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Teresa Waszut

Ko³ysanka bo¿onarodzeniowa

Ziemia okryta �nie¿nym puchem,

sklepienie nieba gwiazdami l�ni

Matka naj�wiêtsza szuka k¹cika

w grudniow¹ mro�n¹ noc.

�wiêta niewiasta w skromnym odzieniu

pró¿no b³aga o go�cinny k¹t.

W stajni zrodzi³a Boga Dziecinê

�wiat nie widzia³ jej ³ez.

Witaj dziecino, Maryja zanuci

Józef z czu³o�ci¹ u�miecha siê

tylko ju¿ nie p³acz z powodu ch³odu

rado�æ przyt³umisz nam.

Rozgrzejê sercem Twoje cia³eczko

u�piê cich¹ polsk¹ piosneczk¹

Potem siê zbudzisz, zobaczysz dzieci

które kochaj¹ Ciê

Ofiaruj¹ Ci ciep³e ³ó¿eczko

by� nie le¿a³ w ponurym ¿³obie,

Z³o¿¹ w darze barwn¹ choinkê,

uciesz¹ oczka Twe

One pojê³y plan Ojca Twego,

króla witaæ bêd¹ muzyk¹,

co siê urodzi³ tak ubo¿uchny,

wiedz¹ ¿e� Bratem ich!
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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

WÓJT  GMINY  INFORMUJE
I. Z³o¿one w sierpniu i wrze�niu bie¿¹cego roku do �l¹skie-

go Oddzia³u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Czêstochowie wnioski na:

1. Budowê sieci kanalizacyjnej we wsi Jaworzynka,
(w przysió³kach: Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Czepczory)
2. Modernizacjê drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki,
zosta³y zgodnie z zasadami ubiegania siê o pomoc finanso-

w¹ zakwalifikowane i znajduj¹ siê na li�cie wniosków przewi-
dzianych do finansowania z programu SAPARD

Wy¿ej wymienione inwestycje bêd¹ realizowane w 2003
roku po dokonaniu wyboru wykonawcy zgodnie z procedur¹
zamówieñ publicznych okre�lon¹ w instrukcji udzielania zamó-
wieñ publicznych w ramach wspó³pracy z krajami trzecimi za-
twierdzon¹ przez Komisjê Unii Europejskiej.

II. Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg woje-
wódzkich (od Kubalonki po Krzy¿ow¹ i od granicy pañstwa w
Jasnowicach po Laliki) oraz dróg powiatowych (od Krzy¿owej
po Trzycatek i od Istebnej Centrum po Beskid) jest Powiatowy
Zarz¹d Dróg Publicznych w Cieszynie z siedzib¹ w Harbutowi-
cach, tel. 853 05 11, który w drodze przetargu do zimowego
utrzymania dróg wybra³ firmê:

Us³ugi Transportowe, Miros³aw Gazurek - 43-476 Jaworzyn-
ka 727, tel. dy¿uruj¹cy i przyjmuj¹cy interwencje: 858 39 01.

dok. na str. 2

�wiêta Bo¿ego Narodzenia
to wspania³y czas, ¿yczê wiêc
wszystkim mieszkañcom gmi-
ny, by sta³y siê w naszych
rodzinach �ród³em rado�ci,
zgody, przebaczenia, pojedna-
nia i pokoju.

Nowy 2003 Rok niech przyniesie ka¿demu
z nas wiele szczê�cia, zdrowia, u�miechu i
¿yczliwo�ci na ka¿dy dzieñ.

Dosiego Roku!
Wójt Gminy
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Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê wyborcom, którzy oddali swój

g³os na moj¹ osobê, obdarzaj¹c mnie zaufaniem na ko-
lejn¹ kadencjê.

Danuta Rabin
Wójt Gminy Istebna

LAUR SREBRNEJ

CIESZYNIANKI

2002

DLA

ANNY KOLENIAK

str. 4
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III. Drogi gminne, którymi dowo¿one s¹ dzieci do szko³y,
utrzymywane bêd¹ przez firmê Spó³dzielnia Us³ug i Produkcji
z Koniakowa. Osob¹ przyjmuj¹c¹ zg³oszenia jest Pan Jan Ga-
zur tel. kontaktowy 0 691 414 252.

IV. Termin p³atno�ci podatku od nieruchomo�ci, rolnego
i le�nego oraz za wywóz nieczysto�ci min¹³ z dniem 15 listo-
pada 2002 r.

V. Dotyczy w³a�cicieli Lasów prywatnych
Po opracowaniu planów urz¹dzeniowych lasów dla wsi Ja-

worzynka i Koniaków zosta³ sporz¹dzony szczegó³owy wykaz
rozbie¿no�ci pomiêdzy ewidencj¹ gruntów a stanem faktycz-
nym w terenie.

W zwi¹zku z tym Starostwo Powiatowe w Cieszynie zleci³o
Beskidzkiemu Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w ¯ywcu
wykonanie zmian klasyfikacyjnych na wymienionych gruntach.

Wykaz rozbie¿no�ci do wgl¹du w Urzêdzie Gminy pok. 205.

VI. Ostatnio obserwuje siê coraz czêstsze praktyki spalania
opon oraz opakowañ plastikowych w piecach centralnego ogrze-
wania. Powoduje to zanieczyszczanie powietrza, a emitowane
do atmosfery truj¹ce zwi¹zki s¹ bardzo szkodliwe dla ludzi i
otoczenia.

W zwi¹zku z tym, bardzo proszê o zaprzestanie praktyk spa-
lania powy¿szych wyrobów, które nale¿y dostarczaæ do miejsc
wyznaczonych w ramach akcji porz¹dkowania gminy.

VII. XXVIII Miêdzynarodowy Bieg Narciarski �O Isteb-
niañski Bruclik�

Wójt Gminy Istebna i Komitet Organizacyjny XXVIII Miê-
dzynarodowego Biegu Narciarskiego �O Istebniañski Bruclik�
informuj¹, ¿e impreza odbêdzie siê w niedzielê 19 stycznia 2003
r. na trasach biegowych w Istebnej - Kubalonce. Jak corocznie
bieg rozegrany zostanie w 17 kategoriach wiekowych dla dzie-
ci i doros³ych. Rozpoczêcie o godz. 10.00, szczegó³owe infor-
macje zostan¹ umieszczone na plakatach oraz stronie interneto-
wej www.istebna.pl.

Zapraszamy wszystkich mi³o�ników czynnego wypoczyn-
ku oraz kibiców do wziêcia udzia³u w imprezie.

WÓJT  GMINY  INFORMUJE
dok. ze str. 1

Uwaga rolnicy!

W dniu 8 grudnia 2002 roku (niedziela) od-
bêd¹ siê wybory do Rad Powiatowych �l¹skiej
Izby Rolniczej.

Siedziba Okrêgowej Komisji Wyborczej Nr
111 mie�ciæ siê bêdzie w Gminnym O�rodku
Kultury w Istebnej nr 68 (obok Ko�cio³a)

Lokal czynny bêdzie w godz. 8.00 do 18.00.
Uprawnionymi do g³osowania s¹ w³a�ciciele
gospodarstw rolnych powy¿ej 1 ha u¿ytków rol-
nych ze wsi Istebna, Jaworzynka i Koniaków.

Informacja Gminnej Komisji
Wyborczej o wynikach wyborców

do Rady Gminy Istebna
1. OKRÊG WYBORCZY NR 1 obejmuj¹cy 3 mandaty
1a. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybra-
ni radnymi:
Micha³ek Józef
KWW Nowy G³os Istebnej 227 g³osów
Kêdzior Stefania
KWW Nowy G³os Istebnej 328 g³osów
Juroszek Janusz
KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa 292 g³osów
2. OKRÊG WYBORCZY NR 2 obejmuj¹cy 3 mandaty
2a. Najwiêcej wa¿nych oddanych g³osów otrzymali i zostali wy-
brani radnymi:
Bocek Jan
KWW Nowy G³os Istebnej 228 g³osów
Polok Józef
KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa 228 g³osów
Gazurek Henryk
KWW �Wspólne Dobro�   265 g³osów
3. OKRÊG WYBORCZY NR 3 obejmuj¹cy 4 mandaty
3a. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybra-
ni radnymi:
Ja³owiczor Pawe³
KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa 417 g³osów
Gburek Piotr
KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa  376 g³osów
Muszalik Czes³aw
KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa 390 g³osów
Rucki Pawe³
KWW �Wspólne Dobro� 363 g³osów
4. OKRÊG WYBORCZY NR 4 obejmuj¹cy 5 mandatów
4a. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybra-
ni radnymi:
Kubas Barbara
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP 408 g³osów
Bujok Leszek
KWW �Wspólne Dobro� 558 g³osów
Gazur Jan
KWW �Wspólne Dobro�  479 g³osów
Golik Jan
KWW �Wspólne Dobro� 499 g³osów
Ligocki Jacek
KWW �Wspólne Dobro� 385 g³osów
OKRÊG WYBORCZY NR 1
1. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 1715
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania 1167
3. Oddano kart do g³osowania 1167, w tym
1) kart niewa¿nych 0
2) kart wa¿nych 1167
4. G³osów niewa¿nych oddano 28
5. Kart wa¿nych z g³osami wa¿nymi oddano 1139
6. Na poszczególne listy kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹-
c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP 97
1)  Kukuczka Miros³aw 97 g³osów
Lista nr 8 KWW Nowy G³os Istebnej 765
1) Micha³ek Józef 227 g³osów
2) Kêdzior Stefania 328 g³osów
3) Kohut Jacek 210 g³osów
Lista nr 9 KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa
685
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1) £upie¿owiec Teresa   220 g³osów
2) Juroszek Janusz 292 g³osów
3) Tomica Józef 173 g³osów
Lista nr 10 KWW �Wspólne Dobro� 387
1) Biernacki Robert 59 g³osów
2) Bury Jan 157 g³osów
3) Hulawy Jaros³aw 171 g³osów
Lista nr 11 KW Samoobrona RP 195
1) Krê¿elok Tadeusz 195 g³osów
Lista nr 12 KWW �O�wiata� 87
1) Kaczmarczyk Ma³gorzata 87 g³osów
Lista nr 13 KWW Niezale¿nych Dzia³aczy Stra¿y Po¿arnej 135
1) Moje�cik Józef 135 g³osów
Lista nr 14 KWW �Burowie� 188
1) Baraniok Krzysztof  188 g³osów
Lista nr 15 KWW �Jasnowice� 116
1) Haratyk Tadeusz 116 g³osów
Lista nr 16 Komitet Wyborczy Wyborców �Olza� 49
1) Gruca Gerard 49 g³osów
Lista nr 17 KWW Istebna �Las� 145
1) Rucki Piotr 145 g³osów
OKRÊG WYBORCZY NR 2
1. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a - 1699
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania -  965
3. Oddano kart do g³osowania-  965
w tym:
1) kart niewa¿nych - 0
2) kart wa¿nych - 965
4. G³osów niewa¿nych oddano - 31
5. Kart wa¿nych z g³osami wa¿nymi oddano  934
6. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list od-
dano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP 65
1) Kawulok Franciszek 65 g³osów
Lista nr 8 KWW Nowy G³os Istebnej 444
1) Bocek Jan   228 g³osów
2) Bestwina Antoni 117 g³osów
3) Kukuczka Józef 99 g³osów
Lista nr 9 KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa
- 638
1) Polok Józef 228 g³osów
2) Haratyk Henryk 225 g³osów
3) Hanuszewicz Ryszard 185 g³osów
Lista nr 10 KWW �Wspólne Dobro� 630
1) Gazurek Henryk 265 g³osów
2) Micha³ek Antoni 171 g³osów
3) Szotkowska Maria  194 g³osów
Lista nr 12 KWW �O Lepsze Jutro i Przysz³o�æ� 159
1) Waszut Józef 159 g³osów
Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców �Po³om� 105
1) Walewska Gabriela Helena 105 g³osów
OKRÊG WYBORCZY NR 3
1. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a - 2085
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania - 1323
3. Oddano kart do g³osowania - 1321
w tym:
1) kart niewa¿nych - 0
2) kart wa¿nych - 1321
4. G³osów niewa¿nych oddano - 20
5. Kart wa¿nych z g³osami wa¿nymi oddano - 1301
6. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list od-
dano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 9 KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa
- 1481

1) Ja³owiczor Pawe³ 417 g³osów
2) Gburek Piotr 376 g³osów
3) Stañko Zbigniew 298 g³osów
4) Muszalik Czes³aw 390 g³osów
Lista nr 10 KWW �Wspólne Dobro� 720
1) Dragon Eugeniusz 144 g³osów
2) Rucki Pawe³ 363 g³osów
3) S³owioczek Henryk 58 g³osów
4) Witos Tadeusz 155 g³osów
Lista nr 11 KW Samoobrona RP 357
1) Wawrzacz Karol 250 g³osów
2) Ma³yjurek W³adys³aw Leszek  107 g³osów
OKRÊG WYBORCZY NR 4
1. Lista osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a - 2502
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania - 1522
3. Oddano kart do g³osowania - 1520
w tym:
1) kart niewa¿nych - 0
2) kart wa¿nych - 1520
4. G³osów niewa¿nych oddano - 41
5. Kart niewa¿nych z g³osami wa¿nymi oddano - 1479
6. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list od-
dano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP 644
1) Kubas Barbara 408 g³osów
2) Kukuczka Jan 138 g³osów
3) Juroszek Benedykt 98 g³osów
Lista nr 9 KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa
- 1048
1) Dziergas Urszula 183 g³osów
2) Legierski Damian 382 g³osów
3) Legierski Franciszek  164 g³osów
4) Biernat Jan 194 g³osów
5) Legierski Jan 125 g³osów
Lista nr 10 KWW �Wspólne Dobro� - 2297
1) Bujok Leszek 558 g³osów
2) Gazur Jan  479 g³osów
3) Golik Jan  499 g³osów
4) Haratyk Renata 376 g³osów
5) Ligocki Jacek 385 g³osów
Lista nr 12 KWW �Nasz Koniaków� - 1223
1) Legierski Andrzej 205 g³osów
2) Waszut Jan 271 g³osów
3) Kolasa Ryszard 281 g³osów
4) Stañko Pawe³ 266 g³osów
5) Legierski Czes³aw 200 g³osów

Protokó³ z wyborów Wójta Gminy Istebna
1. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 8001
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania 4977
3. Oddano kart do g³osowania 4967
w tym:
1) kart niewa¿nych 0
2) kart wa¿nych 4967
4. G³osów niewa¿nych oddano 97
5. G³osów wa¿nych oddano 4870
6. Na poszczególnych kandydatów oddano nastêpuj¹c¹ liczbê
g³osów wa¿nych:
1. Micha³ek Józef zg³oszony przez
KWW Wspólnota Istebnej Jaworzynki i Koniakowa 2434
2. Rabin Danuta zg³oszony przez KWW �Wspólne Dobro�
2436
Wymagan¹ liczbê g³osów uzyska³ i zosta³ wybrany na wójta
Rabin Danuta zg³oszony przez KWW �Wspólne Dobro�
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PIERWSZA SESJA NOWEJ
RADY GMINY

W dniu 19 listopada 2002 r. odby³a siê pierwsza sesja rady
Gminy Istebna kadencji 2002 - 2006. W sesji wzi¹³ udzia³ Prze-
wodnicz¹cy Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej Pan Stefan
Gradoñ, który wrêczy³ Wójtowi i radnym za�wiadczenia o wy-
borze. Nastêpnie radni i Wójt Danuta Rabin z³o¿yli �lubowa-
nie. W dalszej czê�ci odby³y siê wybory Przewodnicz¹cego RG
oraz Przewodnicz¹cych Sta³ych Komisji.

Przewodnicz¹cym Rady Gminy zosta³ Józef Micha³ek, Prze-
wodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³a Stefania Kêdzior,
Przewodnicz¹cym Komisji O�wiaty Kultury Ochrony Zdrowia
i Pomocy Spo³ecznej zosta³ Józef Polok, Przewodnicz¹cym Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego Ochrony �rodowiska i Porz¹d-
ku Publicznego zosta³ Pawe³ Rucki.

W sesji bra³ udzia³ radny powiatowy Józef Broda.
Irena Rejowicz

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
2002 DLA ANNY KOLENIAK

To ju¿ szósta edycja uhonorowania zas³u¿onych miesz-
kañców gmin �Laurami Cieszynianki�.

O godzinie 17.00 odby³a siê uroczysta Sesja Rad Gmin Po-
wiatu Cieszyñskiego w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszy-
nie. Uczestniczyli w niej radni i przedstawiciele gmin skupio-
nych w Zwi¹zku Komunalnym Ziemi Cieszyñskiej oraz zapro-
szeni go�cie i tegoroczni laureaci.

Pierwsz¹ czê�æ koncertu w teatrze wype³ni³y wystêpy ze-
spo³ów artystycznych i chórów. Za�piewa³y chóry �Magnificat�
i �Benedictus� z Brennej oraz zatañczy³y zespo³y regionalne:
�Czadeczka� z Jaworzynki, Dzieciêcy Zespó³ Pie�ni i Tañca
Ziemi Cieszyñskiej, Zespó³ Regionalny �Oldrzychowice�. Wy-
st¹pi³a te¿ grupa �piewacza �Grónie� z Wis³y i Orkiestra Dêta z
Brennej. Wszyscy zostali bardzo ciep³o przyjêci przez publicz-
no�æ zgromadzon¹ w teatrze. W drugiej czê�ci uhonorowano
�Laurami Cieszynianki 2002� zas³u¿onych mieszkañców miast
i gmin naszego powiatu. W tym roku Rada Gminy w Istebnej
podjê³a uchwa³ê o przyznaniu �Lauru Srebrnej Cieszynianki
2002� p. Annie Koleniak z Jaworzynki.

Uchwa³a Nr XXXVIII/347/2002
Rady Gminy w Istebnej

z dnia 9 pa�dziernika 2002 r.
w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2002
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz Regulaminu okre�laj¹cego tryb i procedurê wy³ania-
nia laureatów wyró¿nienia gmin Ziemi Cieszyñskiej pn. Laury
Gmin Ziemi Cieszyñskiej �Srebrna oraz Honorowa Z³ota Cie-
szynianka�

Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje
§ 1

przyznaje siê wyró¿nienie Laurem Srebrnej Cieszynianki
2002 Pani Annie Koleniak - zamieszka³ej Jaworzynka nr 49.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jan Gazur

Rada Gminy uzasadni³a swój wybór nastêpuj¹co:
Uzasadnienie

do uchwa³y w sprawie wyboru kandydata
do wyró¿nienia laurem Srebrnej Cieszynianki

Pani Anna Koleniak ur. 22 lipca 1922 roku w Jaworzynce w
rodzinie wielodzietnej. W 1955 roku z jej inicjatywy, wspólnie
z nie¿yj¹cym Alojzym Polokiem za³o¿y³a Zespó³ Regionalny
�Jaworzynka�. Dzia³alno�æ zespo³u wzbudzi³a du¿e zaintere-

sowanie w�ród mieszkañców Jaworzynki, szczególnie m³odzie-
¿y, która licznie uczestniczy³a w organizowanych przez zespó³
imprezach. Bardzo szybko zespó³ ten zdoby³ popularno�æ w re-
gionie, kraju i za granic¹. W 1975 roku na zaproszenie w³adz
szwajcarskich zespó³ odby³ tourne po Austrii i Szwajcarii gdzie
podbi³ serca mieszkañców oraz tamtejszej Polonii.  Prowadze-
nie zespo³u nie by³o ³atwe, gdy¿ musia³ on utrzymywaæ siê z
wypracowanych przez siebie �rodków finansowych. Korzystali
z w³asnych instrumentów muzycznych oraz kupowali je za da-
rowane pieni¹dze. Pani Anna Koleniak by³a równie¿ choreogra-

fem, pisa³a te¿ teksty do piosenek i scenek rodzajowych, uk³a-
da³a scenariusze. Poza prac¹ w zespole regionalnym wspó³pra-
cuj¹c z nie¿yj¹cym ju¿ Janem Burym organizowa³a wycieczki
dla emerytów i rencistów umo¿liwiaj¹c im poznanie zak¹tków
polskiej ziemi. Pani Anna Koleniak to tak¿e niezast¹piona skarb-
nica wiedzy o regionie, ¿ywa jej kronika. Wiedz¹ swoj¹ s³u¿y
m³odemu pokoleniu przekazuj¹c jej najpiêkniejsze warto�ci, a Jej
góralskie �bojtki� rozs³awiaj¹ piêkno naszej ziemi. Nale¿y do gro-
na osób, które swoj¹ dzia³alno�æ kontynuj¹ i dzi�.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Jan Gazur
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Uroczysto�ci z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci rozpoczê³y siê
w naszych szko³ach ju¿ w pi¹tek, 8 listopada br. Odby³y siê z
tej okazji akademie i uroczyste apele.

Rada Gminy w Istebnej na plakatach, podaj¹cych program ob-
chodów �wiêta Niepodleg³o�ci, zaprasza³a mieszkañców gminy
do udzia³u w uroczystych obchodach tego �wiêta. G³ówne uro-
czysto�ci odby³y siê 11 listopada od godz.  9.15. Na miejsce zbiórki
przed Urzêdem Gminy przybyli przedstawiciele miejscowej w³a-
dzy, radni Rady Gminy i radni powiatowi, kombatanci oraz dele-
gacja Stra¿y Granicznej. Przyby³y poczty sztandarowe OSP z Ja-
worzycnki Centrum i Koniakowa Centrum oraz poczet sztanda-
rowy ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Koniakowie.

W zimowej scenerii z³o¿ono kwiaty w miejscach pamiêci naro-
dowej

- pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Istebnej Centrum,
- na zbiorowej mogile pomordowanych w Jab³onkowie, a spo-

czywaj¹cych na cmentarzu katolickim w Istebnej,
- na grobie ¿o³nierza Gustawa Pilcha, poleg³ego 1 wrze�nia 1939

r. - pierwszej ofiary II wojny, spoczywaj¹cego na cmentarzu ewan-
gelickim.

O godz. 10.00 zebrani uczestniczyli we mszy �w., któr¹ w in-
tencji Ojczyzny odprawi³ ks. B. Golarz w ko�ciele p. w. Podwy¿-
szenia Krzy¿a w Istebnej-Kubalonce.

W swojej homilii ks. Bogus³aw Golarz powiedzia³:
�Ojczyzna to nie jest co� takiego co siê ma i ma i koniec. Ojczy-

zna, to jest co� takiego, co trzeba nieustannie odzyskiwaæ.
Jan Pawe³ II powiedzia³ �nie jest ³atwo byæ Polakiem, ale dlate-

go tym bardziej warto byæ Polakiem�. Odzyskiwanie Ojczyzny -
to nasz wspólny trud.

Utrata niepodleg³o�ci narodowej da³a w Polsce pocz¹tek trwa-
j¹cym prawie pó³tora wieku walkom o jej odzyskanie. Walka to-
czy³a siê na dwóch poziomach: na polach bitew i na kartach dzie³,

Wrêczaj¹c p. A. Koleniak wyró¿nienie Wójt Gminy p. D.
Rabin odczyta³a werdykt jury: �Za zaanga¿owanie w ¿ycie kul-
turalne spo³eczno�ci lokalnej, kierowanie Zespo³em Regionalnym
�Jaworzynka�, popularyzacjê folkloru tak¿e w�ród Polonii�.

Laureaci otrzymali listy gratulacyjne i statuetki Kwiatu Cie-
szynianki oraz wiele gratulacji i kwiatów. Mieli te¿ swoj¹ chwi-
lê fotoreporterzy, którzy wykorzystali j¹ do zrobienia zdjêæ, które
poni¿ej reprodukujemy.

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI 2002 DLA ANNY KOLENIAK
dok. ze str. 4

Tradycyjnie uroczysto�æ w teatrze zakoñczy³a pie�ñ �Ojcow-
ski dom". Na zakoñczenie jeszcze przypomnê, ¿e inicjatorem
wyró¿nieñ �Laurami Cieszynianki� by³ Jan Olbrycht, przed sze-
�cioma laty burmistrz Cieszyna, obecnie marsza³ek �l¹ski, od-
znaczony w ubieg³ym roku �Z³ot¹ Honorow¹ Cieszyniank¹�.

Dotychczasowi laureaci z naszej gminy to: 1. Danuta Rabin
2. Karol Szmek, 3. Zuzanna Kawulok, 4. Tadeusz i Wanda

Maciejczykowie, 5. Anna Urbaczka - Bury.
Krystyna Rucka

11 listopada - �WIÊTO NIEPODLEG£O�CI
osnutych wokó³ te-
matu wolno�ci utra-
conej. Dzieje te wy-
rasta³y z zakorzenio-
nego g³êboko prze-
konania, ¿e wszelkie
realne odzyskanie oj-
czyzny musi byæ po-
przedzone przez od-
zyskanie duchowe, a
wiêc przede wszyst-
kim odnowienie du-
cha patriotycznego. Z
kolei warunkiem tej
odnowy by³o rozja-
�nienie idei ojczyzny,
czyli uzyskanie od-
powiedzi na pytanie:
czym jest ojczyzna?

Wedle Adama
Mickiewicza, w³a�ci-
wy sens i warto�æ idei
ojczyzny ods³ania siê
wtedy, gdy cz³owiek traci ojczyznê. Je�li tak, to polscy my�liciele
okresu zaborów znale�li siê w sytuacji uprzywilejowanej.

Oprócz dzie³ literac-
kich opowiadaj¹cych o
utracie ojczyzny po-
wstaj¹ równie¿ malar-
skie interpretacje sytu-
acji niewoli.

Jedno powtarza siê w
nich szczególnie czêsto:
obraz kobiety zakutej w
kajdany. Obraz ów
przemawia do wy-
obra�ni milionów, wy-
ra¿aj¹c co�, co ludzie
czuj¹, nie potrafi¹c tego
wys³owiæ. Godna uwa-
gi jest przy tym ³atwo�æ,
z jak¹ ojczyzna daje siê
personifikowaæ, czyli
przedstawiaæ jako oso-
ba. Je�li ojczyzna jest
czym� podobnym do
osoby, to nasz stosunek
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do ojczyzny winien byæ mniej wiêcej taki, jak nasz stosunek do
osób. Mamy broniæ ojczyzny jak osoby, byæ wierni ojczy�nie jak
osobie, mi³owaæ j¹ jak osobê.

Powracamy dzi� do idei ojczyzny w szczególnej sytuacji.
Grozi nam utrata ojczyzn - nam to znaczy wspó³czesnej Europie.

Brak ojczyzny sta³ siê naszym losem. Filozof mówi, ¿e byt zosta³
porzucony przez bycie. Ludzie odrzucaj¹ ojczyznê wskazuj¹c na
niebezpieczeñstwa, jakie z nich p³yn¹: na nacjonalizm, szowinizm,
na sk³onno�æ do narodowych imperializmów.

Uprzedmiotowiony jêzyk socjologii pozby³ siê �ojczyzny� -
korzysta jeszcze z pojêcia �narodu�, �rodu� czy �klanu�.

Bli¿szego rozwa¿ania wymaga pojêcie �naród�.
Aby zrozumieæ, czym jest naród, trzeba siêgn¹æ do jego podsta-

wy. Podstaw¹ narodu jest  lud. Lud nie stanowi jeszcze ojczyzny i
nie jest bezpo�rednim tworzywem dla ojczyzn. Nie wie on, czym
jest wolno�æ - nigdy jej nie utraci³, bo jej nigdy nie mia³; chodzi na
pasku konieczno�ci. Nie maj¹c pojêcia wolno�ci, nie umie te¿ o ni¹
walczyæ. Poza tym lud jest zawsze szczê�liwy. Ludowi s¹ obce ludz-
kie cierpienia - te, których pod³o¿em jest niewola.

W tym samym czasie przychodzi³o do Polski z Francji inne ro-
zumienie ludu. Rysem wyró¿niaj¹cym lud sta³o siê nie mniej i nie
wiêcej jak w³a�nie nieszczê�cie.

Powtarzano: �lud zawsze nieszczê�liwy�. Nieszczê�cie okre�la
wiedz¹ o ludzie jako ludzie. Rewolucjonista jest potrzebny tak
d³ugo, jak d³ugo lud jest nieszczê�liwy.

Czym jest tedy naród? Jakie do�wiadczenie kryje siê poza tym
s³owem?

Zgodnie z rozpowszechnionymi przekonaniami zasad¹ istnienia
narodu jest jakie� prawo. Podstawowym prawem, którym kierowa³
siê naród by³a troska o ziemiê, co to �jak matka ¿ywi swoje dzieci�.

Ale prawo wedle którego ¿y³ naród, nie by³o wyra�nie u�wia-
domione. Stan ten musia³ siê zmieniæ po klêsce, jak¹ by³y rozbio-
ry. Nadszed³ czas próby. A czas próby ma w³a�nie to do siebie, ¿e
domaga siê wyboru. Tak krystalizuje siê zarys do�wiadczenia oj-
czyzny. Ojczyzna to naród, który wybra³ siebie. W do�wiadcze-
niu ojczyzny zawiera siê paradoks: ojczyzna ukazuje siê jako co�,
co jest, i jako co�, co nale¿y dopiero odzyskaæ. Ojczyzna jest,
poniewa¿ jest w niewoli, po ukrzy¿owaniu czeka na zmartwych-
wstanie. Zarazem jednak nie ma jej, bo ojczyzna zniewolona nie
jest jeszcze prawdziw¹ ojczyzn¹. Ojczyzna zaistnieje, gdy zosta-
nie wybrana - zaistnieje wolno�ci¹ tych, którzy j¹ wybrali. Istnie-

je podzia³ warto�ci na
dwie grupy: warto�ci,
które mog¹ przys³u-
giwaæ osobie i warto-
�ci, które nie przys³u-
guj¹ osobie, czyli
personalne i warto�ci
apersonalne. Istot-
nym znamieniem
warto�ci personal-
nych jest to, ¿e po-
trzebuj¹ wyboru tyl-
ko tym warunkiem
mog¹ zaistnieæ, ¿e
zostan¹ wybrane.
Wybór takich warto-
�ci sprawia, ¿e cz³o-
wiek coraz bardziej
staje siê osob¹.

Rozwijaj¹c do-
�wiadczenie ojczy-
zny z przesz³o�ci,
pragniemy odpowiedzieæ na nasz¹ dzisiejsz¹ potrzebê  ojczyzn.
Osi¹gniêty wynik wydaje siê przystawiaæ przynajmniej czê�cio-
wo do naszych potrzeb. Idea ojczyzny, podjêta jako zasada perso-
nalizacji stosunków miêdzyludzkich w ramach narodu, nie straci-
³a swojej aktualno�ci.

Sprawa ojczyzny jest wiêc dlatego spraw¹ istotn¹, poniewa¿ w
niej toczy siê sprawa cz³owieka. Wydaje siê oczywiste, ¿e cz³o-
wiek, aby byæ pe³nym cz³owiekiem, musi mieæ jak¹� ojczyznê -
musi jej szukaæ, a gdy j¹ straci³ musi j¹ odzyskiwaæ. I na odwrót:
kto rozwija w sobie pe³ne osobowe cz³owieczeñstwo, ten buduje
równie¿ ojczyznê. Odzyskiwanie ojczyzny i personalizacja id¹ ze
sob¹ w parze. Widzi to doskonale Cyprian Norwid, gdy mówi o
�ród³ach upadku Polski, wskazuj¹c równie¿ drogê wyj�cia z upadku.

�Nie ma ojczyzny tam, gdzie cz³owiek nie szanuje cz³owieka�.
Stwierdzenie to, odnosz¹ce siê pozornie do przesz³o�ci, wytycza
zarazem wszystkim zniewolonym drogê ku jutru".

Z ko�ció³ka na Kubalonce zebrani przeszli do Woj. O�r. Cho-
rób P³uc, gdzie obejrzeli program s³owno-muzyczny w wykona-
niu m³odzie¿y z sanatorium. Cieszy fakt, ¿e dzieci i m³odzie¿ chêt-
nie uczestniczy³y w przygotowaniu wierszy i �piewaniu starych
piêknych patriotycznych pie�ni.

Serdecznie dziêkujemy dyr. szko³y p. Józefowi Polokowi i
gronu pedagogicznemu O�rodka za przygotowanie tego pro-
gramu i zaproszenie uczestników gminnych uroczysto�ci na
teren o�rodka. Teresa £aszewska

11 listopada - �WIÊTO
NIEPODLEG£O�CI

dok. ze str. 5
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LEKCJA PATRIOTYZMU
W Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie uroczy�cie

obchodzono �wiêto Niepodleg³o�ci.
Uczniowie klas pi¹tych pod kierunkiem Danuty Legierskiej

i Zenona Knopka przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny przy-
bli¿aj¹c m³odzie¿y karty historii Polski, z okresu, gdy nasz kraj
by³ przed ponad 123 lata w niewoli, a Polacy dzielnie walczyli
o wolno�æ i niepodleg³o�æ. W uroczysto�ci uczestniczy³a m³o-
dzie¿ i nauczyciele szko³y oraz zaproezeni go�cie: sekretarz
Gminy - Teresa £aszewska,dyrektor Gminnego O�rodka Kul-
tury - El¿bieta Legierska-Niewiadomska i redaktor gazety lo-
kalnej �Nasza Trójwie�" - Krystyna Rucka.

Danuta Legierska

Op³atek wigilijny
Gromadzi przy wigilijnym stole
Wprowadza nastrój uroczysty
Ka¿e inaczej prze¿yæ dzieñ
Pozwala Jezusowi zajrzeæ do duszy
Zapala blaskiem oczy
Sprowadza drogich co ju¿ odeszli
Darzy u�miechem szczerym tych
co jeszcze z nami zostali
Daje nadziejê spe³nienia ¿yczeñ
Ogrzewa serce mi³o�ci¹.
Wzrusza ludzk¹ pamiêci¹
Wnêtrze duszy cz³owieka bogaci
Przywo³uje wigiliê z dzieciñstwa
U�wiadamia co przetrwa³o z tamtych lat
Przekonuje o potrzebie uznania dekalogu
bo Bóg da³ nam swój czas

Z tomiku �Ojcowski dom�

Zimowe s³oñce
próbuje promieniami ogrzaæ �wierkowy las
obejmuje blaskiem monotonn¹ szarzyznê pni
akcentuje swoj¹ obecno�æ barw¹ z³ota
przypomina, ¿e zima te¿ mo¿e urzec nas
oz³aca ob³oki mlecznych chmur
wyra�nie zaznacza kontur gór
korony sto¿kowanych ciemnych �wierków
rysuj¹ czarn¹ plamê w tle krajobrazu
wie� tonie w bieli �niegu
cisza zalega w otoczeniu
babcia z wnuczkiem wychodzi na spacer
aby razem cieszyæ siê s³oñcem

z tomika �Ojcowski dom�

Zbocza góry Bukowiec

w zimowej szacie

Autorce wierszy, p. Teresie Waszut  sk³adamy serdeczne gra-
tulacje z okazji przyznania Lauru �Srebrnej Cieszynianki 2002�.
¯yczymy Jej dalszych sukcesów w pracy kulturalnej oraz sta³ej
wspó³pracy z redakcj¹ �Naszej Trójwsi�.

Wójt Gminy, Rada Gminy, Zespó³ Redakcyjny

Teresa Waszut

Foto: Jaros³aw Gil



8  l  Nasza Trójwie� LISTOPAD-GRUDZIEÑ  2002

Informacje Stowarzyszenia Rozwoju
i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� strony polskiej

Euroregionu ��l¹sk Cieszyñski�
XI posiedzenie Rady Euroregionu

W pi¹tek 11 pa�dziernika odby³o siê w Urzêdzie Miejskim
w Czeskim Cieszynie XI posiedzenie Rady Euroregionu ��l¹sk
Cieszyñski - Te�inske 'Slezsko�. Nowym Przewodnicz¹cym
Rady wybrany zosta³ Burmistrz Skoczowa, Prezes SRiWR
�Olza� Jerzy Malik. Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Starosta Pie-
twaldu, Predseda RSCPSTS Vaclav Holecek.

Rada zapozna³a siê równie¿ miêdzy innymi z informacj¹ z
dzia³alno�ci Sekretariatu Euroregionu oraz z realizacji Progra-
mu Phare CBC Polska-Czechy i z posiedzenia Polsko-Czeskiej
Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Transgranicznej w
Hradcu Kralove. Rada podjê³a równie¿ uchwa³y w sprawie opra-
cowania strategicznego planu dzia³añ (aktywno�ci Euroregio-
nu na lata 2003-2006-2010 oraz przyjêcia za³o¿eñ wspólnych
polsko-czeskich projektów. �Monitoring budowy dróg ekspre-
sowych E-75 i E-462� i Rewitalizacja dorzecza rzeki Olzy�.

Tego samego dnia - w Urzêdzie Miejskim w Cieszynie Sto-
warzyszenie Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� i re-
gionalni sdru¿eni pro cesko-polskou spolupraci Tì�inského Slez-
ska - partnerzy umowy Euroregionu zorganizowali spotkanie
podsumowuj¹c polsko-czesk¹ wspó³pracê w Euroregionie �l¹sk
Cieszyñski - Tesinske Slezsko w III kadencji samorz¹du teryto-
rialnego. Podczas spotkania zosta³o przedstawione sprawozda-
nie z dzia³alno�ci w latach 1999-2002 r.

Remonty dróg do granicy za europejskie pieni¹dze...
12 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Wspó³-

pracy Regionalnej �Olza� w Cieszynie odbêdzie siê tzw. otwar-
cie ofert w przetargu na dodatkowe prace budowlane zrealizo-
wane w ramach tzw. dogrywki projektu �Modernizacja dróg
dojazdowych do przej�æ granicznych w rejonie Cieszyna�.
Przedsiêwziêcie finansowane jest przez Uniê Europejsk¹ w ra-
mach Programu Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Cze-
chy 2000.

Stowarzyszenie Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza�
jako inwestor wiod¹cy projektu realizowanego w porozumie-
niu z samorz¹dami Województwa �l¹skiego, Miasta Jastrzêbie
Zdrój, Powiatu Cieszyñskiego, Cieszyna i Zebrzydowic og³osi-
³o przetarg dodatkowy na modernizacjê dróg do przej�æ gra-
nicznych w rejonie Cieszyna. Og³oszenie przetargu poprzedzi-
³o zatwierdzenie dokumentacji przetargowej przez W³adzê
Wdra¿aj¹c¹ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare oraz
przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Zakres robót dodatkowych obejmuje: przebudowê ul. S³o-
wackiego w Zebrzydowicach (droga wojewódzka nr 937), - prze-
budowê ul. Cieszyñskiej w Jastrzêbiu Zdroju (droga wojewódzka
nr 937), - modernizacjê ul Bielskiej do ul. Chrobrego w Cieszy-
nie oraz remont ul. Kolejowej, ul. Katowickiej i ul. Dworkowej
w Cieszynie, - modernizacjê drogi powiatowej nr 04 148 od
Dziêgielowa do Cisownicy w gminie Goleszów.

Przypomnijmy, ¿e w ramach tzw. kontraktu podstawowego
wykonano ju¿ o�wietlenie na odcinku od ul. S³owackiego w
Zebrzydowicach do granicy z gmin¹ Jastrzêbie Zdrój oraz bu-
dowê ronda na skrzy¿owaniu ul. Kolejowej i Bielskiej na dro-
dze od przej�cia granicznego Most Wolno�ci w Cieszynie. Do
dokoñczenia pozosta³y jeszcze: - modernizacja drogi wojewódz-
kiej nr 937 na odcinku od skrzy¿owania z ul. Czy¿a w Jastrzê-

biu Zdroju-Ruptawie do granicy gmin Jastrzêbie Zdrój - Ze-
brzydowice.  budowa ronda na skrzy¿owaniu drogi wojewódz-
kiej nr 937 z drog¹ powiatow¹ nr 14681 w stronê przej�cia gra-
nicznego Marklowice - Dolni Marklowice, - modernizacja dro-
gi powiatowej do przej�cia granicznego Leszna Górna - Horni
Listna na odcinku Dziêgielów - granica pañstwa.

£¹czna warto�æ przedsiêwziêcia (kontraktu podstawowego
i dogrywkowego) to blisko 2 mln 800 tys. EURO (wk³ad w³a-
sny wnioskodawców wynosi 28% warto�ci dotacji). realizacjê
zaplanowano na lata 2001-2003. Wykonawc¹ prac objêtych
kontraktem podstawowym jest - wy³oniony w drodze przetargu
Dromex - Cieszyn. Strona czeska Euroregionu realizuje �lustrza-
ny� wniosek na modernizacjê drogi do przej�cia granicznego
Leszna Górna - Horni Listna, a 15 pa�dziernika koñczy moder-
nizacjê wiaduktu tzw. �Mysiej Dziury� wraz z towarzysz¹cym
uk³adem komunikacyjnym (projekt dofinansowany przez Uniê
Europejsk¹ ze �rodków Phare CBC Czechy-Polska 1999).

Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów w Euroregionie
W ramach Programu Wspó³pracy Przygranicznej Phare Pol-

ska-Czechy Stowarzyszenie Rozwoju i Wspó³pracy Przygranicz-
nej Phare Polska-Czechy Stowarzyszenie Rozwoju i Wspó³pra-
cy Regionalnej �Olza� - partner Euroregionu �l¹sk Cieszyñski
prowadzi Sekretariat Wspólnego Funduszu Ma³ych Projektów.
16 wrze�nia br. zosta³ zamkniêty nabór wniosków do Programu
wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Czechy 2000. Jak w
roku poprzednim i tym razem Program cieszy³ siê du¿ym zain-
teresowaniem wnioskodawców. Decyzje o udzielonym dofinan-
sowaniu poznamy do koñca bie¿¹cego roku.

Fundusz ten zosta³ utworzony w celu zachêcenia do wspól-
nych ponadgranicznych dzia³añ lokalnych realizowanych przez
osoby i podmioty z regionów przygranicznych oraz wspierania
umiejêtno�ci okre�lenia, rozwoju i realizacji takich dzia³añ, pod
kierunkiem i nadzorem czeskiej i Polskiej W³adzy Wdra¿aj¹-
cej, w obrêbie polsko-czeskiego przygranicza. Zapewnia dofi-
nansowanie ma³ych projektów typu �ludzie dla ludzi� w nastê-
puj¹cych dziedzinach: wymiana kulturalna, demokracja lokal-
na, zasoby ludzkie, studia nad planowaniem

Stowarzyszenie �Olza� zorganizowa³o trzy spotkania infor-
macyjne dotycz¹ce Programu oraz przygotowania wniosków:
dwa w Ksi¹¿nicy Cieszyñskiej w Cieszynie oraz - wspólnie z
samorz¹dem Miasta Wis³a - w Urzêdzie Miasta w Wi�le. Zain-
teresowani wnioskodawcy mogli równie¿ uzyskaæ informacje
oraz wzory dokumentów w Biurze Euroregionu (Stowarzysze-
nia Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza�) w Cieszynie
oraz w internecie pod adresem: www.olza.pl.

Szlaki Greenways ruszaj¹
W zwi¹zku z udzielon¹ przez Samorz¹d Województwa �l¹-

skiego dotacj¹ w wysoko�ci 10.000 z³otych Stowarzyszenie
Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� wspólnie z tworz¹-
cymi je samorz¹dami lokalnymi kontynuuje prace zwi¹zane z
wykonaniem projektu technicznego wraz z inwentaryzacj¹, na
któr¹ z³o¿¹ siê: koncepcja produktu turystycznego �Greenways�
i koncepcja produktu turystycznego  �Greenways� i koncepcja
lokalnych szlaków dziedzictwa kultury (sub-szlaków).

Projekt ma charakter miêdzynarodowy i obejmuje zakres
wytyczania i znakowania szlaków turystycznych i kulturowych
na obszarze województwa oraz promowania atrakcji i produk-
tów turystycznych Województwa �l¹skiego. Program �Central
European Greenways�  jest inicjatyw¹ �rodkowoeuropejskiego
konsorcjum  �Environmental Partnership for Central Europe�
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zrzeszaj¹cego piêæ niezale¿nych Fundacji: Fundacjê  Partner-
stwo dla �rodowiska w Polsce, Nadace  Partnerstvi w Republi-
ce Czeskiej, Nadacia Ekopolis na S³owacji, Okotars Alapitvany
na Wêgrzech oraz Fundatia pentru Perteneriat w Rumunii. Szlaki
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego zwanego GREENWAYS
s¹ to produkty turystyczne realizowane wzd³u¿ �zielonych ko-
rytarzy� (rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych,
naturalnych korytarzy przyrodniczych etc.), które ³¹cz¹ regio-
ny, atrakcje turystyczne oraz lokalne inicjatywy. Ich celem jest
rozwój turystyki przyjaznej dla �rodowiska, promocja regionów,
ich atrakcji przyrodniczych i kulturowych oraz lokalnych pro-
duktów, pobudzanie wspó³pracy miêdzyregionalnej a tak¿e wspie-
ranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Projekt utworzenia szlaku dziedzictwa Wiedeñ - Kraków Gre-
enway powsta³ w roku 2001 jako szansa na transfer do Polski ju¿
ponad dziesiêcioletnich do�wiadczeñ w dziedzinie  tworzenia szla-
ków typu �greenways� przez czeskiego partnera - Fundacjê Part-
nerstwo dla �rodowiska  Nadace Partnerstvi z siedzib¹ w Brnie.
Inicjatywa ma na celu wykreowanie markowego produktu tury-
stycznego, pobudzenie wspó³pracy ró¿nych partnerów (organiza-
cji pozarz¹dowych, samorz¹dów, biznesu i innych) oraz realizacjê
lokalnych inicjatyw zmierzaj¹cych do ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego regionów le¿¹cych na szlaku.

Proponowany przebieg trasy (tzw. g³ówna nitka�): Wiedeñ
- Czechy: Brno - Mikulov - Jura Morawska - Olomouc - Lipnik
- Helfstyn - Stary Jicin - Nowy Jicin - Hukvaldy.

Polska:  Cieszyn - Dziêgielów - Skoczów (Istebna-Jasnowi-
ce-Wis³a) - Ustroñ - Skoczów - Górki - Jaworze - Bielsko-Bia³a
- Pszczyna - O�wiêcim - Alwernia - Kraków.

Dodatkowo proponuje siê opracowanie uzupe³niaj¹cych (re-
gionalnych) pêtli turystycznych, które bêd¹ sk³adaæ siê na kom-
pleksowy produkt turystyczny.

Szlak Wiedeñ-Kraków bêdzie wykorzystywa³ ju¿ istniej¹ce
i oznakowane w terenie trasy rowerowe.

Poszczególne trasy nale¿¹ce do rodziny �Greenways� orga-
nizowane s¹ w oparciu o lokalne regionalne inicjatywy partner-
skie, maj¹ce charakter konsorcjum miejscowych samorz¹dów,
firm i organizacji pozarz¹dowych, z udzia³em szkó³, agend pañ-
stwowych (np. parków narodowych) oraz nieformalnych grup
obywatelskich. Do uczestników konsorcjum nale¿y wybór form
wspó³pracy i miejscowego zarz¹dzania przedsiêwziêciem. Part-
nerem Fundacji �Partnerstwo dla �rodowiska� na obszarze �l¹-
ska Cieszyñskiego jest Stowarzyszenie �Olza�.

O targach turystycznych
Rozpoczê³y siê przygotowania do jesiennych targów tury-

stycznych i inwestycyjnych. Nie zabraknie na nich stoisk pro-
muj¹cych Ziemiê Cieszyñsk¹. Ich organizatorem bêdzie Sto-
warzyszenie Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza�, pol-
ska strona Euroregionu �l¹sk Cieszyñski - Tesinske Slezsko
wspólnie z gminami regionu, powiatem cieszyñskim i czesk¹
stron¹ Euroregionu.

Nasz region zaprezentowany zostanie na Targach Turystycz-
nych TOUR SALON 2002 w Pozaniu (24-27.10) oraz  listopa-
dowych Targach Inwestycyjnych Miast Polskich Investycyjnych
Miast Polskich Investcity 2002 w Poznaniu.

W skrócie:
W ostatni weekend wrze�nia odby³a siê w Boguminie kolej-

na trzeci ju¿ edycja Polsko-Czeskich Uczniowskich Gier Bez
Granic. Organizatorami imprezy byli: Instytut EuroSchola z
Trzyñca, Miasto Bogumin oraz SRiWR �Olza" z Cieszyna, tra-

dycyjnie w imprezie wziê³a udzia³ m³odzie¿ skupiona w szkol-
nych klubach europejskich z Powiatu Cieszyñskiego, Jastrzê-
bia Zdroju oraz czeskiej strony Euroregionu. Po raz pierwszy
do udzia³u w imprezie zaproszono m³odzie¿ z Prudnika w Eu-
roregionie Pradziad.

Zapowiedzi:
Trwaj¹ regularne spotkania instytucji o charakterze proeu-

ropejskim oraz partnerów Euroregionalnego Centrum Informa-
cji Europejskiej przy SRiWR �Olza�. Kolejne ze spotkañ zapla-
nowano na koniec miesi¹ca pa�dziernika.

POLSKI KODEKS
DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
W dniach od 7-10.X.2002 r. w Wi�le odby³ siê kurs ekolo-

giczny dla rolników. Liczba miejsc dla uczestników by³a li-
mitowana (20 osób ), ale 8 osób z Istebnej zg³osi³o chêæ uczest-
niczenia w zajêciach. Poniewa¿ tematy by³y ciekawe i wa¿ne
dzi� postaram siê czê�æ z nich pañstwu przybli¿yæ.

Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
I. Terminy i stosowane dawki nawozów organicznych i mi-

neralnych.
Do nawo¿enia gleb i ro�lin mo¿na stosowaæ tylko nawozy

dopuszczone do obrotu. Rolnicze wykorzystanie �cieków wy-
maga pozwolenia wodno-prawnego.

Nawozy organiczne i mineralne musz¹ byæ stosowane w taki
sposób i w takich terminach, aby zapobiegaæ przemieszczaniu
zawartych w nich sk³adników (szczególnie azotu i fosforu) do
wód otwartych i wód gruntowych.

Gnojowicê i gnojówkê mo¿na stosowaæ g³ównie na ro�liny
z wyj¹tkiem ro�lin przeznaczonych do bezpo�redniego spo¿y-
cia przez ludzi, w okresach maksymalnego zapotrzebowania na
sk³adniki pokarmowe, gdy¿ minimalizuje to ryzyko ska¿enia
wód. Jednorazowa dawka gnojowicy nie powinna wynosiæ wiê-
cej ni¿ 40 m3/ha. Gnojowicy nie nale¿y stosowaæ czê�ciej ni¿ w
3 tygodniowych odstêpach.

Przynajmniej po³owa gnojowicy wyprodukowanej w okre-
sie zimy powinno byæ wywiezione na pole przed l lipca, a druga
czê�æ do koñca wrze�nia. Nie nale¿y wywoziæ gnojowicy i gno-
jówki w okresie zimy, najwcze�niej mo¿na stosowaæ na trwa-
³ych u¿ytkach zielonych, je¿eli pozwalaj¹ na to warunki pogo-
dowe, mo¿e to byæ ju¿ w marcu.

Obornik mo¿e byæ wywo¿ony pó�n¹ jesieni¹ pod warun-
kiem, ¿e bêdzie natychmiast przyorany.

Nale¿y unikaæ wywo¿enia obornika wczesn¹ jesieni¹ (wrze-
sieñ) z uwagi na mo¿liwo�æ du¿ych strat sk³adników.

Nawozy mineralne zawieraj¹ce azot powinny byæ stosowa-
ne bezpo�rednio przed rozpoczêciem sezonu wegetacyjnego.

Nale¿y unikaæ stosowania nawozów azotowych w okresie
przed³u¿aj¹cej siê suszy.

Na trwa³ych u¿ytkach zielonych mo¿na stosowaæ nawo¿e-
nie azotowe do pocz¹tku wrze�nia, je�li temperatura we wrze-
�niu i pa�dzierniku bêdzie sprzyjaj¹ca dla wzrostu traw.

Aby unikn¹æ ska¿enia wód nie nale¿y stosowaæ ¿adnych
nawozów je�li s¹ przewidywane du¿e opady deszczu w ci¹gu
najbli¿szych 48 godzin.

Unikaæ nale¿y stosowania zarówno organicznych jak i mi-
neralnych nawozów:

-na gleby zalane wod¹ lub bardzo nasycone
-na gleby zamarzniête lub pokryte �niegiem
-na glebach bez pokrywy ro�linnej po³o¿onych na stokach
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(w kierunku otwartych zbiorników wodnych np. rzeka) je�li nie
ma mo¿liwo�ci natychmiastowego wymieszania ich z gleb¹,

- na trwa³ych u¿ytkach zielonych, gdzie poziom wód grun-
towych jest na g³êboko�ci 20-40 cm.

Narzêdzia u¿ywane do nawozów musz¹ byæ w dobrym sta-
nie technicznym np. roztrz¹sacze obornika, opryskiwacze itd.

Dawka nawozu naturalnego zastosowanego w okresie jed-
nego roku nie mo¿e przekraczaæ ilo�ci zawieraj¹cej 170 kg
azotu w czystym sk³adniku l ha u¿ytków rolnych.

Obsada zwierz¹t w gospodarstwie musi pozwalaæ na utrzy-
manie tej normy!

Dawkê nawozów azotowych (mineralnych) nale¿y podzie-
liæ na kilka czê�ci.

Pierwsz¹ dawkê stosuje siê przed siewem lub w okresie ru-
szenia wegetacji ro�lin, a nastêpnie w okresach intensywnego
wzrostu ro�lin.

Chocia¿ Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej nie jest
jeszcze zatwierdzony, to jednak oparty jest on o polskie ustawy
i rozporz¹dzenia, dyrektywy Konwencji Miêdzynarodowych i
Unii Europejskiej, a tak¿e zalecenia Komisji Helsiñskiej.

Wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie nas rolników obowi¹-
zywa³.

W nastêpnym artykule postaram siê przybli¿yæ naszym czy-
telnikom czê�æ pozosta³ych norm i informacji.

Specjalista ds. rolnych: Maria Szotkowska
ODR Cieszyn

Literatura: POLSKI KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROL-
NICZEJ - Pu³awy 1999, Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Glebo-
znawstwa.

POLSKI KODEKS
DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ

dok. ze str. 9

Zadania producentów rolnych w �wietle
zmian przepisów weterynaryjnych

Nowelizowane przepisy prawa z zakresu weterynarii do-
tycz¹ce produkcji zwierzêcej w zakresie rejestracji i znako-
wania zwierz¹t nak³adaj¹ na w³a�cicieli gospodarstw rolnych
nastêpuj¹ce obowi¹zki:

1. Od dnia 1.01.2003 r. obowi¹zek zg³oszenia Powiatowe-
mu Lekarzowi Weterynarii dzia³alno�ci polegaj¹cej na prowa-
dzeniu gospodarstwa, w którym s¹ utrzymywane zwierzêta go-
spodarskie. Prowadzenie takiej dzia³alno�ci  wymaga spe³nie-
nia warunków zabezpieczaj¹cych przed zagro¿eniem epizo-
otycznym i epidemicznym i zapewniaj¹cych w³a�ciw¹ jako�æ
zdrowotn¹ towarów (zwierzêta, �rodki spo¿ywcze pochodzenia
zwierzêcego, materia³ biologiczny i inne).

W wypadku stwierdzenia niezgodno�ci z tzw. warunkami
weterynaryjnymi Powiatowy Lekarz Weterynarii mo¿e wydaæ
decyzjê administracyjn¹ nakazuj¹c¹ usuniêcie uchybieñ lub
wstrzymuj¹c¹ prowadzenie dzia³alno�ci. Innymi s³owy - powia-
towy lekarz weterynarii prowadziæ bêdzie rejestr gospodarstw
rolnych prowadz¹cych chów lub hodowlê zwierz¹t gospodarskich.

2. Oznakowaniu podlega ca³e pog³owie byd³a. Termin za-
k³adania kolczyków w poszczególnych gminach wyznacza
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana da-
lej Agencj¹), posiadacz zwierzêcia zobowi¹zany jest zapewniæ
dostêp do zwierzêcia i pomoc osobom zak³adaj¹cym kolczyki.

Po oznakowaniu byd³o zaopatrywane jest w dokumenty identy-
fikacyjne zwane �paszportem zwierz¹t�, a w³a�ciciel zwierz¹t
zobowi¹zany jest do powiadomienia Agencji o ka¿dym fakcie
urodzenia siê lub nabycia nowego zwierzêcia. W³a�ciciel pro-
wadzi równie¿ wydan¹ przez Agencjê tzw. ksiêgê rejestracji
zwierz¹t, do której wpisuje:

- datê urodzenia zwierzêcia,

- numer identyfikacji zwierzêcia,

- miejsce przebywania zwierzêcia,

- dane poprzedniego w³a�ciciela.

3. Byd³o (równie¿ cielêta) mo¿e byæ wprowadzone do obro-
tu (obrót - wprowadzenie zwierz¹t na rynek, czyli sprzeda¿,
wywóz na rze� itp.) je¿eli jest:

- oznakowane,

- zaopatrzone w paszport,

- wpisane do ksiêgi rejestracji,

- zaopatrzone w �wiadectwo zdrowia wystawione przez Urzê-
dowego Lekarza Weterynarii.

4. W wypadku padniêcia lub uboju oznakowanego zwierzê-
cia, jego posiadacz ma obowi¹zek powiadomiæ Agencjê w ci¹-
gu 7 dni od zdarzenia i równie¿ w tym terminie zwraca Agencji
paszport tej sztuki byd³a.

5. Przy sprzeda¿y poprzedni w³a�ciciel ma obowi¹zek prze-
kazaæ nowemu posiadaczowi zwierzêcia jego paszport i obaj w
terminie do 7 dni o fakcie musz¹ powiadomiæ Agencjê.

Jak widaæ kontrola stanu i obrotu zwierzêtami wymagaæ
bêdzie olbrzymiego zaanga¿owania �rodków ze strony  w³a�ci-
cieli zwierz¹t. Znakowanie i ewidencja pog³owia umo¿liwia
sprawn¹ identyfikacjê gospodarstwa i ka¿dej pojedynczej sztu-
ki zwierzêcia w wypadku chorób zaka�nych zagra¿aj¹cych zdro-
wiu i ¿yciu ludzi oraz zwierz¹t. Jaskrawym przyk³adem niepo-
rz¹dku w tym zakresie by³ pierwszy stwierdzony w naszym kraju
przypadek BSE, kiedy to nie mo¿na by³o ustaliæ miejsca po-
chodzenia chorej krowy ze wzglêdu na brak odpowiedniej do-
kumentacji, jaka powinna towarzyszyæ zwierzêciu od urodze-
nia do uboju.

Po to, aby ca³y system funkcjonowa³ prawid³owo i obj¹³ ca³e
pog³owie byd³a naszego powiatu potrzeba pieniêdzy i czasu,
zw³aszcza, ¿e od dnia 1.01.2003 r. oznakowane winny byæ rów-
nie¿ owce, kozy i �winie. Wszystko co nowe na pocz¹tku wydaje
siê dziwne i niepotrzebne, a dopiero po pewnym czasie zaczyna-
my traktowaæ to jako rzecz normaln¹ i w efekcie przynosz¹c¹
korzy�ci wszystkim mieszkañcom nie tylko naszego powiatu.

Bogus³aw Kubica
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
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Z  ¯ Y C I A  G I M N A Z J U M
W  I S T E B N E J

Szkolne ko³o PCK przeprowadzi³o w dniu 18 pa�dzier-
nika br. apel o�wiatowo - zdrowotny. Tematem jego by³a pro-
mocja zdrowia emocjonalnego w zwi¹zku z naczelnym has³em
PCK, którego my�l¹ przewodni¹ w bie¿¹cym roku szkolnym
jest �U�miechnij siê z PCK�. Aby u�miechaæ siê do ludzi i przez
ludzi musimy pamiêtaæ o trudnej formule zdrowia emocjonal-
nego cz³owieka, która sprowadza siê do powiedzenia:

�Pokój z Bogiem
Pokój z lud�mi
Pokój z przyrod¹
Pokój z samym sob¹ ...�
W³a�ciwie wszyscy uczniowie, nauczyciele - ca³a spo³eczno�æ

szkolna  wp³ywa na taki klimat, aby nam by³o dobrze lub �le.
Wiadomo, my uczniowie chcemy dobre ceny, musimy wiêc

na nie pracowaæ, a nauczyciele �za darmo� dobrych  ocen nie
stawiaj¹! My w szkole spêdzamy prawie 3/4 dnia. Aby ten czas
wytê¿onego wysi³ku umys³owego spêdziæ mi³o, musimy byæ
wzajemnie mili i ¿yczliwi i oczywi�cie u�miechaæ siê! Dlatego
np. og³osili�my konkurs na Najmilszego i Najmilsz¹ po�ród nas
braci uczniowskiej oraz inne konkursy wewn¹trz gimnazjalne.
Chcemy pamiêtaæ o tym, co przekaza³a nam pani pedagog szkol-
ny mgr S³awomira Patyk, ¿e �U�miech jest dobry na wszystko,
zw³aszcza na ka¿d¹ napiêt¹ sytuacjê ...�.

U�miech oznacza nasz¹ chêæ nawi¹zania mi³ego kontaktu z
innymi oraz wyra¿a nasz¹ pozytywn¹ postawê wobec ka¿dego.
Ka¿dego u�miechu szczerego i mi³ego nie sposób odebraæ �le!
Dlatego u�miechajmy siê wzajemnie. Pamiêtajmy o tym, a wte-
dy ka¿dy kontakt miêdzyludzki bêdzie tylko przyjemno�ci¹.

Przewodnicz¹cy Pawe³ Kajzar
Z-ca Jaros³aw Bielesz

Skarbnik Magdalena Haratyk
Sekretarz Aleksandra Kohut

�W górach jest wszystko co kocham�
67 przewodników górskich zrzeszonych w Kole Przewod-

ników Beskidzkich w Wi�le obchodzi³o w pi¹tek 4 pa�dzierni-
ka XV lecie istnienia w³asnego oddzia³u. W regionalnej chacie
Tadeusza Ruckiego w Koniakowie spotkali siê ludzie, którzy
w³a�nie w górach, jak pisa³ J. Harasymowicz, znale�li wszyst-
ko co kochaj¹. Jak zwykle, przy takich okazjach by³y wspo-
minki i podsumowania. Prezes Ko³a - Sebastian Bestrzyñski
wrêczy³ m³odym przewodnikom odznaki z wizerunkiem g³usz-
ca - tzw. �ptoki� (symbol przynale¿no�ci do wi�lañskiego ko³a),
a zas³u¿onym kolegom (z przynajmniej 25 letnim sta¿em) od-
znakê przewodnika z �laurem�. Dla ludzi, którzy wiêcej wê-
druj¹ ni¿ siedz¹, spotkanie przy stole by³o wyj¹tkowe. Radosne
�piewy przy trzeszcz¹cych szczapach palonego drewna prze-
ci¹gnê³y siê w pó�n¹ noc.                                             

 A.K.

Porz¹dkowanie lasów
W okresie od wrze�nia do koñca pa�dziernika na terenie

Nadle�nictwa Wis³a mia³o miejsce sprz¹tanie lasów z wszelkie-
go rodzaju odpadów g³ównie przez dzieci i m³odzie¿ z miejsco-
wych szkó³ podstawowych.

W tym roku szko³y aktywnie w³¹czy³y siê w zbieranie �mie-
ci. Przede wszystkim porz¹dkowano tereny wzd³u¿ dróg i szla-
ków turystycznych. Uprz¹tniêto lasy m.in. przy szlaku Kuba-
lonka - Sto¿ek, dolinê Gañczorki, dolinê  Olzy, szlak Kubalon-
ka - Wis³a Czarne oraz doliny Malinki, Bia³ej i Czarnej Wise³ki.
Nadle�nictwo pokry³o koszty wywozu zebranych �mieci i koszty
zu¿ytych rêkawic i worków. Ca³e zadanie zosta³o wspó³finan-
sowanie ze �rodków Powiatowego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie, który udzieli³ na ten
cel i dotacjê w kwocie 5.000,00 z³.

W podejmowanej akcji co roku uczestniczy coraz wiêksza
liczba uczniów przy du¿ym zaanga¿owaniu nauczycieli. Jest to
bardzo pozytywny znak rosn¹cej  �wiadomo�ci ekologicznej
naszej m³odzie¿y.

Andrzej Kude³ka
Nadle�nictwo Wis³a

Ogród Ro�lin Beskidu �l¹skiego
W dniu 24 pa�dziernika 2002 roku w O�rodku Edukacji Eko-

logicznej w Istebnej odby³o siê spotkanie po�wiêcone idei utwo-
rzenia wokó³ O�rodka �Ogrodu Ro�lin Beskidu �l¹skiego�. W
spotkaniu udzia³ wziêli z ramienia �l¹skiego Urzêdu Wojewódz-
kiego El¿bieta Korcz, Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin oraz
Anna Bury z Urzêdu Gminy Istebna, Roksana  Krause z Zespo³u
Parków Krajobrazowych Województwa �l¹skiego oddzia³ ¯y-
wiec, Pan Józef £ado� z PTTK oddzia³  Wis³a oraz z Nadle�nic-
twa Wis³a Pan Nadle�niczy Witold Szozda, wraz z pracownikami
Panem Andrzejem Kude³k¹ i Panem Andrzejem Klimkiem.

Po zapoznaniu siê z ide¹ utworzenia �Ogrodu Ro�lin Beski-
du �l¹skiego� strony ustali³y zasady wspó³pracy przy realizacji
tego projektu deklaruj¹c jak najdalej  id¹c¹ pomoc.

�Ogród Ro�lin Beskidu �l¹skiego� bêdzie poszerzeniem ofer-
ty programowej O�rodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Da on
mo¿liwo�æ obejrzenia na niewielkim obszarze bogactwa szaty ro-
�linnej Beskidów w uk³adach prawie naturalnych. W ramach tego
zadania planuje siê te¿ urz¹dzenie ekspozycji dziedzictwa kulturo-
wego regionu - pozyskanie i obróbka drewna �wierkowego.

Andrzej Klimek
Nadle�nictwo Wis³a

Z³ote gody
15 pa�dziernika br odby³o siê tradycyjne spotkanie Jubi-

latów - par ma³¿eñskich, które w tym roku obchodz¹ 50 rocz-
nicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego (zawarli �lub w 1952 r.)

15 par ma³¿eñskich przyby³o do Urzêdu Gminy, gdzie od-
by³o siê uroczyste spotkanie z w³adzami gminy.

Gratulacje jubilatom z³o¿y³a Wójt Gminy Danuta Rabin.
Wszystkim parom wrêczy³a Medale za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie, nadane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa�niew-
skiego.
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Upominki i kwiaty wrêczy³y panie: Anna Kukuczka - kie-
rownik USC i Krystyna Rucka-redaktor �Naszej Trójwsi�. Obec-
ny by³ te¿ by³y Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jan Gazur.

Po toa�cie za zdrowie i dalsz¹ pomy�lno�æ Jubilatów zapro-
szono do skromnego poczêstunku. Uroczysto�æ umili³a kapela
�Zbyszka Wa³acha�.

Ka¿dy z Jubilatów kolejno opowiada³ o swojej rodzinie,
dzieciach, wnukach i prawnukach, których niektóre pary doc/
eka³y sic sporej gromadki.

W takich �rodowiskach jak nasza gmina prawie wszyscy siê
znaj¹ i wiele wiedz¹ o sobie, wiêc ciekawym wspomnieniom z
minionego pó³wiecza nie by³o koñca.

Od�piewaniem pie�ni �Ojcowski dom� oraz wielu pie�ni lu-
dowych, znanych wszystkim jubilatom zakoñczono to mi³e, ser-
deczne spotkanie. Poczêstunek na uroczysto�æ zafundowa³ Pan
Stefan Zawalski, a p¹czki upiek³a Pani Teresa Stañko.

Nieobecnych na spotkaniu pañstwa Adolfa i Helenê Stañko
z Koniakowa oraz Jana i Annê Kawulok z Jaworzynki Wójt
Gminy i kierownik USC odwiedzi³y w ich domach.

W uroczysto�ci udzia³ wziêli:
1. Bestwina Pawe³ i Anna Jaworzynka
2. Bury Franciszek i Jadwiga Istebna
3. Czepczor Franciszek i Anna Jaworzynka
4. Ja³owiczor Jan i Anna Jaworzynka
5. Juroszek Józef i Maria Jaworzynka
6. Juroszek Pawe³ i Jadwiga Jaworzynka
7. K¹jzar Pawe³ i El¿bieta Istebna
8. Kawulok Jan i Anna Istebna
9. Krê¿elok Jan i Stefania Istebna
10. Kukuczka Antoni i Stefania Istebna
11. Ma³yjurek Jan i Jadwiga Jaworzynka
12. Marekwica Józef i Anna Istebna
13. Micha³ek  Antoni i Marta Istebna
14. Probosz Jan i Anna Istebna
15. Waszut Rudolf i Anna Jaworzynka

K. Rucka

NIEWIDOMI S¥ W�RÓD NAS
Aby niewidomi zamieszkali w Istebnej, Jaworzynce i Ko-

niakowie mogli siê spotkaæ, Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹z-
ku Niewidomych w Cieszynie zorganizowa³ dla nich spotka-
nie w Istebnej - Mikszówce i Koniakowie. Gospodarzami
spotkañ byli nasi cz³onkowie tam zamieszkali i ich rodziny.

W programie spotkañ odbywa³y siê szkolenia odno�nie
uprawnieñ cz³onka PZN przy korzystaniu z publicznych �rod-
ków komunikacji, æwiczono umiejêtno�ci samodzielnego poru-
szania siê oraz radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach dnia co-
dziennego.

Nieod³¹czn¹ czê�ci¹ spotkañ by³ wspólny �piew, tañce i po-
czêstunek. Najwa¿niejszym efektem spotkañ by³ fakt, ¿e mo-
gli�my siê razem spotkaæ i w przyjemny sposób spêdziæ parê
godzin.

Inicjatywa Zarz¹du Ko³a, organizowania spotkañ blisko
miejsca zamieszkania cz³onków PZN, ma szczególne znacze-
nie ze wzglêdu na du¿e trudno�ci w doje¿d¿aniu z tych odle-
g³ych miejscowo�ci do Cieszyna. Niewidomi z okolic Cieszyna
spotykaj¹ siê w siedzibie Ko³a w ka¿dy wtorek, za� z okolic
Skoczowa w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca. Niewidomi z Trój-
wsi pozbawieni s¹ tych kontaktów, gdy¿ aby dojechaæ do Cie-
szyna musz¹ oni korzystaæ z pomocy opiekunów co czasami

stanowi powa¿ny problem, dodatkowo koszty przejazdów ob-
ci¹¿aj¹ skromne bud¿ety emerytów i rencistów.

Spotkania takie stanowi¹ bardzo wa¿ny moment integracji
ludzi niewidomych i s³abowidz¹cych z reszt¹ spo³eczeñstwa,
przyczyniaj¹ siê do nawi¹zania nowych przyja�ni, umo¿liwiaj¹
te¿ przekonanie siê o w³asnych mo¿liwo�ciach pomocy innym
jak np. w czasie go�ciny u pañstwa Ma³gorzaty i Andrzeja Paw-
lusiñskich, gdzie du¿a czê�æ zebranych pomog³a grabiæ siano
gospodarza, gdy zaczê³o zanosiæ siê na deszcz.

Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Cieszynie
sk³ada gor¹ce podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê
do zorganizowania spotkañ, tworzyli przyjemn¹ atmosferê i
przekonali, ¿e:

�nigdy  nie zginie w Beskidach �piywani�.
Na szczególne podziêkowania zas³uguj¹ pañstwo Pawlusiñ-

scy, którzy go�cili w swych progach 30 cz³onków PZN, panie:
Aniela Kamieniarz i Anna Kaczmarzyk oraz pan Jacek Zawa-
da, który wraz ze swoimi dzieæmi �piewem i gr¹ na instrumen-
cie uprzyjemni³ nam czas. Jeszcze raz serdecznie wszystkim
dziêkujemy i zapraszamy ponownie.

Z-ca Przewodnicz¹cego Ko³a Zarz¹du
mgr Halina Massalska-Mielnik

P N I A R E K   O B R Z E ¯ O N Y
To pospolicie spotykany grzyb w naszym otoczeniu. Owoc-

niki tej wieloletniej huby przyrastaj¹ do drzewa p³asko rozsze-
rzonymi, poduszkowatymi, pó�niej kopytowatymi konsolami
dochodz¹cymi do 40 cm szeroko�ci.

Górna strona o twardej skorupie z koncentrycznymi sfera-
mi, bruzdami i guzowato pomarszczona przybiera z wiekiem
coraz to inne barwy. M³ode grzyby s¹ pocz¹tkowo pokryte po-
marañczowo-¿ó³t¹ lub czerwono-brunatn¹ b³yszcz¹c¹ skorup¹,
pó�niej ona czernieje lub staje siê ciemnoszara. M³ode rosn¹ce
owocniki na spodniej stronie czêsto wydzielaj¹ krople p³ynu.

Pniarek obrze¿ony pora¿a ¿ywe drzewa w miejscach uszko-
dzenia, jednak bardziej atakuje martwe drewno. Woli drzewa
iglaste, przede wszystkim �wierki i jod³y, Mo¿na go jednak czê-
sto spotkaæ na drzewach li�ciastych.

Foto i tekst: Jaros³aw Gil
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LEKCJA PATRIOTYZMU
Lekcja Patriotyzmu - tak najkrócej stre�ciæ mo¿na pobyt Ze-

spo³u Regionalnego �Istebna� w Suczawie na Rumunii, a wiêc
w jednym z g³ównych o�rodków polonijnych tego kraju. Odby-
wa³y siê tam Dni Polskie, które ju¿ po raz czwarty zorganizowa³
Zwi¹zek Polaków w Rumunii. By³y one po³¹czeniem konferen-
cji popularnonaukowej z udzia³em specjalistów i pasjonatów te-
matyki stosunków polsko-rumuñskich oraz cyklu imprez kultu-
ralnych maj¹cych nie tylko promowaæ Polskê
w Rumunii, ale przyczyniæ siê do zbli¿enia
obu krajów. Zreszt¹ has³o przewodnie tego-
rocznych Dni to �Bli¿ej siebie�.

�Istebn¹� do Suczawy zaprosi³ sam Pre-
zes Zwi¹zku Polaków w Rumunii - Gherwa-
zem Longher. I przez tych kilka dni tam spê-
dzonych, przepe³nia nas duma z bycia Pola-
kami, bycia narodem, z którego wywodz¹ siê
tak wspaniali i oddani sprawie polskiej ludzie.
Dbaj¹c o to, aby nie zgin¹³ polski jêzyk, pol-
skie zwyczaje. Ludzie niezmiernie go�cinni,
uprzejmi i ¿yczliwi w stosunku do nas.

Szczególnych wzruszeñ dostarczy³a nam
Msza �w. (odprawiona w jêzyku polskim) w
czasie której ko�ció³ by³ zape³niony do ostat-
niego miejsca, a wierni w ca³kowitym sku-
pieniu s³uchali s³ów kap³ana. My natomiast
w podziêkowaniu za te niezwyk³e chwile za�piewali�my wszyst-
kim pie�ñ Ojcowski dom i wtedy w niejednym oku, szczególnie
ludzi starszych, zakrêci³a siê ³za. £za bêd¹ca wyrazem têsknoty
za ojczyzn¹. Widaæ, ¿e rodacy mieszkaj¹cy w Rumunii nie za-
pominaj¹ o swoich korzeniach, o tym, ¿e p³ynie w nich polska
krew.

W sumie dali�my w Rumunii trzy wystêpy, na których to
wraz z nami prezentowali siê nasi starzy znajomi z poprzednich
woja¿y - grupa �piewacza �Wañcy� z Wis³y oraz kamraci z Za-

kopanego - kapela �Chaotica�, z któr¹ to poznali�my siê na sierp-
niowym Miêdzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.
Wszystkie  wystêpy zosta³y przyjête bardzo ciep³o, co niezmier-
nie nas cieszy i motywuje do dalszej pracy.

Cieszy równie¿ to, ¿e wiele osób wykazywa³o zaintereso-
wanie nie tylko naszym zespo³em, ale i terenami, z których siê
wywodzimy, dziêki czemu mogli�my zareklamowaæ nasz¹ Trój-
wie� jako atrakcyjn¹ miejscowo�æ wypoczynkow¹ w�ród zgro-
madzonych tam przedstawicieli organizacji polonijnych z dwu-
nastu krajów Europy Wschodniej i Po³udniowo - Wschodniej.

Oprócz wystêpów by³ oczywi�cie te¿ czas na zwiedzanie co
ciekawszych obiektów. Wszystkich chyba urzek³ rêcznie malo-
wany klasztor w miejscowo�ci Voronet. �wi¹tynia ta mimo swe-
go istnienia od 1488 r. zachowa³a siê w dobrym stanie, a szcze-
gólnie malowid³a wygl¹da³y imponuj¹co.

Czêsto wspominaæ bêdziemy te¿ targowisko rêkodzie³a ludo-
wego, na którym to wielu z nas bardzo tanio zakupi³o oryginalne
rumuñskie koszule z rêcznie haftowanymi wzorami lub ko¿uszki
z owczej skóry, równie¿ przyozdobione ró¿nymi wyszyciami.

Niestety wszystko co dobre szybko siê koñczy i nasz pobyt
w go�cinnej Suczawie równie¿ dobieg³ koñca. Tym razem jed-
nak zakoñczenie mia³o formê uroczystej kolacji, czym bardzo
nas wszystkich organizatorzy zaskoczyli i jeszcze raz pokazali

swoj¹ niespotykan¹ go�cinno�æ.
Ciê¿ko by³o rozstaæ siê z Rumuni¹,

czuli�my siê tam bardzo dobrze, przede
wszystkim za� nabrali�my jeszcze wiêk-
szego szacunku dla Polski i Polaków, nie
tylko tych mieszkaj¹cych w kraju. W ra-
mach takiego ma³ego podziêkowania zo-
stawili�my w tamtejszym Domu Polskim
ksi¹¿ki, polskie ksi¹¿ki, których tak tam
brakuje, a których to zbiórkê we w³asnym
zakresie zorganizowali�my jeszcze przed
wyjazdem.

Czas naszego pobytu na Dniach Pol-
skich na pewno na d³ugo zostanie w pa-
miêci. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e nie
tylko my dostarczamy wzruszeñ innymi,
ale czasami sami wracamy wzruszeni. I
tacy w³a�nie wrócili�my z Suczawy.

T.Papierzyñski
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Kr¹g Przyjació³ Sztuki �Poetikum"
43-400 Cieszyn, Rynek 5

Wydzia³ Kultury Sportu,
Turystyki i Informacji
Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Kr¹g przyjació³ sztuki �Poetikum" uprzejmie prosi o pomoc
w rozpowszechnianiu idei prezentacji artystyczno-edukacyjnych
na terenie powiatu cieszyñskiego.

Informacjê o naszej dzia³alno�ci za³¹czamy do niniejszego
pisma.

Z wyrazami  serdeczno�ci
Jerzy Oszelda

�RÓD£O - PIE�NI DLA ZIEMI
PREZENTACJE
przygotowane z my�l¹ o ró¿nych odbiorcach (dzieci, m³o-

dzie¿, nauczyciele, le�nicy, etc.; publiczno�æ instytucji spo-
³ecznych, kulturalnych i artystycznych)

s¹ oryginaln¹ form¹ edukacyjn¹, która pozwala widzieæ
�wiat ludzi i przyrody jako bogactwo jedno�ci.

Kontakt w celu uzyskania szczegó³owych informacji:
- Jerzy Oszelda (organizator Akademii Umys³u i wspó³twór-

ca krêgu przyjació³ sztuki �Poethicon�) - s³owo (narracja, po-
ezja) e-mail: oshea@poczta.onet.pl tel. (033) 852 01 35

- Mariusz �niegulski (twórca zespo³u �Kurant�; wspó³twór-
ca krêgu przyjació³ sztuki �Poethicon�) - muzyka (kompo-
zycja, gitara, �piew) tel. 0 607 590 587

�S³oñce zawsze daje nam �wiat³o i ciep³o. Powietrze i woda
ca³kowicie oddaj¹ siê zwierzêtom i ro�linom. Niektóre ro�liny
oddaj¹ swoje owoce zwierzêtom, a zwierzêta roznosz¹ ich ziar-
na, i w ten sposób ¿ycie ro�lin mo¿e trwaæ dalej. Kwiaty wytwa-
rzaj¹ s³odki miód i prosz¹ pszczo³y, aby roznosi³y ich py³ek in-
nym kwiatom. Ry¿ i pszenica po�wiêcaj¹ siê ca³kowicie dla ludz-
kich istot i prosz¹ ludzi, aby wiecznie czuwali nad ich istnienie.
S¹ to piêkne przejawy natury�.

(Hakuun Yasutani Roshi)
NASZA AKTYWNO�Æ
Jerzego Oszeldy (organizator �Akademii Umys³u� i wspó³-

twórca krêgu przyjació³ sztuki �Poethicon�: s³owo, równie¿
poetyckie i Mariusza �niegulskiego (lider zespo³u �Kurant� i
wspó³twórca krêgu przyjació³ sztuki �Poethicon�): tworzenie i
wykonywanie muzyki, gitara, �piew, nawi¹zuje do zacytowa-
nych s³ów tego skromnego, m¹drego cz³owieka.

W swoich przekazach artystyczno-edukacyjnych pragnie-
my budziæ wra¿liwo�æ na piêkno i dobro nas samych, nieod-
dzielonych od piêkna i mocy, od której czêsto oddzielamy siê,
niszcz¹c w ten sposób �ród³o wspólnej pomy�lno�ci.

Propozycja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych
�rodowisk i instytucji od placówek edukacyjnych i wychowaw-
czych, kulturalno-artystycznych i s³u¿by zdrowia, poprzez oferty
dla zak³adów pracy, sektor szeroko pojêtej rozrywki a¿ po ob-
szar dzia³añ pomocy spo³ecznej i zak³ady penitencjarne.

Artystyczne spotkania edukacyjne mog¹ zostaæ wzbogaco-
ne o elementy praktycznych zajêæ warsztatowych oraz mieæ
miejsce po�ród natury.

Kontakt w celu uzyskania szczegó³owych informacji:
Jerzy Oszelda, tel. (033) 852 01 35
e-mail: oshea@poczta.onet.pl
Mariusz �niegulski, tel. 0 607 590 587

Regulamin IX Konkursu Malarstwa
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieñka

Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury -
Dom Kultury W³ókniarzy w Bielsku-Bia³ej.

Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter otwarty, mog¹ w nim braæ udzia³

doro�li twórcy nieprofesjonalni, niezrzeszeni jak i zrzeszeni w
grupach twórczych, z terenu województwa �l¹skiego i ma³o-
polskiego;

- uczestnicy konkursu sk³adaj¹ do trzech prac w dowolnych
technikach malarskich;

- uczestników ubieg³orocznego konkursu obowi¹zuje
sk³adanie prac powsta³ych w bie¿¹cym roku;

prace bior¹ce udzia³ w którejkolwiek z poprzednich edy-
cji bêd¹ dyskwalifikowane;

- prace powinny byæ oprawione w listwy lub ramy (z uchwy-
tem umo¿liwiaj¹cym zawieszenie), na odwrocie opatrzone me-
tryczk¹ zawieraj¹c¹ dane: imiê i nazwisko, adres, tytu³ pracy,
warto�æ pracy, ewentualnie przynale¿no�æ do grupy twórczej.

Termin sk³adania prac: od 9.12.2002 r. do 8.01.2003 r. w
Domu Kultury W³ókniarzy w Bielsku-Bia³ej, ul. 1 Maja 12
w godzinach 9.00 - 16.00 w pokoju nr 44 (II p.) lub w godzi-
nach 16.00 - 19.00 w pokoju nr 16 (I p.).

Prace mog¹ byæ równie¿ nades³ane poczt¹ - organizatorzy
nie bior¹ odpowiedzialno�ci za uszkodzenia w transporcie. Dla
laureatów przewidziano nagrody pieniê¿ne oraz wyró¿nienia.

Otwarcie wystawy, og³oszenie wyników konkursu i wrê-
czenie nagród nast¹pi w dniu 27.01.2003 r. o godzinie 15.00
w sali wystawowej Domu Kultury W³ókniarzy.

Odbiór niezakwalifikowanych prac - od 28.01.2003 r., za-
kwalifikowanych - po zakoñczeniu wystawy od 24.02. do
14.03.2003 r.

Czas trwania wystawy 27.01. - 21.02.2003 r.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzy-

skaæ pod nr tel. (033) 812 56 92 lub 93.
IGNAC - by³ wszechstronnym twórc¹, przyjacielem nas

wszystkich, duchem towarzyskim wszelkich biesiad i dyskusji
artystycznych w czasie których uczy³ rozumienia wspó³czesnej
sztuki. Przyja�ni³ siê nie tylko z profesjonalistami (z którymi rów-
nie¿ wojowa³), ale tak¿e rej wodzi³ w�ród amatorów - uczestni-
cz¹c w ich plenerach i wernisa¿ach.

Kocha³ sztukê i wszystko co zwi¹zane z Beskidami.
Niech jego legenda artystyczna trwa.

Zastêpca Kierownika
Domu Kultury W³ókniarzy

mgr Barbara Jacyków
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Wkrótce w Teatrze im. A. Mickiewicza
Grudzieñ 2002

03.12. godz. 9.00 i 11.00 �Gargamel i Smerfy� - Teatr Mobile
Kraków
03.12. godz. 18.00 Koncert zespo³u �Pod Bud¹� - Polski Komi-
tet Zwalczania raka - Oddzia³ w Cieszynie
04.12. godz. 9.00 i 11.30 Warsztaty teatralne z mistrzem - Jerzy
Sthur
04.12. godz. 18.00 �Go�æ salonu teatralnego� - Jerzy Sthur
06.12. godz. 19.00 Koncert Salonowy - recital Chopinowski
Stanis³aw Deja
10.12. godz. 10.00 Mark Twain �Przygody Tomka Sawyera� -
Teatr Zag³êbia Sosnowiec
28.12. godz. 16.00 �Koncert Kolêd� - LOTE
29.12. godz. 16.00 �Koncert Kolêd� - LOTE

KONKURS ZNAJOMO�CI GWARY
NA �L¥SKU CIESZYÑSKIM

Dnia 5.10.2002 r. w M³odzie¿owym Domu Kultury w Sko-
czowie odby³ siê IV Konkurs znajomo�ci gwary na �l¹sku
Cieszyñskim. W Konkursie tym wziê³y udzia³ dzieci z Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie: Natalia Bielesz, Natalia Fie-
dor, Jolanta Legierska, Magdalena Waszut przygotowane przez
mgr Barbarê Bury oraz uczennica kl. III SP nr 1 w Koniakowie
Anna Suszka przygotowywana przez mgr Agatê Polok.

Ka¿da z uczestniczek konkursu opowiada³a nasz¹ ci¹gle pie-
lêgnowan¹ gwar¹ wybran¹ gawêdê autorstwa znanych gawê-
dziarzy naszej Trójwsi.

Mi³o nam poinformowaæ, i¿ Natalia Bielesz, Natalia Fiedor
oraz Anna Suszka zdoby³y wyró¿nienia. Nastêpnie wziê³y udzia³
w Koncercie Laureatów, który odby³ siê 20.10.2002 r. w Domu
Narodowym w Cieszynie. Tam te¿ dziewczynki odebra³y swoje
nagrody.

Serdecznie dziêkujemy kierownikowi GOK-u mgr El¿bie-
cie Legierskiej-Niewiadomskiej za pokrycie dzieciom kosztów
przejazdu na konkurs.

mgr Barbara Bury, mgr Agata Polok

Podziêkowanie
Sk³adam serdeczne podziêkowania Wyborcom, któ-

rzy obdarzyli mnie zaufaniem i poparli moj¹ kandydatu-
rê w wyborach do Rady Gminy.

Barbara Kubos

K¥CIK SZACHOWY 11/12
W dniu 11 listopada, jak co roku, GOK w swojej nowej

siedzibie, zorganizowa³ turniej dla dzieci i m³odzie¿y naszej
Trójwsi. Na starcie stanê³o 30 szachistów i szachistek, w tym 8
dziewcz¹t. Zawodnicy podzieleni zostali na 3 grupy wiekowe.
Osobn¹ grupê stanowi³y dziewczêta. Oto wyniki w poszczê
gólnych grupach w kolejno�ci zdobytych miejsc:

Zwyciêzcom pogratulowa³ i nagrody, za trzy pierwsze miejsca,
ufundowane przez Urz¹d Gminy, wrêczy³ pan Janusz Waszut, któ-
ry ¿yczy³ wszystkim postêpów w tej królewskiej grze. Do zoba-
czenia na pocz¹tku maja, na dorocznym turnieju majowym.

W drug¹ niedzielê maja odbêdzie siê w Wi�le doroczny
Memoria³ Tadeusza Przyby³y. Udzia³ mo¿e braæ ka¿dy szachi-
sta bez wzglêdu na wiek. Janusz Waszut

Lp. Nazwisko i imiê    Punkty

Grupa III (starsi)
1. Stañko Tomasz 6
2. Morys Tomasz 6
3. Ma³yjurek Marek 5
4. Kohut Piotr 4
5. Kohut Marek 4
6. Byrtus Zbigniew 2
7. Micha³ek Jakub 1

8. Koleniak Andrzej 0

Grupa IV
(gimnazjum i liceum)
1. Bujok Robert 5
2. Juroszek Dominik 3,5
3. Ma³yjurek £ukasz 3
4. Ma³yjurek Bartek 2,5
5. Micha³ek Marcin  l
6. Ma³yjurek Adrian 0

Lp. Nazwisko i imiê    Punkty

Grupa I (dziewczêta).
1. Dragon Dorota 7
2. Czcpczor Wioleta 6
3. Byrtus Natalia 5
4. Ma³yjurek Eweilina 3
5. Ma³yjurek Barbara 3
6. Byrtus Joanna 2
7/8. Juroszek Katarzyna 1

7/8. £acek Patrycja 1

Grupa II (najm³odsi)
1. Ma³yjurek Krzysztof 6
2. Ma³yjurek Wojtek 5
3. Polok Jacek 4,5
4. £acek Marek 4
5. Juroszek Bartek I 4
6. Czepczor Jarek 3,5
7. Juroszek Bartek II 1
8. Ma³yjurek Tomek 0

K¹cik Szachowy 11
Na diagramie pozycja z partii granej na Dru¿ynowych Mi-

strzostwach Poiski juniorów (I liga, £¹czna 2002).
R-uch maj¹ bia³e. Prosimy

wskazaæ posuniêcie, po któ-
rym czarne by³y zmuszone
poddaæ partie. Rozwi¹zanie w
nastêpnym numerze Naszej
Trójwsi.

We wrze�niu  rozegrano w
Moskwie mecz najsilniejszych
sza chistów globu, pod has³em
Rosja kontra �Reszta �wiata�.
Podobne imprezy mia³y miej-
sce wcze�niej dwukrotnie. W

1970 r. i 1984 r. ZSRR zmierzy³ siê z Reszt¹ �wiata. Oba spo-
tkania zakoñczy³y siê zwyciêstwem ZSRR. Obecnie nieoczeki-
wanie, choæ zas³u¿enie zwyciê¿y³a Reszta �wiata w stosunku
52:48. Sensacj¹ by³a pora¿ka Kasparowa z wêgiersk¹ arcymi-
strzyni¹Judit Polgar.

Rozwi¹zanie zadania z poprzedniego numeru K¹cika: 1-Sh4-g6"
EJa
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K¹cik Szachowy 12
Na diagramie pozycja z partii granej w Dru¿ynowych Mi-

strzostwach Polski juniorów (I liga, £¹czna 2002). Ruch maj¹
bia³e. Prosimy wskazaæ posuniêcie, po którym czarne by³y zmu-

szone poddaæ partiê.
Rozwi¹zanie w
obecnym numerze
Naszej Trójwsi. We
wrze�niu rozegrano
w Moskwie mecz
najsilniejszych sza-
chistów globu, pod
has³em Rosja kontra
�Reszta �wiata�. Po-
dobne imprezy mia-
³y miejsce wcze�niej
dwukrotnie. W 1970
r. i 1984 r. ZSRR
zmierzy³ siê z Resz-

t¹ �wiata. Oba spotkania zakoñczy³y siê zwyciêstwem ZSRR.
Obecnie nieoczekiwanie, choæ zas³u¿enie zwyciê¿y³a Reszta
�wiata w stosunku 52:48. Sensacj¹ by³a pora¿ka Kasparowa z
wêgiersk¹ arcymistrzyni¹ Judit Poigar.

Rozwi¹zanie zadania z poprzedniego numeru K¹cika:
l .Sh4-g6!!

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku,
wszystkim Czytelnikom K¹cika
sk³adamy serdeczne ¿yczenia Zdro-
wych �wi¹t i pomy�lno�ci w Nowym
Roku 2003.

Rozwi¹zanie obecnego zadania: l. Gf4 : d6 !
Zainteresowanym przypominamy, ¿e spotkania przy sza-

chownicy odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w nowej siedzibie
GOK obok ko�cio³a w Istebnej. W soboty od godziny 10:00 i w
�rody od godziny 16:00.                                                 

EJa.

Istebniañskie Stowarzyszenie
Abstynentów �Nadzieja"

organizuje:
- spotkania w klubie �Nadzieja"
ogl¹danie kaset video,
rozmowy z trze�wymi alkoholikami
wtorek, czwartek od godz. 17.00 - 20.00
- mitingi dla uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych
wtorek od godz. 18.00 - 20.00
- pomoc terapeutyczna
poniedzia³ek od godz. 12.00 - 17.00
- pomoc psychologiczno-terapeutyczna
ostatni pi¹tek miesi¹ca od godz. 10.00-13.00.

SIEDZIB¥ STOWARZY-
SZENIA JEST DOM

STRA¯AKA

ISTEBNA NR 600

Dnia 11XI 2002 roku zmar³a w wieku 87 lat

Nasza Najdro¿sza Mama, Babcia i Te�ciowa

�. p.
MARIA KUBALOK z. d. SIKORA

Wszystkim krewnym, przyjacio³om, znajomym
i s¹siadom,  którzy okazali pomoc i wspó³czucie

oraz wziêli liczny udzia³ w uroczysto�ciach
pogrzebowych w dniu 13 XI 2002 r. w Istebnej

sk³adamy najserdeczniejsze podziekowania

Pogr¹¿ona w smutku
RODZINA

Ko³o Przewodników Beskidzkich i Terenowych
przy Oddziale PTTK �Beskid �l¹ski" w Cieszynie

organizuje

KURS DLA KANDYDATÓW
NA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

I PILOTÓW WYCIECZEK

Zg³oszenia przyjmuje Biuro Oddzia³u
Cieszyn, ul. G³êboka 56, tel. (033) 852 11 86

do dnia 30 listopada 2002 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani
zostan¹ powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Wymagania:
1. Ukoñczone 18 lat
2. Wykszta³cenie minimum �rednie (ewentualnie nauka

w ostatniej klasie szko³y �redniej)
3. Dobry stan zdrowia
4. Obywatelstwo polskie

Zarz¹d Ko³a PBiT
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ZAK£AD DRZEWNY
KUBAJAK Sp. z o.o.

Istebna 1310
(by³a owczarnia RSCHO Istebna)

Oferuje: opa³ w postaci brykietu drzewnego,
polecamy równie¿:

- kantówkê okienn¹ i drzwiow¹
- blaty �wierkowe, parapety
- drewno klejone
- listwy wykoñczeniowe
- pod³ogê klejon¹
- boazeriê i podbitkê
- meble ogrodowe
- drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne.

ZAK£AD  OPTYCZNY
ul. 1-go Maja (pawilon us³ugowo-handlowy)

43-460 Wis³a, tel. 033 855 30 84
Polecamy pe³ny zakres us³ug

- Okulary na recepty �l¹skiej Kasy Chorych
- Okulary korekcyjne - ju¿ od 50 PLN
- pe³ny asortyment szkie³ renomowa-
nych firm oraz bogaty wybór opraw ko-
rekcyjnych

- Soczewki kontaktowe (bia³e i kolorowe) akcesoria do
ich pielêgnacji

- Okulary przeciws³oneczne z filtrem UV
Gabinet okulistyczny - Komputerowe badanie wzroku
czynny: wtorki i czwartki 15.00 - 17.00
Cena wizyty 20 PLN

Mo¿liwo�æ telefonicznego zamawiania wizyt
Krótki okres realizacji us³ug

Zapraszamy pon - pt 9.00 - 17.00, soboty 9.00 - 13.00

BIURO ROZLICZEÑ PODATKOWYCH
BUCHALTER

Filia Istebna-Andzio³ówka 844;  tel. 855-76-24
þ ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowo�æ)

þ PIT   þ ksi¹¿ki przychodów i rozchodów þ PIT
þ rycza³t,  þ ewidencje VAT,    þ ewidencje ZUS
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S O L A R I U M
T E N I S  S TO £ O W Y

Jaworzynka Centrum (lokal po bibliotece)

codziennie 14.00-21.00 tel. 858 87 45
soboty, niedziele 11.00-21.00

I N F O R M A C J A

Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej

�Salus" w Istebnej

Od 4.11.2002 czynny jest w przychodni NZOZ �Salus"
Istebna prywatny gabinet psychiatryczny oraz gabinet medy-
cyny pracy (badania okresowe, badania kierowców itp.) przyj-
muje lekarz Wies³aw Wysocki

poniedzia³ek - 15.00-18.00
�roda 13.00-16.30
pi¹tek 13.00-16.30

W TYM WIZYTY DOMOWE

SPRZÊT   NARCIARSKI
ZJAZDOWY BIEGOWY �LADOWY

NOWY ORAZ U¯YWANY
DO NABYCIA W WYPO¯YCZALNI SPRZÊTU

SPORTOWEGO NA KUBALONCE

TEL. 0_604 589 995
Otwarte w pi¹tki i soboty od godz 10.00 do 16.00

S Y S T E M Y   A L A R M O W E
SUPER PROMOCJA

MONITORING Z GRUPY INTERWENCYJNEJ
ju¿ od 49,18 netto

szczegó³y: PHU �T i FOM" Istebna 997
tel. 85-12-852, 0501 626 820

Hurtownia Rolno-Przemys³owa Rolmozbyt - Jasienica
CZÊ�CI ZAMIENNE DO CI¥GNIKÓW I MASZYN

ROLNICZYCH
CZÊ�CI I �RODKI HIGIENY DO DOJAREK DeLaval

REGENERUJEMY PULSATORY DO DOJAREK
AlfaLaval - tel. 033/815 28 89
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DORADZTWO I US£UGI
S¥ BEZP£ATNE

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733; tel. 855 71 81

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

13.00-19.00,
* URZ¥D GMINY POK. 117:

wtorki 8.30-11.00

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZUWARTA SA

Serwis Radiowo Telewizyjny
Ustroñ, ul. Daszyñskiego 26
(ko³o ronda na ul. Cieszyñskiej)

Wis³a, ul. Przemys³owa 1 - po godz. 18.00
tel. 0605311548 a po godz. 18 tel. 855 11 36

godziny 9.00 do 16.00
Poleca us³ugi w zakresie napraw:
�telewizory, monitory
�magnetowidy
�tunery satelitarne
�odtwarzacze samochodowe i rozkodowanie
 radioodbiorników
�zestawy audio i odtwarzacze CD
�CD Radia
�telefony, telefony - bezprzewodowe i faxy
�naprawy konsol play station

PZU UBEZPIECZENIA
l KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

l ZIELONA KARTA
l KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
l MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUD.
l GOSPODARCZE/ ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Przyjmuje:

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
tel. dom. 8557102 i praca 8556493 - Koniaków Centrum

SKOK
im. Naj�wiêtszej Rodziny w Krakowie

Spó³dzielcza Kasa Oszczêdno�ciowo-Kredytowa

KREDYT   MÓJ  DOM
d o  1 0 0  0 0 0  P L N

Z a p r a s z a m y  d o  n a s z e g o  o d d z i a ³ u :
I s t e b n a  7 0 ,  I  p .

t e l .  ( 0 . . 3 3 )  8 5 5  6 9  8 0  l u b  0  5 0 1  6 2 6  3 5 9

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Nowego 2003 - go Roku wszystkim swoim Klientom zdrowia
i wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym Roku 2003 ¿yczy

Po�rednik Ubezpieczeniowy
Ma³gorzata Micha³ek


