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1 Czerwca Dzieñ Dziecka
�Nikt nie zrozumie, jak kto� tak ma³y
mo¿e tak bardzo zmieniæ �wiat,
dopóki nie we�mie swoje dziecko w ramiona�

 Petery Gray

Wszystkim naszym dzieciom z oka-
zji Dnia Dziecka ¿yczymy du¿o rado-
�ci,zdrowia, pomy�lno�ci, mi³o�ci rodzi-
cielskiej i spe³nienia marzeñ.

¯yczymy pogodnego dzieciñstwa,
udanych zabaw z rówie�nikami i po-
my�lnych wyników w nauce.

23 Czerwca Dzieñ Ojca

�Zaprawdê b³ogos³awiony jest mê¿czyzna,
którego wiele delikatnych g³osów nazywa �tat¹�.

L. M. Child

Z okazji Dnia Ojca du¿o zdrowia, pomy�lno�ci, satysfakcji i rado�ci
z ¿ycia rodzinnego oraz sukcesów w ¿yciu osobistym i zawodowym

¿ycz¹ Wójt Gminy oraz Zespó³ Redakcyjny

� Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii w Krakowie
przeprowadzi w najbli¿szym czasie badania terenowe na obszarze Beskidu
�l¹skiego ze szczególnym uwzglêdnieniem Jaworzynki.

Zwracamy siê wiêc z pro�b¹ do mieszkañców naszej gminy o zrozu-
mienie i ¿yczliwo�æ w prowadzonych rozmowach, a zebrane informacje
zostan¹ wykorzystane wy³¹cznie do opracowañ naukowych.

Badania na temat �Wspó³czesna wie� karpacka. Zbie¿no�ci i odrêbno-
�ci regionalne� przeprowadzi mgr Ewa Baniowska.

� Przypominam, ¿e 15 maja br. up³yn¹³ termin p³atno�ci II raty podatku
rolnego, le�nego oraz od nieruchomo�ci.

� Informujê, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Nr XXIII/180/2000 Rady Gminy
op³ata za usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na 2001 r.
wynosi 1,- z³ miesiêcznie od osoby w wieku powy¿ej 18 lat.

Termin p³atno�ci: 15 marca, 15 maja, 15 wrze�nia, 15 listopada.
Wszystkie osoby, które nie zawar³y umowy na indywidualne usuwanie

odpadów proszê o uregulowanie nale¿no�ci.
Uchylanie siê od p³atno�ci spowoduje skierowanie sprawy do Kolegium

d/s Wykroczeñ.
Danuta Rabin

Wójt Gminy

Obwieszczenie
Wójta Gminy Istebna
z dnia 30. 05. 2001 r.

Wójt Gminy Istebna informuje o wyst¹pieniu na terenie gmi-
ny Istebna choroby zaka�nej zwierz¹t � w�cieklizny oraz o zaka-
zach i nakazach obowi¹zuj¹cych na obszarze objêtym chorob¹,
wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Nr 8/2001 Wojewody �l¹skiego z
dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zwalczania w�cieklizny u zwie-
rz¹t na terenie gminy Istebna w powiecie cieszyñskim.

Rozporz¹dzenie Nr 8/2001
Wojewody �l¹skiego
z 25 maja 2001 roku

w sprawie zwalczania w�cieklizny u zwierz¹t na
terenie gminy Istebna w powiecie cieszyñskim.

Na podstawie art. 39 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administra-
cji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577, z pó�n.
zm.) oraz art. 23, art. 51 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�-
nych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz.
U. Nr 66 z 1999 r. poz. 752 z pó�n. zm.)

zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1

Og³asza siê wyst¹pienie choroby zaka�nej zwierz¹t � w�cie-
klizny na terenie gminy Istebna, w so³ectwie Istebna, na obszarze
ograniczonym:

� od pó³nocy szlakiem turystycznym czerwonym ³¹cz¹cym
miejscowo�æ Kubalonkê przez szczyt Beskid, prze³êcz £¹czecko
do szczytu Kiczory,

� od wschodu drog¹ wojewódzk¹ nr 941 od miejscowo�ci Ku-
balonka do miejscowo�ci Jaworzynka � Krzy¿owa,

� od po³udnia drog¹ wojewódzk¹ nr 943 od miejscowo�ci Jawo-
rzynka � Krzy¿owa do przej�cia granicznego Jasnowice � Bukowiec,

� od zachodu od przej�cia granicznego Jasnowice � Bukowiec
granic¹ Pañstwa z republik¹ czesk¹ do szczytu Kiczory.

§ 2
Za obszar zagro¿ony w�cieklizn¹ uznaje siê w gminie Istebna:

so³ectwo Istebna oraz czê�æ so³ectwa Jaworzynka pomiêdzy rze-
k¹ Czadeczk¹ a granic¹ Pañstwa z Republik¹ Czesk¹ i Republik¹
S³owack¹. (c.d. na str. 2)
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Masz w rodzinie problem alkoholowy przyjd� do nas, spo-
tkania odbywaj¹ siê we wtorki i w czwartki w godz. od 15.00�
20.00 w Stra¿nicy w Istebnej II piêtro.

Zapraszaj¹ AA

§ 3
Na obszarze wymienionym w § 2 zakazuje siê:
1. organizowanie spêdów, targów, wystaw zwierz¹t bez ze-

zwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie,
2. organizowania le�nych wycieczek i pikników oraz zbioru

runa le�nego,
3. organizowania polowañ indywidualnych i zbiorowych oraz

od³owu zwierz¹t,
4. u¿ywania psów przy wykonywaniu odstrza³ów sanitarnych

zwierzyny ³ownej,
5. otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pad³ych

oraz pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych,
6. pozyskiwania w celach u¿ytkowych, konsumpcyjnych lub

handlowych, jakichkolwiek czê�ci narz¹dów i skór pochodz¹cych
z odstrza³ów sanitarnych, jak równie¿ ze zwierz¹t, u których stwier-
dzono podejrzenie o w�ciekliznê lub j¹ potwierdzono badaniami
urzêdowymi,

7. wprowadzania na obszar i wyprowadzania z obszaru okre-
�lonego w § 2 psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Cieszynie.

§ 4
Na obszarze wymienionym w § 2 nakazuje siê:
1. prowadzenie przegl¹dów zwierz¹t oraz ich miejsc przeby-

wania zgodnie z nakazami �l¹skiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii,

2. oczyszczanie i odka¿anie miejsc przebywania zwierz¹t lub
miejsc przechowywania zw³ok zwierzêcych i odka¿anie �rodków
transportu s³u¿¹cych do ich przewozu,

3. umieszczenie przy drogach przebiegaj¹cych w�ród i obok
kompleksów le�nych tablic informacyjnych z trwa³ym i wyra�-
nym napisem �Uwaga!!! Obszar zagro¿ony w�cieklizn¹! Wstêp
wzbroniony!�.

§ 5
1. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 3 i 4 rozporz¹dzenia

obowi¹zuj¹ wszystkich obywateli zamieszka³ych lub przebywa-
j¹cych czasowo na wymienionym w § 2 obszarze, a tak¿e w³a�ci-
cieli, posiadaczy, zarz¹dców gruntów, s³u¿bê le�n¹, my�liwych,
zarz¹dców lub dzier¿awców obwodów ³owieckich, z wyj¹tkiem
nakazu, o którym mowa w § 4 pkt 3 obowi¹zuj¹cego zarz¹dców
dróg.

2. Zakazy i nakazy wymienione w § 3 i 4 obowi¹zuj¹ na ob-
szarze okre�lonym w § 2 do czasu stwierdzenia wyga�niêcia w�cie-
klizny.

§ 6
Winni naruszenia postanowieñ rozporz¹dzenia podlegaj¹ ka-

rze aresztu albo grzywny.
§ 7

1. Wykonanie niniejszego rozporz¹dzenia powierza siê Staro-
�cie Cieszyñskiemu i Wójtowi Gminy Istebna, którzy zawiado-
mi¹ ludno�æ o nakazach i zakazach wynikaj¹cych z niniejszego
rozporz¹dzenia przez rozplakatowanie obwieszczeñ i w inny spo-
sób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy.

3. Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê �l¹-
skiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Katowicach
oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Cieszynie.

§ 8
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w

sposób okre�lony w § 7. 1.
2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa �l¹skiego.

Wojewoda �l¹ski
W. Winkler

ROZSTRZYGNIÊCIA
PRZETARGÓW

Zarz¹d Gminy w Istebnej
43-470 Istebna 1000,  tel./fax 033 855 65 00
uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia przetargu nie-
ograniczonego na:
BUDOWÊ O�WIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE
POWIATOWEJ NR 04358 JAWORZYNKA TRZYCATEK
Komisja przetargowa w dniu 21.05.2001 r. wybra³a ofertê firmy:
EL-TEL Juroszek
Tadeusz Juroszek, 43-476 Jaworzynka 542
Cena netto wybranej oferty wynosi: 22.087,61 z³.

*   *   *

Zarz¹d Gminy w Istebnej
43-470 Istebna, tel./fax 033 85 56  500
uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia przetargu nie-
ograniczonego na:
WY£O¯ENIE KOSTK¥ BRUKOW¥ PLACU O�RODKA
SPORTOWEGO W ISTEBNEJ
Komisja przetargowa w dniu 21.05.2001 r. wybra³a ofertê Firmy:
Budowa Obiektów Drogowych
Wywóz Nieczysto�ci - Handel
Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301
Cena netto wybranej oferty - 71.488,81 z³.

*   *   *

Zarz¹d Gminy w Istebnej
43-470 Istebna 1000, tel./fax 033 85 56 500
uprzejmie informuje, ¿e w  wyniku rozstrzygniêcia dwóch nieza-
le¿nych przetargów nieograniczonych na:
1. Remont cz¹stkowy dróg gminnych we wsi Koniaków.
2. Remont cz¹stkowy dróg gminnych we wsi Istebna.
Komisja przetargowa w dniu 21.05.2001 r. wybra³a oferty Firm:
- dla zadania pierwszego
Budowa Obiektów Drogowych
Wywóz Nieczysto�ci Handel
Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301
- dla zadania drugiego
�BRUKARSTWO� Budowa Obiektów Drogowych
in¿. Józef Noga, ul. G. Morcinka 7/42, 43-430 Skoczów
Cena netto wybranej oferty  - ceny jednostkowe.

Wójt Danuta Rabin

 SUKCES WI�LAÑSKIEJ POLICJI
W dniu  26 .04. 2001r. w wyniku dzia³añ funkcjonariusze

Komisariatu Policji w Wi�le, w jednej z wi�lañskich szkó³  do-
konali rozbicia jednej z grup zajmuj¹cej siê rozprowadzaniem
narkotyków na terenie szko³y.

W wyniku przeprowadzonych czynno�ci zatrzymano osiem
osób, w tym troje nieletnich.

Zatrzymanym , doros³ym osobom przedstawiono zarzuty,
nieletnich wys³uchano jako  sprawców czynu karalnego za po-
siadanie i handel  narkotyków tj. o przestêpstwa z art.  45, 46,
48 Ustawy z dnia 24.04.1997r z pó�niejszymi zmianami o prze-
ciwdzia³aniu narkomanii, w zwi¹zku z art.12 kk.   J.P.
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�L¥SKA REGIONALNA KASA CHORYCH
uprzejmie informuje, ¿e 11 czerwca br. zostanie uruchomiony

ogólnopolski telefon informacyjny Regionalnych Kas Chorych. Pod
numerem 94 � 88 ubezpieczeni bêd¹ mogli uzyskaæ niezbêdne infor-
macje o nowym systemie ubezpieczeñ zdrowotnych: np. jak uzy-
skaæ bezp³atne �wiadczenie, jak wybraæ i zmieniæ lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej, jakie prawa ma pacjent, z jakimi placówkami
kasa chorych zawar³a kontrakty na �wiadczenie us³ug medycznych.

W ramach ww. us³ugi ubezpieczeni z terenu by³ego wojewódz-
twa katowickiego uzyskaj¹ po³¹czenie ze �l¹sk¹ Kas¹ Chorych po-
przez wybranie numeru czterocyfrowego 94�88. Natomiast ubez-
pieczeni mieszkaj¹cy lub przebywaj¹cy poza obszarem by³ego wo-
jewództwa katowickiego, chc¹cy skorzystaæ z informacji naszej kasy
chorych, uzyskaj¹ po³¹czenie wybieraj¹c przed numerem 94�88 nu-
mer kierunkowy 032.

Linia informacyjna bêdzie do dyspozycji ubezpieczonych co-
dziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do 17.00, w
soboty od 9.00 do 13.00.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jako przedstawiciele i reprezentanci
wspólnoty mieszkañców gminy jeste�cie Pañstwo zainteresowani prze-
kazaniem im wiedzy o sposobie rozwi¹zywania najistotniejszych pro-
blemów zdrowotnych, zwracamy siê z gor¹c¹ pro�b¹ o zaanga¿owa-
nie w promocjê tego ogólnopolskiego telefonu informacyjnego.

Ewentualne pytania prosimy kierowaæ do Departamentu Komu-
nikacji Spo³ecznej �RKCh, tel. 735 16 48, 735 16 49.

POGOTOWIE RATUNKOWE l POMOC DORA�NA
Ka¿da osoba, bez wzglêdu na miejsce przebywania na terenie kraju,

mo¿e skorzystaæ z pomocy pogotowia ratunkowego. Zadaniem pogoto-
wia ratunkowego jest ratowanie ¿ycia cz³owieka. Pogotowie udziela
zatem pomocy w takich przypadkach jak: wypadek, poród, nag³e zacho-
rowanie lub pogorszenie stanu zdrowia powoduj¹ce zagro¿enie ¿ycia.

Je¿eli uwa¿amy, ¿e stan osoby potrzebuj¹cej pomocy jest powa¿ny,
nie nale¿y zwlekaæ z wezwaniem pogotowia � w sytuacji wyst¹pienia
zagro¿enia ¿ycia liczy siê ka¿da minuta.

Nasze zg³oszenie odbiera wykwalifikowany pracownik medyczny, który
potrafi oceniæ sytuacjê i podj¹æ decyzjê o wys³aniu w³a�ciwego rodzaju
karetki. W razie w¹tpliwo�ci konsultuje siê z lekarzem dy¿urnym.

Przyjazd karetki jest uzasadniony i bezp³atny, je¿eli zachodzi ko-
nieczno�æ ratowania ¿ycia lub je¿eli wzywaj¹cy tak s¹dzi, a brak wiedzy
medycznej uniemo¿liwia mu w³a�ciw¹ ocenê stanu zdrowia chorego.

Przyjazd karetki uznaje siê za nieuzasadniony, je¿eli wzywaj¹-
cy wprowadzi³ w b³¹d dyspozytora pogotowia podaj¹c nieprawdê. W
przypadku takim, wzywaj¹cy mo¿e zostaæ obci¹¿ony rachunkiem wy-
stawionym przez pogotowie.

Uznanie naszego wezwania za nieuzasadnione nie oznacza ko-
nieczno�ci natychmiastowego wniesienia op³aty, rachunek bowiem
musi byæ wystawiony z odroczonym terminem p³atno�ci. Je¿eli wiêc
uwa¿amy, ¿e mieli�my podstawy do wezwania pogotowia a decyzja o
wystawieniu rachunku za przyjazd karetki jest krzywdz¹ca, mamy pra-
wo odwo³aæ siê do dyrektora zak³adu opieki zdrowotnej, w którym
znajduje siê pogotowie ratunkowe, lub do organu za³o¿ycielskiego za-
k³adu opieki zdrowotnej (np. do starosty). Mo¿emy równie¿ zwróciæ
siê o pomoc do rzecznika praw pacjenta przy Kasie Chorych.

Odp³atno�æ za nieuzasadnione przyjazdy karetki istnieje po to, aby
ograniczyæ liczbê niepotrzebnych wyjazdów pogotowia. Je�li bowiem
zespó³ pogotowia wyjedzie niepotrzebnie, mo¿e zabrakn¹æ go tam, gdzie
zachodzi rzeczywista potrzeba ratowania ¿ycia ludzkiego.

W sytuacjach nag³ego pogorszenia stanu zdrowia, bez wzglêdu na
czas i miejsce przebywania na terenie kraju, po pomoc medyczn¹ mo¿-
na równie¿ zg³osiæ siê do izby przyjêæ najbli¿szego szpitala. W du¿ych
miastach, gdzie funkcjonuje kilka szpitali, w przypadkach takich najle-
piej zg³osiæ siê do szpitala, który pe³ni w tym dniu ostry dy¿ur w danej
specjalno�ci. Informacje o ostrych dy¿urach zamieszczane s¹ m.in. w
lokalnej prasie.

NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska to mo¿liwo�æ uzyskania porady lekarskiej poza

godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej a wiêc w go-
dzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Pomoc ta jest udzielana w
przypadkach nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia stanu zdro-
wia, nie powoduj¹cego zagro¿enia ¿ycia.

Wszystkie Kasy Chorych zapewniaj¹ ubezpieczonym �wiadczenia
w zakresie nocnej pomocy lekarskiej.

W wiêkszo�ci Kas Chorych (oprócz Bran¿owej, Lubuskiej, £ódzkiej
i Podlaskiej) pomoc lekarsk¹ w nocy oraz w dni wolne od pracy s¹ zobo-
wi¹zani zapewniæ lekarze pierwszego kontaktu. W tym czasie zapewnia-
j¹ nam oni porady lekarskie osobi�cie lub wykupuj¹c tak¹ formê pomocy
w innej placówce. Lekarze pierwszego kontaktu udzielaj¹ informacji o
tym, gdzie mo¿emy uzyskaæ nocn¹ pomoc lekarsk¹. Informacja taka musi
te¿ byæ wywieszona w naszej przychodni w widocznym miejscu.

Tak wiêc porady lekarskie w godzinach nocnych i w dni wolne od
pracy mo¿emy mieæ zapewnione w innej przychodni ni¿ ta, w której
jeste�my zapisani. Czêsto s¹ to najwiêksze przychodnie na danym tere-
nie lub szpitalne izby przyjêæ.

lstniej¹ cztery wyj¹tki od powy¿szej zasady obowi¹zuj¹ce w poni-
¿ej wymienionych Kasach Chorych.

W celu uzyskania nocnej pomocy lekarskiej:
� ubezpieczeni w Bran¿owej Kasie Chorych dla S³u¿b Munduro-

wych mog¹ dzwoniæ do najbli¿szej izby przyjêæ szpitala bran¿owego,
gdzie otrzymaj¹ informacjê o miejscu jej udzielania,

� ubezpieczeni w Lubuskiej Kasie Chorych mog¹ zg³osiæ siê do
izby przyjêæ ka¿dego szpitala na terenie województwa lubuskiego,

� ubezpieczeni w £ódzkiej Kasie Chorych mog¹ zg³osiæ siê do ka¿-
dego ambulatorium pogotowia ratunkowego na terenie województwa
³ódzkiego,

� ubezpieczeni w Podlaskiej Kasie Chorych mog¹ zg³osiæ siê do
ambulatorium pogotowia ratunkowego lub do izby przyjêæ dy¿uruj¹-
cego szpitala na terenie województwa podlaskiego,

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ mo¿liwo�æ uzyskania pomocy lekarskiej w nocy
i w dni wolne od pracy zosta³a wprowadzona po to, aby w l¿ejszych
schorzeniach nie wzywaæ pogotowia ratunkowego.

Zadaniem pogotowia bowiem jest udzielanie pomocy w sytuacjach
zagro¿enia ¿ycia, w których od szybko�ci przyjazdu karetki zale¿¹ szanse
skutecznej pomocy.

URZ¥D NADZORU UBEZPIECZEÑ ZDROWOTNYCH

Kasa Chorych

Dolno�l¹ska, Kujawsko-Pomorska, Lu-
belska, Ma³opolska, Mazowiecka, Opol-
ska, Podkarpacka, Pomorska, �wiêto-
krzyska, �l¹ska, Warmiñsko-Mazurska,
Wielkopolska, Zachodniopomorska

Bran¿owa

Placówki �wiadcz¹ce nocn¹ pomoc
lekarsk¹
Informacji o tym, gdzie szukaæ pomocy
lekarskiej w godzinach nocnych i w dni
wolne od pracy, udzielaj¹ lekarze pierw-
szego kontaktu.
Informacja ta musi te¿ byæ wywieszona
w naszej przychodni.

W celu uzyskania informacji o tym, gdzie
szukaæ pomocy lekarskiej w godzinach
nocnych i w dni wolne od pracy, nale¿y
dzwoniæ do izby przyjêæ najbli¿szego
szpitala bran¿owego.
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RATUJMY  DZIECI
Wiêkszo�æ z nas wie o problemie narkomanii, ale jak trudno

przeciwstawiæ siê temu zjawisku spo³ecznej degradacji m³odzie-
¿y, spadku moralno�ci oraz wypaczeniu spo³ecznych warto�ci! Pla-
ga uzale¿nieñ od narkotyków i innych �rodków odurzaj¹cych �
uzale¿niaj¹cych rozszerza siê w zatrwa¿aj¹cym tempie i dotyczy
nie tylko m³odzie¿y, ale tak¿e dzieci szkó³ podstawowych.

Dramat uzale¿nieñ mo¿e dotkn¹æ ka¿d¹ rodzinê i ka¿dego z nas.
Publikujemy ��ci¹gawkê dla rodziców� opracowan¹ w ramach

ogólnopolskiej akcji antynarkotykowej �Szko³a wolna od narko-
tyków�, kierowanej przez Barbarê Labudê � sekretarza stanu w
Kancelarii Prezydenta RP.

Publikacja jest przedrukowana za zgod¹ Biura Spraw
Spo³ecznych Kancelarii Prezydenta RP.

�CI¥GAWKA DLA RODZICÓW,
CZYLI CO NALE¯Y WIEDZIEÆ I CO NALE¯Y ZROBIÆ,

ABY CHRONIÆ DZIECKO PRZED NARKOTYKAMI
Narkotyki sta³y siê dostêpne wszêdzie: w szkole, na ulicy, w

dyskotece. Wcze�niej czy pó�niej kontakt z nimi mo¿e siê przy-
darzyæ  ka¿demu dziecku, tak¿e Twojemu. Stanowi¹ realne nie-
bezpieczeñstwo, nawet je�li dzi� my�lisz sobie: �Mój syn, moja
córka nigdy tego nie zrobi...�. Powiniene� jednak zdawaæ sobie
sprawê, ¿e wiele zale¿y od Ciebie.

To w³a�nie Ty mo¿esz mieæ ogromny wp³yw na to, czy Twoje
dziecko siêgnie po �rodki odurzaj¹ce.

Co powiniene� wiedzieæ?
Czêsto dzieci wiedz¹ na temat narkotyków du¿o wiêcej od nas,

rodziców. Przewa¿nie jednak ich informacje wynikaj¹ z mitów
kr¹¿¹cych w�ród m³odzie¿y i nie s¹ prawdziwe. Je�li chcesz byæ
dla dziecka autorytetem i partnerem podczas rozmów na ten te-
mat, powiniene�:
- wykazaæ siê rzeteln¹ wiedz¹ na temat �rodków odurzaj¹cych,

aby umieæ obaliæ fa³szywe przekonania, jakie Twoje dziecko po-
siada na temat narkotyków;

- naucz siê rozpoznawaæ sygna³y ostrzegawcze, wskazuj¹ce na
za¿ywanie �rodków odurzaj¹cych. Podstawowe informacje do-
tycz¹ce tego, jak zapobiegaæ uzale¿nieniom, jak rozpoznaæ, ¿e
dziecko siêgnê³o po narkotyki i co zrobiæ w takiej sytuacji, znaj-
dziesz w naszej ��ci¹gawce�. Swoj¹ wiedz¹ pos³u¿y Ci tak¿e
specjalista w poradni uzale¿nieñ lub szkolny psycholog, a sporo
ksi¹¿ek z tego zakresu proponuj¹ ksiêgarnie i biblioteki.

Sygna³y ostrzegawcze,
czyli na co nale¿y zwróciæ uwagê

Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukry-
wa przed doros³ymi.

Wszelkie niepokoj¹ce zmiany bêdzie Ci na pewno ³atwiej za-
uwa¿yæ, je�li masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sob¹ roz-
mawiacie i du¿o czasu spêdzacie razem.

Pamiêtaj jednak, ¿e niektóre zachowania i postawy mog¹ mieæ
inne przyczyny, takie jak k³opoty szkolne lub rodzinne, zranione
uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówie�nikami i wiele in-
nych, które nale¿y traktowaæ równie powa¿nie i staraæ siê pomóc
dziecku je rozwi¹zaæ.

Warto przeczytaæ
- Ruth Maxwell �Dzieci, Alkohol, Narkotyki�
- Dimoff, S. Carper �Jak rozpoznaæ, czy dziecko siêga po narkotyki�
- Marzena Pasek �Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko�

Zmiany w zachowaniu
- nag³e zmiany nastroju i aktywno�ci, okresy wzmo¿onego o¿y-

wienia przeplatane ze zmêczeniem i ospa³o�ci¹;
- nadmierny apetyt lub brak apetytu;
- spadek zainteresowañ ulubionymi zajêciami;
- pogorszenie siê ocen, wagary, konflikty z nauczycielami;
- izolowanie siê od innych domowników, zamykanie siê w poko-

ju, niechêæ do rozmów;
- czêste wietrzenie pokoju, u¿ywanie kadzide³ek i od�wie¿aczy

powietrza;
- wypowiedzi zawieraj¹ce pozytywny stosunek do narkotyków;
- bunt, ³amanie ustalonych zasad, napady z³o�ci, agresja;
- nag³a zmiana grona przyjació³ na innych, zw³aszcza na starszych

od siebie;
- niewyt³umaczone spó�nienia, pó�ne powroty lub te¿ noce poza

domem;
- k³amstwa, wynoszenie warto�ciowych przedmiotów z domu;
- tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nag³e wyj�cia.

Zmiany w wygl¹dzie zewnêtrznym
- nowy styl ubierania siê;
- spadek ciê¿aru cia³a, czêste przeziêbienia, przewlek³y katar, krwa-

wienia z nosa, bóle ró¿nych czê�ci cia³a, zaburzenia pamiêci
oraz toku my�lenia;

- przekrwione oczy, zwê¿one lub rozszerzone �renice;
- be³kotliwa, niewyra�na mowa;
- s³odkawa woñ oddechu, w³osów, ubrania, zapach alkoholu, ni-

kotyny, chemikaliów;
- �lady po uk³uciach, �lady krwi na bieli�nie, �gêsia skórka�;
- brak zainteresowania swoim wygl¹dem i nieprzestrzeganie za-

sad higieny.

Narkotyki lub przybory do ich u¿ywania
- fifki, fajki, bibu³ki papierosowe;
- ma³e foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryszta³kami

lub suszem;
- kawa³ki opalonej folii aluminiowej;
- bia³e lub kolorowe pastylki z wyt³oczonymi wzorami;
- leki bez recept;
- tuby, s³oiki, foliowe torby z klejem;
- ig³y, strzykawki.

Im g³êbsza faza uzale¿nienia, tym objawy choroby s¹ bardziej
widoczne, wynikaj¹ z utraty kontroli nad braniem �rodków odu-
rzaj¹cych. Wzrasta ryzyko przedawkowania i �mierci.

Narkotyki i prawo
£amanie prawa przez dziecko bior¹ce narkotyki zwi¹zane bywa

zwykle ze zdobywaniem pieniêdzy. Mog¹ wiêc zdarzaæ siê kra-
dzie¿e, wynoszenie z domu warto�ciowych rzeczy, handel narko-
tykami, a tak¿e bójki i prostytucja.

Mo¿e zdarzyæ siê równie¿, ¿e Twoje dziecko samo nie za¿ywa
narkotyków, a jedynie handluje nimi dla chêci zysku.

Powinno Ciê zaniepokoiæ, je�li zauwa¿ysz, ¿e posiada pieni¹-
dze z niewiadomego �ród³a, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy,
prowadzi niejasne interesy z kolegami.

Co mo¿esz zrobiæ, aby zapobiegaæ?
Dbaj o dobry kontakt z dzieckiem.
Powiniene� jak najczê�ciej:
- okazywaæ dziecku ciep³o i czu³o�æ;
- rozmawiaæ, nie unikaæ trudnych tematów;
- s³uchaæ uwa¿nie i nie lekcewa¿yæ jego problemów, s³u¿yæ rad¹;
- nie oceniaæ i nie porównywaæ z innymi;
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Artyku³ nr 3

�MA£E DZIECI - MA£Y K£OPOT�   ci¹g dalszy

- nie wy�miewaæ, nie krytykowaæ, nie stawiaæ zbyt wysokich
wymagañ;

- doceniaæ starania i chwaliæ postêpy;
- pomagaæ uwierzyæ w siebie, uczyæ podstawowych warto�ci;
- poznawaæ przyjació³ swojego dziecka;
- zawsze wiedzieæ, gdzie jest i co robi Twoje dziecko;
- wyra¿aæ zdecydowanie negatywn¹ postawê wobec narkotyków.

Co zrobiæ, gdy dziecko ma ju¿ za sob¹
pierwszy kontakt z narkotykami?

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e mimo Twoich najlepszych starañ, uwagi
i znajomo�ci problemu, Twoje dziecko siêgnie po narkotyki.

Nie mo¿esz wtedy:
- wpadaæ w panikê i przeprowadzaæ zasadniczych rozmów z dziec-

kiem, kiedy jest ono pod wp³ywem �rodka odurzaj¹cego;
- udawaæ, ¿e to nieprawda, nie wierzyæ w przedstawione fakty,

bezgranicznie ufaæ dziecku;
- usprawiedliwiaæ dziecka, szukaj¹c winy w sobie lub np. z³ym

towarzystwie;
- wierzyæ zapewnieniom dziecka, ¿e ma kontrolê nad narkotyka-

mi i ¿e samo sobie poradzi z tym problemem;
- nadmiernie ochraniaæ dziecka przed konsekwencjami u¿ywania

narkotyków, np. pisaæ usprawiedliwieñ nieobecno�ci w szkole
spowodowanych z³ym samopoczuciem po za¿yciu �rodków odu-
rzaj¹cych, sp³acaæ d³ugów dziecka;

- poddawaæ siê!

Musisz koniecznie:
- wys³uchaæ dziecko i spokojnie z nim porozmawiaæ;
- zastanowiæ siê, dlaczego dziecko siêga po narkotyki; czy powo-

dy nie s¹ zwi¹zane z sytuacj¹ w waszej rodzinie - je�li tak, po-
my�l, co mo¿na zmieniæ;

- dzia³aæ! - nie liczyæ na to, ¿e problem sam siê rozwi¹¿e; szukaæ
pomocy specjalistów;

- wspólnie ze specjalist¹ i z dzieckiem ustaliæ regu³y postêpowa-
nia i konsekwentnie ich przestrzegaæ;

- stosowaæ zasadê �ograniczonego zaufania� - staraæ siê zawsze
wiedzieæ, gdzie jest i co robi Twoje dziecko.

To trudny problem dla ca³ej rodziny, dlatego szukaj pomocy
tak¿e dla siebie i bliskich.

Skorzystajcie z pomocy terapeuty, a tak¿e z do�wiadczeñ in-
nych rodzin, które mia³y podobne problemy.

Gdzie mo¿na znale�æ pomoc?
� Poradnia profilaktyczno� lecznicza /s³u¿by zdrowia/

Bielsko�Bia³a ul. Mostowa 1
Bielsko�Bia³a ul. Kaszycka55

� Fundacja na Rzecz Pomocy Uzale¿nionym �Pomost�
Bielsko�Bia³a ul. Mostowa 1

� Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzale¿nieñ NADZIEJA
Bielsko�Bia³a ul. Borkowska 167c

� Centrum Pomocy Rodzinie /wsparcie dla cz³onków rodzin/
Bielsko�Bia³a ul. Brodziñskiego 22

� Centrum Pomocy Rodzinie
Cieszyn ul. Ks. Janusza

� Punkt Konsultacyjny w Urzêdzie Gminy w Istebnej
czynny: wtorki � 9.00�17.00
�rody � 9.00�11.00
czwarci � 9.00�17.00

Potrzebujesz pomocy, przyjd� lub zadzwoñ!
Anonimowy telefon zaufania dla uzale¿nionych i ich rodzin
Bielsko�Bia³a 16.00�21.00, tel. 812�26�67
Rodzice, czy wiecie co Wasze dziecko robi w tej chwili?

Przygotowa³a:  Bogumi³a Wirkus

Okres poniemowlêcy (wczesnego dzie-
ciñstwa) rozpoczyna siê na prze³omie
pierwszego i drugiego roku ¿ycia i trwa
oko³o dwa lata. Jest to okres dalszego in-
tensywnego rozwoju psychoruchowego.

Umiejêtno�æ samodzielnego chodzenia
otwiera przed dzieckiem nowe perspekty-
wy w zakresie orientacji w najbli¿szym oto-
czeniu oraz poznawaniu �wiata. Wzrasta-
j¹ca sprawno�æ manipulacyjna pozwala
dziecku na nowe formy dzia³ania, na bar-
dziej ni¿ poprzednio celowe i skuteczne
oddzia³ywanie na przedmioty.

Zabawy manipulacyjne i ruchowe sta-
nowi¹ typowy dla tego okresu rodzaj dzia-
³alno�ci ma³ego dziecka. £¹cz¹ one ogóln¹
ruchliwo�æ ca³ego cia³a, umo¿liwiaj¹c
dziecku sta³e æwiczenie motoryki (chodze-
nie, wstawanie, siadanie, bieganie, podsko-
ki, tupanie itd.) z ci¹g³¹ aktywno�ci¹ r¹k i
palców (tzw. sprawno�ci¹ manualn¹) skie-
rowan¹ na zabawki i przedmioty.

Ta naturalna i piêkna cecha okresu wcze-
snego dzieciñstwa jest najczêstsz¹ przyczy-
n¹ wielu k³opotów, nieszczê�æ i tragedii.

Nale¿¹ do nich: poparzenia, pora¿enia
pr¹dem elektrycznym, okaleczenia, st³ucze-
nia, zatrucia �rodkami chemicznymi oraz
zagro¿enia od maszyn i urz¹dzeñ bêd¹cych
w ruchu, w tym tak¿e maszyn i urz¹dzeñ
rolniczych!

Dlatego te¿ rodzice winni z pe³n¹ �wia-
domo�ci¹ odpowiedzialno�ci za zdrowie i
¿ycie dziecka nie powierzyæ go pod opiekê
osób trzecich, a ju¿ na pewno nie zostawia-
my ma³ych dzieci samych lub pod opiek¹
ma³e go rodzeñstwa.

Osoby sprawuj¹ce opiekê nad ma³ymi
dzieæmi wiedz¹ ile wysi³ku i pomys³owo-
�ci potrzeba aby skutecznie tylko sprawo-
waæ nad nim opiekê.

W celu zabezpieczenia ma³ego dziecka
przed nieszczê�liwymi wypadkami powin-
ni�my w okresie tym poczyniæ przystoso-

wanie mieszkania do ¿ycia w nim �malu-
cha�. Tak wiêc: zabezpieczamy kontakty i
inne �ród³a pr¹du przed dzieckiem, usuwa-
my serwetki, obrusy z mebli i stoj¹ce na
nich przedmioty, zabezpieczamy drzwi do
pomieszczeñ, gdzie dziecko nie powinno
przebywaæ itp.

Wychowanie ma³ego dziecka nie mo¿e
byæ ograniczone tylko do sprawowania nad
nim opieki i nie mo¿e przypominaæ pasie-
nia gêsi, (byle siê najad³y i nie wesz³y w
szkodê). Wychowanie to trudne i odpowie-
dzialne zadanie polegaj¹ce na kszta³towa-
niu osobowo�ci ma³ego cz³owieka.

Osobowo�æ ma³ego dziecka kszta³tuje-
my w �cis³ym kontakcie ze �wiatem ze-
wnêtrznym. Chocia¿ dziecko 2 i 3 letnie
nie potrafi jeszcze lokalizowaæ swoich
wspomnieñ w czasie, to jednak zapamiêtu-
je doskonale i potrafi przechowywaæ w pa-
miêci przez d³ugie miesi¹ce, a nieraz na-
wet lata, zarówno przykre jak i przyjemne
prze¿ycia. Wiele ujawnionych pó�niej ura-
zów i konfliktów emocjonalnych ma swoje
pocz¹tki w³a�nie w tym okresie rozwojo-
wym. (dok. na str. 6)
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Jednym z najistotniejszych elementów
rozwoju ma³ego dziecka jest rozwój i kszta³-
towanie mowy. Pierwszym etapem rozwo-
ju mowy jest �mowa sytuacyjna�. Dziecko
zaczyna rozumieæ nazwy znanych mu
przedmiotów i czynno�ci, a tak¿e stopnio-
wo wymienia je wtedy, gdy ogl¹da te przed-
mioty i wykonuje te czynno�ci. Z czasem
ucz¹ siê dzieci mówiæ o tym, czego w da-
nej chwili nie ma, a co pragnê³yby mieæ
lub wykonaæ!

Oczywi�cie istniej¹ du¿e ró¿nice indy-
widualne w zasobie s³ownictwa dzieci,
spowodowane ró¿nymi czynnikami. Pra-
wid³owy rozwój mowy zale¿y od ogólnej
sprawno�ci umys³owej (inteligencji) dziec-
ka oraz od �rodowiska, w którym ¿yje i
wychowuje.

Wychowanie w �rodowisku kultural-
nym sprzyja rozwojowi mowy dziecka.
£adniej, szybciej i z wiêkszym zasobem
s³ów mówi¹ dzieci, które przebywaj¹ du¿o
z doros³ymi, prawid³owo mówi¹cymi do
dzieci to jest spokojnie, wyra�nie, pe³ny-
mi zdaniami, poprawnie gramatycznie, z
odpowiedni¹ mimik¹ i gestami. Mowa po-
prawna, bez wulgaryzmów!!! - powinna
towarzyszyæ zawsze naszym kontaktom z
dzieckiem.

Ogólnemu rozwojowi dziecka sprzy-
ja stwarzanie mu mo¿liwo�ci ró¿norod-
nych zabaw, takich jak: zabawy rucho-
we, konstrukcyjne, (np. budowanie z
du¿ych klocków), ogl¹danie ksi¹¿eczek
o twardych kartkach, a tak¿e rysowanie.
Zajêcia, zabawy, itp. nie mog¹ jednak

(c.d. ze str. 5)
trwaæ d³u¿ej jak kilka lub kilkana�cie
minut.

W ci¹gu drugiego roku ¿ycia wyra�nie
potêguje siê u dziecka pragnienie przeby-
wania z doros³ymi, szczególnie za� z tymi
osobami, które wzbudzaj¹ w dziecku uczu-
cia pozytywne (g³ównie matka).

Dziecko chêtnie wspó³dzia³a z matk¹ w
zakresie czynno�ci dnia codziennego. W
tym te¿ wieku ³atwo mo¿na je nauczyæ ró¿-
nych prostych form dzia³ania.

Dwulatki i trzylatki nie tylko na�laduj¹
czynno�ci doros³ych - równie ³atwo na�la-
duj¹ te¿ indywidualne cechy ludzi, z któ-
rymi najczê�ciej przebywaj¹.

W tym okresie dziecko przyjmuje nie-
które �maniery� spotykane w swej najbli¿-
szej rodzinie. St¹d te¿ powiedzenie �jaki
ojciec, taki syn...�

ci¹g dalszy po przerwie wakacyjnej.
Opracowa³a: mgr Teresa Bielesz

Realizuj¹c postanowienia Programu Wspó³pracy Ekologicz-
nej w gminie Istebna zawartego pomiêdzy Urzêdem Gminy, Nad-
le�nictwem Wis³a i Szko³¹ Podstawow¹ Nr l w Jaworzynce, uro-
czy�cie przeprowadzono obchody
Gminnego Dnia Ziemi.

Uroczysto�æ ta odby³a siê w
O�rodku Edukacji Ekologicznej w
Istebnej � Dzielec. W uroczysto�ciach z ramienia w³adz uczestni-
czy³a Pani Danuta Rabin � Wójt Gminy oraz Pani Anna Bura.

Nadle�nictwo w Wi�le reprezentowa³ mgr in¿. Andrzej Kude³-
ka oraz le�niczy Jerzy Losa.

W uroczysto�ciach wziê³y udzia³ dzieci ze szkó³ podstawo-
wych i gimnazjum wraz ze swoimi nauczycielami � opiekunami
tych dzieci.

Ca³o�æ imprezy przygotowa³a Szko³a Podstawowa nr 1 w Ja-
worzynce pod kierunkiem nauczycielki Pani mgr Teresy Bielesz.

Po powitaniu go�ci przez Pani¹ Mgr Gra¿ynê Przyby³a � Dy-
rektorce Szko³y rozpoczê³a siê czê�æ artystyczna. Najpierw wy-
st¹pi³y �pierwszaki� ze scenk¹ pod tytu³em �Dlaczego w mie�cie
nie pachnie wiosn¹�. Scenka ta pokazywa³a wyprawê zwierz¹t
le�nych do miasta oraz wielkie nim rozczarowanie.

Po nich wyst¹pili uczniowie z klas IV l V  przedstawiaj¹c sztukê
�Rozprawa na temat: Czy niszczyæ ropuchê?� Przedstawienie to
ukaza³o rozprawê s¹dow¹ nad ropuch¹, podaj¹c w ciekawy spo-
sób wiadomo�ci przyrodnicze. Werdykt tej �Temidy� zabrzmia³:
... ropuchê zaliczyæ do zwierz¹t chronionych. Jest to nowe, zgod-
ne z zasadami pedagogiki kszta³cenie ekologiczne dzieci.

Rozwija ono zainteresowania i zami³owania przyrodnicze,
ucz¹c szacunku i mi³o�ci do przyrody, nie pokazuje cz³owieka
jako najwiêkszego z³a i wroga przyrody.

Kszta³cenie takie jest przyja-
zne dziecku, lubiane i akceptowa-
ne przez dzieci.

Po tych wyst¹pieniach og³o-
szono wyniki Gminnego Konkursu Twórczo�ci Dzieciêcej pod

has³em �Mój przyjaciel � Przyroda� oraz wrêczono laureatom
dyplomy, wyró¿nienia l atrakcyjne nagrody.

Wyniki tego konkursu przedstawiono w poprzednim numerze
Naszej Trójwsi. Sposób og³oszenia laureatów by³ nowatorski, do
koñca utrzymywa³ w tajemnicy nazwisko laureata, a polega³ na

ECHA DNIA ZIEMI � ISTEBNA 2001

(c.d. na str. 7)

Wystêp pierwszaków.

S¹d nad ropuch¹.

Wrêczanie nagród laureatom konkursu.
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Wrêczanie nagród laureatom konkursu.

tym, ¿e prace konkursowe finalistów (12 prac) zosta³y odczytane
w ca³o�ci. Po odczytaniu autor pracy zg³asza³ siê w�ród braw po
odbiór nagrody.

W dalszej kolejno�ci z pó³godzinnnym wystêpem, w strojach
regionalnych, zaprezentowa³ siê dzieciêcy zespó³ �Czadeczka�,
który na ludowo bawi³ wszystkich uczestników.

ECHA DNIA ZIEMI � ISTEBNA 2001 (dok. ze str. 6)

Wystêp artystyczny �Czadeczki�.

Ca³a uroczysto�æ przebiega³a w mi³ej i sympatycznej atmos-
ferze, u�wiadamiaj¹c jednocze�nie wszystkim uczestnikom potrze-
bê szacunku dla naszej MATKI � ZIEMI.

Organizatorzy licz¹, ¿e ju¿ w nied³ugim czasie inne szko³y,
instytucje lub osoby fizyczne przyst¹pi¹ do naszego �Programu
Wspó³pracy Ekologicznej� i w przysz³ym roku bêdziemy mogli
wspólnie poszczyciæ siê lepszymi osi¹gniêciami. Serdecznie za-
praszamy.

Opracowa³a: mgr Teresa Bielesz

Z ¿ycia gimnazjum - Istebna
Motto: �Pachnie ³¹kami, oddychaæ mo¿-

na pe³nymi piersiami i tak cz³owieka ko-
chaæ � tak po prostu � i chyba pierwszy raz
� po prostu � za nic!�

Monika Gejer

Od 22. IV. 1990 r. doroczne �wiêto Zie-
mi obchodzone jest tak¿e w Polsce. Obec-
nie przybra³o charakter o uniwersalnym za-
siêgu �wiatowym. Tê tradycjê trzeba pod-
trzymywaæ, bo poprostu:

�Ziemia ginie � my razem z ni¹,
czas ucieka, a jutro mo¿e byæ za pó�no.
Za� natura by³a zawsze pe³na pytañ i od-

powiedzi � pos³uchaj j¹!�
Z tej te¿ okazji 21 kwietnia br. w O�rod-

ku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu spo-
tka³a siê nasza m³odzie¿ gimnazjalna.

Nasz maraton ekologiczny (od godz. 9.
30 � 15. 00) bazowa³ na tendencji wycho-
wania ekologicznego poprzez oddzia³ywa-
nie na sferê emocjonaln¹, uczucia i osobo-
wo�æ ucznia.

W tym celu na tej sesji popularno�na-
ukowej metod¹ seminaryjn¹ referowano w
dwóch grupach wiekowych (osobno kl. I,
osobno klasy II) � ekorefleksje. Ekoreflek-
sje poparte faktami i filmami dokumental-
nymi porusza³y nastêpuj¹ce zagadnienia:

klasy pierwsze
1. Cz³owiek czê�ci¹ przyrody
2. Co to jest piêkno przyrody?
3. Wa¿no�æ ochrony �rodowiska.
klasy drugie
1. Identyfikacja z przyrod¹.
2. ABC ekologii.
3. Opamiêtajmy siê!

W tym programie by³y wiersze, proza,
le�ne impresje itp. metody wyzwalaj¹ce
odczucia praw przyrody.

Ka¿dy uczeñ prezentowa³ w swoim
wyst¹pieniu umiejêtno�ci wczucia siê w za-
gadnienie i by³ oceniany grupowo przez
ucz¹cych, przedstawicieli grona pedago-
gicznego. Ocena by³a jawna, obiektywna,
sprawiedliwa, oczywi�cie z wpisem do
dzienniczka lekcyjnego.

Ka¿dy uczestnik poczu³ siê przede
wszystkim podmiotem oddzia³ywañ dydak-
tyczno�wychowawczych. By³ te¿ korzyst-
ny �stresik� uczniowski, wyzwalaj¹cy am-
bicjê, no bo ka¿dy chcia³ wypa�æ jak najle-
piej. Ale by³o te¿ wewnêtrzne �wycisze-
nie� ca³ego audytorium imprezy, dziêki
emanowaniu barwy g³osu mówi¹cych,
zmiany tonacji, wyeksponowaniu ciekawej
tre�ci eko�sozologicznej z dreszczykiem
emocji.

Ta sesja popularno�naukowa mia³a tak-
¿e to do siebie, ¿e prezentowa³a nie tylko
zlepek metod dydaktycznych, lecz tak¿e ³¹-
czy³a wiedzê typu interdyscyplinarn¹, któ-
r¹ lansuje wspó³czesna pedagogika. Ka¿dy
mia³ prawo siê wypowiedzieæ, zapytaæ...

Zajêcia klas I podsumowa³ ciekawie i
rozszerzy³ tematycznie o dzia³alno�æ antro-
pogeniczn¹ w �rodowisku ¿ycia � wicedy-
rektor mgr Bogdan Ligocki, za� pedagog
szkolny mgr S³awomira Patyk, mgr Ewa
Czulak oraz mgr Katarzyna Le¿añska�Czu-
lak stanowili zespó³ oceniaj¹cy uczniów.

Na koniec pozwalamy sobie przytoczyæ
wiersz napisany 8. 03. 1964 r. przez Isteb-
niaka, cz³owieka czuj¹cego serce lasu, bo

Antoni Kretek

Zrozumiesz
Kochane dzieci szanujcie lasy
bo tu jest pe³no wdziêku i krasy
bo tu jest wszêdzie pe³no uroku
co� ciekawego na ka¿dym kroku

Bo które dzieciê las kochaæ umie
napewno mowê jego zrozumie
zrozumie jod³ê, jako siê ¿ali
¿e jej córeczkê ch³opcy z³amali

Z³amali sobie tak ze swawoli
nie wiedz¹c o tym, ¿e j¹ to boli
ju¿ nie uro�nie prosto jak strza³a
bêdzie garbuskiem jode³ka ma³a

Zrozumiesz jêki buka starego
gdy tniesz litery na korze jego
¿e i on p³acze, ¿e on siê ¿ali
com wam uczyni³ psotnicy mali

Zrozumiesz tak¿e, jak ptaszek kwili
¿e mu ³obuzy gniazdko zniszczyli -
co im zawini³ ten biedny ptaszek
¿e pad³ ofiar¹ niecnych igraszek!

Mo¿na by mno¿yæ te le�ne ¿ale
co powtarzaj¹ siê tutaj stale
bo ma³o dzieci las kochaæ umie
ma³o te¿ mowê jego zrozumie.

    8.03.1964 r.

po�ród lasu beskidzkiego prze¿y³ swoje
¿ycie � nie tylko zawodowe.

Wiersz ten napisa³ Antoni Kretek, ju¿
dzi� nie¿yj¹cy pracownik le�nictwa. Inten-
cje autora wiersza z ogromnym przejêciem
przedstawi³a Jego prawnuczka, Anna Fuchs
z kl. 2b.

Dyr. gimnazjum Gra¿yna Kiszczak
i nauczycielki Joanna Legierska, Bogumi³a

Kohut�Szymañska
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To ju¿ 25 lat jak po¿egnali�my wielkiego cz³owieka - Ujca
Jana Kawuloka. Ko³o Przewodników Beskidzkich z Cieszyna i
Wis³y, jak co roku zorganizow³o �Posiady u Kawuloków�. 10 maja
br. liczne grono przewodników i zaproszonych go�ci spotka³o siê
nad grobem Jana Kawuloka, gdzie z³o¿ono kwiaty i zapalono zni-
cze oraz wspólnie z Zespo³em Regionalnym �Istebna� za�piewa-
no �Ujcowe bojtki�: �Szumi jawor�, �Lata moje lata�.

Z£OTY K£OSIK DLA �CZADECZKI�
Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce od ponad pó³to-

ra roku dzia³a Dzieciêcy Zespó³ Regionalny �CZADECZKA� w
odm³odzonym sk³adzie. Cz³onkami tego zespo³u s¹ uczniowie
klasy III B w sumie 18 osób. Od lutego 2001 r. zespo³owi przy-
grywa kapela �Jetelinka�.

Zespó³ odniós³ kilka znacz¹cych sukcesów. Na
przegl¹dzie zespo³ów regionalnych �Z£OTY K£O-
SIK� zdoby³ l miejsce w kategorii zespo³ów wo-
kalno�tanecznych, co otworzy³o zespo³owi �CZA-
DECZKA� drogê do udzia³u w Miêdzynarodowym
Przegl¹dzie Zespo³ów Regionalnych �Z£OTY
K£OS�, uczestniczy³ te¿ w programie o kulturze
naszego regionu emitowanym w 2 TVP.

Na przegl¹dzie zespo³ów regionalnych naszej
Trójwsi zdoby³  w zesz³ym roku II miejsce.

Zespó³ �CZADECZKA� uczestniczy aktywnie
w ¿yciu szko³y. Wystêpowa³ na akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej . Przygotowa³ �Jase³ka�,
które zaprezentowa³ w szkole, jak równie¿ rodzi-
com w ko�ciele na Trzycatku - 6 stycznia w �wiêto
Trzech Króli.

Na tradycyjnym w naszej szkole DNIU REGIO-
NALNYM 21 marca da³ 30 minutowy wystêp. Przy

Druga czê�æ �posiadów...� odby³a siê w starej izbie wspólnie z
paniami Franciszk¹ i Zuzann¹ Kawulok. Spotkanie wzorem lat
ubieg³ych pe³ne by³o ciep³ych wspomnieñ, refleksji, wspólnego
�piewania i muzykowania.

Program wzbogaci³ wystêp Zespo³u �Istebna� oraz wiersz prze-
wodnika - poety Jana ¯ywio³a z Cieszyna, który napisa³ go spe-
cjalnie na tê okoliczno�æ.                      E. Legierska-Niewiadomska

25 ROCZNICA �MIERCI JANA KAWULOKA

tej okazji mieli�my przyjemno�æ spotkaæ siê z jednym z cz³on-
ków zespo³u �GOLEC uORKIESTRA� panem Z. Micha³kiem.

Zespó³ �CZADECZKA� wystêpowa³ równie¿ 29 marca na uro-
czysto�ci �OSIEMDZIESI¥TKA UJCA POLOKA� w remizie OSP.

Mieli�my przyjemno�æ go�ciæ p. WÓJT DANUTÊ RABIN na
zespo³owym Dniu Babci i Dziadka.

Obecnie zespó³ �CZADECZKA� przygotowu-
je siê do wystêpu w Cieszynie 27 maja na Woje-
wódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Regionalnych i
w Jab³onkowie na �JACKOVE DETEM aneb OD
STO¯KU PO BLATNI¥�. W dniu 24 maja ze-
spó³ zatañczy dla wszystkich mam z naszej szko-
³y z okazji Dnia Matki.

Opiekunowie i cz³onkowie zespo³u serdecz-
nie dziêkuj¹ p. WÓJT za opiekê, która pozwala
nam na uczestnictwo w wielu imprezach, mimo
ci¹g³ych trudno�ci finansowych.

Ma³gorzata Ma³yjurek
Krystyna KolekTañczy zespó³ �Czadeczka�.

Jase³ka w wykonaniu zespo³u �Czadeczka�.
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W dniach 1-3 maja br. odby³ siê ju¿ VIII Miêdzynarodowy
Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych �Z³oty K³os� Zebrzydowice
2001. Patronat na �Z³otym K³osem� obj¹³ marsza³ek wojewódz-
twa �l¹skiego Jan Olbrycht.

W przegl¹dzie uczestniczy³o 90 grup w ró¿nych kategoriach,
takich jak zespo³y obrzêdowe, �piewacze, �piewacze a�capella,
wokalno-taneczne i kapele ludowe.

Jury w sk³adzie� Krystyna Turek - etnomuzylog, Krystyna
Kaczko - etnograf, Bo¿ena Sochacka - choreograf, Anna  Buro-
niowa - folklorysta i Józef Wierzgoñ - muzykolog, bardzo wyso-
ko oceni³o beskidzki autentyczny folklor. Znawcy archaicznej
kultury ludowej bardzo zwracali uwagê na dobór repertuaru zgodny
z wiekiem dzieci. W�ród wyró¿nionych i nagrodzonych znalaz³y
siê zespo³y z Koniakowa.

�S£OWEM MALOWANE�
Dnia 26 kwietnia br. na terenie placówki Ogniska  Pracy Po-

zaszkolnej w Koniakowie odby³ siê II konkurs Poezji Ludowej
�S³owem malowane�. Celem konkursu jest propagowanie twór-
czo�ci miejscowych gawêdziarzy i poetów w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y.

W konkursie wziê³o udzia³ 32 dzieci w wieku szkolnym z te-
renu naszej Trójwsi. Uczestnicy konkursu recytowali wybrany
wiersz i opowiadali gawêdê. Oceniani byli w czterech katego-
riach wiekowych za czysto�æ gwary, dykcjê, odpowiedni do wie-
ku dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Zwyciêzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Pierwsza kategoria wiekowa - Sze�ciolatki
I miejsce - Klaudia Bojko - zerówka przy SP 1 Jaworzynka
II miejsce - Paulina Kajzar - zerówka przy SP 1 Jaworzynka
II miejsce - Tomasz Heller - zerówka przy SP 1 Jaworzynka

I m. w grupie zespo³ów doros³ych zdoby³ Zespó³ Regionalny
�Cepelia� Koniaków za obrzêd �Oczepiny�.

I m. w kategorii kapel ludowych zdoby³a najlepsza, niepowta-
rzalna Kapela �Wa³asi�.

II m. w kategorii zespo³ów �piewaczych a�capella Grupa �pie-
wacza z Koniakowa,

III m. w grupie dzieciêcej zdoby³ zespó³ �Ma³y Koniaków� za
obrzêd �Majówka�.

Bardzo cieszy to, ¿e dzieci i m³odzie¿ chêtnie tañcz¹ i �piewa-
j¹, kontynuuj¹c tradycje naszych pradziadków. Dziêkujê instruk-
torom, którzy z potrzeby serca i mi³o�ci do naszej beskidzkiej
ziemi przekazuj¹ to, co jest najlepsze w naszej tradycji. �mia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e �Góralsko muzyka, taniec, �piywani, ni-
gdy nie zaginie razem z korzeniami�.

Dziêkujê tak¿e za udzia³ naszym seniorom, którzy mimo swego
wieku chêtnie uczestnicz¹ razem z m³odymi cz³onkami zespo³u.

Stowarzyszenie Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tañca i �piewu
Urszula Gruszka

GÓRALE Z KONIAKOWA
ZNÓW ODNIE�LI SUKCES!

Druga kategoria wiekowa - Nauczanie wczesnoszkolne
I miejsce - Tomasz Stañko - klasa III SP 1 Jaworzynka
II miejsce - Justyna Ja³owiczor - klasa III SP 1 Jaworzynka
III miejsce - Edyta S³upny - klasa III SP 1 Istebna
Trzecia kategoria wiekowa - klasy IV-V
I miejsce - Szymon Stañko - OPP Koniaków
II miejsce ex aequo - Zuzanna Juroszek - klasa V SP 1 Jawo-

rzynka
Jolanta Legierska - OPP Koniaków
III miejsce - Dorota Ja³owiczor - klasa V SP 2 Jaworzynka -

Zapasieki.
Czwarta kategoria wiekowa - Klasa VI - Gimnazjum
I miejsce - Marek Kohut - klasa VI SP 1 Istebna
II miejsce - Dariusz Rucki - klasa VI SP Istebna
III miejsce ex aequo - Anna Bojko - klasa VI SP 2 Jaworzyn-

ka-Zapasieki
Wioletta Juroszek - Gimnazjum Jaworzynka
Oceny uczestników konkursu dokona³o jury w sk³adzie:
p. El¿bieta Legierska-Niewiadomska, p. Maria Chmiel, p.

Danuta Legierska, p. Krystyna Rucka, p. Franciszka Probosz.
Na rêce Pañ sk³adam podziêkowanie i wyrazy wdziêczno�ci

za chêtn¹, bezinteresown¹ pomoc w pracy na rzecz konkursu.
Wyró¿nieni uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, które

ufundowali pañstwo Jerzy i Ma³gorzata Legierscy z kawiarni �U
Kawuloczka�.

Dzieci zjad³y posi³ek, który zasponsorowali: P. Emilia Juro-
szek z �Zak³adów Miêsnych� w Istebnej oraz pañstwo Zbigniew i
Ma³gorzata  Kawulok - w³a�cicielka Piekarni - Koniaków.  Kie-
rownik GOK-u - p. El¿bieta Niewiadomska przygotowa³a dla
wszystkich s³odki upominek.

Zespo³owi towarzyszy Kapela �Wa³asi�.

�Ma³y Koniaków� przedstawi³ obrzêd �Majówka�.

(c.d. na str. 10)

Uczestnicy konkursu w OPP w Koniakowie.
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Serdecznie dziêkujê sponsorom za pomoc finansow¹, bez któ-
rej zorganizowanie konkursu by³oby niemo¿liwe!

Na koniec pragnê podziêkowaæ równie¿ wszystkim nauczy-
cielom, którzy po�wiêcili swój wolny czas i przygotowali wycho-
wanków do udzia³u w konkursie. Swoj¹ postaw¹ �wiadcz¹ o tym,
i¿ dostrzegaj¹ potrzebê krzewienia kultury regionalnej w�ród dzieci
i m³odzie¿y, i¿ rozumiej¹ oddzia³ywanie warto�ci owej kultury na
osobê; i¿ zale¿y im na wychowaniu m³odego pokolenia.

Pozwolê sobie przytoczyæ tutaj s³owa Jana Paw³a II, który uj-
muje to w nastêpuj¹cy sposób: �Pierwszym i zasadniczym zada-
niem kultury w ogóle i ka¿dej zarazem kultury jest wychowanie.
W wychowaniu bowiem chodzi w³a�nie o to, a¿eby cz³owiek bar-
dziej stawa³ siê cz³owiekiem - o to, a¿eby bardziej �by³� a nie
tylko wiêcej �mia³� - aby wiêc poprzez wszystko co �ma�, co
�posiada�, umia³ bardziej i pe³niej byæ cz³owiekiem - to znaczy,
a¿eby równie¿ umia³ bardziej �byæ� nie tylko z drugim, ale tak¿e
i dla drugich�.

Janina Bury
dyr. OPP w Koniakowie

�S£OWEM MALOWANE� (dok. ze str. 9)

Wykaz imprez kulturalno � sportowych
gminy Istebna na m�c czerwiec 2001 r.

a/
1. Nazwa imprezy: �VIII Miêdzyszkol-

ny Konkurs Wiedzy o Regionie�
2. Termin: 8 czerwiec
3. Miejsce: Istebna � Zaolzie
4. Organizator: Szko³a Podstawowa

nr2 Istebna�Zaolzie
Gminny O�rodek Kultury�Bibliote-
ka Publiczna w Istebnej

5. Konkurs swym tematem obejmuje:
I etap � test pisemny dotycz¹cy geo-
grafii, historii, kultury materialnej
i kultury duchowej Beskidu �l¹skiego, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem postaci Jerzego Probosza i Jana Kawuloka

II etap - wykonanie solo piosenki regionalnej
b/
1. Nazwa Imprezy: �Dni Sportu� oraz Festyn, z okazji Dnia

Dziecka
2. Termin: 1-2 czerwiec
3. Miejsce: Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
4. Organizator: Gminny O�rodek Kultury � BP w Istebnej

Gminne Przedszkole w Istebnej
5. Charakter imprezy: rozgrywki sportowe, program artystyczny,

zabawa taneczna
c/
1. Nazwa imprezy: �Festyn sportowy Klubu Pi³karskiego Trój-

wie��
2. Termin: 16 � 17 czerwiec
3. Miejsce: Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
4. Organizator: Klub Sportowy Istebna
5. Charakter imprezy: mecze pi³karskie, program artystyczny, za-

bawa taneczna
d/
inne ...
1. �Dzieñ Spó³dzielczo�ci � 30.06 � 01.07 br. � Amfiteatr �Pod

Skoczni¹�, impreza kulturalno�rozrywkowa organizowana przez
Bank Spó³dzielczy w Istebnej.

PUCHAR DZIELNICOWEGO
W cieniu MA£YSZOMANII�spotkania z Adamem Ma³yszem,

jakie odby³o siê w dniu 5 maja br. w Wi�le, na terenie Gminy
Istebna w Hali Sportowej�Las u Piotra Ruckiego odby³ siê drugi,
z siedmiu planowanych turniejów pi³ki siatkowej, jakie s¹ rozgry-
wane na terenie gminy Istebna. Tym razem piêæ dru¿yn walczy³o
o PUCHAR DZIELNICOWEGO asp. Jana Sewastynowicza.

Pierwsze miejsce i puchar zdoby³a dru¿yna OSP ZAOLZIE,
która w finale pokona³a dru¿ynê ISTEBNEJ CENTRUM stosun-
kiem setów 2 : 1, oraz dru¿ynê NAUCZYCIELI w setach 2 : 0.
Czwarte miejsca w turnieju zajê³a dru¿yna OSP KONIAKÓW,
która w walce o to miejsce pokona³a dru¿ynê STRA¯Y GRA-
NICZNEJ - JAWORZYNKA.

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, a po za-
koñczonym turnieju zawodnicy i kibice spotkali siê raz jeszcze
przy smakowitej kie³basce.

Jak dotychczas nie pokonan¹ dru¿yn¹ w turniejach jest dru¿y-
na OSP ZAOLZIE, która zdoby³a ju¿ dwa puchary.

Dru¿ynê tê prowadzi Wojtek Go�ciniak (trzeci od lewej) - brat
Mistrza �wiata w pi³ce siatkowej z roku 1974 Stanis³awa Go�ci-
niaka.

Opracowa³
asp. Jan Sewastynowicz

Wystêp Jolanty Legierskiej.
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Ró¿nie radz¹ sobie nasi zawodnicy w roz-
grywkach pi³karskich. Po wygranych meczach w
Puñcowie 3:2, z Kisielowem u siebie 4:2 i zwy-
ciêstwie z Kaczycami 4:2 wydawa³o siê, ¿e na-
reszcie przypomnieli sobie jak siê strzela bramki.
Niestety, maj¹c wiele okazji do strzelania bramek
w meczu z liderem klasy �A� w Skoczowie gra-
j¹c ³adny mecz musieli uznaæ wy¿szo�æ gospoda-
rzy. Mamy nadziejê, ¿e nastêpne mecze z dru¿y-

K¥CIK SZACHOWY
W dniu 1. maja br. w sali OSP w Istebnej GOK zorganizowa³ tradycyj-

ny ju¿ majowy m³odzie¿owy  turniej szachowy "O Puchar Wójta Gminy
Istebna". Na starcie stanê³o 45 uczestników, w tym 14 dziewcz¹t. 12 pucha-
rów, po 3 w ka¿dej z czterech grup, ufundowa³ Urz¹d Gminy. Turniej w
grupie najstarszej rozegrano systemem "ka¿dy z ka¿dym", a w pozosta³ych
systemem szwajcarskim 8-rundowym. Sêdzi¹ g³ównym turnieju by³ pan
Edward Majeranowski, który zawsze znajduje czas, by bezinteresownie s³u-
¿yæ rad¹ i pomoc¹ organizatorom imprez szachowych.

Nagrody i dyplomy wrêczyli: Zastêpca Wójta, Pan Bogdan Juroszek i
Przedstawiciel GOK Pan Janusz Waszut. Pan Bogdan Juroszek pogratulo-
wa³ zwyciêzcom, podziêkowa³ uczestnikom, oraz opiekunom dzieci i za-
prosi³ do nastêpnego turnieju, który tradycyjnie odbywa siê w ramach ob-
chodów �wiêta Niepodleg³o�ci w dniu 11. listopada.

 Oto zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach:
I grupa najm³odszych (klasy I - III)
1. Stañko Tomasz   Jaworzynka
2. Morys Tomasz   Jaworzynka
3. Foltyn Mateusz   Cieszyn
II grupa dziewcz¹t (klasy od IV wzwy¿)
1. Byrtus  Natalia      Jaworzynka
2.Juroszek  Barbara     Jaworzynka
3. Czepczor  Wioleta   Jaworzynka
III grupa - ch³opcy (klasy IV - VI)
1. Foltyn £ukasz    Cieszyn
2. Haratyk Robert    KS Trójwie�
3. Micha³ek Marcin  KS Trójwie�
IV grupa -  (Szko³y ponadpodstawowe)
1. Juroszek Dominik          KS Trójwie�
2. Bujok Robert                  KS Trójwie�
3. Ma³yjurek Sebastian I    KS Trójwie�
KS Trójwie� oznacza Kó³ko Szachowe Trójwie� przy GOK Istebna.
Aktualna kolejno�æ pierwszych piêciu zawodników Kó³ka Szachowe-

go przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Robert Bujok, 2. Dominik Juroszek, 3.
Dominik Bielesz, 4. Marcin Rêgorowicz, 5. Marcin Micha³ek.

W niedziele 13. maja w Wi�le rozegrany zosta³ trzeci z kolei memoria³
Tadeusza Przyby³y. Tadeusz Przyby³a (Profesor) by³ w latach 60-tych i po-
³owie 70-tych tym dla wi�lañskich szachów, kim obecnie Apoloniusz Taj-
ner dla wi�lañskich narciarzy. By³ polonist¹ w zespole szkó³ ogólnokszta³-
c¹cych i opiekunem sekcji szachowej klubu sportowego Start Wis³a. Wy-
chowa³ wielu wybitnych szachistów, m.in. wicemistrza Polski juniorów. Dru-
¿yna Startu gra³a w �l¹skiej lidze wojewódzkiej. Gdy zabrak³o Profesora
zacz¹³ siê regres w ¿yciu szachowym Wis³y. Przed trzema laty w³adze mia-
sta postanowi³y organizowaæ corocznie memoria³ pamiêci Profesora. Ostat-
ni zgromadzi³ na starcie 21 zawodników w tym równie¿ juniorów. Czo³owe
7 miejsc zajêli szachi�ci o wysokim rankingu (mistrzowie FIDE, kandydaci
i zawodnicy I kategorii). W turnieju wziê³o udzia³ równie¿ trzech zawodni-
ków z naszego Kó³ka. Drugie miejsce w kategorii juniorów zaj¹³ Dominik
Juroszek, wyprzedzaj¹c a¿ trzech zawodników I kategorii. Trzecim w�ród
juniorów by³ Robert Bujok.

nami ni¿ej notowanymi poprawi¹ nasz bilans
punktowy i bramkowy.

Nadal bardzo dobrze radz¹ sobie podopiecz-
ni trenerów dru¿yn m³odzie¿owych, pana Ko³o-
dzieja i pana Kapasia. Wygrywaj¹ wszystkie me-
cze i wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê do awansu do
klasy okrêgowej. Jeszcze parê meczy, mamy na-
dziejê, ¿e wygranych i sytuacja powinna siê wy-
ja�niæ. Bêdziemy trzymaæ za nich kciuki...

Ju¿ teraz zapraszamy wszystkich kibiców
i chêtnych na festyn sportowy, który odbêdzie
siê w dniach 16 - 17 czerwca na boisku �Pod
Skoczni¹�.

Zapewniamy wiele atrakcji sportowych i
artystycznych. Bawiæ nas bêdzie zespó³ pana
Eugeniusza Dragona z Jaworzynki, a zabawa
trwaæ bêdzie do rana.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!

Piotr Rucki

W sobotê 19. maja o 15:00 w domu wypoczynkowym Halny rozpoczê-
³y siê dwa turnieje. Turniej kobiet w obsadzie miêdzynarodowej z udzia³em
6-ciu arcymistrzyñ, oraz równoleg³y turniej mê¿czyzn ni¿szej kategorii.
Wpisowe  w turnieju mê¿czyzn wynosi 80 z³. Istnieje mo¿liwo�æ zdobycia
kategorii szachowej. W turnieju tym bierze udzia³ nasz Robert Bujok. Tur-
nieje potrwaj¹ tydzieñ i o wynikach poinformujemy Czytelników w nastêp-
nym numerze. Aby braæ udzia³ w powa¿nych turniejach nale¿y mieæ wyku-
pion¹ licencjê szachow¹ (12 z³ na rok dla juniora).

Zwi¹zek Komunalny Ziemi Cieszyñskiej organizuje 16. czerwca 2001 r.
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu (ul. 1 Maja 38). IX Mi-
strzostwa Szachowe Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów Ziemi Cieszyñskiej

Uczestnikami mog¹ byæ dru¿yny 12-osobowe, reprezentuj¹ce gminy
Ziemi Cieszyñskiej (po 2 ch³opców i 2 dziewczyny w ka¿dej z nastêpuj¹-
cych grup wiekowych: I. rocznik 1986 i m³odsi, II. rocznik 1988 i m³odsi,
III. rocznik 1991 i m³odsi).

System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 mi-
nut dla zawodnika. Pocz¹tek o 9:30. Od 12:30 do 13:10 -  obiad. Planowane
zakoñczenie 16:00. Ka¿dy uczestnik mistrzostw musi posiadaæ wa¿n¹ legity-
macjê szkoln¹, lub paszport ( go�cie z RCz). Brak legitymacji wyklucza za-
wodnika z turnieju. Dru¿yna (mo¿e byæ niekompletna, ale wtedy mniejsze
szanse dla gminy) dostarcza punktów gminie, a ilo�æ zdobytych punktów przez
pojedynczego zawodnika decyduje o jego indywidualnym miejscu. Wiêcej
infor macji w GOK lub Kó³ku Szacho-
wym przy SP1 w Istebnej.

Na diagramie obok pozycja z par-
tii Tal - Portisch. Prosimy wskazaæ po-
suniêcie bia³ych, po którym Portisch
podda³ partiê. Michai³ Tal, mistrz �wia-
ta w latach 1960 - 1961. Lajos Portisch
arcymistrz wêgierski w roku 1980 pi¹-
ty na �wiatowej li�cie rankingowej.

W poprzednim K¹ciku, w partii
Keres - Alechin, bia³e zagra³y
1.Hd3:d7+ . Je¿eli 1...W:d7, to 2. We8
i mat w nastêpnym posuniêciu, a je�li 1....Kb8 to ginie druga figura czar-
nych i partia jest przegrana.        EJa

KLUB PI£KARSKI �TRÓJWIE�� - GRA W KRATKÊ

SPOTKAJMY SIÊ NA CZANTORII
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w

Cieszynie przy wspó³udziale Cieszyñskiego Oddzia³u
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz Stacji Sani-
tarnej w Karwinie organizuje 16.06.2001r. godz. 12.00
spotkanie na górze Czantoria (Ustroñ - Polana) pod ha-
s³em �Bierne palenie - niech powietrze bêdzie czyste�.

Serdecznie  zapraszamy wszystkich chêtnych do
udzia³u w rajdzie górskim.

W programie:
- poradnictwo jak rzuciæ palenie z udzia³em lekarzy dwóch narodow�ci,
- bezp³atne pomiary BMI, ci�nienia, pomiar t³uszczu w organi�mie, po-

miar tlenku wêgla,
- konkursy, zabawy, rajd górski, wyci¹g krzese³kowy,
- stoiska z lekami przeciwtytoniowymi i materia³ami edukacyjnymi itp.
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DORADZTWO I US£UGI
S¥ BEZP£ATNE

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733; tel. 855 71 81

UBEZPIECZENIA WARTA, POLONIA
- KOMUNIKACYJNE, MAJ¥TKOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
- ZIELONA KARTA
- II FILAR PZU �Z£OTA JESIEÑ",
  III FILAR PZU �POGODNA JESIEÑ"

KUPNO-SPRZEDA¯
Dzia³ki, domki, stare chaty

Po�rednictwo - UNIWERSAL
* biuro Koniaków-Matyska
  codziennie oprócz niedziel 13.00-19.00,
* Urz¹d Gminy pok. 117: wtorki 8.30-11.00

US£UGI ZDUÑSKIE - MOTYKA STANIS£AW
Milówka, ul. Kasztanowa 3

Tel. 863-77-29 lub 863-75-88 (wieczorem)

Oferujê:
                - budowê i przebudowê pieców kuchennych
i pokojowych z materia³u w³asnego lub powierzonego

- kominki kaflowe
- kafle, okucia, piekarniki, blachy itp.

BIURO ROZLICZEÑ PODATKOWYCH

BUCHALTER
Filia Istebna-Andzio³ówka 844;  tel. 855-76-24

þ rozliczenie roczne (PIT)
þ ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowo�æ)
þ ksi¹¿ki przychodów i rozchodów
þ rycza³t
þ ewidencje VAT,
þ ewidencje ZUS

�ISTGAZ� ISTEBNA - BESKID
zaprasza do nowootwartej

Stacji Auto - Gazu
oferuje:

promocyjne tankowanie i wymiany butli

ZAPRASZAMY

UBEZPIECZENIA WSZELKIE
(komunikacyjne, maj¹tkowe, ¿yciowo-emerytalne...)

BIURO ISTEBNA CENTRUM
(obok przystanku do Jaworzynki)

Agencja Ryszard Chwist
Jaworzynka 274 (Zapasieki)
tel./fax (033) 855 63 10
tel. kom. 0601 453 046

pon.
1400-1700

pi¹tek

�roda
900-1200

sobota

BESKIDZKA WY¯SZA SZKO£A TURYSTYKI
z siedzib¹ w ¯ywcu

og³asza rekrutacjê na rok akademicki 2001/2002
na 3-letnie studia licencjackie

w nastêpuj¹cych specjalno�ciach:
turystyka, rekreacja, hotelarstwo,

administracja samorz¹dowa regionu turystycznego
i przygranicznego.

Studia prowadzone s¹ w systemie dziennym i zaocznym.
Studentom zamiejscowym Uczelnia zapewnia miejsca

w Domu Studenckim w ¯ywcu
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3.

Informacji udziela Dziekanat Szko³y w ¯ywcu, ul. Zamkowa 4
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800 - 1600,

w soboty 900 - 1300.
Tel. (033) 861 00 51, 861 00 52, 861 00 53

Fax 861 00 51

SKLEP Z ODZIE¯¥ U¯YWAN¥
PROSTO Z BELGII

w budynku gospody �Pod Ochodzit¹� w Koniakowie
oferuje:

DU¯Y WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY, CZÊSTE DOSTAWY TOWARU

Czynne codziennie 800 - 1500

soboty 800 - 1200

Zapraszamy!!!


