
Nasza Trójwie�  l  1CZERWIEC  2002

NR 6 (107) ROK X                     CZERWIEC  2002 r.        ISSN 1506-0470       Nak³ad 800 egz.        Cena 1,00 z³

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Cz³owiek przede wszystkim
Nie ¿yj na tej ziemi
jak kto� obcy,
jak turysta na ³onie natury.

¯yj na tym �wiecie jak w domu Ojca:
ufaj ziarnu, ziemi, morzu,
lecz przede wszystkim zaufaj cz³owiekowi.

Kochaj chmury, maszyny, ksi¹¿ki,
lecz przede wszystkim kochaj cz³owieka.

Wczuj siê w smutek usychaj¹cej ga³¹zki,
gasn¹cej gwiazdy i konaj¹cego zwierzêcia,
lecz przede wszystkim odczuj ból
i smutek cz³owieka.

Raduj siê dobrami ziemi,
ciesz siê cieniem i �wiat³em,
raduj siê ka¿d¹ por¹ roku,
lecz przede wszystkim raduj siê tym,
¿e jest cz³owiek!

Nazim Hikmet:
Ostatni list do syna

23 czerwca - Dzieñ Ojca
Wszystkim Tatom, Tatusiom i Ojcom w dniu Ich �wiêta sk³a-

damy ¿yczenia, zdrowia, spe³nienia marzeñ, pe³nej satysfakcji z
¿ycia i szczê�cia rodzinnego.

¯yczymy, by ka¿dy Ojciec swojemu dziecku przekaza³ my�li
zawarte w wierszu �Ostatni list do syna� -  �Cz³owiek przede
wszystkim� Wójt Gminy

1 CZERWCA

MIÊDZYNARODOWY

DZIEÑ DZIECKA

Wszystkim naszym milu-
siñskim, dzieciom ma³ym i du-
¿ym serdeczne ¿yczenia zdro-
wia, rado�ci, pomy�lnych wy-
ników w nauce i spe³nienia
marzeñ, rozwijania swoich ta-
lentów i zdolno�ci oraz spê-
dzenia wakacji w�ród praw-
dziwych przyjació³

¿ycz¹ Wójt Gminy i Rada
Gminy

Urz¹d Gminy i Gminny O�rodek Kultu-
ry w Istebnej, Stowarzyszenie Mi³o�ni-
ków Beskidzkiego Folkloru, Muzyki,
Tañca i �piewu �Pod Ochodzit¹� w Ko-
niakowie, Regionalny O�rodek Kultury
w Bielsku-Bia³ej zapraszaj¹ na

XV Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych
Zespo³ów Folklorystycznych

�Istebna 2002�
w dniach 1 - 2 oraz 8 - 9 czerwca 2002 r.

pod patronatem Marsza³ka Województwa �l¹skiego

1.06.2002 R. (SOBOTA)
godz. 10.00 - zawody sportowe gimnazjalistów z okazji Dnia Dziecka
godz. 12.30 - pokazy m³odzie¿owych dru¿yn sportowo-stra¿ackich
godz. 15.00 - og³oszenie wyników zawodów sportowo-stra¿ackich
godz. 16.00 - koncert konkursowy zespo³ów i kapel XV Wojewódz-
kiego Przegl¹du Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych (cz. I)
godz. 19.00 - zabawa taneczna przy muzyce zespo³u Disco Dance
oraz Kapeli �Wa³asi�

2.06.2002 R. (NIEDZIELA)
godz. 14.00 - koncert konkursowy zespo³ów i kapel XV Wojewódz-
kiego Przegl¹du Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych (cz. II)
godz. 17.00 - mecz pi³ki no¿nej KP �Trójwie�" Istebna - LKS
Górki Wielkie
godz. 19.00 - zabawa taneczna przy muzyce zespo³u �Metro� z
Cieszyna.

8.06.2002 R. (SOBOTA)
godz. 16.00 - koncert konkursowy zespo³ów i kapel XV Wojewódz-
kiego Przegl¹du Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych (czê�æ III)
godz. 18.30 - zabawa taneczna przy muzyce zespo³u Kaczma-
rzyków z Koniakowa

9.06.2002 R. (NIEDZIELA)
godz. 13.00 - koncert konkursowy zespo³ów i kapel XV Wojewódz-
kiego Przegl¹du Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych (cz. IV)
godz. 17.00 - mecz pi³ki no¿nej KP �Trójwie�" Istebna - GKS
Kaczyce
godz. 19.00 - zabawa taneczna przy muzyce zespo³u Kaczma-
rzyków z Koniakowa

Wszystkie imprezy odbywaæ siê bêd¹ w amfiteatrze w
Istebnej.

Przegl¹d jest realizowany przy pomocy �rodków bud¿eto-
wych Samorz¹du Województwa �l¹skiego oraz Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie

Serdecznie zapraszamy mieszkañców gminy Istebna oraz
wczasowiczów, turystów na koncerty konkursowe i mecze pi³ki
no¿nej KP �Trójwie�� Istebna.

Zapraszamy!
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ZA CIASNY GORSET
Rozmowa z Janem Gazurem

przewodnicz¹cym Rady Gminy w Istebnej
- Na kwietniowej sesji absolutorium zosta³o udzielone bez

g³osów sprzeciwu. To znaczy, ¿e rada dobrze oceni³a wyko-
nanie bud¿etu za 2001 r.

- Miniony rok nie by³ ³atwy, zw³aszcza pod wzglêdem finan-
sowym. Gmina realizowa³a wiele inwestycji, w tym budowê gim-
nazjum. Przy 14 milionowym bud¿ecie jest trudno podo³aæ wszy-
stkim zadaniom. Budowa gimnazjum okazuje siê, tak czy ina-
czej konieczn¹ inwestycj¹.

- Sporo jednak chyba  ryzykowali�cie podejmuj¹c uchwa-
³ê o rozpoczêciu tej inwestycji?

- Gimnazjum zaczêli�my budowaæ, bo do tego zobowi¹zy-
wa³a nas ustawa. Rozpatrywali�my kilka wariantów, zastanawia-
j¹c siê miêdzy innymi nad lokalizacj¹ na bazie jednej ze szkó³ i
jej rozbudow¹. Dzieci w wieku gimnazjalnym jest ok. 650. W tej
sytuacji decyzja o budowie zupe³nie nowego obiektu wyda³a siê
najbardziej logiczn¹. Praktyka pokazuje, ¿e post¹pili�my s³usznie,
choæ obci¹¿enie  bud¿etu jest du¿e.

- L�ni¹cy nowo�ci¹ budynek ju¿ stoi...
- Termin zosta³ dotrzymany przez wykonanwców, mimo ró¿-

nych perturbacji. We wrze�niu placówka zostanie oddana do u¿yt-
ku, ale gminê czeka jeszcze jeden powa¿ny wysi³ek. W drugim
etapie trzeba postawiæ salê gimnastyczn¹ i zaplecze socjalne. Ca-
³o�æ utworzy nowoczesny kompleks. Upowa¿nili�my na kwiet-
niowej sesji Zarz¹d Gminy do kontynuowania realizacji tej in-
westycji. Og³oszony zostanie przetarg na wykonawcê.

- Znowu zatem ryzykujecie.
- Wygl¹da na to, ¿e nie mamy innego wyj�cia. Mo¿emy li-

czyæ jedynie na siebie.
Pomoc z zewn¹trz by³a dot¹d znikoma. Trzeba bêdzie w przy-

sz³ym roku zaci¹gna¹æ kolejny kredyt. Obecny regularnie sp³acamy.
- Czy ³atwo przychodzi podejmowanie tak wa¿nych de-

cyzji?
- Staramy siê patrzeæ perspektywicznie na rozwój naszej gmi-

ny. Istot¹ sprawy jest dobrze rozumiana wspó³praca z zarz¹dem.
S¹ oczywi�cie tematy, co do których mamy ró¿ne zdanie, ale to
nie oznacza jakiego� konfliktu, pokazywania, kto jest silniejszy.
Liczy siê korzy�æ ca³ej spo³eczno�ci. Szukamy zawsze optymal-
nego wyj�cia  i znajdujemy.

- Radni jak rozumiem, te¿ zgodnie pracuj¹.
- W samej radzie nie ma podzia³ów politycznych i oby tak

by³o jak najd³u¿ej. Nie tracimy czasu na politykowanie na niepo-
trzebne dyskusje. Nie znaczy to, ¿e nie ma odrêbnych zdañ i opi-
nii. Pogl¹dy siê �cieraj¹, zawsze jednak bierze górê odpowiedzial-
no�æ i dobro mieszkañców.

- Jakie s¹ zatem perspektywy w istebniañskich groniach?
- Istebna, Koniaków i Jaworzynka maj¹ wspania³e walory tu-

rystyczne, które jeszcze nie s¹ w pe³ni wykorzystywane. Tury-
styka daje spor¹ szansê zapewnienia bytu sporej liczbie mieszkañ-
ców. Z uprawy roli ciê¿ko tu bowiem wy¿yæ a bezrobocie nieste-
ty ci¹gle ro�nie. Jeszcze trzy lata temu zarejestrowanych by³o
350 osób, a teraz jest ich ponad 750. S¹ jednak pierwsze oznaki
w³asnych inicjatyw. Zaczyna poszerzaæ siê sieæ gospodartsw agro-
turystycznych, które oferuj¹ go�ciom z miast wiele atrakcji. Nie
tylko czyste powietrze i wspania³e krajobrazy, lecz równie¿ góral-
skie jad³o i ludow¹ kulturê. To ludzi przyci¹ga i ten fakt nale¿y
wykorzystaæ, stawiaj¹c na bardziej zdecydowan¹ promocjê.

- Jeden z atutów, czyli dobre drogi umo¿liwiaj¹ce dojazd
do przysió³ków,gmina posiada.

- Od pocz¹tku lat 90, poprawie stanu dróg samorz¹d po-
�wiêca³ wiele uwagi. Dzisiaj s¹ konkretne efekty, praktycznie
wszêdzie mo¿na dojechaæ po utwardzonej nawierzchni. Na po-
cz¹tku obecnej kadencji mog³i�my rocznie anga¿owaæ ponad
milion z³otych na budowê nowych nawierzchni i remonty. Te-
raz wydatki na ten cel spad³y o po³owê, bo du¿o z³otówek po-
ch³aniaj¹ zadania o�wiatowe.

Na nauce i wychowaniu dzieci nie chcemy jednak oszczê-
dzaæ. radni wiosn¹ robi¹ objazd po terenie i pó�niej ustalaj¹, któ-
re odcinki dróg po zimie wymagaj¹ najlepszej interwencji. Ta
metoda sprawdza siê.

- Co przeszkadza w jeszcze efektywniejszym gospodaro-
waniu?

- Gminy maj¹ za ma³o swobody finansowej. Prawie wszyst-
ko opiera siê na dotacjach i subwencjach. Ostatnia dekada poka-
zuje, ¿e potrafimy byæ dobrymi gospodarzami, nie marnujemy
spo³ecznych pieniêdzy. Gorset finansowy jest zbyt ciasny. W
dodatku ci¹gle ro�nie ilo�æ zadañ, za którymi pieni¹dze nie id¹.
Gmina ma to wypracowaæ sama. Gospodarowanie jest zdecydo-
wanie ³atwiejsze, kiedy s¹ pieni¹dze. Obecnie trzeba ich ci¹gle
szukaæ, co ma te¿ pozytywn¹ stronê, bo mobilizuje, zmusza do
aktywno�ci.

- Co czeka istebniañsk¹ gminê w najbli¿szym czasie?
- Jesieni¹ ster przejmie nowy samorz¹d, byæ mo¿e ju¿ z wój-

tem wy³onionym w bezpo�rednich wyborach. My�lê, ¿e trzeba
nadal stawiaæ na dzia³ania proekologiczne, kontynuowaæ inwe-
stycje o�wiatowe, dbaæ o zdrowie mieszkañców, pamiêtaæ o piêk-
nych tradycjach naszych przodków.

Rozmawia³: Krzysztof Marciniuk

ZAWIADOMIENIE
Zarz¹d Banku Spó³dzielczego w Ustroniu zawiadamia

uprzejmie, ¿e z dniem 1.12.2001 r. Bank Spó³dzielczy w
Istebnej po³¹czy³ siê z Bankiem Spó³dzielczym w Ustro-
niu, jako spó³dzielni¹ przejmuj¹c¹. Wskutek po³¹czenia
wierzyciele i d³u¿nicy Banku Spó³dzielczego w Istebnej
staj¹ siê wierzycielami i d³u¿nikami Banku Spó³dzielcze-
go w Ustroniu
Aktualny numer rachunku bankowego: 81291014

Zarz¹d Banku Spó³dzielczego

w Ustroniu
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OG£OSZENIE
Zarz¹du Gminy w Istebnej

o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia prote-
stów i zarzutów dotycz¹cych miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Zgodnie do art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z 2000 r. Nr
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229 i Nr 154, poz. 1804), podaje siê do publicznej wiadomo�ci,
¿e dnia 20 czerwca 2002 r. odbêdzie siê sesja Rady Gminy, na
której rozpatrywane bêd¹ nieuwzglêdnione protesty i zarzuty z³o-
¿one do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy: 20 czerwca 2002 r. godz. 9.00 w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Koniakowie, sala nr 36 (parter) - dotyczy dzia³ek zlo-
kalizowanych w Koniakowie,, 20 czerwca 2002, godz. 13.00 w
budynku nr  68 w Istebnej Centrum obok ko�cio³a (I piêtro) - doty-
czy dzia³ek zlokalizowanych w Istebnej i Jaworzynce.

Wójt Gminy Danuta Rabin

OCZYSZCZALNIA �CIEKÓW
W miesi¹cu maju przekazano do eksploatacji oczyszczal-

niê �cieków we wsi Jaworzynka. Generalnym wykonawc¹ ro-
bót by³a firma Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogo³nobudowla-
nych - Stanis³aw £acek, za� robót kanalizacyjnych - Przedsiêbior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe VISBUD z Wis³y. Tech-
nologiczn¹ czê�æ urz¹dzeñ wykorzystano od czeskiego producenta
�KOVONA-KARVINA".

Docelowo oczyszczalnia przymie 120 m3/dobê, co pozwala
pod³¹czyæ oko³o 300 budynków. Aktualnie oczyszczalnia przyj-
muje �cieki z 63 gospodarstw, Szko³y Podstawowej, O�rodka
Zdrowia, Domu Stra¿aka, Pawilonu Handlowego i Restauracji.
Obecnie czynione s¹ starania o pozyskanie na rok 2003 �rodków
finansowych pozwalaj¹cych kontynuowaæ budowê kanalizacji i
przy³¹czy celem doci¹¿enia oczyszcalni �cieków.

Wójt Gminy Danuta Rabin

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

Z OKAZJI 95 URODZIN REDAKTORA
P. W£ADYS£AWA OSZELDY

Szanowny, Dostojny Jubilacie!
Wielki to zaszczyt móc z³o¿yæ ¿yczenia tak zacnemu Jubilato-

wi, zas³u¿onemu dla naszej ziemi, nestorowi dziennikarzy polskich.
Ca³e Pana ¿ycie przesi¹kniête jest mi³o�ci¹ do ludzi i naszej

piêknej ziemi cieszyñskiej.
Pracowito�æ, sumienno�æ i wra¿liwo�æ na zjawiska spo³ecz-

ne zachodz¹ce w naszym kraju z³o¿y³y siê na Pana, Drogi Jubi-
lacie - portret.

Portret cz³owieka wierz¹cego w ludzi i ukazuj¹cego ich praw-
dziwe ¿ycie nie tylko w kraju, ale tak¿e poza jego granicami.

Z tej okazji mam zaszczyt z³o¿yæ Panu, Dostojny Jubilacie
¿yczenia zdrowia, nieustaj¹cej pasji twórczej i energii oraz wszel-
kiej pomy�lno�ci w dalszym ¿yciu.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

Podziêkowanie
Uczniowie klasy III a i b Szko³y Podstawowej Nr 1 w Ko-

niakowie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie sponsorom: pani
Marcie Legierskiej, pani Bo¿enie Kukuczka, panu Jackowi Ku-
kuczce za darowiznê dla uczniów na wycieczkê szkoln¹ do
Wieliczki i Krakowa.

Uczniowie wraz z Wychowawczyniami

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zmianê konstrukcji dachu

Zarz¹d Gminy w Istebnej 43-470 Istebna 1000 tel./fax (033) 855 65
00 og³asza przetarg nieograniczony na zmianê konstrukcji dachu -
segment �B� Szko³y Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.

Termin realizacji - do 30.08.2002 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ -

cena 20 z³ w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208. Uprawniony do
kontaktu z oferentami: Bogus³aw Juroszek.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102 w
terminie do dnia 26.06.2002 r. do godziny 9.00.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.06.2002 r. o godz. 9.10 w
Urzêdzie Gminy Istebna pok. 100.

Postêpowanie prowadzone jest z zastosowaniem preferencji kra-
jowych. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwo�ci sk³adania ofert
wariantowych. Kryteria oceny ofert: - cena  - 70 %, - termin wyko-
nania - 30%. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³-
niaj¹ wymogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicznych i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Danuta Rabin

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na remont przepustu na potoku Gliniany

Zarz¹d Gminy w Istebnej 43 470 Istebna 1000 tel./fax 033
855 65 00 og³asza przetarg nieograniczony: na remont przepu-
stu na potoku Gliniany.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208. Uprawniony do kontaktów z
oferentami: Bogus³aw Juroszek.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102 w
terminie do dnia 26.06.2002 r. do godziny 8.00.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.06.2002 r. o godzinie 8.10 w
Urzêdzie Gminy Istebna pok. 100.

Postêpowanie prowadzone jest z zastosowaniem preferencji kra-
jowych. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwo�ci sk³adania ofert
wariantowych.

Kryteria oceny ofert: cena - 70%
- gwarancja i rêkojmia udzielona na wykonane roboty - 30%
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wy-

mogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicznych i specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia. Wójt Danuta Rabin
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usuwanie skutków powodzi

na drodze JASNOWICE - OLZA
Zarz¹d Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 tel/

fax 033 855 65 00 og³asza przetarg nieograniczony na
usuwanie skutków powodzi na drodze JASNOWICE -
OLZA.

Termin realizacji - do 31.08.2002 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na

odebraæ - cena 20 z³. w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Robert Fiedor .
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej, pok.

102 w terminie do dnia 26.06.2002 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.06.2002 r. o godzi-

nie - 11.10. w Urzêdzie Gminy Istebna pok. 100.
Postêpowanie prowadzone jest z zastosowaniem prefe-

rencji krajowych. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwo�ci
sk³adania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:
- Cena-60%
- Gwarancja na wykonane roboty - 30 %
- Termin wykonania - 10 %
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³-

niaj¹ wymogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicz-
nych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy
Danuta Rabin

 PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usuwanie skutków powodzi

na drodze RASTOKA - USNOBOCZ
Zarz¹d Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 tel/

fax 033 855 65 00 og³asza przetarg nieograniczony na
usuwanie skutków powodzi na drodze RASTOKA -
USNOBOCZ.

Termin realizacji - do 31.08.2002 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na

odebraæ - cena 20 z³. w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Robert Fiedor .
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej,

pok. 102 w terminie do dnia 26.06.2002 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.06.2002 r. o godzi-

nie - 12.30. w Urzêdzie Gminy Istebna pok. 100
Postêpowanie prowadzone jest z zastosowaniem prefe-

rencji krajowych. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwo�ci
sk³adania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:
- Cena-60%
- Gwarancja na wykonane roboty - 30 %
- Termin wykonania - 10 %
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³-

niaj¹ wymogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicz-
nych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy
Danuta Rabin

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usuwanie skutków powodzi

na drodze CZADECZKA - JASIE
Zarz¹d Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 tel/

fax 8556500 og³asza przetarg nieograniczony na usuwa-
nie skutków powodzi na drodze CZADECZKA - JASIE.

Termin realizacji - do 31.08.2002 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na

odebraæ - cena 20 z³. w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Robert Fiedor .
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej, pok.

102 w terminie do dnia 26.06.2002 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.06.2002 r. o godzi-

nie - 11.45. w Urzêdzie Gminy Istebna pok. 100.
Postêpowanie prowadzone jest z zastosowaniem prefe-

rencji krajowych. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwo�ci
sk³adania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:
- Cena - 60%
- Gwarancja na wykonane roboty - 30 %
- Termin wykonania - 15 %
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³-

niaj¹ wymogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicz-
nych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Danuta Rabin

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 20.04.2002 r. z pokoju biurowego w firmie �Lys

Fusion� na Tartaku w Istebnej sprawca dokona³ kradzie¿y lap-
topa marki �Toshiba�.

2. W dniu 26 kwietnia 2002 r. ujawnione zosta³o w³amanie
do okresowo zamieszka³ego  budynku po³o¿onego w przysió³-
ku Polanka w Istebnej na szkodê mieszkañca Gdañska.

3. W dniu 28.04.2002 roku w Istebnej zatrzymano nietrze-
�wego kieruj¹cego samochodem marki Volkswagen Golf. Kie-
rowca tego samochodu, mieszkaniec Koniakowa, odpowie je-
szcze i za jazdê bez wymaganych uprawnieñ.

4. W dniu 4 maja 2002 roku w Istebnej zatrzymano mieszkañca
Jasnowic, który prowadzi³  samochód osobowy marki Volkswa-
gen Golf znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci. Zosta³o mu za-
trzymane prawo jazdy, a jego sprawa trafi do s¹du w Cieszynie.

5. W dniu 12 maja 2002 roku w Istebnej zatrzymano mie-
szkañca tej samej wsi, który prowadzi³ samochód osobowy marki
Opel Kadett znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci. Zosta³o mu
zatrzymane prawo jazdy i wszczêto dochodzenie.

6. W dniu 12 maja 2002 roku od wy³adowañ atmosferycz-
nych zapali³ siê budynek mieszkalny w Koniakowie na zboczu
góry Ochodzita. Bardzo szybka i sprawnie przeprowadzona ak-
cja Stra¿y Po¿arnych zapobieg³a spaleniu budynku i znacznym
stratom materialnym.

7. W dniu 18 maja 2002 roku z jednego z pokoi na Oddziale
III-cim Wojewódzkiego O�rodka Chorób P³uc w Istebnej nie-
znany sprawca dokona³ kradzie¿y przeno�nego odtwarzacza p³yt
kompaktowych tzw. �discmana� warto�ci oko³o 500 z³otych na
szkodê mieszkañca Czêstochowy.

8. W nocy z 19/20 maja 2002 r. nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y z w³amaniem do samochodu Fiat 126 p w³asno�ci
mieszkañca Istebnej. Z samochodu zaparkowanego za ko�cio-
³em w Istebnej skradziono telefon komórkowy marki Nokia.

Opracowa³: m³. asp. Leszek Bujok
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W zwi¹zku ze stwierdzeniem przypad-
ku BSE byd³a w Polsce Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Cieszynie przypomi-
na i informuje:

1. ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t,
badaniu zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedno-
lity Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999 r. z
pó�niejszymi zmianami (której noweli-
zacja obowi¹zuje od dnia 13.02.2002 r.
za materia³ szczególnego ryzyka (tzw.
SRM) ze wzglêdu na mo¿liwo�æ przeno-
szenia czynnika zaka�nego BSE uznaje
(art. 2, pkt. 29):

- jelita pozyskiwane od byd³a nieza-
le¿nie od wieku,

- czaszkê ³¹cznie z mózgiem, ga³ka-
mi ocznymi i migda³kami z wy³¹czeniem
jêzyka oraz rdzeñ krêgowy pozyskiwane
od byd³a powy¿ej dwunastego miesi¹ca
¿ycia,

- g³owê ³¹cznie z mózgiem, ga³kami
ocznymi i migda³kami z wy³¹czeniem jê-
zyka oraz rdzeñ krêgowy pozyskiwane od
owiec i kóz powy¿ej dwunastego miesi¹-
ca ¿ycia lub od tych, u których wyr¿n¹³
siê pierwszy sta³y siekacz, a tak¿e otrzy-
mane z nich produkty,

- �ledzionê owiec i kóz bez wzglêdu
na wiek,

- zw³oki prze¿uwaczy,
- sta³e odpady powstaj¹ce przy uboju

i obróbce poubojowej byd³a, owiec i kóz.
2. Zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy

SRM nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ i prze-
kazaæ podmiotom zajmuj¹cym siê jego
zbieraniem lub przetwarzaniem.

3. Art. 27 ust. 6, pkt 2 w/w ustawy
obowi¹zuj¹cy od dnia 01.01.2003 r. do-
puszcza na terenie gospodarstw ubój wy-
³¹cznie �wiñ, owiec i kóz (o ile spe³ni¹
wymagania dot. materia³u SRM) pod wa-
runkiem wykorzystania uzyskanego miê-
sa wy³¹cznie na potrzeby w³asne.

Wyklucza taki ubój byd³a.
4. Do koñca bie¿¹cego roku ubój do-

mowy byd³a, owiec i kóz jest mo¿liwy
wy³¹cznie po spe³nieniu wymogów w³a-
�ciwego rozdzia³u i zabezpieczenia ma-
teria³u SRM zgodnie z instrukcj¹ G³ów-
nego Lekarza Weterynarii (odpowie-
dnie pomieszczenie, ubiór i maski
ochronne, sprzêt do pobierania i bar-
wienia materia³u) i jego w³a�ciwej uty-
lizacji.

UWAGA ROLNICY!!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie uprzejmie

przypomina i informuje:

5. O spe³nieniu wszystkich  tych wa-
runków nale¿y przed ubojem zwierzêcia
powiadomiæ organ badania zwierz¹t
rze�nych i miêsa (lekarza weterynarii),
który decyduje o mo¿liwo�ci wykonania
takiego uboju w danym gospodarstwie.

6. Obecnie na terenie powiatu cieszyñ-
skiego funkcjonuj¹ dwie rze�nie, w
których mo¿na dokonaæ uboju byd³a,
owiec i kóz z zachowaniem odpowiednich
warunków ochrony zdrowia publicznego:

- PPHU Karol Chwastek Ubojnia By-
d³a Dêbowiec ul. Rolnicza;

- Punkt Uboju Zwierz¹t Jerzy Broda
Ogrodzona 4.

Ponadto informuje
1. zgodnie z rozporz¹dzeniem Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1
lutego 2002 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dze-
niem w sprawie okre�lenia rodzaju prób,
zakresu badañ i sposobu prowadzenia do-
kumentacji przy badaniach kontrolnych
wystêpowania zaka¿eñ zwierz¹t oraz po-
zosta³o�ci biologicznych, chemicznych,
leków i ska¿eñ promieniotwórczych w
tkankach zwierz¹t, miêsie �rodkach spo-
¿ywczych pochodzenia zwierzêcego i nie-
jadalnych surowcach zwierzêcych (Dz. U.
Nr 10, poz. 103 z 2002 r.) do badañ w kie-
runku BSE nale¿y pobieraæ próby:

a) od byd³a powy¿ej 30 miesi¹ca ¿y-
cia poddanego ubojowi w celu uzyskania
miêsa do spo¿ycia - w³¹cznie z tzw. ubo-
jem domowym) - byd³o w wieku powy-
¿ej 30 miesi¹ca ¿ycia ubijane na potrze-
by w³asnego gospodarstwa równie¿
podlega obowi¹zkowi pobrania prób do
badañ w kierunku BSE wykonywanym
przez lekarzy weterynarii badaj¹cych
zwierzêta rze�ne i miêso);

b) od byd³a powy¿ej 24 miesi¹ca ¿y-
cia poddawanego ubojowi z konieczno-
�ci lub sanitarnemu;

c) od byd³a powy¿ej 24 miesi¹ca ¿y-
cia które pad³o lub zosta³o zabite wyka-
zuj¹c za ¿ycia objawy nerwowe;

2. Miêso przeznaczone do obrotu
(handel, sprzeda¿ itp.) mo¿e pochodziæ
wy³¹cznie od zwierz¹t rze�nych podda-
nych ubojowi w rze�niach - nie mo¿na
wprowadzaæ do obrotu miêsa pochodz¹-
cego z uboju domowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Cieszynie

Bogus³aw Kubica

STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
INFORMUJE:

W bie¿¹cym roku mija 50 lat istnie-
nia �l¹skiej onkologii. �l¹ska Liga Wal-
ki z Rakiem razem z Polskim Towarzy-
stwem Onkologicznym og³osi³a rok
2002 Rokiem Walki z Nowotworami na
�l¹sku. Naszym celem jest przekazanie
Pañstwu przes³ania Karty Paryskiej pro-
klamowanej na szczycie Walki Z Rakiem,
w my�l której nale¿y po�wiêciæ szczegól-
n¹ uwagê edukacji i profilaktyce nowo-
tworowej.

W Polsce w 2001 roku wykryto u
14.000 tys. osób nowotwory z³o�liwe.
Choruj¹ coraz czê�ciej dzieci i m³odzie¿.
Rodziny dotkniête chorob¹ onkologiczn¹
w wiêkszo�ci borykaj¹ siê z problemami
natury medycznej, psychologicznej i so-
cjalnej.

Dlatego wa¿ne s¹ dzia³ania profilak-
tyczne i edukacyjne, skierowane zarówno
do dzieci, m³odzie¿y jak i osób doros³ych.

Materia³y edukacyjne dotycz¹ce pro-
filaktyki nowotworowej dostêpne s¹ w
Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia, w
wiêkszych ilo�ciach mo¿na je równie¿
zamówiæ w �l¹skiej Lidze. Namawiamy i
zapraszamy do podjêcia dzia³añ profilak-
tycznych w�ród ró¿nych grup wiekowych.
Prosimy o w³¹czenie w akcjê lekarzy
pierwszego kontaktu! Szkolenia pediatrów
prowadzi �l¹ska Szko³a Hematologii i
Onkologii Dzieciêcej zorganizowana
przez prof. Janusza Bohosiewicza (�l. AM
I GCZDiM)

Oferujemy pomoc zarówno swoj¹, jak
i �l¹skiej Ligi Walki z Rakiem.

PRZES£ANIE KARTY PARYSKIEJ
WALKI Z RAKIEM NA XXI W.

I. Ochrona i poszerzenie praw pacjen-
ta onkologicznego

II. Zwiêkszenie nak³adów na umocnie-
nie infrastruktury w miêdzynarodowych
badaniach nad rakiem.

III. Niwelowanie ró¿nic w standardach
i dostêpie do profesjonalnej opieki me-
dycznej.

IV. Prowadzenie przez wszystkie pañ-
stwa �wiata polityki wspieraj¹cej walkê z
rakiem na ca³ym �wiecie.

V. Wdro¿enie promocji zdrowia jako
formy prewencji.

VI. Poprawa jako�ci ¿ycia pacjentów
i osób po chorobie nowotworowej.

VII. Partenrskie relacje PACJENT -
LEKARZ.

(dok. na str. 6)
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STAROSTWO  POWIATOWE  W  CIESZYNIE  INFORMUJE:
(dok. ze str. 5)

VIII. Wspó³praca naukowców i rz¹dów w zakresie przeka-
zywania najnowszych osi¹gniêæ w badaniach nad rakiem.

IX. Wzmocnienie roli Organizacji Pozarz¹dowych jako in-
stytucji pomocowych, czuwaj¹cych i monitoruj¹cych wdro¿e-
nia profilaktyki zdrowia.

X. Strony podpisuj¹ce KARTÊ - zobowi¹zuj¹ siê rozwijaæ
�wiatow¹ sieæ i sojusz w celu realizacji Karty.

Korzystaj¹c z materia³ów informacyjnych dzisiaj przy-
bli¿amy wiadomo�ci na temat raka prostaty oraz najwa¿-
niejsze informacje o nowotoworach z³o�liwych dla mê¿czyzn.

Rak prostaty
Mê¿czyzno to mo¿e byæ twój problem!

Gruczo³ krokowy - prostata
Co musisz wiedzieæ o gruczole krokowym!
Gruczo³ krokowy (z ³ac. prostata), lub inna nazwa  stercze

jest wielko�ci orzecha w³oskiego; po³o¿ony jest z przodu odbyt-
nicy, a poni¿ej pêcherza moczowego. Przez �rodek przechodzi
pocz¹tkowa czê�æ cewki moczowej. Po³o¿enie gruczo³u kroko-
wego umo¿liwia  badanie go palcem przez odbytnicê.

Zadaniem gruczo³u krokowego jest wytwarzanie p³ynu  bê-
d¹cego g³ównym sk³adnikiem spermy. Jako narz¹d zwi¹zany
jest z rozmna¿aniem. Podlega dzia³aniu hormonów p³ciowych.
W miarê starzenia siê mê¿czyzny wytwarzanie w j¹drach testo-
steronu zmniejsza siê. Przewagê zyskuj¹ hormony ¿eñskie estro-
geny. Pod wp³ywem estrogenów przerasta wewnêtrzna czê�æ
prostaty otaczaj¹ca cewkê moczow¹. Zjawisko to nazywa siê
³agodnym przerostem gruczo³u krokowego.

Przero�niêty gruczo³ krokowy mo¿e utrudniaæ przep³yw
moczu przez cewkê.

£AGODNY PRZEROST GRUCZO£U KROKOWEGO
NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z RAKIEM JEDNAK OBJA-
WY RAKA STERCZA S¥ PODOBNE.

Skontaktuj siê ze swoim urologiem
natychmiast gdy zauwa¿ysz:

- d³ugie oczekiwanie na pocz¹tek oddawania moczu
- czêste oddawanie moczu w ma³ych ilo�ciach
- cienki, przerywany strumieñ wydalonego moczu
- nag³a potrzeba oddania moczu
-wyciekanie moczu po �wiadomym zaprzestaniu oddawa-

nia moczu
RAK PROSTATY jest trzecim pod wzglêdem czêsto�ci wy-

stêpowania nowotoworem z³o�liwym u mê¿czyzn. Pojawiaa siê
zazwyczaj po 50-tym roku ¿ycia. Czêsto�æ wystêpowania ro-
�nie z wiekiem.

Przyczyny - NIE S¥ ZNANE

Sposób szerzenia siê nowotworu:
Rak gruczo³u krokowegoi, je�li ulega rozsiewowi, to do

wêz³ów ch³onnych miednicy. Niekiedy daje odleg³e przerzuty -
najczê�ciej do ko�ci, czasami do w¹troby i w inne miejsca.

Tylko lekarz specjalista mo¿e zdecydowaæ o sposobie le-
czenia: hormonalnego, chirurgicznego, oraz podanie radiotera-
pii lub chemioterapii.

DLATEGO PAMIÊTAJ!
IM WCZE�NIEJSZE WYKRYCIE

TYM SZYBSZE WYLECZENIE

Najwa¿niejsze informacje o nowotworach
z³o�liwych dla mê¿czyzn

Nowotwory z³o�liwe nazywane równie¿ rakiem, to niejed-
na, ale ponad 200 chorób o ró¿nych objawach, przebiegu i mo¿-
liwo�ci wyleczenia. We wszystkich wystêpuje nieprawid³owy i
niekontrolowany wzrost komórek. Wiêkszo�æ nowotworów po-
wstaje w postaci guza. W pocz¹tkowym stadium choroby no-
wotwór ogranicza siê do jednego narz¹du - istniej¹ wtedy naj-
wiêksze szanse na wyleczenie. W miarê rozwoju choroby ko-
mórki nowotworowe mog¹ odrywaæ siê od guza i docieraæ do
ró¿nych miejsc w organizmie. Nazywamy to przerzutami.

Najczêstsze umiejscowienie nowotworów z³o�liwych u mê¿-
czyzn na �l¹sku:

w p³ucu - 27,7%, w ¿o³¹dku - 10,8 %, w jelicie grubym -
4,22%, w krtani - 5,5%, na skórze - 3,8%, w gruczole kroko-
wym - 6%, w pêcherzu moczowym - 5%, w trzustce - 3,3%, w
nerce - 3,5%. Zachorowanie na nowotwory z³o�liwe mo¿e na-
st¹piæ w ka¿dym wieku. Jednak ju¿ po 40 roku ¿ycia u mê¿-
czyzn obserwujemy istotny wzrost zachorowañ.

Wyleczenie z choroby nowotworowej zale¿y w du¿ym stop-
niu od okresu, w którym zostanie ona wykryta i zacznie byæ
leczona. Obecnie z Polsce w ci¹gu roku zostaje trwale wyleczo-
nych kilkadziesi¹t tysiêcy chorych. Mo¿na jednak znacznie
zwiêkszyæ tê liczbê, gdy choroba zostanie wcze�nie wykryta.
W bardzo wczesnym okresie choroby, tzw. stadium przedinwa-
zyjnym, wyleczalno�æ wynosi oko³o 100%.

We wczesnych zlokalizowanych przypadkach (to znaczy,
gdy nowotwór ogranicza siê do miejsca, w którym powsta³) pro-
cent wyleczeñ niektórych nowotworów jest tak¿e wysoki.

Du¿o zale¿y od Ciebie - mo¿esz pomóc we wczesnym wy-
kryciu choroby, a wiêc wtedy, gdy jest ona w du¿ym procencie
uleczalna. Zg³o� siê do lekarza po zauwa¿eniu któregokolwiek
z nastêpuj¹cych objawów:

- nietypowej wydzieliny lub krwawienia z naturalnych otwo-
rów cia³a;

- guzka lub zgrubienia na skórze, wardze, jêzyku lub innych
miejscach;

- zmiany kszta³tu, wielko�ci lub koloru znamion i brodawek
na skórze;

- owrzodzenia lub ran, które nie chc¹ siê goiæ;
- przed³u¿aj¹cych siê zaburzeñ w oddawaniu stolca lub mo-

czu;
- przed³u¿aj¹cych siê zaburzeñ trwania (np. wzdêæ, odbija-

nia, uczucia ciê¿ko�ci w ¿o³¹dku po spo¿yciu pokarmów) lub
trudno�ci w po³ykaniu;

- gdy masz 15-30 lat zwracaj uwagê na zmiany w j¹drach;
- chrypki lub kaszlu utrzymuj¹cych siê bez wyra�nej przy-

czyny;
- braku apetytu, uczucie sta³ego zmêczenia.
Wymienione objawy nie s¹ typowe wy³¹cznie dla nowotwo-

rów z³o�liwych. Wiele innych chorób objawia siê w podobny

(dok. na str. 7)
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Ks. Jerzy Matoga

W POSZUKIWANIU PRZYJA�NI
póki nie spotka przyjaciela, l wtedy poja-
wia siê lis, W kontakcie z nim Ma³y Ksi¹-
¿ê odkrywa trudne regu³y tworzenia wiê-
zi. Trzeba byæ bardzo cierpliwym. Z po-
cz¹tku nie mo¿na podchodziæ zbyt blisko,
i lepiej nic nie mówiæ. Mowa jest przecie¿
�ród³em nieporozumieñ- Ale ka¿dego dnia
mo¿na siadaæ coraz bli¿ej, a rado�æ spo-
tkañ bêdzie stawa³a siê coraz wiêksza. A¿
którego� dnia zniknie ju¿ strach i niepo-
kój. Dokona siê proces oswojenia i zaufa-
nia. Odt¹d stanie siê widzialne to, co nie-
widzialne dla oczu. Odt¹d zwyk³a ró¿a sta-
nie siê jedyn¹ na �wiecie. Odt¹d wierno�æ i
odpowiedzialno�æ stanie siê wa¿niejsza ni¿
w³asne bezpieczeñstwo i ¿ycie. Odt¹d na-
wet w obliczu �mierci najwa¿nicjsza jest
�wiadomo�æ, ¿e ma siê przyjaciela.

Teraz Ma³y Ksi¹¿ê mo¿e ju¿ wróciæ na
swoj¹ planetê. Postronnemu obserwatoro-
wi wyda³aby siê ona taka sama jak przed
jego podró¿¹: ta sama ró¿a. to samo krze-
se³ko, te same wulkany. Ale przecie¿ naj-
wa¿niejsze jest niewidoczne dla oczu. Oto
sam Ma³y Ksi¹¿ê jest ju¿ zupe³nie inny.

Bo raj lub piek³o nosimy w sobie. Na-
sze szczê�cie nie jest zale¿ne od czasu,
miejsc czy planet.

Zale¿y od jako�ci naszych spotkañ.
Ma³y Ksi¹¿ê umie ju¿ kochaæ i rozumieæ
ró¿ê swego ¿ycia, umie byæ wiernym i
pozostaj¹c na ma³ej planecie, uczestni-
czy w kosmicznej mi³o�ci, która nie ma
granic. Wystarczy spojrzeæ w niebo: on
u�miecha siê do nas ze wszystkich
gwiazd i zaprasza, by ka¿dy z nas wyru-
szy³ w tê najbarzdiej niezwyk³¹ podró¿
w kosmosie, która nazywa siê poszuki-
waniem przyjació³ i uczeniem mi³o�ci.
Nawet, gdy cen¹ bêdzie oddanie ¿ycia.
Ale je�li nie mam dla kogo umieraæ, to
przecie¿ nie mam te¿ po co ¿yæ.

Ka¿dy cz³owiek pragnie byæ szczê-
�liwy i ¿yæ w harmonii z samym sob¹
oraz innymi lud�mi.

Kolejne pokolenia przekonuj¹ siê jed-
nak, ¿e trudno jest odkryæ takie sposoby
¿ycia, które w pe³ni satysfakcjonuj¹ cz³o-
wieka i przynosz¹ trwa³¹ rado�æ. Jeszcze
nie tak dawno wydawa³o siê, ¿e dynamicz-
nie rozwijaj¹ce siê nauki empiryczne wy-
ja�ni¹ wszystkie tajemnice kosmosu. Tak-
¿e tajemnicê cz³owieka i naturê jego
szczê�cia. Dzisiaj nie mamy ju¿ takich z³u-
dzeñ. Wiemy, ¿e rozwik³ania tajemnicy
naszego ¿ycia musimy szukaæ gdzie in-
dziej: w filozofii, teologii, antropologii. W
refleksji nad samym sob¹ warto siêgaæ tak-
¿e to tej skarbnicy m¹dro�ci, jak¹ jest lite-
ratura. W literaturze naszego stulecia
szczególn¹ pozycjê w tym wzglêdzie zaj-
muje niezwyk³a ksi¹¿ka: �Ma³y Ksi¹¿ê�.
Zosta³a ona napisana przez odwa¿nego
lotnika i jednocze�nie wielkiego znawcê
ludzkiego wnêtrza, my�liciela i pisarza -
A. de Saint -Exupery�cgo. Pierwsze wy-
danie �Ma³ego Ksiêcia� ukaza³o siê w Pa-
ry¿u w 1943 roku. Obecnie arcydzie³o to
znane jest dos³ownie na ca³ym �wiecie, a
zawarte w nim prawdy o cz³owieku zmu-
szaj¹ do refleksji i poruszaj¹ czytelnika du
g³êbi tak samo jak piêædziesi¹t lat temu.
�Ma³y Ksi¹¿ê� jest przecie¿ ksi¹¿k¹ o ka¿-
dym z nas, o naszych pragnieniach, po-
szukiwaniach, nadziejach na piêkniejszy
�wiat i na dojrzalsz¹ mi³o�æ. Spróbujmy
w chwili refleksji odnale�æ w bohaterze
tej ksi¹¿ki prawdê o nas samych, o naszym
losie i o naszych aspiracjach.

Oto Ma³y Ksi¹¿ê rodzi siê zamkniêty
w granicach swej maleñkiej planety. Stop-
niowo odkrywa jednak, ¿e niedobrze jest

mu w samotno�ci. Na jego terytorium po-
jawia siê wprawdzie ró¿a, ale on nie po-
trafi jej jeszcze kochaæ. Jego wielko�ci¹
jest to, ¿e w tej sytuacji nie chce jako� siê
�urz¹dziæ� i zadowoliæ swoim ma³ym
�wiatem. Ryzykuje i opuszcza swoj¹ pla-
netê. Opuszcza samego siebie w poszuki-
waniu czego�, co przekracza granice i roz-
miary jego terytorium.

Zaczyna spotykaæ innych ludzi. Spo-
tkania te pozwol¹ mu lepiej poznaæ i zro-
zumieæ samego siebie oraz zupe³nie prze-
mieni¹ jego ¿ycie.

Ma³y Ksi¹¿ê poznaje najpierw tych,
którzy ¿yj¹ w samotno�ci i nie poszukuj¹
niczego wiêkszego od samych siebie. Nie
do�wiadczaj¹ przyja�ni i nie s¹ zdolni, by
naprawdê kochaæ. Nikt ich nie oswoi³ i oni
nie oswoili nikogo. Ma³y Ksi¹¿ê szybko
jednak przekonuje siê. ¿e tacy ludzie s¹ bar-
dzo biedni i nie znaj¹ prawdziwej rado�ci.
Skazani s¹ na pozory szczê�cia i ¿yj¹ w
�wiecie iluzji. Pyszny ³udzi siê. ¿e do szczê-
�cia wystarczy mu uznanie w oczach in-
nych. Król ma nadziejê, ¿e do szczê�cia
wystarczy posiadanie w³adzy nad innymi.
Pijak tworzy wiêzi z alkoholem. Szybko
jednak okazuj¹ siê one uwiêzieniem. Geo-
graf szuka sensu ¿ycia w odkrywaniu �wia-
ta rzeczy, a bankier w ich posiadaniu, �tak-
¿e planeta latarnika jest zbyt ma³a, by ogar-
n¹æ przyja�ñ- Mie�ci siê w niej tylko wier-
no�æ rozkazom, a nie ludziom.

Ma³y Ksi¹¿ê opuszcza pospiesznie
wszystkie tego typu planety, ale dziêki ta-
kim bolesnym spotkaniom upewnia siê, ¿e
tak¿e on nie mo¿e byæ szczê�liwy, dopóki
nie nauczy siê kochaæ i nie do�wiadczy
przyja�ni. Odt¹d nie cofnie siê ju¿ przed
¿adn¹ podró¿¹ i przed ¿adnym ryzykiem,

- Nie zaniedbuj leczenia innych chorób! Niektóre choroby
zw³aszcza przewlek³e, mog¹ usposabiaæ do zachorowania na
nowotwór z³o�liwy.

- Zg³aszaj siê na badania profilaktyczne.
- Unikaj nadmiernego opalania siê.
- Chroñ �rodowisko, w którym przebywasz.
tekst: dr n. med. A. Wojcieszek

�l¹ska Liga Walki z Rakiem
Silesian Cancer League
Katowice, ul. Sokolska 70

Onkologiczny Telefon Zaufania: (032) 782 60 33
czynny: poniedzia³ek, �roda, czwartek od 11.00 do 16.00

W nastêpnym numerze �Naszej Trójwsi" zamie�cimy ma-
teria³y informacyjne dla kobiet.

STAROSTWO  POWIATOWE
W  CIESZYNIE  INFORMUJE:

(dok. ze str. 6)

sposób - zawsze jednak wymagaj¹ konsultacji. Dlatego nie zwle-
kaj z udaniem siê do lekarza!

Mo¿esz zapobiegaæ chorobom nowotworowym:
- Nie pal papierosów! Zwi¹zek miêdzy paleniem papiero-

sów a wystêpowaniem niektórych nowotworów (np. raka p³uc,
krtani, wargi, pêcherza moczowego) jest udowodniony. Czê-
�ciej choruj¹ ludzie pal¹cy lub przebywaj¹cy w atmosferze
dymu tytoniowego.

- Dbaj o ogólny stan zdrowia! Ludzie z dobr¹ kondycj¹ psy-
chofizyczn¹ rzadziej zapadaj¹ na ró¿ne choroby, w tym tak¿e
na choroby nowotworowe. W razie zachorowania ³atwiej ich
wyleczyæ.



8  l  Nasza Trójwie� CZERWIEC  2002

Wystêpuj¹ce we wspó³czesnym �wiecie
zjawiska nasilania siê agresji, przemocy i
brutalno�ci w�ród doros³ych, a ostatnio
tak¿e w�ród dzieci, sk³ania do refleksji nad
pytaniem:. Jakie czynniki powoduj¹, ¿e te.
niepo¿¹dane spo³ecznie zachowania s¹
w�ród ludzi coraz bardziej powszechne?

W potocznych rozmowach czêsto s³yszy
siê, ¿e ludzie obwiniaj¹ telewizjê i film za
wystêpowanie tego zjawiska.

Szereg badañ naukowych prowadzonych
w ci¹gu ostatnich lat zdaje siê potwierdzaæ
tê opiniê. Badania takie prowadzone w Pol-
sce i na �wiecie wykazuj¹ niew¹tpliwy
wp³yw filmu na zachowanie dzieci i m³o-
dzie¿y. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e najczê-
�ciej publikowane s¹ badania nad negatyw-
nym wp³ywem filmu (tj. przemocy, brutal-
no�ci itp.). Takie jednostronne ukazanie
prawdy mo¿e prowadziæ do przekonania, ¿e
film jest zjawiskiem wy³¹cznie negatywnym.

Tymczasem w�ród dzieci ci¹gle wzrasta
ogl¹dalno�æ filmów i nic nie wskazuje na to,
¿e zjawisko owo w krótkim czasie ulegnie
zmianie- Wychowawca (rodzic, nauczyciel)
staje przed dylematem, czy pos³ugiwanie siê
filmem w swoich zabiegach wychowawczych
jest wskazane, czy raczej nie powinno mieæ
miejsca. Z analizy literatury przedmiotu wy-
nika, ¿e film ma ogromne mo¿liwo�ci po-
znawcze, kszta³c¹ce i wychowawcze.

Wraz z rozwojem sztuki filmowej zmie-
ni³y siê techniki projekcji i warunki rozpo-
wszechniania filmów. Coraz wiêksze ekra-
ny, wiêksza ilo�æ g³o�ników nie pozosta³y
bez wp³ywu na wygl¹d sal kinowych. Sta³y
siê one du¿e, zyska³y lepsz¹ akustykê, do-
skonalsze projektory. Da³o to widzowi lep-
sze warunki odbioru filmu. Obcowanie ze
sztuk¹ filmow¹ w tych warunkach - sta³o siê
bardziej uroczyste i niecodzienne.

Wraz z wynalazkiem telewizji, a raczej
z jej upowszechnieniem, kontakt widza z
filmem sta³ siê bardziej intymny. Telewizja
w znacznym stopniu uniezale¿ni³a widza od
kin. Wynalazkiem za� ostatnich lat sta³y siê
przystawki video do telewizorów. Dziêki nim
film wkroczy³ do naszych mieszkañ jako zja-
wisko od telewizji niezale¿ne. Kasety video
stworzy³y widowni mo¿liwo�æ wyboru od-
powiedniego tytu³u i skompletowania w³a-
snego repertuaru kina domowego. Z ka¿dym
dniem zwiêksza siê te¿ dostêp do filmów
nadawanych przez telewizje zagraniczne, Pol-
ska jest obecnie trzecim - po Niemczech i
Wielkiej Brytanii - najwiêkszym europejskim
rynkiem telewizji satelitarnej.

Stosunek ludzi, zw³aszcza elit intelek-
tualnych, do dalszej ekspansji multimediów-

jest podzielony: od fascynacji i afirmacji do
totalnej krytyki. Zwolennicy tego zjawiska
twierdz¹, ¿e przybli¿a ono ludziom �wiat,
umo¿liwi poznanie ró¿nych kultur, u³atwi
dostêp do wiedzy, osi¹gniêæ nauki i techni-
ki �wiatowej, wzmocni kontakty miêdzy-
ludzkie i przyczyni siê do integracji �wiata.

Krytycy, - do których zalicza siê francuski
socjolog i filozof Regis de Bray - nazywaj¹
wspó³czesno�æ okresem mediokracji, który
charakteryzuje siê w³asno�ci¹ �rodków prze-
kazu, przeciêtno�ci¹ i intelektualnym
ubóstwem.

Trudno by³o by jednym albo drugim
odmówiæ racji. Faktem jest, ¿e coraz wiêcej
do�wiadczeñ osobistych, wiedzy i pogl¹dów
cz³owiek czerpie nie z bezpo�redniego kon-
taktu z lud�mi, dzie³ami sztuki, przyrod¹, ale
z rzeczywisto�ci spreparowanej przez media.

Próby ograniczenia tego zjawiska nie
spotykaj¹ siê ze spo³eczn¹ aprobat¹, a naj-
powa¿niejszym problemem wychowaw-
czym wspó³czesnych czasów okazuje siê
ogl¹danie telewizji bez wyboru i ograniczeñ.

Tymczasem korzystanie z telewizji -
zw³aszcza rozs¹dnie, mo¿e nas wzbogaciæ
pod wieloma wzglêdami. Teza ta dotyczy za-
równo doros³ych, jak i dzieci. Odpowiednio
dobrane i w³a�ciwie dozowane programy
mog¹ przyczyniæ siê do po¿¹danego wielo-
stronnego rozwoju cz³owieka.

W�ród licznych propozycji massme-
diów, najchêtniej i najczê�ciej ogl¹dan¹ po-
zycj¹, zarówno przez widzów doros³ych jak
i przez dzieci, jest film.

Dziecko inaczej ni¿ widz doros³y patrzy
na film, inaczej go rozumie, prze¿ywa, inne
s¹ jego potrzeby i pragnienia.

W przesz³o�ci w Polsce uwa¿ano, ¿e
dzieci poni¿ej 7-go roku ¿ycia nie powinny
w ogóle ogl¹daæ filmów.

Wychodzono z za³o¿enia, ¿e sposób per-
cepcji filmu przez dziecko w wieku przed-
szkolnym stwarza wiêcej niebezpieczeñstw
ujemnego oddzia³ywania na stan emocji i
system nerwowy ni¿ korzy�ci dla jego roz-
woju psychicznego.

Wspó³czesne badania wykaza³y, ¿e kon-
taktu z filmem czê�ciej szukaj¹ dzieci i m³o-
dzie¿ ni¿ doro�li. Zjawisko to wydaje siê byæ
nieodwracalne. Dlatego nale¿y d¹¿yæ, aby
do dziecka dociera³y tylko i wy³¹cznie fil-
my dla niego przeznaczone, o odpowiednich
warto�ciach wychowawczych, dostosowane
do mo¿liwo�ci jego percepcji.

Jak zatem dokonaæ w³a�ciwego wyboru?

C. D. N.
Opracowa³a: mgr Irena £acek

FILM   A   DZIECKO

K¹cik Szachowy 6
Na diagramie obok pozycja z partii F.

Barg³owski - D. Kli maszewski ( mistrzo-
stwa Polski juniorów 2002 r). Prosimy
wska zaæ posuniêcie bia³ych, po którym
czarne z³o¿y³y broñ.

W niedzielê, 12 maja rozegrany zosta³
w Wi�le IV Memoria³ Tadeusza Przyby³y.
Startowa³o 19 uczestników w tym sze�ciu
juniorów. Grano syste mem �ka¿dy z ka¿-
dym� po 5 mi nut na partiê dla zawodnika.
Zwyciê¿y³ mistrz miêdzynaro dowy, trener
polskiej reprezentacji kobiecej Marek Ma-
tlak. Nastêpne czo³owe miejsca zajêli kan-
dydaci.

Poni¿ej tabela z piêcioma pierwszymi
miejscami:
1. Matlak Marek - kat. mm, 18 pkt
2. Misiuga Andrzej - kat. k, 15 pkt
3. B³aszczok Grzegorz - kat. k, 14,5 pkt
4. Raszka Janusz - kat. k, 13,5 pkt
5. Szmuk Miros³aw - kat. k, 12,5 pkt.

W tak silnej obsadzie na uwagê zas³u-
guj¹ wysokie miejsca juniorów. Uczeñ
klasy szóstej z Zabrza Micha³ Motyka
zdoby³ 8 pozycjê tu¿ za wielokrotnym mi-
strzem powiatu cieszyñskiego z lat 60-
tych i 70-tych  kandydatem Emilem Plin-
t¹. 10-te i 13-te miejsca przypad³y w udzia-
le uczniom klas czwartych szko³y podsta-
wowej Jakubowi Dudysowi i El�biecie
Motyce. Te dzieci, to prawdziwe talenty
szachowe. Potrafi¹ wygrywaæ z utytuowa-
nymi zawodnikami doros³ymi.

Nagrody i wyró¿nienia otrzymali za-
wodnicy wymienieni w tabeli oraz wszy-
scy juniorzy.

Za rok V. memoria³ w drug¹ niedzielê
maja 2003 r.

Rozwi¹zanie zadania z majowego nu-
meru K¹cika: 1....We8 - e1!  i bia³e pod-
da³y. Przed matem na g2 nie ma obrony.

EJa
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KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ:

SZWECJA
Gospodarka i polityka Szwecji
Ludno�æ: 8873 tys. mieszkañców (2000)
Przyrost ludno�ci: 0,02% (2000)
G³ówne miasta: Sztokholm (zespó³ miejski - 1554 tys. mie-

szkañców, 1994), Göteborg (zespó³ miejski - 751 tys. mieszkañ-
ców), Malmö (zespó³ miejski - 475 tys. mieszkañców), Uppsala
(178 tys. mieszkañców), Linköping (129 tys. mieszkañców),
Örebro (124 tys. mieszkañców), Västeraas (122 tys. mieszkañ-
ców), Norrköping (121 tys. mieszkañców), Jönköping (114 tys.
mieszkañców), Helsingborg (112 tys. mieszkañców), Boraas
(103 tys. mieszkañców)

Religie: luteranizm: 91%, katolicyzm: 2%, pozosta³e deno-
minacje protestanckie: 2%, islam: 1%, judaizm

Sk³ad etniczny: Szwedzi: 91%, Finowie: 3%, Lapoñczycy: 2%,
W³osi, Turcy, Jugos³owianie

Gospodarka:
Produkt krajowy PKB:

184 mld USD (1999),Produkt
krajowy na 1 mieszkañca : 20
700 USD (1999), Eksport: 86
mld USD - Import: 68 mld
USD, Inflacja: 0,4%,Bezrobo-
cie: 5,5%

G³ówne produkty prze-
mys³owe: samochody, statki,
samoloty, sprzêt elektronicz-
ny, wyroby metalowe, pro-
dukty petrochemiczne, che-
mikalia, cement, materia³y
budowlane, meble, produkty
z drewna, papier, odzie¿,
¿ywno�æ.

G³ówne produkty rolne i hodowlane: ziemniaki, jêczmieñ,
pszenica, owies, rzepak,  wo³owina, wieprzowina. Górnictwo: ruda
¿elaza, o³ów, mied�, cynk, srebro, z³oto, piryt, ropa naftowa, fo-
sforyty, wolfram.

Turystyka:  Przyjazdy: 1,7 mln osób  -Przychód z turysty-
ki: 3,2 mld USD

Polityka: Ustrój: monarchia parlamentarna-Monarcha: król
Karol XVI Gustaw. Premier: Göran Persson .Parlament: Riks-
dag (349 deputowanych)

Przynale¿no�æ do organizacji: ONZ, OECD, Unia Euro-
pejska, Partnerstwo dla Pokoju, Organizacja Bezpieczeñstwa i
Wspó³pracy w Europie, Rada Europy, Rada Pañstw Ba³tyckich,
Rada Nordycka, Rada Arktyki. Szwecja od 1995 jest cz³onkiem
Unii Europejskiej.

�ród³o: Atlas �wiata 2002 Cartall

Autor: Krzysztof Juroszek i Marcin Haratyk -III a

�Nasza Europa" - przedruk z gazetki nr 3 Szkolnego Klu-
bu Europejskiego Gimnazjum w Istebnej

Muzyka
Szwecja jest krajem o szeroko rozwiniê-

tej kulturze. Stamt¹d pochodzi wiele wspania³ych artystów, wy-
bitnych kompozytorów, jak np. nie¿yj¹cy ju¿ Atterberg Kurt
Magnus, który propagowa³ szwedzk¹ muzykê wspó³czesn¹ (w³a-
sne utwory w pó�no romantycznym stylu: opery, balety, symfo-
nie, muzyka orkiestrowa i kameralna, ilustracje sceniczne). Z
tego kraju wywodz¹ siê te¿ s³awni �piewacze m.in. Jussi Bjor-
ling -tenor szwedzki, znany interpretator Verdiego, Birgit Nils-
son - sopranistka, jedna z najs³ynniejszych wykonawczyñ dzie³
Wagnera, czy znana na ca³ym �wiecie jako �szwedzki s³owik�
Jenny Lind.

W poszczególnych miastach i miejscowo�ciach Szwecji od-
bywaj¹ siê ró¿nego rodzaju imprezy kulturalne.

W Sztokholmie, niezale¿nie od pory roku, zawsze dzieje siê
co� ciekawego. W Djurgarden, tu¿ przy wodzie po³o¿one jest
weso³e miasteczko Grona Lund. W Globusie (Stockholm Glo-
be Arena) odbywaj¹ siê koncerty artystów �wiatowej s³awy. W
Operze Królewskiej wystawiane s¹ m.in. �Capriccio�, �Carmen�,
�Wesele Figara� i balet �Pieni¹dze pana Arne�.

06 czerwca- w Skansenie w obecno�ci rodziny królewskiej
obchodzone jest �wiêto narodowe Szwecji 24/25 czerwca - wie-
czór �wiêtojañski

Sierpieñ - festiwal wodny
1-9 sierpnia- place i ulice rozbrzmiewaj¹ muzyka, odbywa-

j¹ siê liczne pokazy, a mieszkañcy urz¹dzaj¹ pikniki
Na prze³omie lipca i sierpnia, kiedy rozpoczyna siê dorocz-

ny festiwal �Muzyka w Glasriket� okolica rozbrzmiewa muzy-
k¹. Pie�ni chóralne, jazz, muzyka kameralna, muzyka ludowa i
inne atrakcje sprawiaj¹, ¿e prze¿ycia z Glasriket staj¹ siê nieza-
pomniane.

Imprezy odbywaj¹ce siê w lecie w regionie Blekinge: Festi-
wal £ososia, Festiwal Rockowy, jarmark w Löv, Sail, Festiwal
Krajów Morza Ba³tyckiego, Festiwal Jazzowy, Festiwal Muzy-
ki Kameralnej w Lycka i inne.

W 1998 roku Karlskrona zosta³a wci¹gniêta na presti¿ow¹
listê UNESCO jako dziewi¹ty w Szwecji obiekt nale¿¹cy do
�wiatowego Dziedzictwa Kultury. Dla uczczenia tego faktu trwa
nieustanny ci¹g festynów ludowych, imprez rozrywkowych i
kulturalnych odbywaj¹cych siê w scenerii miasta, z którym od
320 lat ³¹czy siê historia szwedzkiej floty wojennej.

Aleksandra Legierska II d

Motoryzacja w Szwecji:
Przemys³ samochodowy w Szwecji opiera siê przede wszy-

stkim na produkcji dwóch krajowych koncernów czyli Saab
Automobile AB oraz Volvo Car Corporation. Te dwie potê¿ne
korporacje miêdzynarodowe w 2001 r. wypu�ci³y na �wiatowy
rynek prawie 7 tysiêcy samochodów. Pojazdy produkowane
przez koncern Volvo ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ z biegiem lat popu-
larno�ci¹ oraz zaufaniem klientów na ca³ym �wiecie. Powodem
zainteresowania t¹ mark¹ s¹, miêdzy innymi elegancja produ-
kowanych samochodów, dorównuj¹ca takim potentatom na ryn-
ku jak Lincoln czy Mercedes, bogata oferta koncernu, w której
ka¿dy mo¿e znale�æ co� dla siebie od �osobówek� poprzez
�kombi� i vany a¿ do samochodów sportowych. Jednak podsta-
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wowym powodem, dla którego biznesmeni, aktorzy czy nawet
prezydenci i inni wa¿ni ludzie stawiaj¹ w³a�nie na Volvo jest to,
¿e jest to najbezpieczniejszy samochód w swojej klasie. Mo¿e
zabrzmia³o to jak z reklamy telewizyjnej, lecz w tym przypad-
ku nie jest to tylko tani chwyt jakimi pos³uguje siê wielu produ-
centów samochodowych po to, by wypromowaæ swój produkt.
Koncern Volvo w swoich reklamach nie musi nawet wspominaæ
wy¿ej wymienionej formu³ki, poniewa¿ wszyscy i tak ju¿ to wie-
dz¹ o czym �wiadczy na przyk³ad fakt, ¿e Volvo jest najchêtniej
u¿ywanym samochodem w najlepszych firmach ochroniarskich,
wykorzystywanym do przewozów i eskorty wa¿nych osób.

Najpopularniejszymi modelami Volvo s¹ miêdzy innymi:
S70, V70 i S80.

Z kolei do najpopularniejszych modeli Saaba nale¿¹ miê-
dzy innymi: 9-3 i 9-5 AERO.

Oprócz tych dwóch marek w Szwecji produkowane s¹  na
mniejsz¹ skalê samochody z korporacji Renault i Gordon oraz
równie¿ u¿ywane w wielu wy�cigach na arenie �wiatowej, spo-
rtowe pojazdy z niemieckiego koncernu Koeing. Samochody
tego typu, a w szczególno�ci modele Specjals F-50 i Specjals
Diablo, konstruowane w g³ównej siedzibie korporacji w Mona-
chium, potrafi¹ osi¹gn¹æ zawrotn¹ prêdko�æ 400 km/h. Trzeba
jeszcze wspomnieæ, ¿e budowane s¹ odpowiednio na bazie Fer-
rari F-50 i Lamborghini Diablo i ich silników: 3,2l/800KM oraz
Turbo 850KM, dziêki którym mog¹ siê rozpêdziæ od 0 do 100
km/h w zaledwie 3,1 sekundy !

Krzysztof  Juroszek Marcin Haratyk - kl. IIIa

PRÓBA ZJEDNOCZENIA EUROPY
ZA CZASÓW OTTONA III

Otton III to  najwybitniejszy  w³adca   który  w  X w chcia³
zjednoczyæ  Europê.   Bardzo    dobry  kontakt  z   Boles³awem
Chrobrym  mia³  mu   w tym pomóc . Zjednoczona Europa mia-
³a po³o¿yæ kres  konfliktom    i problemom spo³ecznym.   Pol-
ska  wraz  z  innymi  pañstwami  europejskimi,  mia³a   byæ
równoprawnym   cz³onkiem  Europejskiej  Rodziny.  Stolic¹
zjednoczonej  Europy  mia³  zostaæ  Rzym, o  Brukseli  wów-
czas  nikt nie  s³ysza³.

W chwili  objêcia  samodzielnych  rz¹dów  Ottona III  mia³
15  lat.  W 996 r.  przyj¹³   najwiêkszy  tytu³  monarszy  ówcze-
snego �wiata - cesarza  rzymskiego. Zmieni³  siê  jego  sposób
bycia. Z  tymi,  z którymi  parê  lat  wcze�niej  jada³  ze  wspól-
nej  misy,  nie  zasiada³  odt¹d  do  sto³u. Stworzenia  dystansu
wobec  otoczenia nie  by³o  jednak  przejawem   pogardy-  Otton
zacz¹³  zaszczepiaæ zwyczaje  przejête  z  Bizancjum  (Wscho-
dniego  Cesarstwa  Rzymskiego ),  gdzie  w³adca  by³  traktowa-
ny  jak  osoba  �wiêta, wrêcz  z  boskiej  strefy.  Otton,  przejmu-
j¹c  takie  wzorce   zachowañ,  dawa³  do  zrozumienia,  ¿e
zamierza  wprowadziæ Zachodnie  Cesarstwo  na  zupe³ne  nowe
tory.  Zacz¹³  propagowaæ ideê  fundamentalnego  �renovatio
imperium Romanorium� (�odnowiæ  imperium  Rzymian� ).

Na  jego  pieczêciach   pojawi³y  siê  motywy  starorzym-
skie.  Otoñska   wizja  by³a  jednak  na  wskro�  chrze�cijañska.
Wspó³tworzy³  j¹  ówczesny  papie¿  Sylwester II.

Pod   zwierzchnikiem  cesarskim  mia³o  doj�æ  do   utworze-
nia federacji 4 królestw:  Romy, Germanii,  Galii  i  Sclavinii.
Dwa  filary  wznoszonej   budowli to  Italia  i   Niemcy,  zdawa³y

siê  ju¿ byæ trwale  osadzone:  Otton  nosi³
koronê   niemieck¹, a zanim zosta³  cesarzem,
jego  skronie mia³a   uwieñczyæ  korona   Italii.  Pozosta³ jeszcze
problem jednego filaru  europejskiego  chodzi³o o   Sclaviniê,  i
tym  wszystkim  Ottonowi mia³ pomóc  Boles³aw  Chrobry.

W roku 1000  Otton odby³ pielgrzymkê do Gniezna z nadziej¹
i¿ w przysz³o�ci te tereny, gdzie powstawa³a Polska, znajd¹ siê
w zjednoczonej Europie.

Niestety nie uda³o siê to wspomnianemu cesarzowi. Na fakt
ponownego zjednoczenia musieli�my czekaæ nastêpne 1000 lat.
Warto podkre�liæ jedno, ¿e idea zjednoczonej Europy mog³a byæ
zrealizowana ju¿ 1000 lat temu.

Marzena Macoszek kl. I a

WYWIAD MIESI¥CA
Co tak naprawdê my�li m³odzie¿ o przyst¹pieniu Polski

do UE, i czy to wp³ynie na ich dalsz¹ przysz³o�æ na te i inne
pytania odpowie wam przedstawicielka tegorocznych ma-
turzystów

M.K.- Jak samopoczucie przedmaturalne:
No có¿ jestem optymistk¹ my�lê, ¿e przez te cztery lata nau-

czy³am siê wystarczaj¹co du¿o. Nie Przyznam, ¿e odczuwam lekki
niepokój no i stres- oczywi�cie

M.K.- Na pewno jeste� na bie¿¹co z informacjami o naszej
integracji z UE ?

Tak, chocia¿ ostatnio nie mam zbyt wiele czasu, ale staram
siê ka¿d¹ woln¹ chwilê po�wiêciæ na przejrzenie prasy. U nas w
szkole ma³o siê mówi o Unii chocia¿ dzia³a w nim Klub Euro-
pejski, tak wiêc zdana jestem na media.

M.K.- Jak s¹dzisz, czy po naszym wej�ciu do UE ³atwiej
bêdzie zdobyæ pracê ?

My�lê, ¿e tak. Unia otwiera przed nami wielkie mo¿liwo�ci
rzecz w tym, ¿e najpierw trzeba skoñczyæ studia, a pó�niej s¹dzê
bêdzie ³atwiej ni¿ do tej pory

M.K.- Unia Europejska ma wiele plusów, ale s¹ tak¿e minu-
sy. Czy Polska m³odzie¿ dostrzega je?

Tak i to coraz czê�ciej. Nasze przyst¹pienie do Unii ma wie-
le zwolenników, ale trzeba te¿ liczyæ siê z przeciwnikami. Je�li
oni zg³aszaj¹ sprzeciw to znaczy, ¿e nie jest ona tak doskona³a,
jak s¹dzono

M.K.- A  czy w twoim gronie przyjació³ zdania s¹ podzielo-
ne czy te¿ mo¿e panuje �jedno�æ s³owa�.

Zdecydowanie to pierwsze
M.K.- Zdania s¹ podzielone
Tak, wspó³czesny m³ody cz³owiek ¿yje wed³ug w³asnych ide-

ologii, lubi siê buntowaæ i byæ przeciwny wszystkiemu. Prawdê
mówi¹c wiêksza czê�æ z nich nie interesuje siê polityk¹

M.K.- To ju¿ ostatnie pytanie czy jeste� za przyst¹pieniem
Polski do Unii Europejskiej

Mam podzielone zdanie. Jestem za  bo dziêki temu otworz¹
siê przede mn¹ wiêksze mo¿liwo�ci, za nie, gdy¿ obawiam siê,
¿e wszelkie obietnice mog¹ byæ  niespe³nione, a nasza gospo-
darka bêdzie mia³a powa¿ne problemy

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia
Dziêki

Wywiad przeprowadzi³a Magdalena Kukuczka III b
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Prawie co roku organizujê dla naszych
rolniczek i rolników wyjazdy na wysta-
wy ogrodnicze.

W tym roku rekordowa wrêcz liczba
uczestników dotar³a na wystawê �Beskid
Flora�, gdzie wiêkszo�æ zakupi³a sadzon-
ki ró¿nych piêknych odmian krzewów,
drzew i kwiatów.

W�ród nich jedno z pierwszych miejsc
zajê³y azalie, rododendrony i iglaki.

Poniewa¿ sporo osób prosi³o pó�niej
o pomoc przy sadzeniu tych ro�lin, boj¹c
siê o to, by nie wyginê³y, wiêc dzi� za-
mieszczam kilka wskazówek, które mam
nadziejê przydadz¹ siê na bie¿¹co.

Zakupione ro�liny typu np. azalie mo¿-
na posadziæ gê�ciej ni¿ powinny rosn¹æ
docelowo. Po rozro�niêciu siê ro�lin, po
3-4 latach mo¿na czê�æ ich rozsadziæ, po-
niewa¿ rozwijaj¹ p³ytki i zwarty system
korzeniowy, w zwi¹zku z tym jednak szyb-
ciej i gwa³towniej odczuwaj¹ one przesu-
szenie wierzchnich warstw ziemi.

Ró¿anecznik i azalie sadzimy grupa-
mi, pozostawiaj¹c trawnik nie obsadzony.
Mo¿na go wtedy ³atwo kosiæ. Glebê pod
skupieniami krzewów najlepiej wy�ció³-
kowaæ 5-8 cm warstw¹ kory co pozwoli
na to by ziemia nie wysycha³a i zachwa-
szcza³a siê. Równie¿ ta warstwa chroni
system korzeniowy przez przemarzaniem.

Przed sadzeniem ro�liny mocno pod-
lewamy. Sadzimy tak g³êboko, aby przy-

AZALIE I RÓ¯ANECZNIKI
W OGRODZIE

kryæ bry³ê korzeniow¹ 3-5 cm warstw¹
gleby. Nie wolno sadziæ zbyt g³êboko, bo
wtedy mog¹ zgin¹æ! Podczas suszy ro�li-
ny nale¿y podlewaæ rano i wieczorem.

Aby ro�liny zdrowo ros³y musimy je
nawoziæ.

Zasilamy od kwietnia, najpó�niej do
koñca czerwca powtarzaj¹c ten zabieg 2 - 3
razy daj¹c 2 - 3 dag nawozu wielosk³adni-
kowego na ro�linê. Je�li mamy wolnodzia-
³aj¹cy nawóz np. �Osmocote� wówczas na-
wozimy tylko raz - wczesn¹ wiosn¹.

Nawóz dajemy po okrêgu, jaki wyzna-
cza korona krzewu. Nie wolno dozowaæ
go blisko pnia.

�Wrogiem� - nowo posadzonych krze-
wów jest pies, poniewa¿ znacz¹c swój te-
ren wypala w krzewach iglastych ciemne
plany.

Wiêkszo�æ gatunków ró¿anecznika
pochodzi z gór Chin, Japonii i Nepalu. W
zwi¹zku z tym klimat nasz jest do�æ trud-
ny dla tych ro�lin.

Przed sadzeniem nasz¹ glebê musimy
odpowiednio przygotowaæ. Potrzebuj¹
ziemi �rednio zwiêz³ej, lekkiej przepu-
szczalnej i kwa�nej!

Pod ró¿aneczniki mo¿na daæ kwa�n¹
ziemiê li�ciow¹, �ció³kê le�n¹ wymiesza-
n¹ z torfem.

Kwa�ny odczyn pod³o¿a 4,5 - 6 pH jest
podstawowym warunkiem decyduj¹cym
o tym, czy krzewy bêd¹ ros³y i kwit³y.

Nie wolno sadziæ na ziemi wapnowa-
nej, wapnowaæ lub grupowaæ z ro�linami,
które bez wapna nie mog¹ ¿yæ!

Mo¿na sobie kupiæ prosty kwasomierz
p³ytkowy i badaæ kwasowo�æ w ogrodzie.

Ro�liny te nie mog¹ byæ przesuszone,
dobrze jest je podlewaæ w czasie suszy
deszczówk¹. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e nie
lubi¹ stoj¹cej wody, zalewania.

Lubi¹ cieñ, s¹siedztwo oczek wodnych
i zbiorników. Jednak lepszy jest tzw. pó³-
cieñ od pe³nego mroku stanowiska!

Obrywanie przekwit³ych kwiatosta-
nów, niedopuszczanie do zawi¹zywania
owoców i nasion wp³ywa dodatnio na
wzrost nowych pêdów i jako�ci kwitnie-
nia w roku nastêpnym.

W naszych warunkach klimatycznych
azalie, ró¿aneczniki i m³ode ro�liny igla-
ków, tujek, cyprysików nale¿y na sezon
zimowy starannie zabezpieczyæ przez
mrozem i wiatrem.

Poniewa¿ na wiosnê przysz³ego roku
planujê wyjazd do bajecznej krainy azalii
ju¿ dzi� zapraszam rolników i rolniczki do
przeczytania tych porad, a w styczniu do
zg³oszenia siê do mnie, aby znowu razem
spêdzaæ mi³o czas na jednym z kolejnych
seminariów wyjazdowych.

Literatura: Dzia³kowiec maj 97 nr 5
Instrukcja �Kupi³em i co dalej?� pana

Eugeniusza Pudlich z Szkó³ki Krzewów
Ozdobnych.

Specjalista d/s rolnych
Maria Szotkowska
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Prace nagrodzonych uczniów:
Bartek Gorzo³ka
kl. II A Gimnazjum Istebna

NASZA PLANETA ZIEMIA
WO£A O RATUNEK

Bardzo spodoba³o mi siê ekologiczne
pozdrowienie Ziemi, poniewa¿ w kilku
s³owach oddaje nam ca³¹ prawdê o tym
jak wa¿na jest Ziemia. Postêp naszej nau-
ki i techniki pokaza³ nam jak czê�ciowo
mo¿emy ocaliæ planetê przed zniszcze-
niem. Na pewno jest to klucz do ocalenia,
ale je�li cz³owiek bêdzie postêpowa³ tak
jak postêpuje, nie zachowa naszej plane-
ty, bo przecie¿ niszczy serce Ziemi - lasy,
które dostarczaj¹  nam do ¿ycia tak nie-
zbêdnego tlenu. Jakby te¿ Ziemia wygl¹-
da³a bez ogromnych zielonych obszarów
ro�linno�ci, na pewno zosta³aby te¿ zala-

(dok. na str. 12)

na przez ogromne ilo�ci wody, które lasy
magazynuj¹, lub te¿ po prostu bez wymia-
ny gazowej rodzaj ludzki zosta³by unice-
stwiony. Bezmy�lny cz³owiek niszczy po-
mniki przyrody, niepowtarzalne ro�liny i
co najokrutniejsze w sposób bezwzglêd-
ny zabija zwierzêta dla pieniêdzy, a prze-
cie¿ stworzenia te, bez których nie wyo-
bra¿am sobie ¿ycia nie s¹ niczemu winne
i nie rozumiej¹, dlaczego cz³owiek tak z
nimi postêpuje. Je�li cz³owiek nie poha-
muje swojej chciwo�ci i nie opamiêta siê
wiele rodzajów zwierz¹t wyginie. Bez
wymiany gazowej �wiat dotknie wiele
�miertelnych chorób, efekt cieplarniany
zacznie o sobie przypominaæ, co da sto-
pienie siê l¹dolodów na biegunach i zala-
nie wielu zamieszka³ych obszarów. Powoli
sami zaczniemy dusiæ siê w zanieczy-
szczenia bêdziemy piæ ska¿an¹ wodê i je�æ

zatrute po¿ywienie, a¿ wreszcie sama na-
tura ostatecznie nas zwyciê¿y poprzez na-
silaj¹ce siê kataklizmy i zbuntowane zwie-
rzêta, które obróc¹ siê przeciwko ludziom.

Ale przecie¿ to siê jeszcze nie sta³o.
Nie mo¿emy przywie�æ nowych lasów,
czystej wody, ani �wie¿ego powietrza z
innej planety. Lecz mo¿emy dbaæ o to, co
mamy. Mo¿emy zapobiegaæ zanieczy-
szczeniom powietrza, ska¿eniom wody,
giniêciu gatunków. Ka¿dy najmniejszy
ruch przyczynia siê do ocalenia planety.
Sama nauczka nie uchroni Ziemi od wszy-
stkich zagro¿eñ. A przecie¿ ¿yje tyle piêk-
nych i niezwyk³ych zwierz¹t, niektórych
jeszcze ¿adne oko nie widzia³o, a czasem
nawet nie wiedz¹c zagra¿amy ich ¿yciu.
Ziemia jest naszym jedynym i niezast¹-
pionym domem. I gdy bêdziemy postê-
powaæ w my�l ekologicznego pozdrowie-
nia Ziemi zrozumiemy, ¿e tworzymy nie-
rezerwalnê ca³o�æ, Ziemia mo¿e ¿yæ bez
nas , ale my bez niej nie.

KONKURS EKOLOGICZNY - CD.
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KONKURS EKOLOGICZNY - CD.
(dok. ze str. 11)

Reasumuj¹c:
* Nikt z nas nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e to w³a�nie my oddycha-

my tlenem wydychaj¹c dwutlenek wêgla, które ro�liny w³a�nie
przerabiaj¹ na tlen

* Nikt z nas nie ma w¹tpliwo�ci, i¿ zbudowani jeste�my z
tych samych pierwiastków, które zawiera Ziemia - z niej wy-
szli�my i do niej trzeba wróciæ

* Nikt z nas nie w¹tpliwo�ci, i¿ ¿yciodajna woda jest pod-
stawa wszelkiego ¿ycia

* Nikt z nas nie w¹tpliwo�ci, i¿ s³oñce - jak ogieñ potrafi
najlepiej i niezast¹pione niczym ogrzaæ - aby istnia³a jakakol-
wiek  egzystencja istot ¿ywych.

EKOROZWÓJ SZANS¥
PRZETRWANIA CYWILIZACJI

Ekorozwój inaczej rozwój zrównowa¿ony jest to rozwijanie
gospodarki pañstw w taki sposób, aby nie wykorzystywa³a ona
wszystkich zasobów przyrody w ci¹gu paru pokoleñ ludzkich,
ale i nie dewastowa³a ona �rodowiska naturalnego przez emisje:
�cieków przemys³owych, gazów cieplarnianych, py³ów i odpa-
dów tolistycznych oraz nie rozwija³a siê kosztem niszczenia  licz-
nych  gatunków  i  ca³ych  ekosystemów na naszej planecie.

Wszystkie dzia³ania bêd¹ce czê�ci¹ rozwoju zrównowa¿onego
zmierzaj¹ do zaprzestania ogólnopojêtej dewastacji �rodowiska da-
j¹c szansê na godn¹ egzystencjê ludzko�ci w przysz³ych wiekach,
która w innym wypadku mog³a by napotkaæ powa¿ne problemy kli-
matyczne czy energetyczne oraz poprawê jako�ci ¿ycia ludzi w dzi-
siejszych spo³eczeñstwach przy jednoczesnym zachowaniu walorów
�rodowiska naturalnego i ró¿norodno�ci gatunkowej.

Podsumowuj¹c, ekorozwój jest szans¹ dla nas i dla naszych
�dzieci�, gdy¿ zapewni im dzisiejszy (jak nie wiêkszy) dosta-
tek, a nawet wyrówna przepa�æ miêdzy biednymi krajami a bo-
gatymi, za cenê niewielkich wyrzeczeñ naszej cywilizacji dzi�,
takich jak: ograniczenie zysków przemys³u przez wprowadze-
nie ostrzejszych norm emisji zanieczyszczeñ, zaprzestanie ra-
bunkowego pozyskiwania zasobów naturalnych, wprowadze-
nie obowi¹zki recyklingu odpowiedniej ilo�ci odpadów (�mie-
ci) oraz pomoc krajom zacofanym w pokonywaniu przepa�ci
gospodarczej miêdzy nimi a krajami rozwiniêtymi.

Naukowe tezy ekologiczne ponadto zak³adaj¹ co nastêpuje:
* Przetrwanie cywilizacji - ¿ycia - oznacza pogodzenie interesów

ludzi wspó³czesnych z interesem prze¿ycia przysz³ych generacji
* Solidarno�ci ca³ej biosfery - �wiata ludzi, ro�lin i zwierz¹t

polega na partnerstwie. Oznacza to, i¿ ka¿dy problem cz³owie-
ka jest i powinien byæ partnerskim problemem �wiata ro�lin i
zwierz¹t i w tym systemie winien byæ rozpatrywany.

* Przyjêcie postawy szacunku wzglêdem Ziemi przez cz³o-
wieka, a tym samym wobec samego siebie jest podstaw¹ �wia-
domo�ci ekologicznej.

* Wszyscy oddychamy tym samym tlenem, jeste�my mie-
szkañcami tej samej planety i nasza egzystencja - jej przetrwa-
nie jest podtrzymywana dziêki biologicznemu systemowi Zie-
mi - której awaria bêdzie mia³a �miertelne skutki dla ludzi.

Tak wiêc �Ka¿da rana zadana Ziemi jest równie¿ ran¹ na
naszym organizmie�

Maciek Broda
Klasa III Gimnazjum w Istebnej

EKOROZWÓJ I JEGO WP£YW
NA ¯YCIE CZ£OWIEKA

Ekorozwój to pojêcie stosunkowo m³ode i mo¿e nie wszyst-
kim znane, jednak maj¹ce ogromny wp³yw na ¿ycie wspó³cze-
snego cz³owieka. Wi¹¿e siê ono �ci�le z tak zwan¹ �wiadomo�ci¹
ekologiczn¹ (to zrozumienie wszystkich zagro¿eñ wynikaj¹cych
z rozwoju przemys³u i techniki, wycinania lasów itp.)

W ekorozwoju nie chodzi bynajmniej o fanatyczne bronie-
nie ka¿dego wycinanego drzewka czy zapobieganie wszelkim
budowom przemys³owym. Ma on na celu wymuszenie rozs¹d-
nego gospodarowania  zasobami naturalnymi i odpowiedniego
ich zabezpieczenia (np. odnawianie lasów, oczyszczanie wód
rzecznych itp.) Tutaj wkracza �wiadomo�æ ekologiczna, która
powinna byæ wpajana ka¿demu od najm³odszych lat, jednak w
odpowiedni sposób. Tak aby pewne zachowania maj¹ce na celu
chronienie �rodowiska wesz³y w nawyk m³odemu cz³owiekowi
i by³y stosowane w doros³ym ¿yciu.

Ekorozwój a wiêc poszerzanie ochrony �rodowiska, ekosy-
stemu i ca³o�ci przyrody powinien byæ zawsze zrównowa¿ony i
stosowany do potrzeb ludzko�ci. Jest on dla cz³owieka bardzo
istotny, gdy¿ organizm ludzki, niestety, nie posiad³ zdolno�ci
samo¿ywno�ci i jest uzale¿niony od ni¿szych ogniw ³añcucha
pokarmowego. £añcuch pokarmowy jest doskona³ym uk³adem
zale¿no�ci miêdzy organizmami w przyrodzie a jego zachwia-
nie (poprzez nadmierne i niem¹dre korzystanie z dóbr natury)
mo¿e zagroziæ naszemu ¿yciu.

Kolejnym aspektem ekorozwoju jest dbanie o powietrze, któ-
rym oddychamy. Tutaj tak¿e nale¿y wspomnieæ o �zielonych p³u-
cach naszej planety", czyli o wy¿ej wspomnianych lasach, które
nie tylko dostarczaj¹ nam ¿yciodajnego tlenu, ale tak¿e poch³a-
niaj¹ znaczn¹ czê�æ spalin i innych wyziewów przemys³owych.

Nale¿y wspomnieæ tak¿e o godno�ci cz³owieka, która choæ
mo¿e niewielu z nas zastanawia siê nad tym, jest �ci�le uzale¿-
niona od naszego postêpowania wzglêdem przyrody. Prawie nikt
z nas nie w¹tpi w niemal¿e nieograniczone mo¿liwo�ci wspó³-
czesnej technologii. Trzeba siê jednak zastanowiæ czy nie staje-
my siê wiê�niami w³asnego umys³u i my�li technicznej, czy nie-
d³ugo nie bêdziemy zmuszeni do sztucznego podtrzymywania
¿ycia ludzkiego przez maszyny. ¯eromski pisa³ o �szklanych
domach" jako o raju, czym� piêknym, ale dla nas mog¹ siê one
w nied³ugim czasie staæ wiêzieniem, jedynym sposobem na prze-
trwanie i odizolowanie siê od ska¿onej czê�ci �rodowiska. Wie-
my, i¿ s¹ sztuczne sposoby otrzymywania tlenu, ale czy nie lep-
sza jest piêkna, prosta i zarazem  doskona³a fotosynteza ro�lin
jak¹ da³ nam sam Stwórca. Czy¿ nie chcemy cieszyæ siê sma-
kiem i ró¿norodno�ci¹ potraw dostarczanych nam przez przy-
rodê w postaci jarzyn, owoców, miês i innych, bo zwa¿aj¹c na
niesamowit¹ prêdko�æ rozwoju techniki ju¿ nied³ugo bêdziemy
mogli �cieszyæ siê jedzeniem skondensowanym w pigu³kach.
Uwa¿ajmy jednak by nie zabrak³o nam rozs¹dku i by owe  pigu³-
ki nie sta³y siê jedynym po¿ywieniem dostêpnym na Ziemi.

Osobi�cie uwa¿am, ¿e jednym z najwa¿niejszych celów
wspólczesnej ludzko�ci powinno byæ pogodzenie ekorozwoju
z rozwojem przemys³u i techniki. Pamiêtajmy, ¿e zasoby natu-
ralne naszej planety s¹ po to, by�my je wykorzystali, a nie po to,
by�my je grabili i niszczyli. W ¿yciu codziennm powinni�my
kierowaæ siê zdrowym rozs¹dkiem a nie chêci¹ zysku czy prze-
ciwnym �fanatyzmem" ekologicznym.

Wojciech Mróz
kl. IIIb - Gimnazjum Istebna
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Wspomnienie starej góralki

KAPLICZKA NA CZORNYM, CZYLI NA ZADNIM GRONIU W WI�LE
W czasie pobytu w Wi�le w dniu 29 kwietnia

br. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksan-
der Kwa�niewski og³osi³ oficjalnie, ¿e Zameczek,
usytuowany na Zadnim Groniu w Wi�le - przej-
muje z powrotem na prezydenck¹ siedzibê. W
sk³ad kompleksu wchodzi równie¿ ko�ció³ek od-
dziedziczony po Habsburgach (wybud. w 1909
r.). Byæ mo¿e, ¿e to w³a�nie z tym ko�ció³kiem -
kapliczk¹ wi¹¿e siê wspomnienie �Starej góral-
ki Zuzki�, które poni¿ej zamieszczamy.

Starzy ludzie bardzo sobie chwalili ¿ycie w za-
borze austriackim, gdy¿ m.in. powsta³o wtedy po³¹-
czenie �ze �wiatem�. Z Jab³onkowa poci¹giem mo¿-
na by³o dojechaæ do Wiednia, a  z Wiednia równie¿
konno jecha³o siê na polowanie do Kiczor, w be-
skidzkie lasy. Dziadek opowiada³ mi tak¹ historiê:

W Wiedniu ¿y³ ksi¹¿ê Fryderyk. Mia³ bardzo piêk-
n¹ ¿onê, ale ona m³odo umar³a, zostawiaj¹c córkê je-
dynaczkê, równie¿ piêkn¹ jak ona. Bardzo j¹ kocha³,
bo mu przypomina³a ¿onê. Lata mija³y, pozosta³ sa-
motny, córka dorasta³a. Jak go têsknota wziê³a, to go
dworacy wywo³ali na polowanie do Istebnej. W Ki-
czorach by³o bardzo du¿o g³uszców. W lesie by³ zbudowany  drew-
niany domek my�liwski, w którym by³y piwnice dobrze zaopa-
trzone w wina. Mo¿na siê te¿ by³o w pokojach przespaæ.

Córka dorasta³a - istna piêkno�æ, ale i zalotna by³a. Ksi¹¿ê
rad by j¹ wydaæ za m¹¿, staraj¹cych siê o rêkê mia³a mnóstwo,
lecz wszystkich odrzuca³a. Kiedy pewnego dnia ojciec nalega³,
by siê zgodzi³a ju¿ wyj�æ za m¹¿, odpowiedzia³a:

Jak siê bêdê wydawa³a, mój wybrany bêdzie najpiêkniejszy
w pañstwie. Ojcu wypada³o tylko czekaæ i ju¿ nic nie mówi³.

Pewnego razu znów wybiera³ siê na polowanie do Istebnej,
córka Eliza - bo tak mia³a na imiê - upar³a siê, ¿e te¿ pojedzie.
Ju¿ to obmy�li³a - do Jab³onkowa pojedzie poci¹giem, a koñ i
kolasa te¿. Potem siê przesi¹dzie, pojedzie z ni¹ Janko jako ku-
czer. By³ to m³ody góral z Istebnej, s³u¿¹cy przy koniach. U nas
takiego s³u¿¹cego nazywaj¹ kuczer. Ksi¹¿ê zazwyczaj ulega³
jej kaprysom, wiêc zezwoli³ na to, a Jankowi da³ specjalne roz-
porz¹dzenia, by uwa¿a³ w drodze. Janek przygotowa³ kolasê,
Eliza siê wystroi³a i jad¹. Ca³e towarzystwo i jej ojciec pojecha-
li wcze�niej. Eliza siedzi w kolasie, rozgl¹da siê i wzdycha ¿a-
³o�nie. Janko nie móg³ poj¹æ, czego jej brakuje - ma kochaj¹ce-
go ojca, wszystkie wygody, urodê, bogactwo. A on jest bied-
nym sierot¹ i zadowolony z ¿ycia!

Jak przejechali ju¿ Istebn¹, jechali na Kubalonkê. Gdy prze-
jechali Kubalonkê kaza³a Jankowi zatrzymaæ siê. Wyskoczy³a z
kolasy, siad³a na pniu i kaza³a Jankowi usi¹�æ obok. Janko nie-
�mia³y, ale pos³uszny stan¹³ troszeczkê dalej. Wtedy ona pod-
skoczy³a do niego, zaczê³a go �ciskaæ i ca³owaæ mówi¹c: - Jan-
ko, musisz byæ moim. Jankowi siê nogi zatrzês³y ze strachu, bo
gdyby to ksi¹¿ê zobaczy³, to by go z miejsca zastrzeli³. A z od-
dali by³o s³ychaæ  nadje¿d¿aj¹cego ksiêcia ze swoim orszakiem.
Jankowi siê nogi trzês³y ze strachu, ale Eliza trzyma³a go moc-
no. Spotkali siê z ojcem, który przystan¹³ zdumiony, co ta jego
jedynaczka wyprawia. Ale ona natychmiast skoczy³a do ojca,
u�ciska³a go i mówi: - Powiedzia³am Ci kiedy�, ¿e mój wybra-

ny bêdzie najpiêkniejszy z moich znajomych i jego chcê za mê¿a.
- Ksi¹¿ê spojrza³ na Janka i dopiero teraz dostrzeg³, jaki on jest
urodziwy. Nigdy mu siê nie przygl¹da³, ale teraz widzi i nie
wie, kto jest piêkniejszy - córka czy Janko. A tak do siebie byli
podobni, jak dwie krople wody. W koñcu wo³a: - To byæ nie
mo¿e! - Wtedy córka mu mówi: - Albo mnie zabij, albo bêdê
¿on¹ Janka!

Co mia³ robiæ? Córkê kocha³, zabiæ jej nie móg³. Z pomoc¹
przysz³o mu towarzystwo, a zw³aszcza damy, które mówi³y, ¿e
wola³yby Janka ni¿ swoich przepitych panoczków.

Ojciec oponowa³, ale córka ju¿ zauwa¿y³a, ¿e jej ojciec ustê-
puje, wiêc wypowiedzia³a drug¹ pro�bê. - Ja nie chcê mieæ we-
sela w Wiedniu, ale tu, w lesie, gdzie Jankowi wyzna³am mi-
³o�æ. Ksiêciu to by³o na rêkê, bo nikt nie zobaczy za kogo córka
wychodzi za m¹¿. D³ugo siê im przygl¹da³, ale bardzo mu siê ta
para podoba³a, ¿e w koñcu ust¹pi³ i zgodzi³ siê na ten �lub. Ale
dopiero za 6 tygodni.

Przez ten czas sprowadzi³ robotników, którzy wybudowali
piêkn¹ kapliczkê z beli modrzewiowych. W tej kapliczce, któr¹
ksi¹¿ê ofiarowa³ im w prezencie �lubnym, wziêli �lub.

Ta kapliczka stoi tam po dzieñ dzisiejszy.
Potem w s¹siedztwie wybudowano zamek, do którego przy-

je¿d¿a³ prezydent Ignacy Mo�cicki. Chodzi³ te¿ do tej kapliczki
i odprawia³  tam mszê �wiêt¹ ksi¹dz pra³at Emanuel Grim. Po-
tem ks. Grim zaprosi³ prezydenta Mo�cickiego do Istebnej i
osobi�cie widzia³am, jak prezydent klêcza³ w naszym ko�ciele
w ³aweczce dla niego przeznaczonej. W naszym ko�ciele jest
te¿ tron, na którym zasiedli na razie dwaj prezydenci: Ignacy
Mo�cicki i Lech Wa³êsa.

A kapliczka na Zadnim Groniu stoi do dzisiaj. Jest najstar-
sz¹ z tych, które znam i by³am tam. Wprawdzie terytorialnie
nale¿y do gminy Wis³a, ale pierwszy �lub w tej kapliczce bra³
Istebniok! Wspomnienie Zuzanny Gembo³y�

spisa³a Krystyna Rucka
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IX
MIÊDZYSZKOLNY

KONKURS
WIEDZY O REGIONIE

Istebna - Zaolzie
4.06.2002 r.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs odbêdzie siê

4.06.2002 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Isteb-
nej - Zaolziu.

2. Celem konkursu jest:
a. wzbudzenie zainteresowania histori¹, geografi¹ oraz kul-

tur¹ naszej Trójwsi;
b. ukazanie piêkna jêzyka gwarowego;
c. poszerzenie wiedzy na temat Beskidu �l¹skiego.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch czê�ciach:
- czê�æ I - pisemna (godz. 9.15): rozwi¹zanie testu,
- czê�æ II (godz. 11.00): scenka teatralna zwi¹zana z ¿yciem

grali �l¹skich.
4. Do konkursu przystêpuj¹ uczniowie wszystkich szkó³

w Trójwsi.
5. W obu etapach mog¹ braæ udzia³ ró¿ni uczniowie.
6. Konkurs swoim zakresem obejmuje:

Czê�æ I:
a. geografiê Beskidu �l¹skiego,
b. historiê naszego regionu,
c. kulturê materialn¹: budownictwo, narzêdzia, sprzêty, rze-

mios³o, stroje,
d. kulturê duchow¹:
- folklor muzyczny, taniec, �piew, obrzêdy i zwyczaje,
- twórczo�æ literack¹ (poezja, legendy, podania).

Czê�æ II:
Kilkoro dzieci prezentuje scenkê tematycznie zwi¹zan¹ z

¿yciem (przesz³ym lub obecnym) górali �l¹skich.
7. Jurorzy oceniaæ bêd¹:
- oryginalno�æ gwary i tekstu,
- stroje,
- sposób przedstawienia tematu,
- scenografiê, rekwizyty itp.
8. W sk³ad jury wejd¹:
Anna Bury, Zuzanna Kawulok, Ma³gorzata Kiere�, Jadwiga

Zabawska, Franciszka I Stanis³aw Proboszowie, Józefa Broda,
Piotr Kohut, Rafa³ i Zbigniew Wa³achowie.

9. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do SP-2 w Istebnej - Za-
olziu na nr tel. 855 60 41 do dnia 31.05.2002 r.

Honorowi Go�cie Konkursu: Danuta Rabin - wójt Gminy
Istebna, Teresa Stañko, Jan Gazur, Jerzy Micha³ek, Pawe³ Ruc-
ki, Krystyna Rucka - redaktor �Naszej Trójwsi�.

Organizatorzy: Szko³a Podstawowa nr 2 w Istebnej - Zaol-
ziu, GOK Istebna.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Od-
dzia³ �Wis³a� w Wi�le, 43 460 Wis³a, ul. Lipowa 4a, tel./fax
033 855 34 80, 033 855 35 60.

GÓRSKI SZLAK SPACEROWY

IM. JERZEGO KUKUCZKI
Wytyczany w Miêdzynarodowym Roku Gór w celu u³atwie-

nia turystom bezpiecznego poznania:
- Istebnej z jej bogactwem po�ród którego wychowywa³ siê

wzrastaj¹c w warto�ci J. Kukuczka,
- zbiorów ukazuj¹cych osobowo�ci i dokumentuj¹cych osi¹-

gniêcia himalaistyczne,
- walorów przyrodniczych �rodowiska le�nego Beskidu �l¹-

skiego.
Akceptujemy za³o¿enia oraz przebieg ni¿ej opisanego szlaku:
- Kubalonka, Osiedle, Olecki, Tokarzonka, Wilcze (Izba

Pamiêci J.Kukuczki), Pr¹dowiec, �cie¿ka dydaktyczno-przyro-
dnicza Olza, Dzielec (O�rodek Edukacji Ekologicznej), Cen-
trum (tablica pamiêci J. Kukuczki).

Urz¹d Gminy Istebna
Nadle�nictwo Wis³a

Stra¿ Graniczna
Izba Pamiêci Jerzego Kukuczki

PTTK Oddzia³ �Wis³a�

RAJD GÓRSKI

SZLAKIEM IM. JERZEGO KUKUCZKI

W Miêdzynarodowym Roku Gór z inicjatywy �rodowisk
ludzi zwi¹zanych z nimi. Oddzia³u PTTK �Wis³a�, pamiê-
taj¹c o najwiêkszym cz³owieku gór - Jerzym Kukuczce- zdo-
bywcy korony Himalajów, wytyczy³ Górski Szlak Spacero-
wy jego imienia o niebieskich znakach. Przebiega on w Isteb-
nej na trasie: Kubalonka, Olecki, Izba Pamiêci J. Kukuczki na
Wilczym, Pr¹dowiec, �cie¿ka dydaktyczno- przyrodnicza
�Olza�, Dzielec, Tablica pamiêci J. Kukuczki w Centrum. Uro-
czyste otwarcie Szlaku nast¹pi³o 25 maja podczas Rajdu w któ-
rym uczestniczy³o 21 grup rajdowych m³odzie¿y szkolnej i har-
cerskiej w tym ze szkól im J. Kukuczki oraz tury�ci indywidu-
alni. Udzia³ patronuj¹cych pos³ów �l¹skich Jana Rzyme³ki, Jana
Szwarca, Stanis³awa Zadory, starosty cieszyñskiego Witolda
Dzier¿awskiego, radnych powiatowych Ewy Go³êbiowskiej,
Józefa Brody, Józefa Micha³ka, Jana Knopka, w³adz gminy Isteb-
na z z-c¹ wójta Bogus³awem Juroszkiem, sekretarzem Teres¹
t.aszewsk¹, radnym Józefem Bockiem, �wiadczy o ¿ywej pa-
miêci dla cz³owieka nieroz³¹cznie zwi¹zanego z Istebna. Szcze-

(dok. na str. 15)
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Rajd przebiega³ w atmosferze zabawy i realizowanych celów
kszta³c¹cych, której nie zepsu³ nawet przelotny deszcz.

Inicjatywa ta dosz³a do skutku, dziêki integruj¹cemu dzia-
³aniu osoby J. Kukuczki na �rodowiska pozarz¹dowe, samorz¹-
dy gminne i powiatowe, przedsiêbiorców istebniañskich pp. Te-
resê Kamiñsk¹, Genowefê Juroszek, Franciszka Kawuloka, Cze-
s³awa Moje�cika oraz opracowuj¹cego projekty graficzne Eu-
geniusza Bia³asa. Równie¿ szczególne podziêkowania nale¿¹
siê Dyrekcji i m³odzie¿y ZSGH w Wi�le za obs³ugê gastrono-
miczn¹ a przede wszystkim du¿emu zaanga¿owaniu osób bez-
po�rednio organizuj¹cych to przedsiêwziêcie. Opinie uczestni-
ków i go�ci Rajdu utwierdza³y w przekonaniu o potrzebie przy-
gotowañ do przysz³orocznego spotkania na Wilczym.

Komandor Rajdu Janusz Studziñski

POWIAT BEZ GRANIC
W sobotê 25.05.2002 r. na obiektach KS Beskidu Sko-

czów reprezentacje gminy Istebna w siatkówce i biegach szta-
fetowych bra³y udzia³ w imprezie sportowo-rekreacyjnej
�POWIAT BEZ GRANIC�. W biegach sztafetowych 20 oso-
bowa sztafeta z Istebnej po emocjonuj¹cej walce zajê³a 5
miejsce w 12 zespo³owej stawce reprezentacji gmin i powia-
tu cieszyñskiego, byli�my o 1 miejsce lepsi ni¿ w zesz³ym roku.

Natomiast ekipa siatkarzy (g³ównie zawodnicy z Istebnej
Zaolzia) zajê³a bardzo wysokie 2 miejsce.

W ramach organizowanej imprezy odby³a siê uroczysta ce-
remonia wrêczenia odznaki Zas³u¿ony dzia³acz Sportu, w�ród
laureatów tegorocznej edycji znalaz³o siê dwóch przedstawi-
cieli naszej gminy. Pawe³ Gorzo³ka i Tadeusz Maciejiczek, któ-
rzy otrzymali z³ote odznaki.

Reprezentacje wraca³y do Istebnej wioz¹c zdobyte puchary
by³y bardzo zadowolone z udzia³u w udanej imprezie co na d³ugo
zostanie w pamiêci uczestników.

J. Waszut.

RAJD GÓRSKI

SZLAKIEM IM. JERZEGO KUKUCZKI

(dok. ze str. 14)

góln¹ oprawê stanowi³ koncert powitalny uczestników Rajdu
na stadionie zimowym COS Kubalonka kapeli Zbigniewa Wa-
³acha oraz utwór improwizowany na kanwie pie�ni �Chwalcie
³¹ki umajone�, niesiony echem po beskidzkich groniach, w nie-
powtarzalnym wykonaniu Józefa Brody. Rozwi¹zanie liny ta-
ternickiej symbolizuj¹ce otwarcie szlaku i rajdu przez go�cia
honorowego ¿onê J. Kukuczki - Cecyliê, spotka³o siê z ¿ywymi
oklaskami 250 uczestników Rajdu. Grupy m³odzie¿y wyró¿nia-
j¹ce siê odznak¹ rajdow¹, prowadzone przez przewodników
beskidzkich wyrusza³y na szlak po spo¿ytym II �niadaniu, zao-
patrzone w materia³y informacyjne ³¹cznie z opracowanym pro-
spektem Szlaku. Po 90 min ciekawej widokowo i poznawczo
wêdrówki dociera³y do Izby na Wilczym, przyjmowane przez
opiekunkê zbiorów oraz himalaistê Walentego Nendze, który w
zaimprowizowanym obozowisku przedstawia³ wyposa¿enie oraz
odpowiada³ na niekoñcz¹ce siê pytania o wspólnych wyprawach
z J. Kukuczk¹. Kolejne 90 min. marszu z doznaniami estetycz-
nymi i porcj¹ wiedzy przyrodniczej, doprowadza³o m³odzie¿
do Amfiteatru nad Olz¹, gdzie czeka³ turystyczny obiad oraz
przeprowadzone zosta³y konkursy. Harcerski Klub Taternicki z
Katowic -w którym J. Kukuczk¹ zdobywa³ pierwsze do�wiad-
czenia - demonstrowa³ widowiskowe techniki taternickie, a na-
wet umo¿liwia³ czynne uczestniczenie w przygotowanych ewo-
lucjach.

Podsumowane konkursy artystyczne oraz wiedzy o Jerzym
Kukuczce i Beskidzie �l¹skim pozwoli³y wyró¿niæ grupy raj-
dowe, spo�ród których: III m-ca zajê³y SP nr l w Wi�le pod opiek¹
pani Haliny Jurczyñskiej oraz LO w Wi�le pod opiek¹ pani Anny
W¹sowicz. II m-ca przyznano I Szczepowi ZHP im Obroñców
Katowic pod opiek¹ pani Marty Nendzy oraz Gimnazjum nr 11
im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Bia³ej pod opiek¹ pani Joanny
Kubicy. I m-ca grupy z SP nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Ja-
strzêbiu Zdroju pod opiek¹ pani Agnieszki Pa�, El¿biety Ku³ak
, Edyty Matyjasik, Zofii Magiery oraz Gimnazjum Towarzy-
stwa Ewangelickiego w Cieszynie pod opiek¹ pani Anny Hus-
sar. Zwyciêzców nagrodzono pucharami ufundowanymi przez
Starostê Cieszyñskiego, a wszystkie wyró¿nione grupy oprócz
dyplomów otrzyma³y cenne pami¹tki filatelistyczne oraz pla-
katy z podobizn¹ zdobywcy korony Himalajów przekazane przez
Cecyliê Kukuczka. Szczególnie mi³¹ chwil¹ wzbudzaj¹c¹ ogól-
ny aplauz by³y podziêkowania z³o¿one przez parlamentarzy-
stów pani Cecylii Kukuczka, którzy wi¹zank¹ kwiatów oraz kry-
szta³owym pucharem wyrazili wdziêczno�æ zgromadzonym za
kultywowanie pamiêci, udostêpnianie zbiorów, prowadzenie pre-
lekcji oraz utrzymywanie wiêzi z placówkami o�wiatowymi i
dru¿ynami harcerskimi im. Jerzego Kukuczki- W tak uroczy-
stym i pogodnym nastroju honorowy go�æ rajdu podziêkowa³
uczestnicz¹cej m³odzie¿y oraz zaprosi³ na przysz³oroczn¹ edy-
cje, zaznaczaj¹c ¿e szlak o ka¿dej porze roku zaprowadzi na
Wilcze i pod tablicê pamiêci a Izba - po wcze�niejszym uzgo-
dnieniu -zostanie udostêpniona zwiedzaj¹cym z mo¿liwo�ci¹ za-
prezentowania prelekcji wzbogaconej o prze�rocza z wypraw
himalaistycznych. Grupy uczestników wyruszy³y na trzeci od-
cinek Rajdu koñcz¹cy siê zapaleniem lampki pod tablic¹ Jerze-
go Kukuczki w Istebnej Centrum.

WYSTAWA TWÓRCZO�CI
LUDOWEJ

ISTEBNA 2002
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej serdecznie zapra-

sza do udzia³u w tegorocznej �Wystawie Twórczo�ci Lu-
dowej Istebna 2002� organizowanej w ramach Tygodnia
Kultury Beskidzkiej w terminie:

19 lipiec - 11 sierpnia (dawny budynek Zasadniczej Szko-
³y Zawodowej w Istebnej). Zapraszamy wszystkich twórców
ludowych i osoby zajmuj¹ce siê twórczo�ci¹ ludow¹ do pre-
zentacji swoich prac.

Wystawa zakresem obejmowaæ bêdzie koronkê, haft, rze�-
bê, malarstwo, kowalstwo artystyczne, strój ludowy (istnieje
równie¿ mo¿liwo�æ sprzeda¿y).

Prace prosimy sk³adaæ w biurze GOK (pokój 212 Urzêdu
Gminy)  od 1 do 17 lipca br. w godz. 8.00 - 15.00.
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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

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

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

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

SUKCES SIATKARZY
W �POWIECIE BEZ GRANIC�

Kolejny raz mile zaskoczy³a nas nasza grupa siatkarzy -
amatorów. W ramach imprezy sportowej organizowanej przez
Starostwo Powiatowe i gminy powiatu cieszyñskiego p.n. �Po-
wiat bez granic�, która odby³a siê w Skoczowie w sobotê dnia
25 maja, wziê³a udzia³ w turnieju pi³ki siatkowej dru¿yna re-
prezentuj¹ca nasz¹ gminê w sk³adzie: Wojciech (kapitan) i An-
drzej Go�ciniakowie, Wies³aw Legierski, Wies³aw Zaj¹c, Ma-
rek H³¹d, Jakub Kozielski, Wojciech Kaczmarzyk. Turniej odby-
wa³ siê na wolnym powietrzu na nowych boiskach o powierzchni
tartanowej, do której nasi zawodnicy nie byli przyzwyczajeni.
Sporym utrudnieniem by³ padaj¹cy od czasu do czasu drobny
deszcze, który zwil¿a³ i tak �lisk¹ nawierzchniê, przez co gra
by³a trudniejsza i bardziej loteryjna ni¿ zwykle. Do turnieju
zg³oszonych zosta³o 7 dru¿yn z miast: Dêbowca, Ha¿lacha, Isteb-
nej, Skoczowa, Strumienia, Wis³y i Zebrzydowic. Nasi zawo-
dnicy znale�li siê w grupie z Wis³¹, Strumieniem i  Zebrzydo-
wicami pokonuj¹c wszystkie te dru¿yny wynikami 2:0. mecze
w grupie odbywa³y siê systemem do 17 pkt w secie i do dwóch
wygranych setów, tie-break do 11 punktów. Najtrudniejsza do
ogrania by³a s¹siedzka dru¿yna z Wis³y, ale �wietna zagrywka
wszystkich zawodników i mocny atak Andrzeja Go�ciniaka
przypieczêtowa³ zwyciêstwo, a tym samym miejsce w finale.
Fina³ to spotkanie ze zdecydowanym faworytem, dru¿yn¹ STS
Skoczów. Klasa zespo³u ze Skoczowa, zmêczenie naszych za-
wodników (grali ju¿ 3 mecz z rzêdu bez odpoczynku!) a tak¿e
nieco nerwowe prowadzenie gry w pierwszym secie spowodo-
wa³y, ¿e mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:0 dla STS Skoczów.
Walka zosta³a nawi¹zana, szczególnie ³adny by³ drugi set, w
którym dru¿yna pokaza³a bardzo ³adn¹ grê zespo³ow¹, ze szcze-
gólnie dobrym rozegraniem Wojciecha Go�ciniaka. Trzecie
miejsce zajê³a dru¿yna z Wis³y równie¿ prezentuj¹ca solidne
siatkarskie przygotowanie. Na zakoñczenie odby³o siê uroczy-
ste wrêczenie pucharów i dyplomów dla zwyciêskich dru¿yn.
Nasi zawodnicy wrócili bardzo zadowoleni i usatysfakcjono-
wani zajêciem 2 miejsca. Puchar przekazany zosta³ Wójtowi
naszej gminy Pani Danucie Rabin i do³¹czony do licznej kolek-
cji siatkarskich trofeów. Oby wiêcej takich mi³ych sportowych
wie�ci. Ostatnie sukcesy naszych siatkarzy �wiadcz¹ o tym, ¿e
poziom tej dyscypliny sportu w naszej gminie ro�nie, przede
wszystkim dziêki osobistemu zaanga¿owaniu, wrêcz siatkarskiej
pasji zawodników.

Wies³aw Legierski, Istebna
legierski@wp.pl


