacja 
gimnazjalnej ligi halowej i turniejów piłki 
nożnej.        

• Kreowanie nowych imprez sportowych, 
takich jak: udział w Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin organizowanym przez Krajo-
wą Federację Sportu dla Wszystkich, mar-
sze nordic walking, wycieczki turystycz-
ne i rowerowe, zabawy terenowe i pikniki 
sportowe.

• Inicjowanie nowych projektów prospor-
towych i transgranicznych. Organizacja 
zawodów w ramach projektu „Sportowe 
partnerstwo  w gminie Strumień, gminie 
Dolny Hricov i gminie Krasnany”, wśród 
których najbardziej widowiskowym wy-
darzeniem był „Turniej Kobiet”  i „Turniej 
Sołectw”. Ponadto odbyły się zawody  
w piłce nożnej, siatkówce, badmintonie,  
w tenisie stołowym, piłce plażowej. 

 • Organizacja i udostępnienie hali na prze-
prowadzenie zawodów ogólnopolskich  

i międzynarodowych takich jak: Półfinały 
Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich  
w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży – dziewcząt i chłopców; Ogólno-
polski Turniej dziewcząt U-13; międzyna-
rodowe turnieje: trampkarzy, juniorów i 
seniorów organizowane przez Podookręg 
Skoczów i kluby sportowe z terenu gminy.

• Szerzenie idei uprawiania sportu w gmi-
nie – udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Miast jako koordynator i organizator.  
W ciągu jednego tygodnia odbyło się 86 
imprez rekreacyjnych, turystycznych  
i sportowych z udziałem  łącznie 4 540 
osób (342 osoby sprawdziły swoje moż-
liwości w teście Coopera). W organizację 
imprez włączyły się placówki oświatowe, 
sportowe, kulturalne, organizacje spo-
łeczne, nauczyciele, trenerzy i mieszkań-
cy gminy. 

• Opieka nad obozami sportowym. Organi-
zacja konsultacji szkoleniowej i obozów 
sportowych kadry Śląska koszykarzy, 
miejskich koszykarskich klubów sporto-
wych z Zabrza, Katowic, Rybnika i Byto-
mia oraz Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go z Tarnowskich Gór.

• Wynajmowanie hali szkołom – średnio-
rocznie to ponad 1900 godzin; klubom - 
niemalże 100 godzin; grupom zorganizo-
wanym - ok. 500 godz.  

W hali do dyspozycji mieszkańców oddana 
jest siłownia, która sprzedaje 3 500 tys. bile-
tów oraz 150 karnetów każdego roku. 
Około 100 imprez rocznie przyciąga do tego 
obiektu ponad 7000 tys. uczestników  za-
wodów i imprez wywodzących się z różnych 
grup społecznych. 
Jednak nie tylko sport dominuje w tym 
obiekcie. Wydarzeniem kulturalnym roku 
2009 okazały się dwa niezwykłe koncer-
ty Stanisława Soyki i strumieńskiego chóru 
„Lutnia”. Ta ciesząca się ogromnym zaintere-
sowaniem impreza z pewnością dostarczyła 
słuchaczom niezapomnianych wrażeń i była 
wspaniałym spektaklem muzycznym.  
Jednym z ważnych celów pracy hali w na-
stępnych latach będzie sportowa aktywiza-
cja środowiska osób starszych. Wiemy,  
że społeczeństwo polskie się starzeje i jak 
podaje Eurostat za 6 lat osoby po 60 roku 
życia będą stanowiły 1/4 populacji kraju.  
To właśnie tej grupie osób musimy dostar-
czyć propozycję zajęć, aby i one mogły 
uczestniczyć w imprezach sportowo-rekre-
acyjnych w hali.

foto: Janusza Krzyżanowska

foto: Janusza Krzyżanowska
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MAGICZNY STRUMIEŃ
Kamila Mendrok i Agata Kajstura z klasy 
VI c Szkoły Podstawowej w Strumieniu

D awno, dawno temu, w dzisiejszym 
Strumieniu przepływał magiczny 
strumień. Miał on niezwykłą, uzdra-

wiającą moc. Wszyscy ludzie cierpiący na 
różne choroby przychodzili nad potok, by 
znów odzyskać zdrowie. Nabierali cudownej 
wody i ją pili.  
Pewnej nocy biedny piekarz Andrzej Grzan-
ka wracał z pracy do domu, potknął się o ka-
mień i wpadł do niezwykłego strumienia.  
Z nieba zaczęły spadać błyskawice. Prze-
rażony mężczyzna wyszedł z wody i za-
czął uciekać, ale wiatr porwał go do źródła 
magicznego strumienia znajdującego się 
u szczytu Błyszczącej Góry. Zobaczył tam 
smoka, który pilnował potoku. Andrzej 
przeraził się. Smok przekazał mu magiczny 
miecz, żeby przezwyciężył złego szamana, 
który chciał zatruć uzdrawiającą wodę. 
Wiatr ponownie zaniósł Grzankę nad stru-
mień. Rzeczywiście, ujrzał tam nadchodzą-
cego szamana. Ukrył się w krzakach i obser-
wował nieprzyjaciela, który nabrał siedem 
litrów wody do wiadra, a następnie wycią-
gnął pojemnik z zieloną wodą. Andrzej zo-
rientował się, że szaman chce zatruć potok, 
więc szybko wybiegł zza krzaków i wbił mu 
miecz w plecy. W ten sposób nasz bohater, 
uśmiercając wroga ochronił potok uzdra-
wiający mieszkańców. 
Od magicznego strumienia wzięła się nazwa 
naszego pięknego miasta Strumień.

TO JEST MIEJSCE NA TWÓJ TEKST!

MASZ POMYSŁ NA CIEKAWY ARTYKUŁ?

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ROKU 2015

rysunek: Roland Rychlik
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ŚWIĘTA  
Z WYPIEKAMI
Agnieszka Korzeniewska

Boże Narodzenie to najpiękniejszy 
czas w całym roku, czas oczekiwa-
nia na przyjście maleńkiej Dzieciny 
i piękne chwile spędzone w kuchni 
na pieczeniu wyjątkowych, wyróż-
niających Śląską Ziemię ciasteczek. 
Rozpowszechnione na naszym tere-
nie głównie pod wpływem austriac-
kich, niemieckich i czeskich tradycji 
kulinarnych (a dokładnie dzięki 
Habsburgom cieszyńskim i książę-
tom Hochberg z Pszczyny), ciasteczka 
zachwycają smakiem, kształtem  
i pięknym ozdobieniem.

O swojej wielkiej miłości do przepisów 
pochodzących z rodzinnego domu w 
sposób niezwykle ciepły i ujmujący 

pisze Magdalena Wróbel-Krakowczyk. Wy-
dana w roku 2013 publikacja jej autorstwa 
zawiera blisko 40 sprawdzonych przepisów  
i pomysły na ozdoby oraz oryginalne upo-
minki świąteczne. Sukces książeczki sprawił, 
że „Święta z wypiekami” powróciły do księ-
garń  i w tym roku. W Strumieniu pozycję 
można nabyć w Księgarni „Ariadna”. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że piękne zdjęcia  
i projekt graficzny książki to dzieło stru-
mieńskiej firmy ULTRABRAND – Mariusz 
Gruszka, Bartłomiej Witkowski, Hubert  
Tereszkiewicz. 
Gorąco polecam!

Ciasteczka z pomarańczą możemy wykonać 
z dowolną ulubioną czekoladą, a Chlebiczki, 
ze względu na słodko-kwaśny cytrynowy  
lukier,  proponuję wykonać od razu z po-
dwójnej porcji.

CIASTECZKA CZEKOLADOWE  
Z POMARAŃCZĄ

20 dag mąki pszennej
6 dag mąki ziemniaczanej
10 dag cukru
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 opakowanie cukru waniliowego
¼ łyżeczki cynamonu
12,5 dag masła
1 jajko
otarta skórka z jednej pomarańczy – wyszo-
rowanej i sparzonej wrzątkiem
100 g gorzkiej czekolady startej na tarce o 
drobnych oczkach
kandyzowana skórka pomarańczowa 
 
 
Wszystkie składniki zagnieść, dodając star-
tą czekoladę na samym końcu. Uformować 
wałki o średnicy ok. 3 cm, lekko spłaszczyć 
ręką, zawinąć w folię i dobrze schłodzić  
w lodówce. Kroić owalne krążki, piec na 
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia 
ok. 15-20 minut w temp. 170°C. Po wysty-
gnięciu można udekorować polewą czekola-
dową i posypać kandyzowaną skórką poma-
rańczową.

CHLEBICZKI

 
Ciasto:
10 dag mąki
20 dag mielonych orzechów laskowych
15 dag cukru
7 dag gorzkiej czekolady startej na tarce o 
drobnych oczkach
7 dag masła
1 jajko

Lukier:
10 dag cukru pudru
1 opakowanie cukru waniliowego
2 żółtka
1 łyżka soku z cytryny

Z mąki, jajka, cukru, orzechów, czekolady 
i masła zagnieść ciasto. Uformować wałek 
o średnicy ok. 4 cm, lekko spłaszczyć, owi-
nać w folię i schłodzić w lodówce przez ok. 
1 godzinę. Ciasto pokroić w plasterki (ok. 5 
mm), ułożyć na blaszce wyłożonej papie-
rem do pieczenia i piec ok. 10 minut w temp. 
180°C. Ciasteczka wystudzić, temperaturę 
piekarnika zmniejszyć do ok. 120°C. Utrzeć 
starannie składniki na lukier i posmarować 
nim ciasteczka. Wysuszyć przez kilkanaście 
minut w ciepłym piekarniku.

Przepisy, zdjęcia i pozostałe informacje zo-
stały zaczerpnięte z publikacji „Święta z wy-
piekami” Magdaleny Wróbel-Krakowczyk.

Święta
z Wypiekami

Magdalena
Wróbel–Krakowczyk

ciasteczka cieszyńskie
i bożonarodzeniowe dekoracje

foto: Mariusz Gruszka/Ultrabrand
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HISTORIA CZ. III 
DROGOMYŚLA 
(1918 – 1945 )
Jan Szeruda

WYPOŻYCZALNIA STROJÓW
KARNAWAŁOWYCH DLA DZIECI
Ponad 700 pięknych strojów!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie,
sugerujemy wcześniejszą rezerwację.

Uwaga!

43-246 Strumień, 
ul. Młyńska 14 
(budynek basenu) 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Strumieniu
tel. 33 8570 174

P ierwszym wójtem Drogomyśla w nie-
podległej Polsce zostaje Jerzy Obra-
caj. Wzrastanie polskiej części Śląska 

Cieszyńskiego w organizm państwowy od-
rodzonej Polski zostało brutalnie przerwane 
23 stycznia 1919 roku na skutek czeskiego 
napadu zbrojnego. Dowódcą wojsk czeskich 
był ppłk. Josef Snejdarek, zaś polskich płk. 
Franciszek Latinik. Walki między oddziała-
mi czeskimi, a załogami polskimi rozpoczę-
ły się 28 stycznia 1919 roku między godziną 
13.00 a 17.00. Z utarczek powoli wywiązała 
się walka o drewniany most na Wiśle w Dro-
gomyślu, którego bronił skutecznie ppor.  
dr Filar oraz atak na kolejowy most żelazny 
na rzece Wisła, który odparła tamtejsza pol-
ska załoga. 29 stycznia uwijały się od godz. 
11.00 patrole piechoty w rejonie Knajskiego 
Lasu, Dębiny i Drogomyśla. Por. Rothenberg, 
dowódca nadesłanych z Krakowa 2 dział, 
uruchomił je i przesunął do Drogomyśla.  
30 stycznia płk. Springwald rozkazał przesu-
nąć szturmową kompanię ósmego pułku por. 
Jachecia do południowego wylotu wsi Dro-
gomyśl. Pociąg pancerny "Halerczyk" stał  
w pogotowiu na stacji Chybie, o godz. 10.00 
Czesi zaatakowali Drogomyśl przy współ-
udziale artylerii. Ogień polskich karabinów 
maszynowych odparł ten atak.  
Po godz. 12.00 wysunął sie do natarcia cze-
ski baon, co skłoniło płk. Springwalda do 
zarządzenia wypadu pociągiem "Halerczyk" 
w środek czeskiej tyraliery i zmusił ją do od-
wrotu. Pociąg pancerny podjechał do Dro-
gomyśla, gdyż kanonada armat i grzechot 

karabinów sprawiły wrażenie przygotowa-
nia do ponownego ataku. Jedyną zdobyczą 
trzydniowych walk było, po stronie czeskiej 
zdobycie Strumienia, ale miejscowość ta nie 
miała znaczenia taktycznego. W dniu 5 lute-
go wojska czeskie zajęły nowe stanowiska 
bojowe. 11 lutego Czesi przesunęli artylerię 
w okolice Pruchnej. Kilkakrotne próby Cze-
chów dotarcia do rzeki Wisły i zmuszenia 
Polaków do opuszczenia linii obronnej wraz 
ze Skoczowem przekonały Czechów, że mu-
szą przyjąć warunki umowy paryskiej z 3 lu-
tego 1919 roku. Dnia 25 lutego 1919 roku 
przerwano całkowicie działania wojenne  
i zawarto umowę wojskową. 
W 1924 roku przekształcono dwór w Dro-
gomyślu w Państwowe Stado Ogierów. Do-
tychczasowa szkoła 3-klasowa zamienio-
na została w szkołę 4-klasową.W 1929 r. 
wójtem w Drogomyślu został wybrany Jan 
Fuchs. Za jego kadencji wybudowano drogę 
przez wieś do stacji kolejowej, zelektryfiko-
wano całą wieś, wybudowano salę zborową 
ze sceną.  
W 1932 roku z inicjatywy ks. Józefa Nie-
rostka, nauczyciel Józef Chmiel założył Koło 
Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. 
Koło to przygotowywało przedstawienia 
amatorskie, rocznice, akademie. Ogółem  
w latach 1932 – 1937 wystawiono 10 sztuk 
scenicznych. Nauczyciel Józef Chmiel wraz 
z Józefem Krupą założył w 1932 roku chór 
kościelny. 
W 1933 roku podwyższono stopień organi-
zacyjny szkoły 4-klasowej na 5-klasową. 18 

października 1936 roku oddano do użytku 
nowo wybudowaną salę zborową ze sceną. 
Okres II wojny światowej. Pierwsze oddzia-
ły niemieckie wkroczyły do Drogomyśla  
w dniu 2 września 1939 roku o godz. 11.00. 
Pierwsze patrole niemieckie wchodziły 
przez most na Wiśle (Zawadzki), ponieważ 
główny most od strony centrum został wy-
sadzony przez polskie oddziały saperskie. 
Ofiarami terroru niemieckiego padli: Józef 
Nowak - były przodownik policji, Stanisław 
Wilk - masztalerz oraz Karol Żwak były kie-
rownik szkoły w Bąkowie. 
24 lutego 1945 roku władze niemieckie wy-
dały rozkaz ewakuacyjny, na mocy które-
go mieszkańcy mieli opuścić wieś do godz. 
24.00. Wojsko niemieckie wyrzuciło ludność 
miejscową z zabudowań, nie pozwalając za-
brać niczego ze sobą. 
W dniu 19 marca 1945 roku wojska Armii 
Czerwonej rozpoczęły generalny atak na 
Drogomyśl. Niemcy okopali się na linii rzeki 
Wisły. Ostrzeliwanie trwało 9 tygodni. 27 
kwietnia 1945 roku wojska niemieckie wy-
cofały się za rzekę Wisłę i tam walczyły do 
3 maja. 
Wieś na skutek potwornych działań artyle-
ryjskich zniszczona została w 85%.
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DROGOMYŚL NAJLEPSZY

U rząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego przyznał I miejsce gminie 
Strumień w konkursie „Przyjazna 

Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infra-
struktury zrealizowany na terenach wiej-
skich (przy wsparciu środków unijnych). In-
westycją, która została poddana ocenie była 
modernizacja sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół w Drogomyślu wraz z utworze-
niem Miasteczka Ruchu Drogowego.  
W ramach projektu odnowiona została sala 
gimnastyczna wraz z węzłem sanitarnym, 
powstała sala dla najmłodszych uczniów, 
pomieszczenie z lustrami na potrzeby zajęć 
tanecznych oraz pomieszczenie dla świetlicy 
środowiskowej. Zagospodarowana została 
także przestrzeń wokół szkoły- powstały 
miejsca parkingowe i utworzono  Miastecz-
ko Ruchu Drogowego, na którym cyklicznie 
odbywają się konkursy z zakresu Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego. Burmistrz 
Strumienia Anna Grygierek odebrała wy-

różnienie, a w ramach przekazanej nagrody, 
za kwotę niespełna sześciu tysięcy złotych, 
zakupiony został zestaw do zabaw i ćwiczeń, 
który zamontowano na terenie ZS w Drogo-

myślu. Pierwsze miejsce w edycji regional-
nej kwalifikuje projekt do edycji krajowej 
konkursu.

PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY W STRUMIENIU

N owo wybrana Rada Miejska w Stru-
mieniu odbyła swoje pierwsze po-
siedzenie zgodnie z Postanowie-

niem Komisarza Wyborczego w Bielsku 
Białej w dniu 1 grudnia br. Sesję rozpoczął 
radny senior - Karol Gajdzica, następnie 
zgodnie z porządkiem obrad Przewodni-
cząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Stru-
mieniu Danuta Sikora wręczyła radnym za-
świadczenia o wyborze. Słowami: "Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obowiązki radne-
go sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”  radni złożyli  ślubowanie. 
Następnie w głosowaniu tajnym wybrano 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stru-
mieniu - Czesława Grenia, który będzie 
przewodniczył Radzie już trzecią kaden-
cję oraz Wiceprzewodniczących -  Cecylię 
Skowron i Tadeusza Tolasza. W kolejnym 
punkcie obrad Burmistrz Strumienia Anna 
Grygierek  odebrała zaświadczenie o wybo-
rze i złożyła uroczyste ślubowanie „Obejmu-
jąc urząd Burmistrza Strumienia, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy”.  

W składzie  Rady Miejskiej w Strumieniu  
w kadencji 2014 - 2018 zasiadać będzie 
piętnastu radnych (12 mężczyzn i 3 kobiety), 
w tym dziewięciu dotychczasowych  - Ba-
las Stanisław, Duda Ireneusz, Faruga Paweł, 

Greń Czesław, Kajstura Aleksander, Krutyła 
Maria, Pisiut Karol, Skowron Cecylia, Tolasz 
Tadeusz oraz  sześciu nowych  - Gajdzica Ka-
rol, Madziar Maria, Pająk Bronisław, Rudol 
Józef,  Staniek Marian, Uchyła Henryk. 

foto: UM Strumień
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ZAPRASZAMY  
DO NASZYCH  
ŚWIETLIC

Świetlica w Drogomyślu i Zabłociu to 
dwie ostatnie prezentowane placówki 
należące pod Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Strumieniu.

Ś wietlica z Drogomyśla miała swoje 
początki w pomieszczeniach znaj-
dujących się na piętrze budynku 

Klubu Sportowego „Błyskawica”. Tam od 
2000 roku Panie Maria Gębusia oraz Zofia 
Klajmon prowadziły swoją działalność. Or-
ganizowały dla dzieci i młodzieży zajęcia 
plastyczne, kulinarne, turnieje, konkursy 
sportowe, różnorodne wycieczki, szcze-
gólnie pielęgnowały tradycje regionalne. 
Do 2013 roku placówka była gospodarzem 
majowej imprezy profilaktycznej skierowa-
nej do wychowanków świetlic emgok-u. Co 
roku odbywał się na niej Turniej Piłki Noż-
nej w kategorii wiekowej: szkoła podstawo-
wa, tradycyjnie rozwiązywano i nagradzano 
najlepsze prace złożone do profilaktycznego 
konkursu plastycznego pn. „BEZPIECZNI”, 
przeprowadzano spotkania z policjantami 
i ich maskotką Sznupkiem, strażakami i ra-
townikami medycznymi z PCK-u. Poza tym 
placówka intensywnie współpracowała  
z Klubem Ekologicznym „EKO”, pomagając  
w organizacji konkursu na najładniejszy 
ogródek oraz dorocznej edycji Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego. Oprócz tego na świe-
tlicy działał MAŁY KLUB – EKO, w ramach 
którego organizowane były wycieczki rowe-
rowe, spacery do lasu, odbywały się zajęcia 
twórcze z wykorzystaniem materiałów  
z recyklingu. 
W ostatnich latach na terenie świetlicy za-
częły działać dwie grupy taneczne prowa-
dzone przez zawodowych choreografów. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sal-
ce fitness. Umożliwiła to przeprowadzka 
do pomieszczeń znajdujących się w nowo 
dobudowanym skrzydle szkoły. Świetlica 
otrzymała nową jakość związaną z zakupem 
wyposażenia tj. mebli, stołu bilardowego, 
sprzętu fotograficznego i filmowego oraz 
zaplecza komputerowego zrealizowanego 
w ramach tworzenia gminnych telecentrów. 
Jesienią tego roku zmieniła się obsada pra-
cownicza świetlicy. Funkcję opiekuna pla-
cówki przejęła Pani Monika Szczyrba.

O statnią placówką zrzeszoną pod 
egidą Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Strumieniu jest świetlica 

w Zabłociu. Rozpoczęła ona swoją działal-
ność w 2002 roku i  od tego momentu jest 
związana z osobą Pani Ewy Sepełowskiej, 
która pełni funkcję kierownika. Początko-
wo placówka mieściła się w jednym, małym 
pomieszczeniu znajdującym się w budynku 
LKS „Orzeł Zabłocie”. Pomimo niewielkiej 
powierzchni działalność kwitła. Od 2012 
roku oblicze świetlicy uległo diametralnej 
zmianie. Została ona przeniesiona do nowo 
wybudowanego budynku tuż obok starej 
siedziby. W nowych pomieszczeniach ciepły 
klimat zrobił nie tylko kominek, ale również 
doposażenie składające się z bilarda, piłka-
rzyków, nowych mebli oraz, jak w pozosta-
łych placówkach, zestawu komputerów, 
lamp fotograficznych, aparatu cyfrowego- 
lustrzanki, kamery cyfrowej. W świetlicy or-
ganizowane są liczne kółka zainteresowań, 
imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyj-
ne oraz warsztaty muzyczne, plastyczne, 
teatralne, ceramiczne, fotograficzne, kuli-
narne, itp.  Te ostatnie stały się już specjal-
nością tejże placówki. W 2013 roku odbyły 
się pierwsze międzyświetlicowe warsztaty 
kulinarne pn. „Wokół Wielkanocnego Stołu”, 
a w 2014 roku kolejne pn.” Wiosenne Wa-
riacje Kulinarne”. Na pierwszym dzieci i mło-
dzież uczyły się przygotowywania tradycyj-
nych potraw regionalnych związanych z tym 
świętem, a na drugim samodzielnego lepie-
nia pierogów z różnym zaskakującym na-
dzieniem. W świetlicy w Zabłociu powstała 
też pierwsza grupa bębniarska, która zapo-
czątkowała cały wielki ruch muzyczny obej-
mujący obecnie pozostałe placówki. W tym 
roku placówka ta przejęła organizację ma-
jowej imprezy profilaktycznej. Wizytówką 
świetlicy są zajęcia plastyczne prowadzone 
przez Martynę Szymik-Kaszę, która od paru 
lat kształci grupę zapaleńców pragnących 
doskonalić swoje umiejętności związane  
z malarstwem akrylami. 

Obie świetlice w przeciągu wielu lat swojej 
działalności zrealizowały szereg projektów 
między innymi operację „Kamera – akcja. 
Kino bez przemocy” dotyczącą aspektów 
związanych z przemocą, „ArtLab – Labo-
ratorium Artystyczne” projekt dotyczący 
nowych technik plastycznych, „ArtSpace 
– Zbiorowa Inicjatywa Sztuki Przestrzen-
nej” wzbogacający wiedzę na temat sztuki 
współczesnej” i wielu, wielu innych stwarza-
jących propozycję ciekawych zajęć dla naj-
młodszych mieszkańców gminy Strumień.

Kazimiera Habarta

fotografie: archiwum świetlicy



ECHO STRUMIENIA   STRONA 12

KWARTALNIK BEZPŁATNY   19 GRUDNIA 2014 | NR 4

Zespół redakcyjny 4. numeru: Pruchna (Justyna 
Faruga, Kazimiera Habarta, Martyna Czakon),   

gościnnie: Alfons Zajonc, Janusza Krzyżanowska, Jan 
Szeruda, Irena Fajkier, Kamila Mendrok,  

Agata Kajstura

Redakcja: ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
echostrumienia@gmail.com
tel./fax: +4833 8570 174

Wydawca:
Urząd Miejski w Strumieniu
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

Redaktor naczelna:
Agnieszka Korzeniewska
Skład i łamanie: Dawid Janik 

Druk:
Off Druk Poligrafia, ul. Piekarska 50, 
43-300 Bielsko-Biała

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Publikacja opracowana przez gminę Strumień.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DOTYK ANIOŁA
Maria Michalczyk

Gdy dotyk Anioła z letargu cię zbudzi
rozpali w sercu uczuć żar
szeroko otwórz oczy swojej duszy
poczuj do lotu sprzyjający wiatr.

Rozwiń skrzydeł białych żagle
wzbij się wysoko ponad szarość dni
siłą twą będzie wiara i nadzieja
miłość kierunek lotu wskaże ci.

Zaśpiewaj pieśń o Życiu
dopóki na to czas
bo życie jest tu i teraz
i zdarza się tylko raz.

T owarzystwo Śpiewacze LUTNIA  
im. Jana Orszulika w Strumieniu 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek  

Kultury w Strumieniu 
serdecznie zapraszają na

XXI Ekumeniczne Kolędowanie
 
Wystąpią:
• Chór CANZONETTA Szkoły Podstawo-

wej i Gimnazjum w Strumieniu 
pod dyrekcją Tamary Nowok i Agnieszki 
Gawron-Gaszczyk 

• Zespół Fletowy ze Szkoły Podstawowej w 
Radostowicach 
pod dyrekcją Katarzyny Machnik

• Wyższobramski Chór Kameralny  
z Cieszyna pod dyrekcją Piotra Sikory

• Chór LUTNIA ze Strumienia 
pod dyrekcją Barbary Garus-Wyleżuch

11 stycznia 2015 (niedziela)
godz. 15.00
Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu

foto: Mariusz Gruszka

Maria Michalczyk 
II miejsce w kategorii: malarstwo, grafika 

 XIV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej  im. Emilii Michalskiej 


