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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Przypomina siê, ¿e termin p³atno�ci II raty podatku od nie-
ruchomo�ci, rolnego i le�nego up³ywa z dniem 15.05.2002 r.

* * *
Informujê równie¿, ¿e do koñca maja wydawane s¹ za-

�wiadczenia upowa¿niaj¹ce do otrzymania bonów paliwo-
wych za I-sze pó³rocze 2002 r. w Urzêdzie Gminy, pokój 110.
Bony paliwowe przys³uguj¹ w³a�cicielom gospodarstwa rolne-
go, którzy posiadaj¹ co najmniej 1 ci¹gnik rolniczy.

* * *
Jak ju¿ informowali�my w poprzednim numerze w tym mie-

si¹cu rozprowadzone zostan¹ worki na szk³o i plastik. Istnie-
je tak¿e mo¿liwo�æ nabycia worków u kierowcy �mieciarki, w
Urzêdzie Gminy pokój 108, w biurze so³tysa w Koniakowie w
dniach od wtorku do soboty w godz. 8.00 - 14.00, w Jaworzyn-
ce we wtorki w godz. 9.00 - 12.00.

Podajemy harmonogram zbiórki w poszczególnych wsiach
do koñca br.

Harmonogram
zbiórki odpadów segregowanych

szk³o, plastik, elementy wielkogabarytowe

WE WSI ISTEBNA
17.06.2002 r. / 12.08.2002 r. / 21.10.2002 r.
Jasnowice, Las, Szymcze, Bystre, Polanka, Suszki, Wilcze,

Tokarzonka, Mikszówka, Gliniane
18.06.2002 r. / 13.08.2002 r. / 22.10.2002 r.
Wyszni Pole, Olecki, Andzio³ówka, S³owioczonka, Do So³-

tysa, Tartak, Bucznik, Dzielec, Podoliny.
19.06.2002 r. / 14.08.2002 r. / 23.10.2002 r.
Zaolzie, Po³om, Leszczyna, Pietroszonka, Stecówka, Ska³a,

£¹czyna, Mlaskawka, Do Muzyka, Wywóz.
20.06.2002 r. / 16.08.2002 r. / 24.10.2002 r.
Istebna Centrum, Wojtosze, Poloki, Nowy York, Miki, Kiep-

ki, Pod Cmentarzem, Gazury.

WE WSI JAWORZYNKA
10.06.2002 r. / 5.08.2002 r. / 14.10.2002 r.
Zapasieki, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Szkawlonka,

Czadeczka, Krê¿elka, Maciejka, Kikula, Ma³ysze, Byrty, Za
Groñ, Kopanice.

11.06.2002 r. / 6.08.2002 r. / 15.10.2002 r.
£upienie, Klimasy, Waszuty, Wawrzacze, Szkawrany, Ma-

³yjurki, Trójstyk, Polana, Korbasy, Duraje, £abaje, Dragony,
Bucznik, Bi³ki, £acki, S³owioki, Ondrusze, Gorzo³ki, Stañki,
Dziura, Klimki, Czepczory, Jasie, Krzy¿owa, Czerchla.

MAJOWE REFLEKSJE
Zbli¿y³ siê miesi¹c maj, jeden z najpiêkniejszych miesiê-

cy w roku.
Maj - to miesi¹c budz¹cej siê do ¿ycia zieleni, kwiatów, s³o-

wików, zakochanych, miesi¹c zdawania matury itp.
Maj - to równie¿ miesi¹c wielu bardzo wa¿nych rocznic hi-

storycznych, religijnych, rodzinnych.
1 Maja - �wiêto Pracy, od ponad 100 lat �wiêto robotników

na ca³ym �wiecie.
3 Maja - jedno z najwa¿niejszych �wi¹t pañstwowych, rocz-

nica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 3 Maja 1791 r. Sejm Czte-
roletni uchwali³ konstytucjê, która uwa¿ana by³a za najnowo-
cze�niejsz¹ ustawê zasadnicz¹ w Europie. Wprawdzie Konsty-
tucja pozostawi³a ustrój stanowy w Polsce, to jednak os³abi³a
pozycjê magnatów, rozszerzy³a prawa mieszczan i ch³opów,
którym obiecywa³a �opiekê prawa i rz¹du�.

Niestety Konstytucja nie wesz³a nigdy w ¿ycie, gdy¿ nie-
d³ugo potem dosz³o do rozbiorów i Polska na 123 lata znik³a z
mapy Europy. Z konstytucyjnych my�li o wolno�ci, równo�ci i
suwerenno�ci kraju czerpiemy wzory do dzisiaj, nawi¹zuje do
nich obecna konstytucja. W rocznicê uchwalenia Konstytucji 3
Maja w wielu ko�cio³ach w Polsce odprawiane s¹ msze �w. w
intencji Ojczyzny.

(dok. na str. 3)

(dok. na str. 3)

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
W dniach od 9 maja do 15 maja br. Rachmistrze spisowi

dokonaj¹ obchodu przed spisowego w przydzielonym obwo-
dzie. Celem obchodu jest zapoznanie siê z terenem, oraz spraw-
dzenie poprawno�ci zapisów w formularzach zawieraj¹cych wy-
kaz budynków, mieszkañ, u¿ytkowników gospodarstw rolnych
i dzia³ek. Dorêczony zostanie mieszkañcom list Prezesa GUS,
informuj¹cy o zasadach przeprowadzenia spisu, jego znaczeniu
i zakresie tematycznym.

Narodowy Spis Powszechny oraz Powszechny Spis Rol-
ny odbêdzie siê w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 r. w
godz. 8.00 - 20.00.

Dane zebrane w spisach s¹ poufne i objête tajemnic¹ staty-
styczn¹. Rachmistrze spisowi przy wykonywaniu czynno�ci
spisowych winni pos³ugiwaæ siê legitymacj¹ spisow¹ zawiera-
j¹c¹ imiê i nazwisko, zdjêcie, pieczêæ urzêdu statystycznego oraz
podpis dyrektora.

Zwracam siê z pro�b¹ do mieszkañców Gminy o ¿yczli-
we przyjêcie rachmistrzów oraz udzielenie �cis³ych, wyczer-
puj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na pytania za-
warte w formularzach spisowych.

Gminne Biuro Spisowe mie�ci siê w Urzêdzie Gminy Isteb-
na, pokój 115, nr tel. 855 65 00 lub 855 60 87.

Gminny Komisarz Spisowy
Danuta Rabin
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O J C Z Y Z N A
Polsko-Ojczyzno Ty moja kochana.
Lêkam siê o twój los
gdy¿ przysz³o�æ twa nieznana.
Co siê z tob¹ stanie
Co ciê jeszcze czeka
Jak d³ugo cz³owiek bêdzie wrogiem dla cz³owieka.
Jak d³ugo twych synów i córek
wielka rzesza opuszczaæ ciê bêdzie
a przecie¿ nie jeste� od innych gorsza.
Twój sztandar Polsko
wznosimy wysoko nad g³owami
Bo¿e b³ogos³aw ojczy�nie  naszej
i zmi³uj siê nad nami.

Alfreda Lorens

Dla Polaków 3 Maja jest równie¿ �wiêtem ko�cielnym, ob-
chodzone jest bowiem �wiêto Naj�wiêtszej Maryi Panny, Królo-
wej Polski, ustanowione w 1920 r. przez papie¿a Benedykta XV.
�ledz¹c 100-letni¹ historiê Polski dostrzegamy jakby niewidzial-
n¹ rêkê Maryi, która w chwilach najtrudniejszych dla naszego
narodu by³a zawsze z nami, Polakami. Wspomnê choæby cu-
down¹ obronê Jasnej Góry w Czêstochowie (1655r.), obronê
Wiednia przed Turkami przez Jana III Sobieskiego (1683r.), cud
nad Wis³¹ w 1920 r., cudowne unikniêcie bombardowania kla-
sztoru na Jasnej Górze w czasie II wojny �wiatowej i wiele in-
nych, cudownych niepojêtych zdarzeñ w naszym kraju. Do Ma-
ryi po pomoc, opiekê zwracali siê na przestrzeni wieków królo-
wie i ludzie ko�cio³a, m. in.

1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz z³o¿y³ �luby w kate-
drze lwowskiej i og³osi³ Matkê Bosk¹ patronk¹ i królow¹ Pol-
ski w podziêkowaniu za cudown¹ obron¹ klasztoru na Jasnej
Górze przed Szwedami.

W maju 1956 r. kardyna³ Stefan Wyszyñski zredagowa³ tre�æ
��lubów Jasnogórskich", które zosta³y odczytane 26 sierpnia
1956 r. na Jasnej Górze, w których m. in. og³osi³ Maryjê Królo-
w¹ Polski.

3 maja 1966 r. na uroczysto�ci 1000-lecia chrztu Polski Epi-
skopat z³o¿y³ �Akt Oddania Polski w macierzyñsk¹ niewolê
Maryi, Matki Ko�cio³a, za wolno�æ ko�cio³a Chrystusowego".

W 1979 r. papie¿ Jan Pawe³ II w Akcie Zawierzenia odda³
Jasnogórskiej Maryi Ko�ció³ powszechny, ca³¹ ojczyznê, wszy-
stkich ludzi i samego siebie.

W �wiêto Matki Boskiej, Królowej Polski uroczy�cie �pie-
wamy:

�Jak szczê�liwa Polska ca³a,
w niej Maryi kwitnie chwa³a
od Ba³tyku po gór szczyty
kraj nasz p³aszczem Jej okryty".
Miesi¹c maj jest tak¿e miesi¹cem szczególnie uroczystym,

bo w³a�nie w niedziele tego miesi¹ca dzieci przystêpuj¹ po raz
pierwszy do Komuni �w. i Konfirmacji.

I wreszcie - 26 maja - Dzieñ Matki
Dzieñ Matki po raz pierwszy by³ �wiêtowany w Stanach Zjed-

noczonych w 1910 r. W Europie uroczysto�æ tê najpierw wpro-
wadzi³a Austria, potem Szwecja, Norwegia, Dania. W Polsce po
raz pierwszy �wiêtowano Dzieñ Matki w 1923 r. w Krakowie.

Marian Kawka

Matce
Dzieciom da³a�
¯ycie i zdrowie
ciemno�æ nie dospanych nocy
i pracowito�æ dni
troskliwych o przysz³o�æ.
Wnukom za�
da³a� wszystk¹ mi³o�æ
niepotrzebn¹ ju¿ nikomu

I czas
którego mia³a�
nareszcie du¿o.
Prawnuczce
tej malutkiej
sypiesz w r¹czki
z³ote gwiazdki twoich ba�ni
I odgarniesz dla niej
czerwone poziomki
spod �niegu.

Z przys³ów o Matce
- Droga to chatka, gdzie mieszka matka.
- U swej matki ka¿dy g³adki.
- Za pieni¹dze matki nie kupisz.
- Do ludzi po rozum, do matki po serce.
- Matka mi³a, choæby bi³a.

opr. Krystyna Rucka

RADA GMINY UCHWALI£A
W dniu 22 kwietnia 2002 r. odby³a siê XXXIV sesja Rady

Gminy w Istebnej. Obradom przewodniczy³ Jan Gazur -
Przewodnicz¹cy Rady Gminy.

Na sesji Rada Gminy udzieli³a Zarz¹dowi Gminy abso-
lutorium (sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Istebna z
a rok 2001 publikowane jako wk³adka do gazety).

Podjêto uchwa³y w sprawie:
- zmian bud¿etu gminy Istebna na 2002 rok dostosowuj¹c

plan dotacji do ostatecznej wielko�ci subwencji.
- tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru zajêæ pedagoga

szkolnego
- akceptacji wykazu gruntów planowanych do zmiany cha-

rakteru z rolnego na le�ny
Pani Wójt Danuta Rabin z³o¿y³a informacjê z dzia³alno�ci

Zarz¹du Gminy w okresie miêdzy sesjami.
Ustalono, ¿e od miesi¹ca czerwca do koñca sierpnia (okres

letni) wy³¹czone zostanie o�wietlenie uliczne co jest spowodo-
wane zmniejszeniem dotacji na ten cel przez Wojewodê �l¹-
skiego. O�wietlane bêd¹jedynie centra wsi.

W dalszej czê�ci sesji omówiono protesty i zarzuty z³o¿one
po wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du �Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna�.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy poinformowa³ radnych, ¿e
wzi¹³ udzia³ w konkursie �Nasze kulinarne dziedzictwo� który
odby³ siê w dniu 18 kwietnia 2002 r. w domu rodziny Marekwi-
ca Istebna 775. Szerzej o konkursie w dalszej czê�ci gazetki
opisuje Pani Maria Szotkowska specjalista d/s rolnych. Radni z
poszczególnych wsi ustalili termin objazdu dróg gminnych, ce-
lem wyznaczenia kolejno�ci remontu. Na zakoñczenie Przewo-
dnicz¹cy Rady podziêkowa³ zebranym za udzia³ w sesji.
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Harmonogram
zbiórki odpadów segregowanych

(dok. ze str. 1)

WE WSI KONIAKÓW
12.06.2002 r. / 7.08.2002 r. / 16.10.2002 r.
Matyska, Bryje, Deje, Pustki, Dachtony, Raj, Odkrzas, Bu-

kowina, Gronik, Centrum, Legiery, Grapka, Rupienka, Fibacz-
na, Koryto, Wy¿rano, Kosarzyska, Pañska £¹ka.

13.06.2002 r. / 8.08.2002 r. / 17.10.2002 r.
Do Bogdo³a, Pietrasina, Tyniok, Zimna Woda, Sztoczek,

Szkatu³ka, ¯urówka, Godzi�czonka, Jasieniowa.
14.06.2002 r. / 9.08.2002 r./ 18.10.2002 r.
Rastoka, Jasiówka, Rdzawka, Usnobocz, Wo³owa, B¹bolów-

ka, Ko�cianowice, Brzestowe, Cisowe, Pasieki.

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 21 marca 2002 r. na Kubalonce nieznani sprawcy do-

konali kradzie¿y rozbójniczej na mieszkañcu Osiedla Kubalonka
kradn¹c mu kurtkê sportow¹.

2. W dniu 28 marca 2002 r. na Krzy¿owej zatrzymany zosta³ kierow-
ca ci¹gnika marki Ursus C - 360, mieszkaniec Jaworzynki, który znaj-
dowa³ siê w stanie nietrze�wo�ci. Jego spraw¹ zajmie siê teraz S¹d.

3. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2002 r. w Jaworzynce nie-
znany sprawca odda³ strza³ z nieustalonej broni palnej o kalibrze
5,6 mm w kierunku domu. Wystrzelony pocisk utkwi³ w oknie drzwi
balkonowych.

4. W okresie pomiêdzy 10 lutego a 2 kwietnia 2002 r. dokonano
kradzie¿y z w³amaniem do jednego z budynków w Istebnej Mik-
szówce. Sprawca zabra³ sprzêt RTV i AGD na szkodê mieszkanki
Kar³owic.

5. W dniu 6 kwietnia na terenie gminy Istebna zatrzymano dwóch
nietrze�wych kieruj¹cych. Pierwszy z nich prowadzi³ samochód
osobowy marki Mercedes w Koniakowie Rastoce, natomiast drugi
prowadzi³ samochód marki renault w Istebnej Tartak.

6. W dniu 7 kwietnia na Krzy¿owej mia³ miejsce tragiczny w
skutkach wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem marki Fiat
126p zjecha³ z drogi i uderzy³ w przydro¿n¹ przeszkodê. W wyni-
ku wypadku �mieræ na miejscu poniós³ pasa¿er Fiata, natomiast
kieruj¹cy samochodem zbieg³ z miejsca zdarzenia, lecz po kilku
godzinach zosta³ zatrzymany.

7. W nocy z 9/10 kwietnia 2002 r. sprawca dokona³ kradzie¿y z
w³amaniem do sklepu �SAM DELIKAT� na Andzio³ówce kradn¹c
alkohol oraz papierosy.

8. Tej samej nocy w³amano siê te¿ do pomieszczeñ warsztatu
blacharsko-lakierniczego na Tartaku w Istebnej. Nieznany spraw-
ca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego oraz elektronarzêdzi
.9. W dniu 14 kwietnia 2002 r. a terenie gminy zatrzymano czte-
rech nietrze�wych kieruj¹cych pojazdami i tak:

- Na Kubalonce zatrzymano mieszkañca Wis³y, który prowadzi³
samochód osobowy marki Fiat 126p,

- Na  Krzy¿owej zatrzymano mieszkañca Republiki Czeskiej,
który prowadzi³ samochód osobowy marki Fiat 850,

- W Glinianym zatrzymano mieszkañca Jaworzynki, który pro-
wadzi³ samochód marki Fiat 126p,

- Na Zaolziu zatrzymano mieszkañca Istebnej, który prowadzi³
samochód marki Fiat 126p.

10. W dniu 15 kwietnia 2002 r. w Koniakowie ujawniono kra-
dzie¿ pr¹du. Jak ustalono w wyniku podjêtych czynno�ci do skrzyn-
ki z licznikiem pr¹du nielegalnie pod³¹czyli siê dwaj mieszkañcy
Koniakowa, którzy ³¹cznie dokonali kradzie¿y 1441 kilowatów
energii elektrycznej.

Opracowa³:
m³.asp. Leszek Bujok

TURNIEJE WIEDZY PO¯ARNICZEJ
Jak co roku w miesi¹cu kwietniu odbywaj¹ siê Turnieje

Wiedzy Po¿arniczej w szko³ach podstawowych i gimnazjach.

17.04.2002r. odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy Po¿arni-
czej, w którym wziê³o udzia³ 5 uczniów ze Szko³y Podstawo-
wej nr l w Koniakowie oraz 8 uczniów z Gimnazjum (4 z Isteb-
nej, 3 z Koniakowa, l z Jaworzynki). Po te�cie pisemnym i eg-
zaminie ustnym klasyfikacja koñcowa wygl¹da³a nastêpuj¹co:

w grupie szko³y podstawowej:
1. Marcin Legierski kl. VI a
2. Barbara Zowada kl. VI a
3. Józef Haratyk kl. VIa
4. Micha³ Waszut kl. VI a
5. Wojciech Legierski kl. VI a

w grupie gimnazjum:
1. Adam Kamieniarz kl. II Koniaków
2. Marek Polok kl. II Koniaków
3. Natalia Sikora kl. I Koniaków
4. Adrian Biernat Istebna
5. Kamil Kohut Istebna
6. Robert Bury Jaworzynka
7. Robert Porêbski Istebna
8. Dominik Kaczmarzyk Istebna

Do Turnieju Powiatowego zakwalifikowa³o siê 3 uczniów z
grupy szkó³ podstawowych i 2 uczniów z gimnazjum.

Szkoda, ¿e w Turnieju Gminnym brali udzia³ tylko ucznio-
wie SP 1 z Koniakowa. Uwa¿am, ¿e dyrekcje szkó³ i Zarz¹d
Gminny OSP powinien w przysz³ym roku zadbaæ o udzia³ ch³op-
ców i dziewcz¹t z ka¿dej szko³y. Z problematyk¹ po¿arnicz¹ o
ochron¹ przeciwpo¿arow¹ spotykamy siê na co dzieñ, a wiêc
sprawami tymi powinno siê zainteresowaæ uczniów, bo to prze-
cie¿ oni w przysz³o�ci zast¹pi¹ obecnych stra¿aków.

20 kwietnia 2002r. w Ustroniu Polanie odby³ siê Powiato-
wy Turniej WiedzyPo¿arniczej pod has³em �M³odzie¿ zapo-
biega po¿arom�.

A oto wyniki:
Grupa szkó³ podstawowych:
1. Marcin Legierski - OSP Koniaków Centrum
2. Barbara Zowada - OSP Koniaków Centrum
Udzia³ wziê³o 32 zawodników.

(dok. na str. 4)
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TURNIEJE WIEDZY PO¯ARNICZEJ
(dok. ze str. 3)

W grupie gimnazjum:
5. Marek Polok - OSP Koniaków Centrum
15. Adam Kamieniarz - OSP Koniaków Centrum
Udzia³ wziê³o 23 zawodników.
Zawodnicy reprezentowali gminê Istebna.
W grupie szkó³ �rednich zwyciê¿y³a Jolanta Zowada z Ko-

niakowa, reprezentuj¹ca LO im. Osuchowskiego w Cieszynie.

Gratulujemy zwyciêzcom, a pokonanym ¿yczymy, by wystar-
towali znowu za rok.

Sekretarz ZG OSP
dh Renata Haratyk

OBCHODY DNIA STRA¯AKA
Tradycyjny Dzieñ Stra¿aka obchodzimy w dniu �w.

Floriana patrona ludzi niebezpiecznych zawodów, a ta-
kim zawodem jest stra¿ak. W tym roku w dniu 3 maja we
wszystkich ko�cio³ach naszej gminy odprawione zosta³y
msze �wiête w intencji stra¿aków i ich rodzin.

Gminne obchody Dnia Stra¿aka odby³y siê w tym roku
w Jaworzynce Centrum. Udzia³ wziê³y delegacje stra¿aków
ze wszystkich jednostek z terenu gminy oraz poczty sztan-
darowe. Obecni byli wszyscy cz³onkowie Zarz¹du Gmin-
nego ZOSP w Istebnej. Na uroczysto�ci by³a obecna Wójt
Gminy p. Danuta Rabin, która jest cz³onkiem OSP w Ko-
niakowie Centrum i sprawy stra¿aków s¹jej bliskie i dobrze
znane. Na tej uroczysto�ci zosta³y wrêczone Medale za Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa i Odznaki �Stra¿ak Wzorowy�.

W tym roku otrzymali:
Z³ote Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa: dh Bójko Franci-

szek - OSP Jaworzynka Centrum, dh Kohut Micha³ - OSP Istebna
Centrum, dh Legierski Józef - OSP Koniaków Centrum, dh Zowa-
da W³adys³aw - OSP Istebna Zaolzie (na zdjêciu).

Srebrne Medale: dh Bocek Leszek - OSP Istebna Zaolzie,
dh Ja³owiczor Jan - OSP Jaworzynka Centrum, dh Skurzok An-
toni - OSP Koniaków Centrum, dh Wêglarz Stanis³aw - OSP Ko-
niaków Kosarzyska.

Br¹zowe Medale: dh Kajzar Pawe³ - OSP Istebna Centrum,
dh Kohut Stanis³aw - OSP Istebna Zaolzie,  dh Legierska Lucyna
- OSP Koniaków Centrum.

Odznaki �Stra¿ak Wzorowy�: dh Bielesz Adam - OSP Isteb-
na Centrum, dh Bielesz Daniel - OSP Koniaków Centrum.

Serdecznie dziêkujemy orkiestrze z OSP w Jaworzynce Cen-
trum, która u�wietni³a obchody graj¹c w czasie przemarszu stra-
¿aków oraz w ko�cio³ach na mszach �wiêtych.

Sekretarz ZG OSP dh Renata Haratyk

DRABINY DO NIEBA
Dnia 22 kwietnia 2002 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w

Koniakowie zorganizowano niecodzienny heppening pod ha-
s³em �Drabiny do nieba�. Uczniowie klas pi¹tych i szóstych

wykonali 70 drabin ró¿nej wielko�ci. Wszyscy uczestnicy akcji
plastycznej weszli na górê �Ochodzit¹�, gdzie zrealizowano �in-
stalacjê� przestrzenn¹. W czasie wielkanocnym mistyka szczytu
�Ochodzitej�, zetkniêcie siê ziemi z niebem wywo³a³o chêæ sym-
bolicznego  przej�cia z realnej rzeczywisto�ci w metafizyczn¹.

mgr Ernest Zawada, foto: Andrzej Legierski
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We wspó³czesnej szkole wymagana
jest integracja kszta³cenia przedmiotowe-
go z technologi¹ informacyjn¹. Dotych-
czasowy wizerunek nauczyciela z ksi¹¿-
k¹, piórem i kred¹ wzbogacony zosta³ o
nowe narzêdzie pracy - komputer. Przy-
gotowanie ró¿nych �rodków dydaktycz-
nych - schematów, rysunków, kart pracy,
sprawdzianów i testów - przy pomocy
technologii informacyjnej i komunikacyj-
nej (TIK), wzbogaca proces nauczania
oraz usprawnia i uatrakcyjnia lekcje. W
polskich szko³ach skomputeryzowane pra-
cownie przedmiotowe to jeszcze rzadko�æ,
ale postawienie komputera w czytelni
stwarza du¿e mo¿liwo�ci po³¹czenia tra-
dycyjnych �róde³ informacji z nowocze-
snymi. Przygotowanie scenariusza zajêæ,
który zak³ada wykorzystanie s³owników,
encyklopedii, programów multimedial-
nych, a zw³aszcza edukacyjnych zasobów
internetu jest pracoch³onne, wymaga sta-
rannego zaplanowania czasu i podzia³u
uczniów na grupy. Lekcje takie u�wiada-
miaj¹ uczniom z³o¿ono�æ wspó³czesnego
�wiata, ucz¹ selekcjonowaæ informacje,
opracowywaæ je i wyci¹gaæ wnioski. Na-
uczyciel staje siê koordynatorem zachê-
caj¹cym uczniów do samodzielnej pracy.

Najd³u¿ej istniej¹ce na rynku i maj¹ce
najsilniejsz¹ pozycjê portale www.onet.pl
i www.wp.pl dysponuj¹ bardzo rozbudo-
wanymi katalogami stron WWW, które za-
wieraj¹ tre�ci edukacyjne. Je�li dysponu-
jemy czasem - znajdziemy tam niemal
wszystko. Szukanie w sieci wymaga jed-
nak pewnych umiejêtno�ci. Je�li wiêc oba-
wiamy siê utoniêcia w bezmiarze infor-
macji, mo¿emy skorzystaæ z serwisów
specjalizowanych:

www.eduseek.ids.pl strona ta jest nie
tylko wyszukiwark¹, ale tak¿e systema-
tycznym katalogiem, prezentuj¹cym zaso-
by edukacyjne stworzone przez polskich
internautów; ka¿dy mo¿e wybraæ, jakie
materia³y go interesuj¹ w zale¿no�ci od
tego czy jest uczniem, nauczycielem, czy
rodzicem; dla nauczycieli przygotowane
s¹ materia³y metodyczne (scenariusze lek-
cji), dla uczniów zgromadzono wiele cie-
kawych informacji poszerzaj¹cych wiedzê
zdobywan¹ na lekcjach, dla rodziców
przygotowano pomoce wychowawcze;

WIRTUALNY NAUCZYCIEL
Przewodnik po internetowych portalach edukacyjnych

piast.wodip.opole.pl/biuletyn/inter-
netowy_bryk/internetowy_bryk.htm to
internetowy bryk dla nauczycieli i
uczniów, zawiera przedmiotowy spis ad-
resów stron WWW;

www.sklodowska-curie.prv.pl jest
chemicznym serwisem edukacyjnym skie-
rowanym do nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców zainteresowanych przedmiotem, w
XXI wieku chemia sta³a siê nauk¹, bez
której niemo¿liwe jest odkrywanie taje-
mnic wszech�wiata;

www.sciaga.pl serwis zawiera naj-
wiêksz¹ bazê danych wypracowañ i po-
mocy szkolnych w Polsce, �ci¹ga to tak¿e
chat i galeria;

www.abc.edu.pl to serwis informacyj-
ny po�wiêcony szeroko rozumianej nau-
ce i �ród³om informacji;

www.edukacja.rz.pl zawiera odsy³a-
cze do ciekawych stron o charakterze edu-
kacyjnym, programy dla dzieci, gry, ko-
lorowanki, strony dzieci i ogólnopolski
spis szkó³;

www.edukacja.hepi.pl to serwis po-
�wiêcony nauczaniu, szko³om, uczelniom,
kierunkom studiów, zawiera rankingi i
bazy szkó³ rozmaitych typów.

Inne portale edukacyjne:
www.szkoly.edu.pl
www.szkoly.net.pl
www.interklasa.pl
www.gimnazjum.pl
www.liceum.pl
www.profesor.pl
www.ids.edu.pl
www.wsip.com.pl
www.cne.org.pl/glowna.htm
www.oeiizk.waw.pl
www.ptm.edu.pl
www.kiss.pl

Uwa¿am, ¿e ¿adna elektroniczna po-
moc, ¿adna strona internetowa, podrêcz-
nik czy program multimedialny, nie jest
w stanie wyprzeæ tradycyjnej ksi¹¿ki, jak
równie¿ samego nauczyciela. Mo¿e go je-
dynie wspomóc swoimi zasobami infor-
macji i ich efektown¹ prezentacj¹. Pro-
blem w tym, by tradycja i nowoczesno�æ
nie pod¹¿a³a w polskiej szkole osobno.

Jerzy Wrzecionko

DZIEÑ ZIEMI
Istebna 2002

Tegoroczna uroczysto�æ obchodów
Gminnego Dnia Ziemi odby³a siê w dniu
24.04 br. Szkole Podstawowej nr l w Ja-
worzynce i by³a po³¹czona z fina³em II
Gminnego Konkursu Twórczo�ci Dzie-
ciêcej pod has³em � Spotkanie z lasem�.

W uroczysto�ciach z ramienia w³adz
gminy uczestniczy³y: sekretarz gminy
Teresa £aszewska i Anna Bura. Nadle�nic-
two w Wi�le reprezentowa³ nadle�niczy
mgr in¿. Witold Szozda i le�niczy Jerzy
Losa. W uroczsto�ciach wziê³y udzia³
dzieci ze szkó³ podstawowych Gminy
Istebna ze swoimi nauczycielami - opie-
kunami tych dzieci. Ca³o�æ imprezy przy-
gotowa³a Szko³a Podstawowa nr 1 w Ja-
worzynce pod kierunkiem nauczycielki
mgr Teresy Bielesz. Po powitaniu go�ci
przez Pani¹ mgr Gra¿ynê Przyby³a - Dy-
rektora Szko³y rozpoczê³a siê czê�æ arty-
styczna . Najpierw przedstawiono scenkê
ukazuj¹c¹ przyj�cie dzieci do lasu. By³a
ona nawi¹zaniem do g³ównego has³a te-
gorocznego konkursu ekologicznego.
Drugim punktem uroczysto�ci by³ fina³ II
Gminnego Konkursu Twórczo�ci Dzieciê-
cej. W konkursie wziê³o udzia³ 30 dzieci
ze szkó³ podstawowych Gminy Istebna.
Do fina³u zakwalifikowano 10 prac i osta-
teczne roztrzygniêcie przynios³o nastêpu-
j¹c¹ kolejno�æ: I miejsce - Justyna Sku-
rzok kl. V, Szko³a Podstawowa nr 2 Ko-
niaków - Rastoka; II miejsce - Justyna
Wawrzacz kl. V, Szko³a Podstawowa nr 1
Jaworzynka; III miejsce - Klaudia Kacz-
marzyk kl. V, Szko³a Podstawowa nr 1
Istebna. Ponadto przyznano nastêpuj¹cym
uczniom wyró¿nienia: Agnieszka Stañko
kl. VI, SP  nr  1 Jaworzynka; Adrian Siko-
ra kl V, SP nr 2 Koniaków - Rastoka; - Ola
Sroka kl. VI, SP nr 1 Istebna; Karina Czy¿
kl. VI , SP nr 1 Istebna; Weronika Waw-
rzacz kl. VI , SP nr 1 Jaworzynka; - ̄ aneta
Kajzar kl. V , SP nr 1 Jaworzynka; Kata-
rzyna Gburek kl. VI, SP Jaworzynka.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
upominki a finali�ci dyplomy i cenne na-
grody rzeczowe. W dalszej kolejno�ci w
scenkach o tematyce przyrodniczo-ekolo-
gicznej zaprezentowa³a siê klasa V ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.
Ca³a uroczysto�æ przebiega³a w mi³ej at-
mosferze, u�wiadamiaj¹c jednocze�nie
wszystkim uczestnikom potrzebê dbania
o nasz¹ MATKÊ - ZIEMIÊ.

Teresa Bielesz
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Z ¿ycia Gimnazjum Istebna

��pieszmy siê kochaæ Ziemiê, ten kawa³ w³asnego ¿ycia,
po¿yczyli�my tylko od naszych dzieci i wnuków�

24. 04. br. obchodzimy doroczny Dzieñ Ziemi. Dzieñ Ziemi
o zasiêgu miêdzynarodowym. Z tej to okazji m³odzie¿ naszego
Gimnazjum obowi¹zkowo uczci³a równie¿ ten dzieñ - mini se-
sj¹ popularno-naukow¹ przygotowan¹ przez nastêpuj¹cych
uczniów:  Zuzannê Marekwicê kl. II a, Marka Kawuloka kl. II
a, Olê Gorzo³ka kl. II a, Marka Æwiêka kl. II a, Monikê Gazu-
rek kl. III b, Magdê Kukuczka kl. III c, Macieja Wo�niaka kl.
III b, Barbarê Kobielusz kl. III c, Weronikê Sadlik kl. III c.

M³odzie¿ przybli¿y³a zebranym nastêpuj¹c¹ tematykê (przy-
k³adowo): Po co uczymy siê ekologii?, Piêkno planety Ziemi,
Mi³o�æ do przyrody, Z czego musimy zdawaæ sobie sprawê, 10
przykazañ ekologicznych, Ustalenie tzw. �Karty Ziemi�.

By³y wiersze okoliczno�ciowe mówi¹ce o naszej planecie
w aspekcie: etyczno-moralnym, ekonomicznym i ekologicznym,
które swoj¹ tre�ci¹ wzruszy³y emocjonalnie. By³ te¿ film z bio-
logii cz³owieka w komfortowym odbiorze, bo korzystali�my z
zawsze bardzo go�cinnych progów O�rodka Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej przeprowadzaj¹c tzw. lekcjê otwart¹.

M³odzie¿ przybli¿aj¹c rolê i znaczenie tego¿ Miêdzynaro-
dowego Dnia Ziemi podkre�li³a, i¿ w obronie naszego wspól-
nego gniazda, wszystkich istot ¿ywych, nie powinno byæ kom-
promisu. Ka¿dy z nas wie, ¿e nasza Ziemia powoli umiera. Je�li
w porê siê nie opamiêtamy, to wszystkim ¿ywym organizmom
grozi tak¿e powolna zag³ada. St¹d jedynym ratunkiem wydaje
siê byæ u�wiadomienie sobie o nieuniknionej katastrofie. Zre-
szt¹, ju¿ jeste�my �wiadkami klêsk ekologicznych, które sam
cz³owiek sobie zgotowa³.

Naukowcy bij¹ na alarm, poniewa¿ wed³ug ró¿nych �róde³
w ci¹gu najbli¿szych lat zniknie z ziemi ok. tylko 60 tys. gatun-
ków ptaków. W Europie 1/3 ptaków i ssaków grozi wyginiêcie.
Równie¿ �wiat nauki ostrzega, ¿e kody genetyczne zagro¿onych
zwierz¹t (bank genów) nie mo¿e byæ odtworzony skoro dany
gatunek �wiata fauny jest na wyginiêciu. S¹ to fakty. Równie¿ z
okazji ekologicznego �wiêta m³odzie¿ kl. III mia³a do wyboru
opracowanie wiadomo�ci ponadprogramowych. Najlepsze pra-
ce trzech uczniów zosta³y wyró¿nione:

1. Wojciech Mróz �Ekorozwój i jego wp³yw na ¿ycie cz³o-
wieka� kl. III b

2. Maciej Broda �Ekorozwój - szans¹ przetrwania cywiliza-
cji� kl. III b

3. Bart³omiej Gorzo³ka �Nasza planeta Ziemia wo³a o ratu-
nek� kl. II a

Ich publikacja nast¹pi w najbli¿szych numerach.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ m³odzie¿ prowadz¹ca lekcjê zosta³a

oceniona przez obecnych przedstawicieli grona pedagogiczne-
go Gimnazjum w osobach: mgr Gra¿yna Twardzik, mgr Halina
Krê¿elok, mgr Anna Szott, mgr Bogumi³a Kohut-Szymañska
na ocenê najwy¿sz¹ - 6, któr¹ ich uhonorowano wpisem do dzien-
nika lekcyjnego, jak równie¿ prace pisemne, wy¿ej wymienio-
ne. By³a to dla uczniów w pe³ni satysfakcjonuj¹ca nagroda (choæ
nie rzeczowa). Równie¿ z okazji M.D.Z. zosta³y przygotowane
plansze dydaktyczne przy wydatnej aktywno�ci uczniów kl. III
b - Maæka Brody, stanowi¹ce wystrój dydaktycznego szkolne-
go korytarza. Z fragmentów tego¿ wystroju doczytaæ siê mo¿-

na, tego co wszyscy sobie wzajemnie ¿yczyli�my, �gdy butne
idee po³knie rdza� wtedy:

�...Zwietrzeje betonowy �wiat
Stokrotka mo¿e zakwitn¹æ na cegle
�ródle�na cisza zalegnie
rozro�nie siê puszcza dzika
Las - przyjdzie do mnie -
wedrze siê przez drzwi.
Przez okna zajrz¹ ga³êzie
po cichu wprowadz¹ siê mchy ...�

Dyrektor Gimnazjum
mgr in¿. Gra¿yna Kiszczak

mgr Bogumi³a Kohut-Szymañska

Ks. Jerzy Matoga

EDUKACJA REGIONALNA
W POLSKIEJ REFORMIE O�WIATY

�Pragnê Was zachêciæ aby�cie nadal strzegli swojej to¿sa-
mo�ci, pielêgnuj¹c wiêzi rodzinne, pog³êbiaj¹c znajomo�æ swo-
jego jêzyka i staraj¹c siê przekazywaæ tak bogat¹ tradycjê ka-
szubsk¹ m³odym pokoleniom�.1

Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaj¹c prawdziwe zna-
czenie i warto�ci regionalizmu w procesie oddzia³ywania na
osobê, a szczególnie na m³odego cz³owieka z wykorzystaniem
bogatego do�wiadczenia wielu �rodowisk, przyjê³o program dla
szko³y podstawowej i gimnazjum nosz¹cy nazwê �edukacji re-
gionalnej - dziedzictwa kulturowego w regionie�. Jest to miê-
dzyprzedmiotowa �cie¿ka dydaktyczna, która odwo³uje siê do
najbli¿szego otoczenia kulturowego ucznia. Uczy go jak doce-
niaæ takie warto�ci jak: �ma³a ojczyzna�, regionalna gwara, strój i
obrzêdowo�æ ludow¹. Do g³ównych celów tego programu nale¿y:

- �rozwijanie wiedzy o kulturze w³asnego regionu i jej zwi¹z-
kach z kultur¹ narodow¹.

- kontakt ze �rodowiskiem lokalnym i regionalnym w celu
wytworzenia bliskich wiêzi i zrozumienia ró¿norakich przyna-
le¿no�ci cz³owieka.

- ugruntowanie poczucia to¿samo�ci narodowej przez rozwój
to¿samo�ci regionalnej.

- rozwijanie wiedzy o historii regionu w powi¹zaniu z trady-
cjami w³asnej rodziny�2.

Podstawowe tre�ci jakie niesie ze sob¹ edukacja regionalna
to poznanie po³o¿enia i zró¿nicowania przestrzennego �rodo-
wiska geograficznego regionu. W tym zawiera siê:

- �rola regionu i jego zwi¹zki z innymi regionami Polski.
- charakterystyka i pochodzenie spo³eczno�ci regionalnej.
- elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawi-

ciele.
- jêzyk regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miej-

scowe nazwy, imiona i nazwiska.
- elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tradycje,

obyczaje i zwyczaje, muzyka.
- g³ówne zabytki przyrody i architektury w regionie.
- historia i tradycja w³asnej rodziny na tle historii i tradycji

regionu.�3

(dok. na str. 7)
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staj¹ siê wielkimi orêdownikami jego piêkna, tradycji, umi³o-
wania natury. Wa¿n¹ rolê do spe³nienia maj¹ dyrektorzy - za-
pewnienie tej problematyce nale¿nego miejsca w pracy szko³y
oraz uwzglêdnienie stopnia jej realizacji w ocenie pracy nauczy-
ciela. Przy samym wyborze te¿ warto mieæ na uwadze zaintere-
sowanie kandydata na dyrektora problematyk¹ edukacji regio-
nalnej. Potrzebne jest te¿ bardziej elastyczne uregulowanie kwe-
stii zatrudnienia i wynagradzania osób wspomagaj¹cych realiza-
cjê programów edukacji regionalnej w placówkach o�wiatowych.

Wprowadzenie �cie¿ek edukacyjnych do programu zreformo-
wanej szko³y s³u¿y realizacji jednego z podstawowych zadañ
reformy nauczania - integracji wiedzy nauczanej w szkole na
ró¿nych etapach kszta³cenia, co oznacza konieczno�æ wspó³-
dzia³ania nauczycieli na rzecz tworzenia w �wiadomo�ci uczniów
zintegrowanego systemu wiedzy umiejêtno�ci i postaw.

�Ze wzglêdu na wielostronno�æ problematyki regionalnej
wyrazistym przyk³adem realizacji tego za³o¿enia jest �eduka-
cja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie�. Minister-
stwo Edukacji Narodowej, chc¹c przybli¿yæ tê problematykê
wszystkim nauczycielom w zwi¹zku z wprowadzeniem jej jako
integralnej czê�ci systemu dydaktyczno-wychowawczego zre-
formowanej szko³y - podstawowej i gimnazjum, wyda³o ksi¹¿-
kê �Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformo-
wanej szkole�. Jest to praca zbiorowa pod redakcj¹ Stefana Bed-
narka, która zawiera zbiór aktów prawnych i dokumentów do-
tycz¹cych edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego. Pu-
blikacja zawiera interesuj¹ce materia³y z krajowej konferencji,
jaka odby³a siê na omawiany temat w Rytrze oraz programy
autorskie, propozycje programowo-metodyczne nauczycieli i
szkó³ z ró¿nych regionów Polski, bibliografiê. Przydatne nau-
czycielom bêd¹ zapewne informacje dotycz¹ce mo¿liwo�ci pod-
jêcia studiów podyplomowych, wykaz instytucji i stowarzyszeñ,
z którymi warto nawi¹zaæ wspó³pracê. Powinna ona zaintere-
sowaæ nauczycieli, którzy dopracowali siê w tym zakresie w³a-
snej metodyki pracy i którzy przekonani s¹ do potrzeby realiza-
cji tej problematyki, ale tak¿e tych - którzy maj¹ w¹tpliwo�ci,
dla których zagadnienie �ma³ych ojczyzn prowadz¹cych do du-
¿ej ojczyzny� jest na tyle nowe, ¿e szukaj¹ podpowiedzi, wspar-
cia problemowo-metodycznego.�4

Szko³a w du¿ej mierze powinna pomóc odpowiedzieæ m³o-
demu cz³owiekowi na dwa pytania: �Kim jest?� i �Jak ¿yæ?�.
Oba s¹ nierozdzielnie zwi¹zane ze sob¹. To jest ów niezwykle
wa¿ny kr¹g oddzia³ywañ wychowawczych, które �wietnie mo¿-
na realizowaæ za po�rednictwem edukacji regionalnej wprowa-
dzonej do szkó³ wraz z reform¹ o�wiaty. Aby uczciwie rozma-
wiaæ z m³odymi lud�mi, odpowiedzieæ na pytanie jak maj¹ ¿yæ
w XXI wieku, podstaw¹ musi byæ odpowied� na pytanie: kim
s¹, jaki jest ich rodowód, sk¹d siê wywodz¹, w co wyposa¿yli
ich przodkowie. Edukacja regionalna stanowi dobre �ród³o od-
powiedzi na te pytania.

BIBLIOGRAFIA:
1. Przemówienie Ojca �wiêtego Jana Paw³a II - Warszawa 1999
2. Edukacja regionalna - dziedzictwa kulturowego w regionie - MEN
3. �Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformo-

wanej szkole� pod red. Stefana Bednarka (materia³y z kon-
ferencji w Rytrze)

1  Przemówienie Ojca �wiêtego Jana Paw³a II - Warszawa 1999 r.
2  Edukacja regionalna - dziedzictwa kulturowego w regionie - MEN
3 Tam¿e
4  Edukacja regionalna - dziedzictwa kulturowego w zreformowanej

szkole.
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(dok. ze str. 6)

Program kszta³cenia zak³ada, ¿e ju¿ w szkole podstawowej, a
tak¿e w gimnazjum, liceum i szkole zawodowej edukacja re-
gionalna bêdzie realizowana obowi¹zkowo. Takie podej�cie ma
na celu wzmocnienie poczucie to¿samo�ci, przynale¿no�ci kul-
turowej, historycznej, etnicznej i narodowej. Prawdziwy patrio-
tyzm rodzi siê poprzez rozbudzanie w m³odych ludziach mi³o-
�ci do ma³ych ojczyzn. Poprzez edukacjê regionaln¹ mo¿na tak¿e
realizowaæ szereg celów kszta³c¹cych, przekazywaæ konkretn¹
wiedzê z zakresu historii, jêzyka polskiego, plastyki, muzyki -
jako elementu owego dziedzictwa kulturowego, rozwijaæ, kszta³-
towaæ postawy, np. ekologiczne. �cie¿ka miêdzyprzedmiotowa
�edukacji regionalnej - dziedzictwa kulturowego w regionie�
wprowadza w system szkolny dwa niezwykle wa¿ne elementy
reformy: zwraca siê do szko³y jako do zespo³u nauczycieli, aby
wspólnie stworzyli program kszta³c¹co - wychowawczy z za-
kresu tej problematyki i wzmacnia autonomiê szko³y, pomys³o-
wo�æ rozwi¹zañ zgodnie ze specyfik¹ poszczególnych regio-
nów Polski np. Kaszubów, Mazurów  czy Górali. Znaczenie edu-
kacji regionalnej jest niezwykle wa¿ne dla poznania w³asnej
to¿samo�ci, ale te¿ dla kszta³towania postaw tolerancyjnych,
otwartych, nastawionych na akceptacjê ró¿nych kultur, ich ro-
zumienie. Owo wychowanie do bycia aktywnym, ¿ywym �wiad-
kiem warto�ci jest niezwykle istotnym elementem reformy.

Edukacja regionalna zaczyna siê praktycznie ju¿ w przedszko-
lu, a formalnie na etapie nauczania zintegrowanego w klasach
I-III szko³y podstawowej. Zapoznanie m³odego cz³owieka z
rzeczywisto�ci¹ szkoln¹ ma odwzorowywaæ pewien porz¹dek
naturalny, gdzie uczeñ zaczyna swoje poznanie od do�wiadczeñ
osób najbli¿szych, pokoju, mieszkania, domu, podwórka, osie-
dla, gminy, powiatu, województwa. Tak wiêc cele, zadania, tre-
�ci, osi¹gniêcia zapisane w podstawie programowej dotycz¹cej
edukacji regionalnej musz¹ byæ realizowane obligatoryjnie w
ka¿dej placówce. Mo¿na je realizowaæ w ramach poszczegól-
nych lekcji, bo taka jest idea realizacji �cie¿ek przedmiotowych,
ale tak¿e na odrêbnych godzinach bêd¹cych w dyspozycji szkó³.

Niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest problem przygotowania nau-
czycieli do nauczania tej problematyki. W ró¿nych regionach
organizowane s¹ studia podyplomowe. W 1999 roku do dyspo-
zycji kuratorów o�wiaty zosta³a przekazana pula �rodków fi-
nansowych na kursy i szkolenia na poziomie wojewódzkim.
Studia podyplomowe czy te¿ d³u¿sze szkolenia, kursy, semina-
ria maj¹ uwzglêdniaæ przygotowanie nauczycieli do nauczania
zagadnieñ regionalnych. Przygotowanie nauczyciela powinno
byæ wszechstronne, które nie tylko na zajêciach specjalistycz-
nych, ale tak¿e na lekcjach jêzyka polskiego, matematyki, geo-
grafii, muzyki, historii podejmuje tego rodzaju problemy.

Problematyka regionalna powinna byæ te¿ w szerszym wymia-
rze wprowadzana do dydaktyki wy¿szych uczelni. Przy kszta³ce-
niu nauczycieli, szczególnie jêzyka polskiego, niezwykle wa¿ny
jest udzia³ studenta w dzia³alno�ci artystycznej. Postuluje siê za-
tem uruchomienie studiów dwukierunkowych ³¹cz¹cych trady-
cyjny kierunek pedagogiczny z edukacj¹ regionaln¹.

W sposób szczególny nale¿y zwróciæ uwagê na to, by nau-
czyciele podejmuj¹cy problematykê edukacji regionalnej, byli
nauczycielami z powo³ania, broni¹cymi swego zakorzenienia
w³a�nie w tej rzeczywisto�ci, w której ¿yj¹. Czêsto takimi nau-
czycielami s¹ osoby, które trafiaj¹ przypadkowo na dany teren i
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     INFORMATOR  UNIJNY
�Nasza Europa"

Przedruk z gazetki nr 2 Szkolnego Klubu Europejskiego Gim-
nazjum w Istebnej

Kraje Unii Europejskiej - Hiszpania
Królestwo Hiszpanii, Reino Espanol, terytorium o po-

wierzchni 504782 km2 obejmuj¹ wiêkszo�æ powierzchni Pó³-
wyspu Iberyjskiego, ponadto w sk³ad Królestwa wchodz¹ wy-
spy Baleary na Morzu �ródziemnym, Wyspy Kanaryjskie u atlan-
tyckich wybrze¿y Afryki oraz niedu¿e enklawy na wybrze¿u
marokañskim Penon de Velez de la Gomera, Ceuta, Melilia
Chafarinas i Alhucemas. Hiszpania liczy 40 mln mieszkañców
(1995) Hiszpania to monarchia parlamentarna, w której g³ow¹
pañstwa jest król (obecnie jest nim Juan Carlos de Borbon) naj-
wy¿sz¹ w³adzê ustawodawcz¹ sprawuje dwuizbowe Zgroma-
dzenie Narodowe, którego sk³ad wybiera siê w wyborach po-
wszechnych na 4 lata. Senat sk³ada siê z 255 cz³onków a Kon-

gres Deputowanych liczy 350 pos³ów. Pozo-
sta³e najwa¿niejsze organy demokratycznej w³adzy pañstsowej
to Rada Ministrów, Trybuna³ Konstytucyjny i Generalna Rada
S¹downicza. Hiszpania dzieli siê na 17 regionów autonomicz-
nych. Regiony dziel¹ siê na prowincje (50), a te na municipa.

W Hiszpanii jest 10 parków narodowych z czego 5 znajduje
siê na Pó³wyspie Iberyjskim, 4 na Wyspach Kanaryjskich i 1 na
wyspie Cabrera. Najwiêkszym z nich jest Park narodowy Do-
nana o powierzchni 50,7 tys. ha, po³o¿ony na Wyspach Kana-
ryjskich. Tam znajduje siê najwy¿szy szczyt Hiszpanii - Cipo
de Teide, sk³adaj¹cy siêz kilku sto¿ków wulkanicznych. Wszy-
stkie parki narodowe i inne chronione kompleksy przyrody znaj-
muj¹ powierzchniê 35 tys. km2 (6,9% powierzchni kraju). Hi-
szpania od 1986 roku jest cz³onkiem Unii Europejskiej podob-
nie jak Portugalia. Irena Ogrodnik - IIc

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO HISZPANII

PKB HISZPANII

ROLNICTWO 3,20 %

PRZEMYS£ 33,60%
US£UGI 63,20 %

W Hiszpanii
dominuj¹ us³ugi.
Du¿y procent
zajmuje równie¿
przemys³,
a najmniejszy
rolnictwo.

Juroszek Krzysztof
Haratyk Marcin

Kl. III a

Kraj ten uznawany jest za jeden
z bogatszych w Europie,
aczkolwiek bezrobocie
jest stosunkowo du¿e i wynosi 12%.

PYTANIE MIESI¥CA:
CO M£ODY CZ£OWIEK WIE O UNII EUROPEJSKIEJ?
PYTANIE ZOSTA£O ZADANE STU M£ODYM LUDZIOM

Z NASZEJ GMINY?

KOMENTARZ:

Nasza gazetka zosta³a za³o¿ona po to,
aby m³ody
cz³owiek móg³ dowiedzieæ siê co�
o Unii Europejkskiej.
Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e my wam
w tym pomo¿emy.

Aleksandra Gazur

ILE  WIESZ  O  UNII   EUROPEJSKIEJ?
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Ocalmy od zapomnienia

     INFORMATOR  UNIJNY
POLAK   W   UNII   EUROPEJSKIEJ

Rok 2004: Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej, a Jan
Kowalski jest obywatelem.

Co siê zmieni³o w jego ¿yciu? Jak korzysta z mo¿liwo-
�ci, jakie daje mu cz³onkostwo jego ojczyzny w Unii Euro-
pejskiej?

NAJWIÊKSZE  TRUDNO�CI ZWI¥ZANE
Z WEJ�CIEM POLSKI DO UE
Warunkiem cz³onkostwa Polski w UE jest:
- prowadzenie zrównowa¿onej gospodarki o niskiej stopie

inflacji i ma³ym zad³u¿eniu,
- ujednodnolicenie prawa zgodnie z normami prawnymi UE,
- i najtrudniejsze tzw. uszczelnienie granicy na wschodzie.
Gdy rozwi¹¿emy te problemy, powinni�my byæ w Unii Euro-

pejskiej, a Kowalski bêdzie móg³ nazywaæ siê obywatelem UE.

PASZPORT KOWALSKIEGO
Kowalski jako obywatel Unii bêdzie mia³ paszport w kolo-

rze burgunda z napisem �Unia Europejska�.
Jednak, by przekroczyæ granicê z którym� z pañstw cz³on-

kowskich, nie bêdzie musia³ nawet go wyjmowaæ.
Ju¿ teraz pañstwa UE (oprócz Wielkiej Brytanii i Irlandii),

obowi¹zuje tzw. Porozumienie z Schengen, które przewiduje
zniesienie kontroli granicznych.

CO KOWALSKI BÊDZIE MIA£ W PORTFELU?
W roku 2003 Kowalski nadal bêdzie posiadaczem z³otówek,

a nie euro. Jednak wszystko wskazuje na to, ¿e prêdzej czy
pó�niej przy³¹czymy siê do unii gospodarczej i walutowej. Nowe
pieni¹dze obowi¹zuj¹ ju¿ w 12 krajach Unii, poza granicami
euro pozostali: Wielka Brytania, Dania i Szwecja. O tym, ¿e
powstanie wspólna waluta zdecydowano ju¿ w 1992 roku w
trakcie z Maastricht.

Wspólna waluta mia³a nazywaæ siê ECU (od ang. Europen
Currency Unit - Europejska Jednostka Walutowa), tak jak funk-
cjonuj¹ca od lat 70 jednostka rozliczeniowa w transakcjach
miêdzy pañstwami Unii. Cz³onkostwo w strefie euro poci¹gnie
za sob¹ korzy�ci - podró¿uj¹cy pan Kowalski nie bêdzie traci³
na wymianie walut, a przewo¿¹c jakie� towary nie bêdzie mu-
sia³ martwiæ siê kursem walut i ¿e np. towar kupowany w in-
nym kraju stanie siê nagle dro¿szy.

POSE£ KOWALSKI W INSTYTUCJACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Najwa¿niejszymi instytucjami w UE dla jej obywatela s¹

Parlament Europejski, Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo-
�ci i Komisja Europejska (reprezentuj¹ one wszystkich oby-
wateli UE).

KOWALSKI I PARLAMENT EUROPEJSKI
Gdy Polska znajdzie siê w Unii p. Kowalski bêdzie mia³

prawo wybraæ cz³onków Parlamentu Europejskiego, a tak¿e sam
bêdzie móg³ zg³osiæ siê na kandydata. Coraz wa¿niejsze staje
siê zrobienie tego pierwszego, poniewa¿ w³adza tego parlamentu
stale ro�nie.

�S¥DY� NAD EUROP¥
Je¿eli Kowalski uzna, ¿e Bruksela nadu¿ywa swojej w³adzy

lub jego pañstwo nie przestrzega europejskiego prawa, bêdzie
móg³ zwróciæ siê do Trybuna³u Sprawidliwo�ci, który ma sw¹
siedzibê w Luksemburgu. Do Trybuna³u mo¿e zg³osiæ siê pra-
wie ka¿dy: osoba prywatna, firma, pañstwa i organy Wspólnot.

KOMISARZ KOWALSKI
Je�li Jan Kowalski jest zdolnym politykiem ma szansê zo-

staæ cz³onkiem, a nawet przewodnicz¹cym Komisji Europej-
skiej. W sk³ad Komisji wchodzi dzi� 20 osób (po jednej z ka¿-
dego cz³onkowskiego pañstwa i po 2 z najwiêkszych krajów).
Zadania Komisarzy to:

- proponowanie aktów prawnych,
- negocjowanie traktatów miêdzynarodowych,
- zarz¹dzanie unijnym bud¿etem i funduszami strukturalnymi.

KTO RZ¥DZI W EUROPIE
W Europie rz¹dzi Rada Europejska. Chocia¿ Komisja Euro-

pejska i Parlament Europejski maj¹ coraz wiêksz¹ w³adzê to
w³a�nie Rada z³o¿ona z szefów pañstw i rz¹dów oraz przewo-
dnicz¹cego Komisji Europejskiej ma najwiêksz¹ w³adzê.

Spotykaj¹ siê oni dwa lub trzy razy w roku.

Maciek Wo�niak - III b
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My�lê, ¿e zachêcone mi³¹ atmosfer¹ i sukcesem uczestników
konkursu �Nasze kulinarne dziedzictwo" zechc¹ za rok uczestni-
czyæ w podobnej imprezie.

Tymczasem laureaci wyjad¹ w maju na powiatowe eliminacje
do Skoczowa, a pó�niej niektórzy z nich zapewne równie¿ do War-
szawy.

 Podsumowuj¹c kulinarny konkurs pragnê z ca³ego serca
podziêkowaæ za przychylno�æ i hojno�æ Urzêdowi Gminy a w
szczególno�ci pani Wójt Danucie Rabin, Zarz¹dowi Gminy z Prze-
wodnicz¹cym Rady Gminy Janem Gazurem oraz pani mgr El¿-
biecie Legierskiej-Niewiadomskiej, dyrektorowi istebniañskiego
GOK za zaanga¿owanie i pomoc, której mi u¿yczy³a w okresie
organizacji imprezy.

Osobno sk³adam podziêkowanie wszystkim paniom, które spo-
rz¹dzi³y potrawy, piêknie je poda³y i dekorowa³y i niezawodnym,
mi³ym gospodarzom - pañstwu Marekwicom, którzy udostêpnili
nam jadalniê i kuchniê.

Serdeczni i mili - nie tylko sami uczestniczyli w konkursie,
ale równie¿ s³u¿yli nam w ka¿dej chwili rad¹ i pomoc¹.

My�lê, ¿e w przysz³ym roku zainteresowanie pañ bêdzie rów-
nie du¿e, a potrawy smaczne i urozmaicone.

spec. d/s rolnych
Maria Szotkowska

�NASZE KULINARNE
DZIEDZICTWO"

- konkurs rozstrzygniêty
W go�cinnym, rodzinnym domu Pañstwa Ma-

rekwiców na Andzio³ówce w dniu 18.04.2002 r.
odby³ siê konkurs �Nasze kulinarne dziedzictwo�.

Jego organizatorami byli: O�rodek Doradztwa
w Bielsku-Bia³ej; Rejon Cieszyn, Starostwo Powia-
towe w Cieszynie, a fundatorem piêknych nagród
Urz¹d Gminy w Istebnej.

Uczestnikami konkursu byli: Halina Marekwi-
ca - zam. Istebna 775, która serwowa³a danie: p¹cz-
ki - pra¿onki; Teresa Grzendek - zam. Istebna 604
- jej danie to: fasolka ze szpyrkami; Maria Zowada
- zam. Istebna 950 - przygotowa³a danie: kapusta
kiszona ze zasma¿k¹, Danuta Skurzok - zam. Ja-
worzynka 710 ugo�ci³a wszystkich �chlebem �w.
Jana", Anna Czepczor - zam. Istebna 837 przynio-
s³a piêknie dekorowane dania: kapustê kiszon¹ i podgardlinê; Fran-
ciszek Czepczor - zam. Istebna 837 ugo�ci³ uczestników �Swoj-
skim winem"; Helena Legierska - zam. Istebna 961 przygotowa³a
�kwa�nicê"; Renata Bielesz - zam. Istebna 1291 poda³a na stó³
bio³¹ polywkê ze ziymniokami i syr klagany oraz kompot z pie-
czek; Jadwiga Juroszek - zam. Istebna 1120 ugo�ci³a uczestni-
ków �pole�nikami ze �pyrkami"; Janina Legierska - zam. Istebna
1312 przedstawi³a danie �kubu� z bachorami"; Anna Procner -
zam. Istebna 801 przygotowa³a �pole�niki ze �pyrkami" i napój -
herbatê z zio³ami.

Komisja w sk³adzie: mgr Alicja Paszko - Przewodnicz¹ca Ko-
misji - pracownik ODR Bielsko-Bia³a, Jan Gazur - Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy w Istebnej, mgr El¿bieta Niewiadomska - GOK
w Istebnej oceni³a autentyczno�æ regionalnuych potraw, ich smak,
sposób podania. Trzeba przyznaæ, ¿e wszystkie potrawy by³y bar-
dzo starannie przygotowane i smaczne, tote¿ wy¿ej wymieniona
komisja mia³a nie lada k³opot, aby wy³oniæ  tych, którzy mieli
otrzymaæ nagrody i szczególne wyró¿nienia.

Po wrêczeniu przez Przewodnicz¹c¹ komisji dyplomów ucze-
stnikom konkursu, a tak¿e zafundowanych przez Urz¹d Gminy
nagród dla wszystkich, którzy przygotowali potrawy nast¹pi³ punkt
kulminacyjny - og³oszenie werdyktu komisji.

Wyniki by³y nastêpuj¹ce:
1. Kategoria - zak¹ski
1 miejsce Anna Czepczor (podgardlina)
Renata Bielesz (syr klagany)
2. Kategoria - napoje
1 miejsce Franciszek Czepczor (swojeskie wino)
3. Kategoria - ciasta
1 miejsce - Danuta Skurzok (chleb �w. Jana)
4. Kategoria - dania g³ówne
1 miejsce Janina Legierska (kubu� z bachorami)
Maria Zowada (kapusta kiszona ze zasma¿k¹)
Jadwiga Juroszek (pole�nik ze szpyrkami)
Halina Marekwica (p¹czki - pra¿onki)
Gratuluj¹c sukcesu wrêczono uczestnikom cenne i piêkne na-

grody, które ufundowa³ Urz¹d Gminy w Istebnej.
W mi³ej atmosferze zasiad³y do sto³u uczestniczki konkursu,

cz³onkowie komisji oraz zaproszeni go�cie - jak redaktor �G³osu
Ziemi Cieszyñskiej" i kamerzysta z Wis³y.

Dobrze siê sta³o, ¿e przetrwa³y w ludzkiej pamiêci nie tylko
piêkna muzyka i zwyczaje z czasów naszych pradziadów, ale tak-
¿e oryginalne góralskie potrawy naszego regionu o niepowtarzal-
nych smakach i nazwach.

ZEBRANIE CZ£ONKÓW I MI£O�NIKÓW
STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO

W poniedzia³ek 27 maja o godz. 16.00 w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej odbê-
dzie siê spotkanie cz³onków Cieszyñskiego Stowarzysze-
nia Agroturystycznego �Natura�. Celem zebrania bêdzie:

1. Przedstawienie w³adz Stowarzyszenia
2. Przedstawienie oferty ubezpieczeniowej OC agroturystyki
3. Omówienie spraw zwi¹zanych z wydaniem folderu kwa-

ter agroturystycznych - rozdanie wydawnictwa
4. Przedstawienie propozycji logo Stowarzyszenia
5. Promocja Stowarzyszenia w internecie
6. Sprawy bie¿¹ce dzia³alno�ci Stowarzyszenia
7. Wolne wnioski.
Serdecznie zapraszamy cz³onków oraz osoby i instytucje

zainteresowane dzia³alno�ci¹ i wst¹pieniem w szeregi nasze-
go Stowarzyszenia.

Zarz¹d
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Chocia¿ by³am wtedy jeszcze dzieckiem, pamiêtam te wyda-
rzenia. Razem z moj¹ �p. Babci¹ sz³y�my piechot¹ z Jab³onkowa do
Istebnej na ten pogrzeb. Na czele orszaku jecha³ na swopim siwku
nasz dziekan J. Hanzlik. By³o to dla mnie wielkie, niezapomniane
prze¿ycie. Wspominam te wydarzenia, bo wi¹¿¹ siê �ci�le z prze¿y-
ciami naszej �p. Mamy Marii Pilichowej. Pracowa³a przez ca³y okres
okupacji w sanatorium przeciwgru�liczym w Kubalonce. Pomaga³a
partyzantom jak mog³a. Przynios³a nawet swój aparat radiowy �Te-
lefunken" i wentylator, który zainstalowa³ Francik Zawada w sto-
dole u p. Sikory (Kukuczki) �pod gumnem" 3x3x1 m. Wtedy by³a
to jedyna mo¿liwo�æ kontaktu partyzantów ze �wiatem.

Nasza �p. Mama by³a wielk¹ patriotk¹ i dzieln¹ kobiet¹. Dlate-
go te¿ zdecydowa³a siê na pracê ³¹czniczki z grup¹  partyzantów
AK, na czele której sta³ �p. Jan Byrtus. Mama stara³a siê pomagaæ
ze wszystkich si³. Za przywoleniem zastêpcy dyrektora sanatorium
w Kubalonce p. Edmunda Ulricha, którego Niemcy uwa¿ali za swo-
jego cz³owieka i prawdziwego Niemca, wynosi³a koce w umówio-
ne miejsce, sk¹d partyzanci zabierali je do bunkrów. Niemcy nie-
wiedzieli o tym, ¿e p. Ulrich mia³ duszê Polaka i szlachetne serce.
Uczestniczy³ w powstaniach na �l¹sku. We wspó³pracy z siostrami
zakonnymi, pracuj¹cymi w kuchni, organizowa³a dostawy ¿ywno-
�ci �w baniokach" na Oleckê, gdzie hodowano �winie dla sanato-
rium. Czê�æ ¿ywno�ci �z banioków" sz³a dla ch³opców z lasu. Po-
wozi³ wtedy swym konikiem p. Józek Kudzia z ¯ywca. Tak mija³y
trudne lata okupacji dla ukrywaj¹cych siê Polaków. Tragediê roz-
strzelanych w Jab³onkowie ofiar Trójwsi prze¿ywali�my wszyscy.

Tê garstkê wspomnieñ chcia³am ocaliæ od zapomnienia. Koñ-
cz¹c, ¿yczê wszystkim obywatelom Trójwsi du¿o zdrowia, pokoju
w sercach i na �wiecie, prawdziwej, szczerej przyja�ni oraz ludz-
kiej dobroci w nastêpnych latach.

P.S. Dziêkujê p. Teresie i Franciszkowi Zawadom, zamieszka-
³ym w Istebnej, za udostêpnienie zdjêæ i konsultacjê tekstu.

Stanis³awa Ry³ko

Z kart historii naszych mieszkañców

Wspomnienie z kwietnia 1945 r.
Wybra³am siê na jab³onkowski cmentarz. Przystanê³am przy Po-

mniku Legionistów Polskich z lat 1914-18, przy Grobie Nieznane-
go ¯o³nierza wspominaj¹c �p. Naszego Ojca - wiê¿nia obozu Osta-
szkowa zamordowanego przez NKWD w Twerze, a spoczywaj¹ce-
go obecnie na cmentarzu wojennym w Miednoje (Rosja).

Dwa lata temu dokonano otwarcia i po�wiêcenia tej neokropo-
lii, gdzie spoczywa ponad 6 tys. polskich policjantów, oficerów,
¿o³nierzy ochrony pogranicza i in. Nastêpnie skierowa³am swe kro-
ki pod Pomnik Ofiar Faszyzmu. Naprzeciwko cmentarza, gdzie w
listopadzie br. staraniem miejscowego ko³a Polskiego Zwi¹zku
Kulturalno O�wiatowego w Jab³onkowie, Konsultatu Generalnego
w Ostrawie i innych powa¿nych instytucji odby³a siê podnios³a uro-
czysto�æ, podczas której po�wiêcono i zawieszono na tym pomniku
tablicê pami¹tkow¹ z nazwiskami obywateli Trójwsi: Jaworzynki,
Istebnej i Koniakowa - rozstrzelanych na jab³onkowskim cmenta-
rzu ¿ydowskim. By³o ich trzynastu - niewinnych ludzi, którzy ukry-
wali si¹ ca³¹ wojnê na �Z³otym Groniu, na Oleckach, Jandzio³ów-
ce" i w okolicznych lasach (partyzanci).

11 kwiecieñ 1945 r. by³ tragicznym dniem wszystkich obywate-
li Trójwsi, ich rodzin oraz wspó³pracuj¹cych z nimi Polaków.

Gestapo przygotowa³o ostatni¹ ju¿ ob³awê na wie� Istebna. Wy-
da³o siê, ¿e koniec wojny ju¿ bliski. Ch³opcy wyszli z le�nego ukry-
cia i wrócili do swych domów. Rankiem o godz. 6.30 uzbrojeni
gestapowcy wtargnêli do wsi. Wtedy zaczê³a siê tragedia.

Przywódc¹ grupy AK ukrywaj¹cej siê w bunkrach na Oleckach,
Jandzio³ówce i Z³otym Gróniu by³ Janek Byrtus ur. 3.2.1907 r., za-
mieszka³y w Istebnej (patrz zdjêcie rodzinne - pierwszy z lewej).

Gestapowcy otoczyli dom rodzinny p. Byrtusów i w�ciekli szu-
kali wszêdzie - na strychu, w piwnicy, w stodole na piêtrze i w �sóm-
sieku". Tam sprawdzali wid³ami, gdzie w ukryciu siedzia³ Janek.
Nie wytrzyma³ chyba psychocznie i wyskoczy³ chc¹c ratowaæ siê
pzed �mierci¹ ucieczk¹ do �przygónka". Tam, na w³asnym polu,
500 m od domu zosta³ rozstrzelany i pogrzebany przez rodzinê (patrz
zdjêie - siostrzeñcy Józek, Francik - synowie Paw³a Zawady z sio-
str¹ Hank¹ nad grobem Janka).

6 maja wydobyto zw³oki Janka i pochowano we wspólnej mo-
gile na istebniañskim cmentarzu.

W odezwie za to, ¿e uda³o siê gestapowcom z³apaæ ¿ywego Jan-
ka, zabrali jego brata Paw³a, matkê i siostrê Hankê. Pawe³ podzieli³
los roztrzelanych w Jab³onkowie na cmentarzu ¿ydowskim. Matkê
i siostrê odwieziono do Cieszyna, sk¹d mia³y byæ deportowane do
O�wiêcimia. Niemcy nie zd¹¿yli ju¿ zrealizowaæ zamierzonego pla-
nu. W ten sposób ocala³y. W czasie ich nieobecno�ci zosta³y okra-
dzione, ¿o³nierze niemieccy wszystko co by³o w domu wyszabro-
wali, wymieniali na jedzenie, sprzedawali za bezcen. Gdy wróci³y,
dom by³ pusty.
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ZAPROSZENIE DO UDZIA£U W CZWARTEJ EDYCJI
KONKURSU ZNAJOMO�CI GWARY NA �L¥SKU

CIESZYÑSKIM

REGULAMIN KONKURSU
Celem konkursu jest upowszechnianie zainteresowania
gwar¹ oraz poznania obecnego stanu jej znajomo�ci
w�ród mieszkañców Ziemi Cieszyñskiej.

1. Organizatorami konkursu s¹: Towarzystwo Mi³o�ników Sko-
czowa, Macierz Ziemi Cieszyñskiej i Zarz¹d G³owny Polskie-
go Zwi¹zku Kulturalno-O�wiatowego w Republice Czeskiej.

2. Konkurs jest jawny i ma charakter otwarty. Do udzia³u mog¹
zg³aszaæ siê indywidualnie osoby bez wzglêdu na wiek. Szcze-
gólnie mile bêd¹ widziane osoby, które dotychczas nie wy-
stêpowa³y z tekstami gwarowymi oraz m³odzie¿ szkolna.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie po uprzednim zg³oszeniu
siê uczestnika na pi�mie , na adres: Towarzystwo Mi³o�ników
Skoczowa, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 10. Zg³aszaj¹-
cy siê podaje imiê i nazwisko, dok³adny adres, wiek i zawód.
W zg³oszeniu nale¿y podaæ tytu³ tekstu lub mo¿na do³¹czyæ
ca³y tekst, który bêdzie zaprezentowany w konkursie. Tekst
nie powinien przekraczaæ dwóch stron maszynopisu.

4. Wspó³zawodnictwo w konkursie polegaæ bêdzie na w g³o-
szeniu z pamiêci tekstu gwarowego w obecno�ci jury i ze-
branych uczestników imprezy. Czas tekstu mówionego nie
powinien przekraczaæ piêæ minut.

5. W ocenie uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce elementy: interpreta-
cjê (dykcjê, sceniczno�æ), czysto�æ gwary, warto�æ tekstu (te-
ksty anonimowe, zaczerpniête z ¿ywej tradycji gawêdziar-
skiej, oceniane bêd¹ jako warto�ciowsze), ogólne wra¿enie
artystyczne (czysto�æ stroju rozumiana w kategoriach jego
poprawno�ci i autentyczno�ci oraz poprzednie kryteria ³¹cz-
nie). Dopuszcza siê równie¿ teksty cudze, i to w prozie oraz
wierszu, z podaniem autora i �ród³a.

6. Do oceny konkursu organizatorzy powo³aj¹ kilkuosobowe jury.
7. Za zdobycie czo³owych miejsc przyznane zostan¹ nagrody pie-

niê¿ne i wyró¿nienia. Ich warto�æ ustal¹ organizatorzy. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymaj¹ dyplomy pami¹tkowe.

8. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo opublikowania naj-
lepszych tekstów w czasopismach lub innych wydawnic-
twach regionalnych.

9. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach, tj. do-
ros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y. Osoby doros³e, które w po-
przednich konkursach zdoby³y pierwsze i drugie miejsce,
mog¹ wyst¹piæ jedynie jako go�cie honorowi. Nie dotyczy
to dzieci i m³odzie¿y oraz tych doros³ych, którzy w poprze-
dnich konkursach byli wyró¿nieni lub zajêli dalsze miejsca.

10. Mile widziane s¹ wyst¹pienia w stroju regionalnym, co
znajduje swój wyraz w punktacji (ogólne wra¿enie).

11. Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa z dniem 30 czerwca
2002 roku. Decyduje data stempla pocztowego. O terminie
i miejscu przeprowadzania konkursu, który odbêdzie siê w
pa�dzierniku uczestnicy zostan¹ powiadomieni pisemnie.

12. Organizatorzy zapewniaj¹  uczestnikom zwrot kosztów
podró¿y.

13. Konkurs og³oszony zostanie na ³amach prasy regionalnej i
lokalnej po obu stronach Olzy.
Komitet Oganizacyjny IV Konkursu Znajomo�ci Gwary Na
�l¹sku Cieszyñskim zawiadamia, i¿ przes³uchania konkur-
sowe odbêd¹ siê 5 pa�dziernika w Miejskim Domu Kultury
w Skoczowie, a fina³ w Domu Narodowym w Cieszynie 19
pa�dziernika 2002 r.

Towarzystwo Mi³o�ników Skoczowa
Macierz Ziemi Cieszyñskiej

Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku
Kulturalno-O�wiatowego w Republice Czeskiej

Robert Orawski

(cd. str. 13)

Wyniki konkursu plastycznego na projekt
znaczka pocztowego pod has³em:
��WIERK ISTEBNIAÑSKI�

Trzeci ju¿ konkurs na projekt znaczka pocztowego zy-
ska³ w tym roku rangê miêdzynarodow¹ dziêki udzia³owi w
nim uczniów z polskiej szko³y w Vendryni w Republice Cze-
skiej. Tegoroczny temat sk³ania³ uczestników do wykonania prac
bardzo podobnych. Dlatego wyró¿niono projekty oryginalne w
swej formie i ciekawej technice.  Najlepsze �znaczki� ze �wier-
kiem istebniañskim mo¿na bêdzie obejrzeæ podczas Pikniku Le-
�nego w amfiteatrze oraz w O�rodku Edukacji Ekologicznej.

Osoby wyró¿nione uhonorowano nagrodami ufundowany-
mi przez Gminny O�rodek Kultury w Istebnej

Oddzia³ Polskiego zwi¹zku Filatelistów w Rudzie �l¹skiej
M³odzie¿owe Ko³o Filatelistów przy Szkole Podstawowej

nr 1 w Jaworzynce.
1. Na konkurs wp³ynê³o 78 prac z czterech szkó³ podstawo-

wych: SP nr 1 Jaworzynka, SP nr 2 Jaworzynka - Zapasieki, SP
nr 2 Koniaków-Rastoka, SP nr 1 Istebna oraz Szko³a Polska z
Vendryne (Czechy).

2. Jury w sk³adzie: Jacek Pyszny - Prezes Ko³a Filatelistów
przy Sp nr 1 Jaworzynka, Janusz Waszut - Inspektor ds. Sportu
i Turystyki, El¿bieta Legierska-Niewiadomska - dyrektor Gmin-
nego O�rodka Kultury w Istebnej oceni³o najwy¿ej trzy prace i
przyzna³o im równoleg³e nagrody:

- Katarzyna Witek kl. VI SP nr 2 Koniaków - Rastoka
- Sabina Krê¿elok kl. VI SP mr 2 Koniaków - Rastoka
- Klaudia Kaczmarzyk kl. VI b SP nr 1 Istebna
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Wyniki konkursu plastycznego na projekt
znaczka pocztowego pod has³em:
��WIERK ISTEBNIAÑSKI�

Samorz¹dowy turniej tenisa sto³owego
W sobotê 11 maja br. w Cieszynie odbêdzie siê organizowany

przez Urz¹d Miejski w Cieszynie oraz Zwi¹zek Komunalny Ziemi
Cieszyñskiej samorz¹dowy turniej tenisa sto³owego.

Dru¿yny z³o¿one z samorz¹dowców gmin cz³onkowskich
Zwi¹zku i Powiatu Cieszyñskiego rywalizowaæ bêd¹ w hali spo-
rtowej cieszyñskiego MOSiR-u (Aleja Jana £yska). Wstêp dla ki-
biców jest wolny. Natomiast 12 czerwca po raz 10 odbêd¹ siê orga-
nizowane przez Zwi¹zek Komunalny Ziemi Cieszyñskiej  i LKS
�Strumyk� w Strumieniu Szachowe Mistrzostwa Szkó³ Podstawo-
wych i Gimnazjów Ziemi Cieszyñskiej.

W skrócie:
W najbli¿szy czwartek 9 maja (godz. 10.00) odbêdzie siê w

siedzibie Stowarzyszenia �Olza� kolejny z warsztatów realizowa-
nych w ramach wspólnego (zwierciadlanego) projektu INTERTU-
RISM - Wspólnej strategii rozwoju turystyki w rejonie Beskidów.
Po raz kolejny zbior¹ siê grupy robocze strony polskiej. Kontynu-
owane bêd¹ prace nad uszczegó³owieniem strategii poprzez for-
mu³owanie zapisów kart projektów i planów dzia³añ. Projekt fi-
nansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków Programu
Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy i Czechy Pol-
ska 1999 w Euroregionie �l¹sk Cieszyñski. Celem projektu jest
przygotowanie strategii, w tym listy projektów zwi¹zanych z roz-
wojem turystyki w polsko-czeskim obszarze Beskidu �l¹skiego i
�l¹skomorawskiego.

W najbli¿szy pi¹tek 10 maja w siedzibie Fundacji Jastrzêbski
Inkubator Przedsiêbiorczo�ci w Jastrzêbiu Zdroju spotkaj¹ siê przed-
stawiciele wspó³pracuj¹cych instytucji o charakterze proeuropejskim:
Fundacji Jastrzêbski Inkubator Przedsiêbiorczo�ci, Jastrzêbskiego
Klubu Europejskiego �Europa Nostra� oraz Stowarzyszenia Rozwoju
i Wspó³pracy Regionalnej �Olza�. Celem spotkania bêdzie dyskusja
programowa na temat planowanego wydawania polskiej edycji pro-
europejskiej czasopisma Eurozaurus oraz przygotowania do drugiej
edycji projektu �Uczniowskie Gry Bez Granic�. W zwi¹zku z tema-
tyk¹ spotkania do udzia³u zaproszono reprezentantów Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie Cieszyñskiego Klubu Europejskiego �Teraz
Europa�, Instytutu Euroschola w Trzyñcu oraz Sekretariatu czeskiej
strony Euroregionu �l¹sk Cieszyñski.

Zapowiedzi:
Trwaj¹ kolejne imprezy i projekty dofinansowania w ramach

Wspólnego Funduszu Ma³ych Projektów w Euroregionie �l¹sk
Cieszyñski ze �rodków Unii Europejskiej Phare CBC.

W maju zakoñczone zostan¹ prace nad wspólnym polsko-cze-
skim projektem partnerów umowy Euroregionu �Infobusiness -
gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji go-
spodarczej w Euroregionie �l¹sk Cieszyñski - Tesinskie Slezsko!

3. Oprócz trzech nagród przyznano 14-�cie wyró¿nieñ:
a. SP nr 2 Koniaków - Rastoka
- Natalia Worek kl. III
- Karolina Butanowicz kl. III
- Katarzyna Ligocka kl. VI
- Krzysztof Sikora kl. II
- Weronika  Dziergas
b. SP nr 1 Jaworzynka
- Patrycja Ma³yjurek kl.IV a
- Weronika Wawrzacz kl. VI a
- Kamil Bestwina kl. VI b
- Tomasz Pyszny kl. I
c. SP nr 2 Jaworzynka - Zapasieki
- Sylwia Haratyk kl. III
- Mateusz Ma³yjurek kl. III
- Agnieszka Ja³owiczor kl. III
d. SP Vendryne (Czechy)
- Ewa Matloch kl. VII
- Daniel Adamik kl. VII
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ i ¿yczymy dalszych osi¹-

gniêæ plastycznych.

(dok. ze str. 12)

Informacje Stowarzyszenia Rozwoju i Wspó³pracy
Regionalnej �Olza� strony polskiej Euroregionu

��l¹sk Cieszyñski�

IX Polskie Spotkania Europejskie w Warszawie
Stowarzyszenie Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza�

w Cieszynie wspólnie z Cieszyñskim Klubem Europejskim
�Europa Nostra� organizuje w sobotê 11 maja  2002 r. wy-
jazd na IX Polskie Spotkania Europejskie do Warszawy.

Z projektem Border Crossing do Unii Europejskiej
We wtorek 7 maja w Miejskim O�rodku Spo³eczno-Kultural-

nym �Strzelnica� w Czeskim Cieszynie odbêdzie siê spotkanie
podsumowuj¹ce prace nad projektem �Broder Crossing - Mode-
lowe studium przekraczania granic w 2005 r. Stowarzyszenie
Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� oraz Regionalni sdru-
zeni pro cesko-polskou spolupraci Tesinskeho Slezska partnerzy
umowy Euroregionu �l¹sk Cieszyñski - Tesinske Slezsko zapro-
sili na nie kilkudziesiêciu przedstawicieli w³adz samorz¹dów
cz³onkowskich oraz w³adz regionalnych i instytucji, które przy
realizacji projektu wspó³pracowa³y. Na spotkaniu przedstawione
zostan¹ efekty projektu miêdzy innymi prezentowane bêd¹ wyni-
ki inwentaryzacji infrastruktury drogowej w rejonie granic oraz
proponowany model ich przekraczania w roku 2005.

Zwi¹zek na Forum Inwestycyjnym SILESIA
Zwi¹zek Komunalny Ziemi Cieszyñskiej podobnie jak w roku

ubieg³ym uczestniczy³ bêdzie w Forum Inwestycyjnym SILESIA,
które tym razem odbêdzie siê w dniach 14 i 15 maja br. na terenach
Miêdzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach. Bêdzie
to siódma edycja Forum, a jego organizatorom w tym roku jest
Zarz¹d Województwa �l¹skiego.

Podziêkowanie
Serdecznie i z ca³ego serca dziêkujê organizatorom i ucze-

stnikom turnieju siatkówki, który odby³ siê 10 marca br. w
Koniakowie, a który oprócz rozgrywek sportowych mia³ na
celu uczczenie pamiêci mojego zmar³ego mê¿a, Eugeniusza
Maliborskiego.

W imieniu córki Jolanty dziêkujê za rower, który otrzy-
ma³a dziêki hojnym sponsorom - stra¿akom OSP z Koniako-
wa Centrum, radnym gminy i GOK w Istebnej.

Jeszcze raz dziêkujê za pamiêæ, okazane serce i szacunek.
wdziêczna

Halina Maliborska z córk¹
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K¥CIK SZACHOWY 5
W marcu rozegrane zosta-

³y w Ostrowie Wielkopolskim
szachowe mistrzostwa Polski
kobiet. Mistrzyni¹ na rok
2002  zosta³a  (zdjêcie) 21-let-
nia arcymistrzyni Iweta Ra-
dziewicz.

W budynku szko³y
zawodowej w centrum Istebnej
(obok ko�cio³a) odbywaj¹ siê
spotkania szachowe. We wtor-
ki od godziny 16:00 do 18:00 i
w soboty od 10:00 do 12:00 ale
je�li s¹ chêtni do gry, to znacz-

nie d³u¿ej. Mo¿na po-
graæ z najsilniejszymi
aktualnie szachistami
Trójwsi: Robertem Bu-
jokiem i Dominikiem
Juroszkiem. A mo¿e
kto� uwa¿a siê za sil-
niejszego? Zapraszamy.

Na dzisiejszym dia-
gramie pozycja z partii
J. Dudys - M. Malew-
ski. (za Panoram¹ Sza-
chow¹ nr 4/2002). Bia³e maj¹ przewagê dwóch figur, ale na posu-
niêciu s¹ czarne. Prosimy wskazaæ ruch czarnych, po którym bia³e
podda³y partie. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze K¹cika.

Rozwi¹zanie zadania z poprzedniego numeru K¹cika: 1. Wh1
- d1. Grozi mat goñcem na f3 lub strata figury. Czarne podda³y
partiê.

EJa

Majowy Turniej Szachowy
o Puchar Naczelnika Gminy Istebna
W sobotê 04. maja 2002 r. odby³ siê tradycyjny majowy

turniej szachowy o puchar Naczelnika Gminy. Miejsca na roz-
grywki udzieli³a go�cinna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Jaworz-
zynce. Na starcie stanê³o 32 zawodników i zawodniczek w czte-
rech grupach wiekowych. System rozgrywek: ka¿dy z ka¿dym.
Czas na partiê dla zawodnika - 10 minut. Nagrody, po 3 w ka¿-
dej grupie, ufundowa³ Urz¹d Gminy. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali poczêstunek w postaci jab³ek, bananów  i czekolady. Poni-
¿ej zawodnicy sklasyfikowani na trzech pierwszych miejscach
w grupach. Grupa A i B to szachi�ci najm³odsi, grupa C: klasy
5-6,  grupa D: gimnazjum i liceum.
Grupa A                 Punkty          Grupa B                Punkty
1. Morys Tomek 6 z 7 1. Byrtus Asia 6,5 z 7
2. Cymorek Szymon 6 z 7 2. £acek Ola 5 z 7
3. Micha³ek Jakub 6 z 7 3. Juroszek Bartek 5 z 7
Grupa C                 Punkty          Grupa D                Punkty
1. Ma³yjurek Bartek 9 z 10 1. Juroszek Dominik 9 z 9
2. Haratyk Robert 8 z 10 2. Ma³yjurek £ukasz 8 z 9
3. Kohut Pawe³ 4 z 10 3. Ma³yjurek Sebastian 7 z 9

W przypadku jednakowej ilo�ci punktów o kolejno�ci decy-
dowa³ wynik bezpo�redniego starcia lub warto�ciowo�æ zdoby-
tych punktów. W grupie D nie dosz³o do ciekawie zapowiadaj¹-
cego siê pojedynku miêdzy Dominikiem Juroszkiem, a Rober-
tem Bujokiem, poniewa¿ ten ostatni nie gra³. Przej¹³ on funkcjê
sêdziego w grupie C. Sêdziowali poza tym: pani Barbara Mo-
sur, pan Janusz Waszut  i ni¿ej podpisany. Przedstawiciel Urzê-
du Gminy pan Janusz Waszut podziêkowa³ sêdziom za pomoc
w sêdziowaniu, a zawodnikom za udzia³ w zawodach i sporto-
w¹ atmosferê. Nastêpnie wrêczy³ zwyciê¿com nagrody, zapra-
szaj¹c do kolejnego spotkania  w turnieju listopadowym.

mgr Edward Jaroszyñski

WSPÓ£ZAWODNICTWO SPORTOWE
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH POWIATU

CIESZYÑSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2000/2001
  Miejsce Nazwa szko³y         Punkty         Ilo�æ startów

I Pogwizdów 158 16
II Chybie l 92 10
III Istebna l 82 6
4. Ustroñ 2 75 6
5. Górki Wielkie 64 7
6. Wis³a 3 Malinka 63 5
7. Goleszów 58 8
8. Cieszyn 3 56 4
9. Cisownica 54 5
10. Koñczycc Ma³e 52 3
11. Strumieñ 49 5
12. Kaczyce 42 4
13. Cieszyn 4 41 4
14. Skoczów l 40 4
15. Dêbowiec 33 4
16. Wis³a 1 30 5
17. Cieszyn 2 30 3
18. Cieszyn l 28 3
19. B¹ków 27 3
20. Ustroñ 5 25 3
21. Mnich 25 3
22. Brenna l 25 4
23. Zebrzydowice 24 3
24. Wis³a 5 - Jawornik 23 3
25. Cieszyn 6 21 2
26. Drogomy�l 20 3
27. Zamarski 19 3
28. Skoczów 5 - Ochaby 16 2
29. Dziêgielów 14 2
30. Ogrodzona 14 2
31. Jaworzynka 2 13 1
32. Ha¿lach 13 2
33. Skoczów 2 12 2
34. Skoczów 6 - Pier�ciec 11 1
35. Pruchna 10 1
36. Wis³a 4 - Kopyd³o 10 1
37. Iskrzyczyn 10 2
38. Skoczów 3 8 1
39. Ustroñ 3 8 2
40. SSP Spo³em Cieszyn 7 1
41. Brenna 2 6 2
42. Ustroñ 1 5 2
43. Koñczyce Wielkie 3 1
44. Simoradz 1 1
45. Skoczów 7 - Pogórze 1 1

Komisja Wspó³zawodnictwa
Sportowego przy PSZS w Cieszynie
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SKOK im. Naj�wiêtszej Rodziny z Krakowa
w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie

Od po³owy kwietnia 2002 roku rozpoczyna  swoj¹ dzia-
³alno�æ operacyjn¹ w Istebnej SKOK, czyli Spó³dzielcza
Kasa Oszczêdno�ciowo-Kredytowa im. Naj�wiêtszej Rodzi-
ny z Krakowa. Wszystkich mieszkañców Trójwsi serdecznie
zapraszamy do korzystania z naszych us³ug, z których, mamy
nadziejê, bêd¹ Pañstwo zadowoleni.

Na XXXI �wiatowy Dzieñ Pokoju 1 stycznia 1998 roku
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II wystosowa³ orêdzie, w którym
zachêca m.in. do tworzenia instytucji drobnego kredytu. Mia-
³yby one s³u¿yæ tym, dla których oferta banków jest nieprzy-
stêpna.

Orêdzie to zbieg³o siê w czasie z pocz¹tkiem dzia³alno�ci
Spó³dzielczej Kasy Oszczêdno�ciowo-Kredytowej im. Naj-
�wiêtszej Rodziny w Krakowie, czyli popularnego ju¿ dzisiaj
SKOK-u.

SKOK to instytucja finansowa dzia³aj¹ca na zasadzie wiêzi
swoich cz³onków a podstawê prawn¹ stanowi ustawa sejmowa
z grudnia 1995 roku. W swojej dzia³alno�ci SKOK nawi¹zuje
do bardzo dobrych tradycji Kas Stefczyka z okresu miêdzywo-
jennego. Podstawowa oferta Kas skupia siê na przyjmowaniu
depozytów i lokat oraz udzielaniu po¿yczek i kredytów swoim
cz³onkom na bardzo korzystnych warunkach. SKOK-i nie s¹
nastawione na zysk, jednak dla dobra swoich cz³onków po-
winny siê rozwijaæ.

W pierwszej fazie dzia³alno�ci SKOK-i powstawa³y w wiêk-
szych skupiskach pracowniczych (huty, kopalnie, fabryki). W
miarê rozwoju i zapotrzebowania na tego typu us³ugi powstaj¹
SKOK-i tworzone na bazie wspólnot parafialnych. W tym nur-
cie powsta³ SKOK przy Parafii Naj�wiêtszej Rodziny w Kra-
kowie - Nowym Bie¿anowie. Do�æ szybko okaza³o siê, ¿e s¹-
siednie wspólnoty chêtnie korzystaj¹ z naszej oferty. W roku
2000 Zebranie Przedstawicieli jako najwy¿szy organ Kasy pod-
j¹³ uchwa³ê rozszerzaj¹c¹ dzia³alno�æ SKOK im. Naj�wiêtszej
Rodziny w Krakowie na terytorium ca³ej Polski.

Kasa Krajowa zrzeszaj¹ca obowi¹zkowo wszystkie SKOK-
i w Polsce stworzy³a specjalny Program Ochrony Oszczêdno-
�ci. W ramach  tego programu oszczêdno�ci cz³onków SKOK
objête s¹ ubezpieczeniem do wysoko�ci 18 000 EURO w 2002
roku. W nastêpnych latach kwota ubezpieczenia oszczêdno�ci
bêdzie ulega³a podwy¿szeniu. Dodatkowo stabilno�æ i bezpie-
czeñstwo Kasy zapewnia fundusz stabilizacyjny tworzony usta-
wowo przez wszystkie SKOK-i lokowany jest w Kasie Krajo-
wej. Nasza oferta obejmuje po¿yczki (okoliczno�ciowe, piel-
grzymkowe, �wi¹teczne itp.) oraz kredyty na ró¿ne cele, jak
chocia¿by zakup dzia³ki, mieszkania, samochodu. Proponuje-
my równie¿ bardzo korzystne formy lokowania �rodków pie-
niê¿nych w formie lokat terminowych zwyk³ych, rentierskich z
ró¿nymi okresami oszczêdzania. Prowadzimy rachunki syste-
matycznego oszczêdzania, w�ród których wielkim powodzeniem
cieszy siê rachunek Rodzice dzieciom. Ten preferencyjny ra-
chunek, który mog¹ za³o¿yæ dziecku nie tylko jego rodzice, ale
tak¿e dziadkowie i chrzestni, pozwala na oszczêdzanie zarówno
drobnych jak i znacznych kwot maj¹c na uwadze przysz³o�æ
bli¿sz¹ i dalsz¹ dziecka. Rachunek oszczêdno�ciowo-rozlicze-
niowy, popularny ROR jest u nas oprocentowany w wysoko�ci
7,5% przy czym od wp³at i wyp³at gotówki nie pobieramy ¿ad-
nych op³at. Staraj¹c siê sprostaæ wymaganiom naszych klien-
tów oraz zapotrzebowaniu na nasze us³ugi otwieramy nowe od-
dzia³y i punkty kasowe. Chodzi nam o to, aby dostêp do Kasy
by³ ³atwy dla tych wszystkich, którzy chc¹ z niej korzystaæ. Od
sze�ciu miesiêcy z powodzeniem dzia³a nasz oddzia³ w Milów-
ce. Mamy wiêc nadziejê, ¿e nasza filia w Istebnej cieszyæ siê
bêdzie przynajmniej takim samym powodzeniem jak w Milów-
ce. Spó³dzielcze Kasy Oszczêdno�ciowo-Kredytowe s¹ instytu-
cj¹ finansowan¹ z kapita³em w 100% polskim i takimi ju¿ pozo-
stan¹. Wszystkich zainteresowanych nasz¹ ofert¹ zapraszamy
do naszego nowego oddzia³u, na razie skromnego w Istebnej 70
- Centrum w budynku gdzie znajduje siê hurtownie spo¿ywcze.
Wiêcej informacji uzyskaæ bêdzie mo¿na na miejscu. Oddzia³
czynny bêdzie w dniach: wtorek - godz. 14.00 - 16.00, czwartek
- godz. 14.00 - 16.00, pi¹tek - godz. 9.00 - 14.00.

Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika
ks. Leopolda Jana Szersznika

Szanowni Pañstwo,
W Cieszynie, mie�cie po³o¿onym na po³udniu Polski, sta-

nowi¹cym od wieków ostojê polsko�ci na terenach �l¹ska Cie-
szyñskiego, grupa osób zwi¹zanych z Macierz¹ Ziemi Cieszyñ-
skiej, Muzeum w Cieszynie, Ksi¹¿nic¹ Cieszyñsk¹ oraz Fili¹
Uniwersytetu �l¹skiego postanowi³a w marcu 1998 roku zawi¹-
zaæ Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika ks. Leopolda Szer-
sznika. Pomys³ ten - nie nowy, albowiem po raz pierwszy wyar-
tyku³owany tu¿ po �mierci Szersznika - nawi¹zuje do idei
uczczenia pamiêci tego niezwykle wybitnego i zas³u¿onego dla
regionu miasta i jego mieszkañców nauczyciela, uczonego i
dzia³acza spo³ecznego.

Rezultatem og³oszenia konkursu na pomnik po�wiêcony
pamiêci L. Szersznika jest - dokonany przez Jury konkursu -
wybór projektu autorstwa artystów rze�biarzy Pañstwa Urszuli
Górnickiej-Herma i Tomasza Hermy, jest to model gipsowy wg
skali 1:10 przeznaczony do odlewu w br¹zie obejmuj¹cy figurê
L. Szersznika w wysoko�ci 240 cm oraz dwie boczne p³asko-
rze�by 50 cm x 60 cm. Zwracamy siê do pañstwa z pro�b¹ o
wsparcie materialne idei zbudowania pomnika. Ka¿da po-

moc bêdzie dla nas niezwykle cenna, koszty bowiem projektu
jak i wykonania ostatecznej wersji zamykaj¹ siê kwot¹ ok. 70
tys. z³. Ka¿da wiêc z³otówka wp³acona na konto Komitetu przy-
bli¿y nas wszystkich do idei budowania wspólnoty duchowej
mieszkanców Cieszyna i �l¹ska Cieszyñskiego.

Pamiêæ o zas³ugach najlepszych synów tej ziemi stanowi
nasz wk³ad w zachowanie dziedzictwa kulturowego, tak wa¿-
nego w dobie jednoczenia siê Europy. Stanowi jednocze�nie znak
naszej dojrza³o�ci kulturowej, spo³ecznej i politycznej. Jest zna-
kiem wspó³czesnego i nowoczesnego Europejczyka, który po-
trafi ³¹czyæ pamiêæ przysz³o�ci z wyzwaniami przysz³o�ci.

Prosimy o wp³aty na konto Spo³ecznego Komitetu Budowy
Pomnika ks. Leopolda Jana Szersznika.

W imieniu Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. Leopolda
Jana Szersznika

Przewodnicz¹cy prof. dr hab. Alojzy Kopoczek
Zastêpca Przewodnicz¹cego mgr Mariusz Makowski

Sekretarz mgr Krzysztof Szelong

Prosimy o wp³aty na konto:
Macierz Ziemi Cieszyñskiej, ul. Stalmacha 14, 43 400 Cie-

szyn, PKO BP Oddzia³ Cieszyn 10201404-1469-270-201
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PZU UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/ZIELONA KARTA

KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUD. 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

AGD Abramowicz
NAPRAWA PRALEK AUTOMATYCZNYCH,

LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHNI ELEKTRYCZNYCH I GAZOWYCH
ARDO, AMICA, BOSCH, POLAR WHIRLPOOL,

INDESIT i innych
Ustroñ, os. Manhatan 8/5

tel. 854-33-19, 854-20-12, 0600 436 420

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

Zapraszamy do nowootwartego sklepu
�POD GRAP¥" Istebna 569

ART. ELEKTROINSTALACYJNE
- przewody YDYt 3 x 1,5 (1 z³/1mb)

- bezpieczniki, ¿arówki od 0,98/szt.; - oleje silnikowe,
- farby - cieszynka 5 l - cena 18,90; 101 - 33,.50

- emalie - od 7,80 za litr
CENY HURTOWE, RABATY

Zarz¹d GS �SCH� w Wi�le informuje o mo¿liwo-
�ci odbywania praktycznej nauki zawodu - sprzedaw-
ca w swoich placówkach handlowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z komórk¹
kadr Spó³dzielni - telefon 855 28 39 lub 855 26 52.

DORADZTWO I US£UGI
S¥ BEZP£ATNE

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733; tel. 855 71 81

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

* 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

PTTK Oddzia³ �Wis³a" w Wi�le
Ko³o Przewodników Beskidzkich i Terenowych

w Wi�le zaprasza na

Rajd Górski
im. Jerzego Kukuczki

25 maja 2002 r.
KUBALONKA-OLECKI-WILCZE-ISTEBNA CENTRUM

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
oddzia³ �Wis³a" w Wi�le

Ko³o Przewodników Beskidzkich i Terenowych wWi�le

Rozpoczêcie rajdu oko³o 9.00 na Kubalonce
Program na tablicach og³oszeñ.


