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26 maja - Dzieñ Matki
Drogie MATKI l!!
Niech ten dzieñ Waszego �wiêta bêdzie cudowny,
wype³niony szczê�ciem, rado�ci¹, ciep³em.
Niech przyniesie Wam wszystko co najlepsze.

Wójt Gminy, Rada Gminy
Zespó³ Redakcyjny

(dok. na str. 2)

Przypomina siê, ¿e termin p³atno�ci II raty podatku rolne-
go, le�nego i od nieruchomo�ci up³ywa z dniem 15 maja 2001 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na remont cz¹stkowy dróg gminnych

Zarz¹d Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 tel./fax (033)
855 65 00 og³asza przetarg nieograniczony do 30 tys. EURO na
remont cz¹stkowy dróg gminnych we wsi Istebna.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Robert Fiedor, Bogu-
s³aw Juroszek.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102 w
terminie do dnia 21.05.2001 r. do godziny 12.30. Otwarcie ofert na-
st¹pi w dniu 21.05.2001 r. o godz. 12.45 w Urzêdzie Gminy pok. 100.

W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wy-
mogi okre�lone w ustawie o  zamówieniach publicznych i specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Danuta Rabin

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na budowê o�wietlenia ulicznego przy drodze

powiatowej nr 04358 Jaworzynka Trzycatek
Zarz¹d Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 tel./fax (033) 855

65 00 og³asza przetarg nieograniczony na budowê o�wietlenia ulicz-
nego przy drodze powiatowej nr 04358 Jaworzynka Trzycatek.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.

Uprawniony do kontaktu z oferentami:
Micha³ Kobielusz, Bogus³aw Juroszek.
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102

w terminie do dnia 21.05.2001 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 21.05.2001 r. o godz. 13.15 w

Urzêdzie Gminy pok. 100.
Wójt Danuta Rabin

Informujemy, ¿e z dniem 1 maja br. uleg³ zmianie czas
pracy Urzêdu Gminy.
poniedzia³ek 7.15-15.00
wtorek 7.15-16.15
�roda, czwartek i pi¹tek 7.15-15.00
wszystkie soboty wolne

26 maja Dzieñ Matki  - �wiêto to obchodzimy uroczy�cie od
1914 roku, kiedy prezydent Wilson dziêki staraniom kobiet  ame-
rykañskich i angielskich, a przede wszystkim, dziêki Annie Jar-
wis  og³osi³ ka¿d¹ drug¹ niedzielê  maja DNIEM MATKI.

Ca³e piêkno przyrody tego miesi¹ca, w którym wszystko kwit-
nie i kwili, sk³ada ho³d nie tylko Matce Bo¿ej, ale tak¿e w skrom-
nej czê�ci Matkom wszystkich kontynentów.

W dniu 18 kwietnia 2001r. odby³a siê XXV sesja Rady Gminy w
Istebnej, Zarz¹d Gminy przygotowa³ pod obrady 15 projektów
uchwa³.

Na sesji Rada Gminy udzieli³a Zarz¹dowi Gminy absolutorium.
Sprawozdanie opisowe z wykonania bud¿etu gminy Istebna za rok 2000
publikowane w ca³o�ci jako wk³adka do gazety.

Uchwalono zmiany w bud¿ecie gminy Istebna na 2001r.
Podjêto uchwa³y w sprawie:

- zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego w wys. 250.000,-z³ z przezna-
czeniem na budowê gimnazjum w Istebnej,

- ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji na cele publicz-
ne, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zada-
nia podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i
nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, (uchwa³ê publikujemy
w ca³o�ci)

- okre�lenia zasad wynagradzania cz³onków Komisji d/s Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Istebna,

- zmiany w sk³adzie osobowym Komisji j.w.
- zmiany Statutu Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej w Cie-

szynie,
- zamiany dzia³ek gruntowych pod budowê oczyszczalni Andzio³ówka
- likwidacji Szko³y Podstawowej Nr 3 w Koniakowie (uchwa³ê pu-

blikujemy w ca³o�ci)
- zmian w uchwale Nr XXX/172/97 w sprawie utrzymania czysto�ci

i porz¹dku w gminie Istebna (uchwa³ê publikujemy w ca³o�ci).
- zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Nr XXIII/174/2000 w sprawie podatku  od

nieruchomo�ci (uchwa³ê publikujemy w ca³o�ci)
- przyjêcia darowizny dzia³ek po³o¿onych w Koniakowie i w Isteb-

nej z przeznaczeniem na drogê gminn¹ �Pod¿urówkê� i �Do No-
wego Jorku�.

Rada Gminy informuje, te remont przejêtych dróg bêdzie odby-
wa³ w kolejno�ci ustalonej przez radê so³eck¹ danej wsi.
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
do 30 tys. EURO na wy³o¿enie kostk¹

brukow¹ placu na O�rodku Sportowym
w Istebnej.

Zarz¹d Gminy w Istebnej 43 470 Istebna 1000 tel./fax 033 855
65 00 og³asza przetarg nieograniczony do 30 tys. EURO na
wy³o¿enie kostk¹ brukow¹ placu na O�rodku Sportowym w
Istebnej.

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

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w terminie do dnia 21.05.2001 r. do godziny 12.00. Otwar-
cie ofert nast¹pi w dniu 21.05.2001 r. o godzinie 12.45 w Urzê-
dzie Gminy pok. 100.

W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹
wymogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicznych i spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt
Danuta Rabin

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na pomiary geodezyjne na terenie Gminy

Istebna w latach 2001 i 2002.
Zarz¹d Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 tel./fax 033

855 65 00 og³asza przetarg nieograniczony na pomiary geode-
zyjne na terenie Gminy Istebna w latach 2001 i 2002.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. nr 208. Uprawniony do kontak-
tów z oferentami: Micha³ Kobielusz, Bogus³aw Juroszek.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w terminie do dnia 21.05.2001 r. do godziny 12.00. Otwar-
cie ofert nast¹pi w dniu 21.05.2001 r. o godzinie 12.30 w Urzê-
dzie Gminy pok. 100.

W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹
wymogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicznych i spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt
Danuta Rabin

PRZETARG NIEOGRANICZONY
do 30 tys. EURO na remont cz¹stkowy

dróg gminnych we wsi Koniaków.
Zarz¹d Gminy w Istebnej 43 470 Istebna 1000 tel./fax 033 855

65 00 og³asza przetarg nieograniczony do 30 tys. EURO na
remont cz¹stkowy dróg gminnych we wsi Koniaków.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Robert Fiedor, Bo-
gus³aw Juroszek.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w terminie do dnia 21.05.2001 r. do godz. 11.15. Otwarcie
ofert nast¹pi w dniu 21.05.2001 r. o godz. 11.30 w Urzêdzie
Gminy pok. 100.

W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹
wymogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicznych i spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt
Danuta Rabin

(dok. ze str. 1)
Ponadto Pani Wójt Danuta Rabin z³oty³a informacjê z dzia³alno-

�ci Zarz¹du w okresie miêdzy sesjami.
Rada zapozna³a siê z pismem Starosty Cieszyñskiego dotycz¹cym w

realizacji uchwa³y Rady Powiatu w sprawie przeznaczania �rodków po-
chodz¹cych ze sprzeda¿y mienia Zespo³u Opieki Zdrowotnej na rozbu-
dowê i modernizacjê Szpitala �l¹skiego w Cieszynie.

W naszym przypadku chodzi o sprzeda¿ O�rodka Zdrowia w Ja-
worzynce.

Zdaniem radnych gminy Istebna. O�rodek zosta³ wybudowany w
wiêkszej czê�ci w czynie spo³ecznym. Mieszkañcy przepracowali wiele
godzin bezp³atnie, darowali drewno i �rodki pieniê¿ne. Przeciwni temu
byli tak¿e uczestnicy zebrania wiejskiego w Jaworzynce odbytego
l4.1.br.

Po dyskusji na ten temat radni zobowi¹zali Zarz¹d Gminy do po-
nownego zorganizowania spotkania z Zarz¹dem Powiatu.

Równie¿ zapoznano radnych z wynikami ankiety przeprowadzo-
nej przez Radnych Powiatowych i pracowników Wydz. Edukacji Sta-
rostwa Powiatowego przeprowadzonej w�ród uczniów i rodziców
klas II gimnazjum w Istebnej. Na ten temat rozwinê³a siê burzliwa
dyskusja.
Odpowied� rodziców
Czy Pani/Pana zdaniem dziecko powinno kontynuowaæ naukê:
1. w liceum profilowanym
w miejscowo�ci:
Cieszyn 24
Miêdzy�wieæ 1
Skoczów 30
Wis³a 0
Istebna 0

2. w szkole zawodowej w miejscowo�ci:

Cieszyn 2
Miêdzy�wieæ 0
Skoczów 17
Wis³a 0
Istebna 0

Odpowied� m³odzie¿y
7. Gdzie zamierzasz siê uczyæ po ukoñczeniu gimnazjum?
1. w liceum profilowanym w miejscowo�ci:

Wis³a 34
Cieszyn 24
Istebna 14
Skoczów 3
Miêdzy�wieæ 2

2. w szkole zawodowej w miejscowo�ci:

Istebna 33
Wis³a 10
Cieszyn 0
Miêdzy�wieæ 0
Skoczów 0

Z powy¿szej ankiety wynika, ¿e nasi rodzice nie s¹ zainteresowani
tym, by ich dzieci uczêszcza³y do szko³y ponadgimnazjalnej wzglê-
dnie szko³y zawodowej w gminie Istebna. Radni na sesji dali wyraz
swojemu niezadowoleniu z wyników ankiety. Przypuszczaj¹, ¿e ankie-
terzy niedostatecznie wyja�nili poszczegó³ne punkty ankiety i w pew-
nym sesnsie stronniczo byli nastawieni do szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego w gminie Istebna.

Ustroñ 0
Strumieñ 0
Zebrzydowice 0
wszystkie 0
tylko wiêksze 0

poza powiatem 0
Ustroñ 0
Strumieñ 0
Zebrzydowice 0
wszystkie 0
tylko wiêksze 3

Ustroñ 9
poza powiatem 3
wszystkie 2
tylko wiêksze  1
Strumieñ 0
Zebrzydowice 9

Ustroñ 6
tylko wiêksze 1
Strumieñ 0
Zebrzydowice 0
wszystkie 0
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Radni Rady Gminy w Istebnej, którzy maj¹ rozeznanie w tej sprawie
w terenie, a tak¿e w swoich rodzinach nie mog¹ pogodziæ siê z wynikami
tej ankiety. Zdawaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e uczêszczanie naszych uczniów
poza teren wi¹¿e siê z wy¿szymi kosztami np. dojazdu uczniów.

W zwi¹zku z powy¿szym Rada Gminy postanowi³a przeprowadziæ
podobn¹ ankietê w�ród rodziców i w tym celu zosta³a powo³ana spo-
�ród radnych 3 osobowa Komisja. O wynikach tej ankiety powiado-
mimy równie¿ na ³amach �Naszej Trójwsi".

(dok. ze str. 2)

Za³¹cznik Nr l
do uchwa³y Nr XXV/205/2001
Rady Gminy w Istebnej

Tryb postêpowania o udzielenie dotacji na cele publiczne, sposób
jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadañ zleconych przez gminê
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie
dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku.

§ 1
Gmina mo¿e zlecaæ zadania w³asne podmiotom nie zaliczonym

do sektora finansów publicznych, nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniê-
cia zysku,�zwanych dalej �podmiotami� i realizuj¹cych zadania w na-
stêpuj¹cych dziedzinach:

- o�wiaty i wychowania,
-  kultury i sztuki,
- ochrony zdrowia;
- pomocy spo³ecznej;
- kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
- turystyki i wypoczynku;
- ochrony zdrowia i ochrony �rodowiska;
- bezpieczeñstwa publicznego.

§ 2
1. Ofertê realizacji zadania w³asnego Gminy zainteresowany

podmiot sk³ada do Zarz¹du Gminy.
2. Zarz¹d Gminy uznaj¹c za niezbêdne realizowanie zadania w³a-

snego Gminy we wspó³pracy z podmiotem, mo¿e zwróciæ siê do nie-
go z w³a�ciw¹ ofert¹.

§ 3
1. Podmiot wystêpuj¹c z ofert¹ realizacji zadania w³asnego gmi- (dok. na str. 4)

Uchwa³a Nr XXV/205/2001
Rady Gminy w Istebnej

Z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji

na cele publiczne, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
zleconego zadania podmiotom nie zaliczonym do sektora finan-
sów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pó�n. zm.) w
zwi¹zku z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.) Rada Gminy w
Istebna uchwala

§ 1
Ustaliæ tryb postêpowania o udzielenie dotacji na cele publiczne,

sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli zleconego zadania podmio-
tom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹-
cym w celu osi¹gniêcia zysku, zgodnie z za³¹cznikiem nr l do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jan Gazur

ny lub przyjmuj¹c ofertê Zarz¹du Gminy, sk³ada stosowny wniosek.
Wnioski przyjmowane s¹ przez merytoryczne referaty Urzêdu Gmi-
ny, które po zaopiniowaniu przedk³adaj¹ je Zarz¹dowi Gminy wraz z
projektami umów.

2. Wniosek powinien byæ podpisany przez osobê upowa¿nion¹ do
sk³adania o�wiadczeñ woli w imieniu podmiotu.

3. Wniosek powinien zawieraæ:
- szczegó³owe oznaczenie podmiotu,
- szczegó³owy opis proponowanego do realizacji zadania,
- termin i miejsce realizacji zadania,
- kalkulacja kosztów w tym wysoko�æ dotacji gminy,
-  dane o posiadanych mo¿liwo�ciach kadrowych, organizacyjnych

i do�wiadczeniu w realizacji podobnych zadañ.
4. W przypadku wiêkszej ilo�ci wniosków o dotacjê na realizacjê

tego samego zadania Zarz¹d Gminy dokona wyboru najkorzystniej-
szej oferty.

5. Przy wyborze oferty uwzglêdniane bêd¹ nastêpuj¹ce kryteria:
- znaczenie zadania dla potrzeb mieszkañców Gminy,
- ocena kalkulacji kosztów zadania,
-  do�wiadczenie podmiotu i dotychczasowe osi¹gniêcia szcze-

gólnie w realizacji zadañ zleconych wcze�niej przez Gminê.
§ 4

1. Podstaw¹ zlecenia zadania oraz przekazania dotacji na jego reali-
zacjê bêdzie zawarcie pisemnej umowy z wybranym podmiotem.

2. Umowa powinna w szczególno�ci zawieraæ:
- okre�lenie strony umowy,
- szczegó³owy opis zakresu realizowanego zadania,
- termin i miejsce realizacji,
- okre�lenie wysoko�ci dotacji oraz warunki i zasady jej przekazy-

wania,
- ustalenie zasad i terminów rozliczeñ,
- zobowi¹zania podmiotu do stosowania zasad ustawy o zamówie-

niach publicznych oraz do prowadzenia ewidencji ksiêgowej �rodków
otrzymanych na realizacjê zadania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami,

- warunki wypowiedzenia umowy,
- tryb kontroli zleconego zadania,
- okre�lenie sankcji z tytu³u nale¿ytego wykonania zadania,
- zasady zwrotu niewykorzystanej czê�ci dotacji oraz zakupione-

go w ramach dotacji sprzêtu w przypadku likwidacji podmiotu lub
zakoñczenia prowadzonej dzia³alno�ci.

3. Umowê zawiera siê na czas nieoznaczony, nie d³u¿szy ni¿ okres
roku bud¿etowego z zastrze¿eniem ust. 4.

4. Umowa na wykonanie zadania w³asnego Gminy, polegaj¹cego na
prowadzeniu przez podmiot wszelkiego rodzaju placówek realizuj¹cych
wieloletnie programy, mo¿e byæ zawarta na czas nieoznaczony z mo¿li-
wo�ci¹ jej wypowiedzenia, z tym. ¿e okre�lenie wysoko�ci dotacji doko-
nywane bêdzie corocznie w formie aneksu do umowy na kwotê zagwa-
rantowan¹ ka¿dorazowo w bud¿ecie gminy.

5. Rejestr przyznanych dotacji prowadzi referat finansowy Urzêdu,
§ 5

1. Podmiot zobowi¹zany bêdzie do przedstawienia Skarbnikowi
Gminy lub jego Zastêpcy rozliczenia realizacji zadania pod wzglê-
dem rzeczowym i finansowym zgodnie z tre�ci¹ umowy. Do rozlicze-
nia finansowego nale¿y do³¹czyæ kopie wa¿nych dyspozycji p³atni-
czych zrealizowanych z dotacji.

2. Kwota dotacji, która nie zosta³a wykorzystana lub nie ma po-
krycia w wa¿nych dyspozycjach p³atniczych, zgodnych z zadaniem
opisanym we wniosku, podlega zwrotowi.

3. Skarbnik Gminy przyjmuj¹cy rozliczenie sprawdza orygina³y
oraz za³¹czone do nich kopie dokumentów i dokonuje na tej podsta-
wie uwierzytelnienia dostarczonych kopii.

Przedk³adane do wgl¹du orygina³y nale¿y ostemplowaæ pieczêci¹
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(dok. ze str. 3)

o tre�ci: �Przyjêto do rozliczenia dotacjê udzielon¹ przez Zarz¹d Gmi-
ny Istebna � umowa z dnia ............. i podpis Skarbnika Gminy�.

§ 6
Kontrolê realizacji zadania, na które przekazano dotacjê sprawuj¹

merytoryczne komórki organizacyjne Urzêdu. W ramach uprawnieñ
kontrolnych pracownicy tych komórek mog¹ sprawdzaæ sposób wy-
konania zadania oraz dowody ksiêgowe i inn¹ dokumentacjê zwi¹za-
n¹ z realizacj¹ zadania.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jan Gazur

Uchwa³a Nr XXV/197/2001
Rady Gminy w Istebnej
z dnia 18 kwietnia 2001r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIII/174/2000 Rady Gminy w Istebnej
z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. l ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 ze zm.) art. 5 ust, l, art. 7a i art. 7 ust, 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 ze z.)
oraz § l pkt. l rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada
2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U Nr 106 poz. 1115) Rada Gminy w
Istebnej uchwala, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale Nr XXIII/174/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 27

grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomo�ci w § l dodaje siê
ust- 2a o brzmieniu:

�2a. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹ przez .Zak³ad Opieki Zdrowotnej dzia³aj¹cy na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. Nr 91 póz. 408 z pó�n. zm.) 10,00 z³ za l m2 powierzchni
u¿ytkowej�.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa �l¹skiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicach
og³oszeñ we wsiach i Urzêdu Gminy w Islebnej.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ obowi¹zu-

j¹c¹ od l stycznia 2001r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Jan Gazur

Uchwa³a Nr XXV/198/2001
Rady Gminy w Istebnej
z dnia 18 kwietnia 2001r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy w Istebnej XXX/172/97 z
dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie utrzymania czysto�ci i porz¹d-
ku w Gminie Istebna.

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r, o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 1996r. Nr 13, póz 74
ze zm.) oraz art. 4 pkt. l - 3 w zwi¹zku z art. 5 ust. l pkt. 1-3 i art. 6 ust.
l, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 wrze�nia I996r. o utrzymaniu czysto�ci i
porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) Rada Gminy w
Istebnej uchwala, co nastêpuje:

§ 1
w uchwale Nr XXX/172/97 Rady Gminy w Istebnej w sprawie

utrzymania czysto�ci i porz¹dku w Gminie Istebna, zmienionej uchwa-

³ami Nr V/28/98 z dnia 22 grudnia 1998r. i Nr XIV/110/99 z dnia 28
grudnia 1999 r. oraz Nr XXIII/180/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

W § l dodaje siê ust. 4 o brzmieniu:
�4. Op³aty o których mowa w ust. 3 wnosi siê w terminach:
a) do 15 marca - za I kwarta³
b) do 15 maja - za II kwarta³
c) do 15 wrze�nia - za III kwarta³
d) do 15 listopada - za IV kwarta³.�

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa �l¹skiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicach
og³oszeñ we wsiach i Urzêdu Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jan Gazur

Uchwa³a Nr XXV/199/2001
Rady Gminy w Istebnej

z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej Nr 3 w Koniakowie.

Na podstawie art. 59 ust, I ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o
systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.) w zwi¹zku z pozytywn¹
opini¹ �l¹skiego Kuratora O�wiaty w Katowicach dotycz¹c¹ likwida-
cji Szko³y Podstawowej Nr 3 w Koniakowie Rada Gminy Istebna
uchwala, co nastêpuje

§ 1
Likwiduje siê z dniem 31 sierpnia 2001r- Szko³ê Podstawow¹ nr 3

w Koniakowie.
§ 2

Obwód Szko³y z dniem l wrze�nia 2001 r. przejmie jako szko³ê
filialn¹ Szko³a Podstawowa nr l im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Ko-
niakowie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jan Gazur

NABÓR DO BEZP£ATNEGO LICEUM
DLA DOROS£YCH

dla wszystkich absolwentów
Szkó³ Zawodowych

pragn¹cych zdobyæ maturê

Dyrekcja Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. P. Stalmacha
w Wi�le

og³asza nabór na rok szkolny 2001/2002
do klasy I trzyletniego publicznego

(nauka bezp³atna)
Liceum dla Doros³ych

Informacje - Sekretariat Szko³y, tel. 855 20 44
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PRAWA PACJENTA
Ka¿dy pacjent powinien znaæ swoje prawa i umieæ z nich korzystaæ.

Aby u³atwiæ poc|entom zapoznanie siê z przys³uguj¹cymi irn prawami,
w 1 998 roku powsta³a Karta Praw Pacjenta - dokument, w którym
zosta³y zebrane zapisy dotycz¹ce praw pacjenta z piêciu wcze�niej
uchwalonych ustaw: o zak³adach opieki zdrowotnej z 1991 roku, o po-
bieraniu i przcszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów z 1995 roku, o
zawodzie lekarza z 1996 roku, o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej z
l996 roku oraz z Konstytucji RP.

Zgodnie z zapisami Karty pacjent w szczególno�ci ma prawo
do:

� udostêpnienia mu Karty Praw Pacjenta,
� udzielania mu �wiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wyma-

ganiom wiedzy medycznej w pomieszczeniach przy zastosowaniu
urz¹dzeñ odpowiadajqcych okre�lonym wymaganiom fachowym i sa-
nitarnym,

� pe³nej informacji o swoim stanie zdrowia i o stosowanych przez
lekarzy metodach diagnostycznych i leczniczych,

� wyboru zak³adu opieki zdrowotnej,
� udostêpnienia dokumentacji medycznej jemu lub wskazanej przez

niego osobie; ponadto zak³ad opieki zdrowotnej zobowi¹zany jest
udostêpniæ dokumentacjê innym zak³adom opieki zdrowotnej i oso-
bom wykonuj¹cym zawód medyczny, je¿eli dokumentacja ta jest nie-
zbêdna do zapewnia ci¹glo�ci �wiadczeñ zdrowotnych,

� odmowy lub wyra¿enia zgody na udzielanie mu okre�lonych �wiad-
czeñ zdrowotnych,

� intymno�ci i poszanowania godno�ci podczas udzielania �wiad-
czeñ zdrowotnych.

� opieki pielêgnacyjnej ze strony osoby bliskiej,
� korzystania zo �wiadczeñ zdrowotnych pogotowia ratunkowego

w razie zagro¿enia zdrowia i ¿ycia,
� zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycz-

nej i zachowania tajemnicy o stanie zdrowia,
� umierania w spokoju i godno�ci,
� opieki duszpasterskiej.
Je¿eli pocjent uwa¿a, ¿e jego prawa s¹ w jaki� sposób ograniczone

lub ³amane przez personel placówki ochrony zdrowia (lekarza, pielê-
gniarkê czy rejestratorkê), mo¿e z³o¿yæ skargê u bezpo�redniego prze-
³o¿onego tego pracownika. Je¿eli ubezpieczony nadal jest niezado-
wolony, powinien zwróciæ siê o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta
w Kasie Chorych.

W ka¿dej Kasie Chorych jest powo³ana osobo pe³ni¹ca funkcjê
Rzecznika Praw Pacjenta. Do jej obowi¹zków i zadañ nale¿y czu-
wanie nod przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach ochrony zdro-
wia,

� przyjmowanie skarg pacjentów na dzia³alno�æ lekarzy i zak³adów
opieki zdrowotnej, z którymi Kasa Chorych podpisa³a kontrakty na
wykonywanie us³ug medycznych,

� podejmowanie w imieniu sk³adaj¹cego skargê dzia³añ interwen-
cyjnych u �wiadczeniodawców,

� wskazywanie pacjentowi trybu postêpawania w przypadku naru-
szenia jego praw.

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta mo¿na skontaktowaæ siê telefonicz-
nie, osobi�cie, b¹d� listownie. Kiedy wymaga tego sytuacja, rzeczni-
cy interweniuj¹ niezw³ocznie po z³o¿eniu skargi i bardzo czêsto ich
interwencje odnosz¹ pozytywny skutek.

Je¿eli pacjent uzna, ¿e Rzecznik Praw Pacjenta nie wywi¹za³ siê w
pe³ni z na³o¿onych na niego obowi¹zków, lub je�li uwa¿a, ¿e Kasa
Chorych ogranicza b¹d� ³amie jego prawa jako pacjenta, mo¿e zg³o-
siæ skargê do dyrektora Kasy lub do Komisji Skarg i Wniosków Rady
Kasy Chorych.

�l¹ska Kasa Chorych, ul. Gen. Jankego 15a 40-615 Katowice
tel. (032) 252 82 48, 735 15 51
Rzecznik Praw Pacjenta - pani Maria Kukawska
tel. 735 17 70

K¥CIK M£ODYCH POETÓW

WIOSNA 2001
Zawita³a do nas s³onecznym rankirm,
obudzi³a przyrodê, przelecia³a przez las,
sprawdziæ czy wszystko wsta³o ze snu
zachêci³a ptaki do �piewu
szala³a ca³y dzieñ jakby uby³o jej lat
wieczorem sp³ata³a nam ma³ego figla -
sypnê³a bia³ym �niegiem.
Oj wiosno chyba jeste� ze zim¹ w zmowie.

Joanna Dobrowolska
SP 1, kl. IVb Koniaków

SIEWCA
W glebê lich¹

w glebê marn¹
sypie siewca gar�ci¹ ziarno.
I przemierza swe zagony

siewca, srodze utrudzony.
Pot ociera rêk¹ z twarzy
my�li, jakie siê wydarzy zbo¿e,
ludzie mówi¹ mu �Szczê�æ Bo¿e�

Siewca prosi Najwy¿szego
�daj nam chleba powszedniego�
¯eby nie nadesz³a bieda,
chleba ludziom trzeba, chleba.

Halina Bukowska-Gluza

ZIELONA RECEPTA
Szczê�ciu trzeba daæ trochê zieleni
traw wysokich, ruty, barwy pierwszych li�ci,
po¿yczyæ te¿ jest dobrze z ró¿ czerwieni
i amarantu od dojrza³ej wi�ni

I ros¹ srebrn¹ zwil¿yæ macierzanki
wzrokiem zlelonym pie�ciæ niezabudki
wyplataæ szczê�ciu kolorowe wianki,
uwierzyæ czasem w le�ne krasnoludki.

I w locie chwytaæ szczê�cie jak motyle,
�renic¹ dostrzec kiedy siê rumieni,
nie daæ ulecieæ tym zielonym chwilom
ochraniaæ silnie przed ch³odem jesieni.

A b³êdne wiatry wróciæ w inne strony,
rze�biony wianek szczê�cia w sercu skrywaæ,
zielone szczê�cie dla oczu zielonych -
nie wolno innym tego szczê�cia zrywaæ.

Halina Bukowska-Gluza

WIOSNA
Wiosna s³oñcem �nieg w wodê stopi³a,
która sp³ynê³a Olz¹ do morza.
Przyroda ze snu siê przebudzi³a,
pozielenia³y beskidzkie wzgórza.

Rolnik wyjecha³ ju¿ z p³ugiem na pole
i strzeli³ z bata na kare konie,
splun¹³ w góralskie twarde swe d³onie
i orze na niewdziêcznym zagonie.

Orze, sieje od �witu do wieczora,
by chleba, przysporzyæ swej rodzinie
by g³odu okropna, zgubna zmora
nie zajrza³a do cha³upy w zimie.

Józef Sikora
Istebna 443
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Artyku³ nr 2.

�MA£E DZIECI - MA£Y K£OPOT�
W artykule tym ukazuj¹c wybrane problemy zwi¹zane z wy-

chowaniem dzieci, chcê obaliæ pogl¹d mówi¹cy, ¿e ma³e dzieci
to ma³y k³opot, a co za tym idzie, wychowanie ma³ych dzieci jest
³atwiejsze.

Nie trzeba przecie¿ koñczyæ specjalnych szkól czy kursów,
aby nauczyæ dziecko mówiæ. Nie musi te¿ matka wiele wiedzieæ
o rozwoju dziecka aby siê z nim bawiæ, je�li sprawia jej rado�æ
obcowania z w³asnym dzieckiem. Ta pozorna ³atwo�æ oddzia³y-
wania wychowawczego jest przyczyn¹ wielu nieporozumieñ, trud-
no�ci i pomy³ek, zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Skutki
wszelkich b³êdów pedagogicznych pope³nianych w tym okresie
ujawniaj¹ siê w ca³ej pe³ni dopiero pó�niej.

Na jakiego cz³owieka wyro�nie dziecko, zale¿y w du¿ym stop-
niu od tego, co wp³ywa³o na jego osobowo�æ we wczesnych la-
tach dzieciñstwa. Dziecko wychowujemy od momentu urodze-
nia, a na pewne cechy jego zachowania ma wp³yw tak¿e okres
¿ycia p³odowego i przebieg porodu. Matka oczekuj¹ca dziecka w
atmosferze spokoju i mi³o�ci no¿e mieæ wiêksz¹ nadziejê, ¿e dziec-
ko (niemowlê) bêdzie spokojne.

Je¿eli natomiast ci¹¿y towarzyszy stres, lêk lub silne prze¿y-
cia negatywne, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e dziecko w pierwszym
okresie ¿ycia bêdzie niespokojne, p³aczliwe i lêkliwe.

Wa¿nym momentem jest tak¿e poród, w wyniku którego na-
stêpuje najwiêcej uszkodzeñ o�rodkowego uk³adu nerwowego.

Skutki tych uszkodzeñ mo¿na obserwowaæ w rozwoju fizycz-
nym i psychicznym dzieci. S¹ to zazwyczaj mikrouszkodzenia,
ale dzieci z takimi uszkodzeniami sprawiaj¹ ró¿norodne k³opoty
niemal od pierwszych dni ¿ycia.

Pierwszym okresem w ¿yciu dziecka jest wiek niemowlêcy
(1 rok).

Warunkiem niezbêdnym dla prawid³owego rozwoju w tym
okresie jest zapewnienie mu odpowiedniej liczby godzin snu i
czuwania.

Niezwykle wa¿na ze wzglêdów wychowawczych jest w³a�ci-
wa organizacja okresu czuwania, to znaczy wtedy, kiedy dziecko
nie �pi.

Dziecku grozi w tym czasie nadmierna liczba silnych bod�-
ców, b¹d� te¿ za ma³a ich liczba.

Przyk³adem tego jest sytuacja, w której jednocze�nie kilka osób
absorbuje uwagê dziecka, albo zbyt wiele czynno�ci lub zdarzeñ
toczy siê przy nim.

Z kolei odwrotna sytuacja to pozostawienie dziecka samemu
sobie, brak zainteresowania lub postêpowanie tak, jakby dziecko
by³o nieobecne.

Ju¿ w pierwszym kwartale ¿ycia nale¿y dostarczaæ dziecku
bod�ców wzrokowych i s³uchowych. Powinno siê zawieszaæ nad
jego ³ó¿eczkiem kolorowe zabawki tak, by by³y dobrze widocz-
ne. Przybli¿aæ siê do niego z ró¿nymi przedmiotami (zabawka-
mi) i poruszaæ nimi.

Dostarczaæ delikatnych bod�ców s³uchowych jak grzechotki,
dzwoneczki itp. Mówiæ do dziecka spokojnym i mi³ym g³osem.
W drugim kwartale ¿ycia nale¿y po³o¿yæ nacisk na kszta³cenie
ruchów dzieciêcych. Niemowlê w czasie czuwania powinno mieæ
mo¿liwo�æ zmiany pozycji cia³a. Wskazane jest te¿ czêste uk³a-
danie dziecka na brzuszku. Zabawki w tym okresie powinny siê

znajdowaæ w zasiêgu wzroku i takie rêki dziecka. Osoby doros³e
powinny pobudzaæ niemowlê do ich chwytania. W okresie tym
dziecko powinno jak najczê�ciej s³yszeæ g³os ludzki, szczególnie
zwi¹zany z konkretnymi sytuacjami i przedmiotami np.: zmie-
niaj¹c pieluchê opiekun mówi do dziecka co robi (chod�, teraz
mamusia zmieni ci pieluszkê, najpierw zdejmiemy �pioszki itd.)
lub podaj¹c dziecku zabawkê np.: kaczuszkê (zobacz to jest ka-
czuszka - kwa, kwa, kwa, itp. )

W trzecim kwartale dziecko musi mieæ mo¿liwo�æ coraz czê-
stszego i bezpo�redniego kontaktu z przedmiotami, tak by mog³o
je trzymaæ w rêkach, obmacywaæ je. uderzaæ jednym o drugi lub
nimi rzucaæ.

Doro�li powinni wyra�nie wymawiaæ nazwy widzianych przez
dziecko przedmiotów. Mo¿na stosowaæ uproszczenia np.: pies -
hau, hau, zegar - tik, tak itp. Nale¿y pobudzaæ dziecko do zmiany
pozycji cia³a, a gdy jest weso³e l o¿ywione nale¿y prowokowaæ je
do gaworzenia.

W czwartym kwartale ¿ycia dziecko musi mieæ mo¿liwo�æ po-
ruszania siê po ca³ym pokoju lub du¿ej jego czê�ci. Nale¿y dostar-
czaæ mu przedmiotów do podparcia przy wstawaniu i chodzeniu.
Nale¿y stwarzaæ mu czêstsze okazje, by na pro�bê doros³ego wy-
konywa³o proste czynno�ci np.: poka¿ lalê, gdzie lala, daj lalê, zrób
pa, pa. Zapoznajemy dziecko równie¿ z przedmiotami u¿ytkowy-
mi np.: fili¿anka czy kubeczek, ³y¿eczka, nocnik. Zalecane jest
równie¿ usypianie dziecka przy cichej i spokojnej muzyce.

Nie nale¿y tak¿e przyzwyczajaæ dziecka do usypiania przez
trzepanie nim w wózku, nie jest to te¿ metoda na uspokojenie
niemowlêcia.

Bez wzglêdu jaki jest powód p³aczu, napewno skuteczniejsz¹
metod¹ jest przytulenie go w ramionach.

Karygodnym natomiast jest jakiekolwiek karcenie niemow-
lêcia, zarówno fizyczne (klapsy, bicie po rêkach) i s³owne (krzy-
czenia lub wyzywanie dziecka).

Prawid³owo wychowane roczne dziecko jest ruchliwe, ¿wa-
wo raczkuj¹ce, stoj¹ce samodzielnie i zaczynaj¹ce chodziæ z pod-
parciem.

Roczne dziecko potrafi piæ z fili¿anki, otwieraæ pude³eczka,
uk³adaæ przedmioty, podawaæ co� lub wykonywaæ jakie� czyn-

no�ci na s³own¹ pro�bê osoby doros³ej.
Zdrowe, prawid³owo wychowane niemowlê jest istot¹ rado-

sn¹, gaworz¹c¹, mówi¹c¹ niektóre s³owa (oko³o piêæ) i g³o�no
potrafi siê �miaæ.

Natomiast dziecko zaniedbane wychowawczo jest apatyczne,
bierne i osowia³e, albo te¿ nadmiernie krzykliwe, ci¹gle p³acz¹ce
i rozdra¿nione.

Pamiêtajmy, ¿e brak wychowawczego starania odbija siê na
fizycznym rozwoju niemowlêcia. c.d.n.

Opracowa³a: mgr Teresa Bielesz

CZERWCOWY  FESTYN  RODZINNY
Kolejny ju¿ rok zapraszamy na czerwcowy Festyn Rodzin-
ny �Pod Skoczni¹" w Istebnej, który odbêdzie siê w sobotê,
2 czerwca, pocz¹tek imprezy godz. 15.00
W programie wiele rodzinnych konkursów, loteria dla dzieci,
mecz towarzyski, wspólna zabawa, dyskoteka dla m³odzie¿y.
Szczegó³y na plakatach przed festynem.

Zapraszamy
Gminne Przedszkole w Istebnej
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Z ¿ycia naszych szkó³
KONKURSY I OLIMPIADY

PRZEDMIOTOWE
Uczniowie gimnazjum w Istehnej brali udzia³ w 6 miêdzy-

szkolnych olimpiadach przedmiotowych: z jêzyka polskiego, an-
gielskiego, matematyki, fizyki, biologii i geografii.

Uczeñ klasy II b Maciej Broda zakwalifikowa³ siê do woje-
wódzkiego etapu konkursu z biologii. Jego opiekunem jest mgr
Bogumi³a Szymañska.

Ponadto uczennica klasy I a Anna Zowada, której nauczycie-
lem jêzyka polskiego jest mgr Ewa Czulak otrzyma³a wyró¿nie-
nie w V Ogólnopolskim Konkursie na pracê z Literatury i IV Ogól-
nopolskim Konkursie na Ba�ñ.

W grudniu 2000r odby³y siê w naszej szkole konkursy poloni-
styczne:

II Gimnazjalny Konkurs Recytatorski (oddzia³ w Jaworzynce)
w którym bra³o udzia³ 23 uczestników.

Wyniki konkursu:
1 - Wojciech Mróz
2 - Barbara Kobielusz
3 - Barbara Wawrzacz
4 - Aleksandra Gorzo³ka
5 - Anna Polok
W styczniu odby³ siê konkurs literacki (na najlepsze opowia-

danie) oddzia³ w Koniakowie.
Wyniki konkursu
1- Aleksandra Gorzo³ka
2 - Ewa Haratyk
3 - Krzysztof Juroszek
Wyró¿nienia: Wojciech Mróz, Magdalena Kukuczka i Agnie-

szka Polok.
W kwietniu w Istebnej odby³ siê II Gimnazjalny Konkurs Orto-

graficzny.
Wyniki tego konkursu nie s¹ jeszcze znane (zostan¹ og³oszone

w pó�niejszym terminie)
Konkursy organizowa³y, prace sprawdza³y i ocenia³y wszyst-

kie polonistki pracuj¹ce w Gimnazjum.
Dyrektor Gimnazjum

mgr Gra¿yna Kiszczak

UCZNIOWIE GIMNAZJUM LAUREATAMI
KONKURSU �MIESZKAM W BESKIDACH�

W tegorocznej edycji Miêdzyszkolnego Konkursu Plastyczne-
go: �Mieszkam w Beskidach�, który odby³ siê w �winnej ko³o
¯ywca wziê³o udzia³ prawie 2,5 tysi¹ca uczniów. Jurorzy nagro-
dzili trzysta prac, w�ród których by³y równie¿ prace uczniów na-
szego gimnazjum w Jaworzynce.

W III kategorii wiekowej II miejsce w konkursie �Malowane s³o-
wem� (liryka) zajê³a Basia Dragon z klasy Ib za wiersz �Beskidy�.

W tej samej kategorii wiekowej w konkursie prozy III miejsce
zajê³a Anna Czepczor z kl. IIb za pracê pt �Szko³a w Jaworzynce�

Przyznano równie¿ wyró¿nienie Annie Kolek z klasy IIb za
pracê plastyczn¹.

Opiekunem uczennic by³a p. Monika Micha³ek nauczyciel
Gimnazjum w Istebnej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom.
Monika Micha³ek

ZIMOWA SPARTAKIADA
PRZEDSZKOLAKÓW

W dniu 7 marca, 80-ciu przedszkolaków z Gminnego Przed-
szkola w Istebnej przyby³o na wyci¹g �Marek� w Istebnej, gdzie
oczekiwa³y na nich wspania³e warunki do przeprowadzenia Zi-
mowej Spartakiady Przedszkolaków. Oprócz konkurencji sporto-
wej odpowiednich dla  dzieci w wieku przedszkolnym, ka¿da z
grup wziê³a udzia³ w konkursie malowania na �niegu. Powsta³y
cztery przepiêkne obrazy, bajecznie dekoruj¹c otoczenie wyci¹-
gu. Pomiêdzy konkursami ka¿da z grup jecha³a kuligiem - dla
wielu dzieci by³a to pierwsza taka przeja¿d¿ka. Zmaganiom spo-
rtowym, zabawie towarzyszy³a wspania³a s³oneczna pogoda.

Spartakiada zakoñczy³a siê uroczystym apelem, gdzie od�pie-
wano hymn przedszkolaków, a ka¿da z grup otrzyma³a dyplom i
nagrody.

Dziêkuj¹c wszystkim tym, którzy przyczynili siê do powsta-
nia i przeprowadzenia tej imprezy - nauczycielom, personelowi
obs³uguj¹cemu przedszkole, rodzicom, w³a�cicielom wyci¹gu
�Marek� - p. J. Waszutowi, przewo�nikowi - p. Cz. Polok, Gmin-
nemu O�rodkowi Kultury - ufundowa³ nagrody.

El¿bieta Studziñska
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Istebnej

BIA£Y RAJD 2001
W Kamienite (Czechy) rozegrano w dniu 10.03.2001r. Bia³y

Rajd 2001; w którym uczestniczy³a reprezentacja Szko³y Podsta-
wowej nr l z Jaworzynki. Uczniowie mieli do pokonania trasê
Kosarzyska - Kiczora - Kamienite licz¹c¹ 6 km. W ciê¿kim, mo-
krym �niegu oraz w czasie padaj¹cego deszczu dziewczêta i ch³op-
cy z naszej szko³y radzili sobie znakomicie. W�ród 12 dru¿yn
bior¹cych udzia³ w Rajdzie, nasza ekipa zajê³a 2-gie miejsce ustê-
puj¹c pola tylko gospodarzom imprezy.

Spo�ród 14 kategorii wiekowych pierwsze miejsca zdobyli:
£acek Joanna, Stañko Magdalena, Kawulok Anna. Dragon Sabi-
na, Kohut Joanna, Wa³ach Marcin. Sikora Piotr, Byrtus Dariusz,
Bury Robert, Stañko Tomasz, £acek Jan, Kaczmarzyk Janusz,
Szkawran Damian i Ryszard Ko³dziej - opiekun grupy.

Ka¿dy uczestnik zawodów otrzyma³: kartê startow¹, dyplom
uczestnictwa, lekki posi³ek i gor¹cy napój.

Imprezê, na któr¹ zaproszono dzieci z Jaworzynki zorganizo-
wa³ Klub Kultury Macierzy Szkolnej w Wêdryni na Zaolziu.

mgr Ryszard Ko³odziej
nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 1 w Jaworzynce

POWITANIE WIOSNY
W dniu 24 marca 01 r. uczniowie Szko³y Podstawowej nr l w

Koniakowie uroczy�cie powitali wiosnê. Atrakcji by³o co niemia-
ra. Konkurs piosenki, moda wiosenna, reklama, skecze to pro-
gram przygotowany przez uczniów starszych klas szko³y podsta-
wowej i gimnazjalistów.

M³odsi uczniowie bawili siê w malarzy. Za pomoc¹ farb i pêdzli
potrafili wyczarowaæ piêkne wiosenne krajobrazy.

Starania uczniów zosta³y nagrodzone gromkimi brawami i s³o-
dyczami ufundowanymi przez Radê Rodziców.

Beata Waszut
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Pani Jolancie Zogata - inspektorowi Urzêdu Gminy
serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu �mierci Ojca

Jana Burego
sk³adaj¹ - Wójt Gminy

i wspó³pracownicy Urzêdu Gminy w Istebnej

DRODZY STRA¯ACY!
Z okazji Dnia Stra¿aka obchodzonego

w dzieñ Waszego patrona �wiêtego Flo-
riana sk³adam Wam i Waszym najbli¿szym
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci.

¯yczê Wam wiele satysfakcji i zadowo-
lenia z wykonywanych spo³ecznie obo-
wi¹zków. Swoj¹ stra¿ack¹ s³u¿bê pe³nicie
nie zwa¿aj¹c na w³asne bezpieczeñstwo,
ratuj¹c ¿ycie, zdrowie i mienie ludzkie.

Szczególnie chcê podziêkowaæ za Wa-
sze zaanga¿owanie w dzia³alno�æ kultu-
raln¹, o�wiatow¹ i sportow¹ na terenie
naszej gminy.

Dziêkujê równie¿ wszystkim zarz¹dom OSP i gospodarzom re-
miz za dba³o�æ o te obiekty, za wzbogacanie i unowocze�nienia
ich wyposa¿enia i wielogodzinn¹ pracê spo³eczn¹ i popularyzacjê
zagadnieñ ochrony p/po¿arowych w�ród dzieci i m³odzie¿y naszej
gminy.

Najserdeczniejsze ¿yczenia sk³adam weteranom stra¿akom i
m³odzie¿y stra¿ackiej

Wójt Gminy Danuta Rabin

PODZIÊKOWANIE
Dyrekcja Gimnazjum w Istebnej sk³ada serdeczne podziêko-

wania Dyrektorowi LYS FUSION POLAND Sp. z o.o. mgr in¿.
Grzegorzowi Chro�niakowi za bezp³atne przekazanie sprzêtu
komputerowego na rzecz naszego gimnazjum.

Dyrekcja Gimnazjum dziêkuje rodzicom uczniów w Istebnej
za pomoc w zorganizowaniu przed�wi¹tecznpego kiermaszu ciast.

Szczególne podziêkowanie sk³adamy pp. Annie Stachurek,
Zuzannie Gazurek oraz Gertrudzie Bacia za okazan¹ pomoc.

WYBORY ZARZ¥DU GMINNEGO OSP
7 kwietnia br, odby³ siê Zjazd Gminny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Istebnej, Wybrano nowy Zarz¹d Gmin-
ny, w sk³ad którego weszli:
Prezes - dh Józef Czepczor OSP Istebna Centrum
Komendant - dh Jan Waszut OSP Koniaków Centrum
Wiceprezes - dh Damian Legierski OSP Koniaków Centrum
Sekretarz - dh Renata Haratyk OSP Koniaków Centrum
Cz³onek - dh Boles³aw Haratyk OSP Koniaków Centrum
Cz³onek - dh Stanis³aw Legierski OSP Koniaków Ceatrum
Cz³onek - dh Józef Moje�cik OSP Istebna Centrum
Cz³onek - dh Pawe³ Gazurek OSP Istebna Centrum
Cz³onek - dh Miros³aw Kukuczka OSP Istebna Centrum
Cz³onek - dh Jan Probosz OSP Istebna Zadzie
Cz³onek - dh W³adys³aw Zowada OSP Istebna Zaolzie
Cz³onek - dh Józef Legierski OSP Istebna Zaolzie
Cz³onek - dh Pawe³ Rucki OSP Jaworzynka Centrum
Cz³onek - dh W³adys³aw Czepczor OSP Jaworzynka Centrum
Cz³onek - dh Marian Stañko OSP Jaworzynka Centrum
Cz³onek - dh Józef Ligocki OSP Koniaków Kosarzyska
Cz³onek - dh Krzysztof Matuszny OSP Koniaków Kosarzyska
Cz³onek - dh Józef Kajzar OSP Jaworzynka Zapasieki
Cz³onek - dh Jan Polok OSP Jaworzynka Zapasieki
Sk³ad Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicz¹cy - dh Józef Chmiel OSP Centrum
Zastêpca - dh Henryk Motyka OSP Jaworzynka Centrum
Cz³onek - db Edward Majeranowski OSP Istebna Centrum

Sekretarz ZG ZOSP
Renata Haratyk

WYNIKI KONKURSU
FILATELISTYCZNEGO

�ODBUDOWA KOCZEGO ZAMKU�
Komisja oceniaj¹ca w osobach : Jacek Pyszny - Prezes Ko³a Filate-

listycznego w Jaworzynce oraz El¿bieta Legierska-Niewiadomska -
Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej w dniu 4.04.2001 roku
wytypowa³a spo�ród 68 prac laureatów konkursu:

I miejsce - Lucjan Sala - SP Nr 2 Koniaków kl. VI
II miejsce - Miros³aw Sikora - SP Nr 2 Koniaków kl. IV
II miejsce - Justyna Skurzok - SP Nr 2 Koniaków kl. IV
II miejcse - Adam Juroszek - SP Nr 2 Koniaków kl.V
II miejsce - Bernadetta Waszut - SP Nr 2 Jaworzynka kl.V
oraz piêtna�cie wyró¿nieñ:
1. Iwona Madzia - SP Nr 2 Koniaków kl. V
2. Anna Bia³o¿yt - SP Nr 2 Koniaków kl. IV
3. Aneta Karch - SP Nr 2 Koniaków kl. VI
4. Anna Matuszna - SP Nr 2 Koniaków kl. IV
5. Sabina Krê¿elok - SP Nr 2 Koniaków kl. V
6. Weronika Sikora - SP Nr 2 Koniaków kl. IV
7. Katarzyna Ligocka - SP Nr 2 Koniaków kl. V
8. El¿bieta Ligocka - SP Nr 2 Koniaków kl. V
9. Justyna Juroszek - SP Nr 2 Koniaków kl. VI
10. Micha³ Ja³owiczor - SP Nr 2 Jaworzynka kl. VI
11. Tomasz Stebel - SP Nr 2 Jaworzynka kl. VI
12. Aneta S³owioczek - SP Nr 2 Jaworzynka kl. III
13. Agnieszka Ja³owiczor - SP Nr 2 Jaworzynka kl. II
14. Pawe³ Wawrzacz - SP Nr 2 Jaworzynka kl. IV
15. Szymon £acek - SP Nr 2 Jaworzynka kl. III
Ponadto praca Barbary Dragon z Jaworzynki, uczennicy Gimna-

zjum, zosta³a zakwalifikowana do fina³u okrêgowego w Katowicach
M³odzie¿owego Konkursu �Zamki i Warownie w Polsce�  i nagro-
dzona przez Rudzkich Filatelistów.

Fundatorami Gminnego Konkursu byli:
1. Iwona Gazurek- Legierska - Pokoje Go�cinne �Koczy Zamek� ,

Pensjonat Agroturystyczny po³o¿ony u podnó¿a Koczego Zamku, gdzie
na dobre zadomowi³ siê duch Jadwi¿ki z Koniakowa.

2. Polski Zwi¹zek Filatelistów Oddzia³ Ruda �l¹ska , trzykrotny
laureat statuetki �PRYMUSA�, przyznawanego przez Polsk¹   Kapi-
tu³ê Filatelistyczn¹.

3. Gminny O�rodek Kultury w Istebnej.
Jacek Pyszny



Nasza Trójwie�  l   9MAJ 2001

ZIMOWE ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE JEDNOSTEK OSP
Z TERENU GMINY ISTEBNA

1 kwietnia br. odby³y siê Zimowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze w Istebnej. Organizatorem zawodów by³a jednostka OSP Istebna
Centrum. Zawody odby³y siê na terenie Magazynu Towarów Masowych.

WYNIKI:

 Miejsce              OSP                                          Sk³ad zespo³u                                    Czas biegu       Strzelnica      Rzut granatem         £¹cznie

1. Grupa 12 - 15 lat ch³opcy
I m Koniaków Centrum Micha³ Micha³ek, Marek Polok, Bart³omiej Rybka 3.07 0.30 0.45 4.22
II m Istebna Centrum Seweryn Kohut, Tomasz Zió³kowski, Przemys³aw £acek 3.07 0.45 1.15 5.07
III m Istebna Zaolzie Irek Czy¿, Bart³omiej Waszut, Tomasz Legierski 3.15 0.30 1.30 5.15
IV m Koniaków Centrum Marcin Legierski, Micha³ Waszut, Józef Haratyk 3.05 1.30 1.00 5.35
V m Koniaków Kos. Szymon Kowalczyk, Dawid Gluza, Józef Ligocki 3.31 1.45 1.00 6.16

Grupa 12-15 lat dziewczêta
I m Koniaków Centrum Joanna Kohut, Karolina Bielesz, Barbara Zowada 3.36 0.30 1.00 5.06
II m Koniaków Centrum Monika Legierska, Agnieszka Kawulok, Natalia Sikora 4.58 1.15 1.30 7.43

Poza konkursem ch³opcy do 10 lat
I m Istebna Zaolzie Jacek   Legierski, Czes³aw Czy¿, M. Legierski 4.14 0.45 1.00 5.59

Grupa 16-18 lat ch³opcy
I m Koniaków Centrum Rafa³ Zeman, Jaros³aw Waszut, Marek Suszka 2.41 0.45 0.45 4.11
II m Istebna Zaolzie Piotr Zawada, Józef Marekwica, Andrzej Go�ciniak 3.51 0 1.00 4.51
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Z OSTATNIEJ CHWILI!
Dobry wystêp seniorów w Pogórzu, którzy po ³adnym me-

czu wygrali 4:1. Wydawa³o siê, ¿e nareszcie nasi zawodnicy
przypomnieli sobie jak siê strzela bramki. Niestety, nastêpny
mecz z dru¿yn¹ z Wis³y rozwia³ nasze nadzieje. Fatalny wystêp
ca³ej dru¿yny przed w³asn¹ publiczno�ci¹ wywar³ bardzo nega-
tywny odd�wiêk w�ród wielu kibiców i dzia³aczy naszej dru¿y-
ny. Bezpo�rednim skutkiem jest rezygnacja pana Miros³awa
Wójcika z funkcji trenera dru¿yny seniorów. Z jego nastêpc¹
prowadzone s¹ w tej chwili rozmowy.

Nastroje znów siê trochê poprawi³y, gdy¿ w niedzielê 6 maja
Trójwie� Istebna pokona³a Puñców 3:2. Cieszy nas bardzo to
zwyciêstwo.

Seriê zwyciêstw kontynuuje dru¿yna juniorów, która wygra³a
trzy nastêpne mecze.

Z dru¿yn¹ z Zamarsk 7:0 ze Strumieniem 4:1 i z dru¿yn¹ z
Rudnika 2:1. BRAWO!! Nasi trampkarze równie¿ wygrywaj¹
swoje mecze. Z Zamarskami 9:1, ze Strumieniem 5:2. Niestety,

prowadz¹c na krótko przed koñcem meczu 2:1 z dru¿yn¹ z Ru-
dnika przegrali 3:2. Przegrali, ale pokazali ogromn¹ wolê walki
i chêæ zwyciêstwa. Cieszy równie¿ coraz wiêksza liczba kibi-
ców na meczach naszej m³odzie¿y.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko rodziców na-
szych m³odych pi³karzy.

Zarz¹d Klubu bardzo dziêkuje osobom, które w jakikol-
wiek sposób pomagaj¹ w prowadzeniu i finansowaniu nie-
których inwestycji przez Klub.

Panu Andrzejowi Pilchowi z Istebnej za sfinansowanie i
zrobienie dwóch ³awek na boisku, dla pi³karzy rezerwowych.

Panu Andrzejowi Urbaczce z Jaworzynki za zafundowanie
blachy na przykrycie tych ³awek.

Panu Prezesowi Janowi Gazurowi za zrobienie przez SUiP
w Koniakowie gablotek informacyjnych.

Panu Romanowi Czubajowi z Koniakowa za sfinansowa-
nie szyb do tych gablotek.

Piotr Rucki

III m Koniaków Centrum Zbigniew Legierski, Andrzej Kawulok, Andrzej Sikora 3.41 0.30 0.45 4.56
IV m Jaworzynka C. Dawid Ma³yjurek, Janusz Kajzar, Andrzej Ja³owiczor 3.44 0.45 0.45 5.14
V m Koniaków Kos. Józef Fiedor, Marek Legierski, Grzegorz Kli� 4.07 0.30 0.45 5.22
VI m Jaworzynka Zapasieki Wojciech Moje�cik, S³awomir Dziedzic, Jan Legierski 3.43 1.00 1.15 5.58
VII m Jaworzynka C. Stanis³aw Micha³ek, Jan Urbaczka, Grzegorz Kohut 3.51 1.30 0.45 6.06

Grupa 19-30 lat ch³opcy
I m Istebna Zaolzie Micha³ Zawada, Andrzej Zowada, Mariusz Kaczmarzyk 3.43 0.15 0 3.58
II m Istebna Zaolzie Micha³ Probosz, Tadeusz Kohut, Andrzej Micha³ek 3.25 0.30 0.15 4.10
III m Jaworzynka Zapa Krzysztof Ja³owiczor, Henryk Bestwina, D. S³owioczek 3.48 0 0.30 4.18
IV m Koniaków Centrum Pawe³ Kukuczka, Józef Kukuczka, Andrzej Idziniak 3.19 0.15  0.45 4.19
V m Jaworzynka C Rafa³ Golik, Adam Golik, Miros³aw Kawulok 3.40 0.15 0.30 4.25
VI m Koniaków Centrum Marek Bielesz, £ukasz Kukuczka, Szymon Golik 3.02 0.30 1.15 4.47
VII m Istebna Centrum Eugeniusz £acek, D. Zió³kowski, Adam Juroszek 3.19 0.30 1.00 4.49
VIII m Koniaków Kos. Kazimierz Legierski, Piotr Legierski, Adam Juroszek 4.06 1.15 0.15 5.36
IX m Jaworzynka Zap. St. Zwardoñ, Kazimierz Zwardoñ, Mariusz Haratyk 4.15 1.15 1.00 6.30

Grupa 31-50 lat mê¿czy�ni
I m Koniaków Centrum Bogdan Ligocki, Józef Haratyk, Boles³aw Haratyk 3.07 0 0 3.07
I m Jaworzynka C Piotr Micha³ek, Boles³aw Rucki, Henryk Bojko 2.12? pomy³ka w zapisie

3.12 0 0.45 3.57
Uwaga! przyznano I miejsce ze wzglêdu na ró¿ne zapisy sêdziów mety.
II m Jaworzynka C. Jan Motyka, Roman Rucki, Piotr Rucki 3.25 0.15 0.30 4.10
III m Koniaków Kos. Piotr Fiedor, Andrzej Wawrzacz, Andrzej Fiedor 3.38 0 0.30 4.08
IV m Istebna Zaolzie Pawe³ Micha³ek, Leszek Bocek, Krzysztof £upie¿owiec 3.30 0 0.45 4.15
V m  Istebna Centrum Roman Kubalok, Piotr Kukuczka, Micha³ Kohut 3.41 0.15 1.00 4.56

Grupa 31-50 kobiety
I m Koniaków Centrum Teresa Juroszek, Katarzyna Waszut, Krystyna Kawulok 3.25 1.00 1.45 6.10

Grupa powy¿ej 50 lat mê¿czy�ni
I m Koniaków Centrum Julian Tabaka, Jan Kawulok, Jan Micha³ek 4.04 0.45 0.45 5.34

Ogó³em w zawodach startowa³o: 35 dru¿yn tj. 105 zawodników.
Sêdzia G³ówny Józef Cmiel
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FINA£ KONKURSU
�MÓJ PRZYJACIEL - PRZYRODA�

W dniu 24.04.2001 r. w O�rodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
Dzielcu odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia nagród uczestnikom Gmin-
nego Konkursu Twórczo�ci Dzieciêcej pod has³em:  �Mój przyjaciel -
Przyroda�. W konkursie  tym wziê³o udzia³ 54 uczniów ze wszystkich
szkó³ Gminy Istebna.

Do fina³u konkursu zakwalifikowano 12 prac i ostateczne rozstrzy-
gniêcie przynios³o nastêpuj¹c¹ kolejno�æ:

I miejsce - Klaudia Kaczmarzyk kl. IV - SP 1 Istebna,
II miejsce - Sandra Pawlas kl. VI - SP 1 Jaworzynka,
III miejsce Ewelina Zelek kl.  V - SP 1 Istebna
Ponadto przyznano nastêpuj¹cym uczniom wyró¿nienia:
- Karolina Kobielusz kl. IV SP 1 Istebna,
- Agnieszka Stañko kl. V SP 1 Jaworzynka,
- Aneta Ga� kl. V SP 2 Istebna - Zaolzie,
- Aneta Marsza³ek kl. I Gimn. Istebna,
- Wioletta Czepczor - kl. VI SP 1 Jaworzynka,
- Ireneusz Czy¿ kl. VI SP 2 Istebna - Zaolzie,
- Iwona Juroszek kl. VI SP 1 Koniaków,
- Barbara Legierska kl. I Gim. Istebna,
- Aleksandra Haratyk kl. IV SP 1 Istebna.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki, a fi-

nali�ci dodatkowo cenne nagrody rzeczowe.
Fina³ konkursu po³¹czony by³ z obchodami Gminnego Dnia Ziemi.

Na uroczysto�æ tê przygotowan¹ przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Ja-
worzynce zaproszeni zostali miêdzy innymi Pani Wójt Gminy Danuta
Rabin oraz Pan Nadle�niczy z Wis³y Witold Szozda.

Uroczysto�æ u�wietni³ wystêp zespo³u �Czadeczka� z Jaworzynki.
mgr Teresa Bielesz

PAWICA GRABÓWKA
Do najwiêkszych a zarazem najpiêkniejszych motyli wystêpuj¹-

cych na �wiecie nale¿¹ pawice. Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich
pawicowatych s¹ szerokie skrzyd³a ozdobione barwnymi plamkami
w kszta³cie oczka. Spo�ród oko³o 1200 gatunków pawic w Polsce
wystêpuj¹ tylko dwa - Pawica Grabówka i Lotnica Zyska. Pawicê Gra-
bówkê mo¿emy spotkaæ na mokrych ciep³ych polankach, w lasach
li�ciastych, a tak¿e na wrzosowiskach od kwietnia do maja.

Samice maj¹ charakterystyczne grzebykowate czu³ki, które s³u¿¹
im do chwytania substancji zapachowych rozsy³anych przez samice.
Jest to wa¿ne w okresie godowym, gdy¿ tylko w ten sposób samce
szybko znajduj¹ swoje partnerki, siedz¹ce nieruchomo na pniach czy
li�ciach drzew.

Rysunek na skrzyd³ach pawic imituje oczy ptaków lub ssaków i
dziêki niemu motyle s¹ omijane przez drapie¿niki. W razie niebezpie-
czeñstwa pawice rozsuwaj¹ dodatkowo dwa tylne skrzyd³a, na których
jest równie¿ rysunek �pawich oczek�. Tekst i foto: Jaros³aw Gil

ISTEBNIAÑSKI O�RODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
- równie¿ dla nauczycieli

Motto:
�Uczyæ siê pokory od Matki Ziemi
Uczyæ siê pokory dla Matki Ziemi�

- dr Korbel, red. nacz. �Dzikie ¯ycie�.

W naukowej teorii ekologii g³êbokiej spotykamy wiele tez, które wzbu-
dzaj¹ u cz³owieka wspó³czesnego bardzo kontrowersyjne, a mo¿e i szo-
kuj¹ce refleksje. Choæby taka - cytujê za Phil Bosmansem... �Kto potrafi
rozmawiaæ z drzewem, ten nie musi chodziæ do psychiatry�. Wiêkszo�æ
ludzi jednak my�li odwrotnie.

Dnia 7 marca br. OEE otworzy³ swoje go�cinne podwoje dla nauczycieli
regionu cieszyñskiego i nie tylko. Tu bowiem odby³a siê szkoleniowa kon-
ferencja  pod kierunkiem mgra in¿. Jana Lazara, zastêpcy Nadle�niczego
w Nadle�nictwie Wis³a, mgra in¿. A. Kude³ki oraz p. wizytator - metodyk
mgr E. Pieczonki-Jêdrusiak. Gospodarzem i przewodnikiem po O�rodku
jest p. Urbaczka. Liczna grupa przedstawicieli szkó³ regionu mia³a okazjê
pobytu i zwiedzenia tego piêknego o�rodka, bogato wyposa¿onego w �rodki
dydaktyczno - wychowawcze i najnowocze�niejszy sprzêt audiowizualny.
W pierwszej czê�ci spotkania zebrani uczestnicy mieli okazjê zapoznaæ
siê z wyk³adem p.  Lazara na temat tzw. Promocji Le�nych Kompleksów.

Spo�ród wielu ciekawych zagadnieñ warto wspomnieæ o:
1. Powstaniu rezerwatu - hodowli g³uszca - ptaka ongi� popularnego i

³ownego, który bêdzie zasilany z restytucji banku jego genów z Bia³orusi i
Ukrainy, dziêki Narodowym Funduszom Ochrony Przyrody.

2. Wielu uczestników po raz pierwszy us³ysza³o informacjê o naszych
istebniañskich �wierkach, �wierku Andersona, znajduj¹cym siê w Le�nic-
twie Bukowiec o wysoko�ci: 53 metry, pier�nicy 70 cm oraz masie 11 m3.
Stanowi on swoisty pomnik przyrody, nazwany na cze�æ prof. Andresa ze
Szwecji. Naukowcy szwedzcy przenie�li bank genów �wierka istebniañ-
skiego do swojego kraju, co da³o pomy�lne rezultaty w ich hodowli.

3. Stacja terenowa �Wyrchczadeczka� jest pod naukow¹ opiek¹ Aka-
demii Rolniczej z Krakowa. Prowadzi siê tu szkó³kê le�n¹ te¿ na bazie
regionalnego banku genów �wierka istebniañskiego, który jako drzewo-
stan i cenny ekotyp nasienny, poprzez selekcjê wykazuje �wietne przy-
stosowanie do terenu, rokuj¹c optymaln¹ wegetacjê.

4. Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e Nadle�nictwo Wis³a to ~ 8.800 tys. ha
plus lasy prywatne - 3.800 tys. ha - posiada wiekow¹, od 180-250 lat
monokulturê przy najwiêkszej wysoko�ci 1220 m.

5. Powstaj¹ �cie¿ki przyrodnicze - Istebna Olza i Dzielec. Ta ostatnia
bêdzie niebawem otwarta.

�cie¿ki te przybli¿¹ naturalne okazy flory, rze�by trenu, endemicz-
nych osobowo�ci przyrody no i spacer na ³onie natury (nie myliæ ze �cie¿k¹
zdrowia). O dzia³alno�ci O�rodka Edukacji Ekologicznej pisali�my ju¿
na ³amach naszej gazetki, wiêc wiele zagadnieñ celowo opuszczam.

Drug¹ czê�æ zajêæ prowadzi³a p. wizytator - metodyk. By³a to czê�æ
robocza zwi¹zana z bie¿¹cymi szkolnymi sprawami.

Na zakoñczenie wszyscy zwiedzili O�rodek, po którym nas oprowadzi-
³a gospodyni tego o�rodka i p. Kude³ko z Nadle�nictwa Wis³a. Czas szyb-
ko przelecia³ przy �akompaniamencie� zachwycaj¹cych wszystkich ró¿-
norakich le�nych odg³osów ptaków i zwierz¹t, a tak¿e swojskiej �piano�
muzyce, smacznym poczêstunkiem i mi³ej atmosferze.

T¹ drog¹ wyra¿amy bardzo serdeczne podziêkowania kierownictwu
Nadle�nictwa i O�rodka za nasze szkolenie, ¿yczliwo�æ oraz otrzymane
przydatne prace naukowe.

Nauczyciele - uczestnicy szkolenia na pewno przyjad¹ do tego O�rod-
ka ze swoj¹ m³odzie¿¹ po wiedzê i relaks, gdy¿ rozumiej¹ potrzebê perna-
mentnego kszta³cenia ekologicznego.

Przy okazji zachêcam do czytania czasopisma �AURA� i �Dzikie ¯y-
cie�, które mo¿na kupiæ w kioskach. Znajduj¹ siê one równie¿ w na-
szych bibliotekach.

Z ekologicznym pozdrowieniem: �Ziemia moim cia³em, Powietrze
mym oddechem, H

2
O - moj¹ krwi¹, Ogieñ - si³¹ m¹�.

Godziny otwarcia O�rodka Edukacji Ekologicznej
Czynny codziennie oprócz niedzieli i poniedzia³ku
w godz. 9.00 - 16.00; tel. 855-60-14.

Uczestniczki spotkania: mgr Gra¿yna Kiszczak,
mgr Joanna Legierska i Bogumi³a Kohut - Szymañska
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Anna BURY

80 URODZINY PAW£A POLOKA
Dzi�ka rocznica nieledajako
80-te to urodziny, ujca Paw³a Poloka z Jaworzynki,
dobrze nóm znómego dzia³acza góralskiej kultury
w naszej ojczy�nie i za granic¹, ale usz nejbardzij
u nas w dziedzinie.

Z tej to okazji by pasowa³o powiedzieæ o nim
Naszej m³odzie¿y, bo Ujec maj¹ zas³ug niema³o.

D³ugo jech nad tym urozmy�la³a
Co by jo mu te¿ dzi�ka powiedzieæ mia³a.
Wiym podla sebie, ¿e w ¿yciu jesieni nejbardzi cieszy
Powrót pamiêci¹ do tych minionych , a tak uroczystych
M³odzieñczych wspomnieñ z domowych pieleszy.
A wiym, ¿e Paw³a u¿ od ma³ego ch³apca
Wszecko cieszy³o, co w sebie urok góralski kry³o.
Robota w polu na swojej roli, czasym tesz kapkym
Rod poswawoli³, kóniami je�dziæ, pofijakrowaæ,
Uczciw¹, ciê¿k¹ robot¹, m³odzieñcz¹ energiê swoja roz³adowaæ.

Dy na szumnego wyrós³ m³odziana,
Wybuch³a wojna niespodziewana, tósz w nejpiekniejszij
swoigo ¿ycia wio�nie,
ojcowskóm chudobê ¿egna³ ¿a³o�nie.

Bóg mu pozwoli³ przetrwaæ wojny koszmary,
wróci³ du domu zdrowy i ca³y, lecz choæ go cieszy
na roli praca, dziwny niepokój do serca wkracza,
bo urodziw¹ spotka³ góralkê, kiero mu nie�le w g³owie zawraco.
Coroz siê gorzi samotny czuje,
Ni mo¿e siê doczkaæ niedziele, kiedy po ca³ym
Tydniu ciê¿kiej roboty, szumnie siê wyrychtuje
I lachkim krokym, nic wort sarynka,
Leci na prosto a¿e do Kulónka, kany Zuzka Kóñcowianka
Jego nejmilszo galanka.

Nie trwa³o d³ógo, huczne wiesielisko urz¹dzili,
Kany kogo z rodziny zaprosili a poroz po wiesielu
Zuzkym z Istebnego na Jaworzynkê przekludzili.
Wspólne ¿ywobyci siê im bardzo dobrze uk³ada³o,
Bo wsiecki rado�ci, smutki i troski kierych nigdy
W ¿odnym ma³¿eñskim siodle nie chybia³o,
Znosili wspólnie , z godno�ci¹,�mia³o.
A ¿e obo byli utalentowani, w góralskich tradycjach zami³owani,
Tósz gospodarstwo wzorowo prowadzili,
Dziecka wychowywali i jeszcze niejednokrotnie
Na przeroztolicznych uroczysto�ciach pañstwowych ,
Gminnych i ko�cielnych wraz wystêpowali.
Stare górolski zwyczaje podtrzymywali
I tak naszóm przepieknóm Trójwie� Beskidzkóm
we �wiecie rozs³awiali.

DZIA£ALNO�Æ KULTURALNA
Paw³a Poloka od Bi³ka z Jaworzynki

Pawe³ POLOK
� Przebieg dzia³alno�ci pracy:
� Muzyk ludowy, samouk - ju¿ w m³odzieñczych latach gry-

wa³ na klarnecie w  grupie  muzykantów  z  Jaworzynki  po  oko-
licznych weselach, uroczysto�ciach. Lata wojny przerwa³y tê dzia-
³alno�æ .

� 1955 r. - 1990 r. Cz³onek Zespo³u Regionalnego Pie�ni i
Tañca �Jaworzynka� z Jaworzynki (35 lat)

Pawe³ Polok wraz z ¿on¹ Zuzann¹ tañczy³ w zespole tañce
podpatrzone na weselach, zabawach odtwarzaj¹c tym samym ich
archaiczn¹ formê. Po mistrzowsku wykonywa³ i uczy³ cz³onków
zespo³u tañca oraz �piewu.

Jako jeden z niewielu posiada bogaty repertuar pie�ni i przy-
�piewek, który pieczo³owicie pielêgnuje i przekazuje innym.

Grywa³ równie¿ w kapeli zespo³u. Wielu muzykologów, etno-
grafów swoje prace opiera na informacjach zaczerpniêtych od Pana
Poloka.

Zespó³ koncertowa³ na wielu znacz¹cych imprezach m.in. na
Festiwalu Zespo³ów Regionalnych w Kazimierzu nad Wis³¹, na Fe-
stiwalu Winobrania w Zielonej Górze, w Ogólnopolskim Przegl¹-
dzie Zespo³ów Tanecznych i Kapel Ludowych w Kielcach , w Skan-
senie w Ro¿nowie (Republika Czeska), w Szwajcarii i wielu innych.

� 1963 r. - 2000 r. Uczestnik Tygodnia Kultury Beskidzkiej
przez 37 lat.

Pan Polok wzi¹³ udzia³ w pierwszym otwarciu TKB w Wi�le i
by³ wierny tej imprezie przez 37 lat. Wystêpowa³ na estradach w
Wi�le, Szczyrku, ¯ywcu, Makowie Podhalañskim najpierw przy
Zespole Regionalnym �Jaworzynka� a pó�niej indywidualnie, jako
�piewak i gawêdziarz.

� Gawêdziarz ludowy - znakomita znajomo�æ gwary oraz du¿y
talent w opowiadaniu zdarzeñ, ró¿nego rodzaju anegdot zwi¹za-
nych z dawnym ¿yciem spo³eczno�ci Istebnej, Jaworzynki i Ko-
niakowa. Zdoby³ w 1997 roku I nagrodê w Konkursie Znajomo�ci
Gwary na �l¹sku Cieszyñskim w Skoczowie.

Sam te¿ spisuje ( w gwarze) dzieje tej ziemi zwi¹zane z wyda-
rzeniami, ciekawymi lud�mi, czy osobistymi prze¿yciami

Jest cz³onkiem jury szkolnych lub gminnych przegl¹dów , kon-
kursów zwi¹zanych z regionem (taniec, �piew, gwara, strój ludowy)

� Demonstruje umiejêtno�æ zjazdu na dawnym sprzêcie na-
rciarskim, w którego jest posiadaniu .

� Szyje kierpce oraz wykonuje starym sposobem z drewna
sprzêt gospodarstwa domowego i narzêdzia rolnicze.

Telewizja Polska i Radio nagra³y wiele programów zwi¹za-
nych z tradycj¹ ludow¹, ¿yciem i dzia³alno�ci¹ Paw³a Poloka.

Maj¹c 80 lat czynnie uczestniczy w ¿yciu kulturalnym gmi-
ny Istebna i parafii.

E. Legierska-Niewiadomska
GOK Istebna
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By³a to pora naprowdym zgodno i fajno,
Niczego dodaæ, niczego uj¹æ, jacy do roboty,
Tacy do tañca i do ró¿añca.

M¹dro�æ ¿yciowo wiêkszo by³a im dano,
Jako ta z ksi¹¿ek sztudyrowano.

Ujec Pawe³ oprócz niezliczonych gawêd, pogodek,
Spiywanio i tañcowanio jeszcze mio³ talent do granio.
(Pomijóm tu wsiecki prace rzemie�lnicze , jako na przyk³ad
kyrpców szycie, przerozmaite majsterkowani,
bo by to by³o okropnie d³ógi opowiadani).

Na wystêpach Pawe³ gro³ z muzykantami
A jego Zuzka spiywa³a z babami,
Z Hank¹ Kolenioczk¹ i z Mani¹ z Klubu,
By³y wszecki trzy nejwspanialszóm , zespo³owóm chlub¹.
Stateczne ga�dziny , g³os mia³y wspania³y, a¿e serce ros³o,
Jak wroz za�piywa³y.

Pónbóczek Zuzce jeszcze do tej jeji krasy
Aji szczyrego u�miechu nie posk¹pili, tósz ujec
Ze swojij ¿onki wdycki dumni byli.
Una ich za to strasznie rada mia³a ,
Na ka¿dym kroku ¿ycie umila³a,
pokiyl jej nieub³agano �mieræ od nich nie zabra³a.

¯ali³ mi siê kiejsi Pawe³ w sekrecie, ¿e go za Zuzk¹
Okropnie têsknica gniecie, ¿e mu jej chybio na ka¿dym kroku,
¯ycie straci³o cenê uroku.

Nasz drogi Pawle !
Dzi�ka w tym uroczystym dniu urodzin Twoich,
Zuzka poziyro na Tebie z niebieskich podwoi
I roze�mianymi swoimi ustami
Wiyjszuje Ci wroz z nami.

Coby� tu jeszcze ¿y³ w setne lata
I tak jako do teraz w ka¿dym cz³owieku dostrzego³ brata.
Ty ¿e� tu Pawle jeszcze potrzebny, mosz cery, ziêciów,
Wnuki wspania³e, co Ciê rady widzom,
Co siê s³awnym tacikym przeokropnie szczycóm.
Bo tacy jako Ty, dlo ca³ej dziedziny jeszcze s¹ potrzebni,
Bo nas u¿ coroz miyni, kierzy my byli starym
Góralskim tradycjom wierni.

Niech ten Twój dobry przyk³ad, g³êbokiej
Chrze�cijañskiej wiary oraz ¿yciowej m¹dro�ci,
W sercach naszych m³odych góralskich pokoleñ zago�ci.
Bo Twojego ¿ycio wspania³a karta,
Na�ladowania naprawdê warta !

W ¿ycia podró¿y Bóg do³ Ci wiele,
Ka¿dy to mo¿e potwierdziæ �mia³o,
¯e Ci talentu nigdy nie chybia³o.
Ale oprócz talentu musz¹ byæ i dobre chêci,
Zmarnuje talent, gdo siê w pracy nad sebóm
Lenistwem wykrêci.

U Tebie wsiecki talenty wykorzystane ,
Kiere Ci by³y od Boga dane.
Ej ! takich ludzi usz dzi�ka ma³o,
Co siê im nigdy w ¿yciu robiæ nie ci¹¿a³o.

¯eby Ci dzi�ka ¿yczyæ nie wiela s³ów trzeba,
Niech jyny w miarê Twoich zas³ug i prawo�ci,
Nejwy¿szy Sêdzia z szal sprawiedliwo�ci ze�le Ci zdrowie,
I po trzykroæ zdrowie oraz wszelkiej pomy�lno�ci,
Kiere dej Bo¿e, niechaj Ci s³u¿¹ wiernie,
Jeszcze w nejdelszi lata, a¿e do sêdziwej staro�ci !

Z powa¿aniem, Hanka od Wojoczka.

100 ROCZNICA URODZIN JERZEGO PROBOSZA
Jerzy Probosz (1901-

1942) urodzi³ siê w Isteb-
nej - Bryje 187, w rodzinie
ch³opskiej Micha³a i Anny.
Ukoñczy³ piêcioklasow¹
Szko³ê Podstawow¹ w
Istebnej. By³ bardzo zdol-
ny i pragn¹³ siê dalej uczyæ,
lecz rodziców nie by³o staæ
na kszta³cenie syna, ponad-
to potrzeby im by³ do pra-
cy na roli. Kszta³ci³ siê wiêc
sam i du¿o czyta³. Dorasta-
j¹c udziela³ siê w wielu
organizacjach spo³ecznych,
kulturalnych i politycz-
nych. Uczestniczy³ w krze-
wieniu czytelnictwa i dzia-
³alno�ci teatru amatorskie-

go, jak równie¿ napisa³ cztery sztuki: �Wesele górali istebiañskich�,
�Król Kazimierz w�ród górali�, �Lnu rwanie�, �Do¿ynki�.

Pracuj¹c na roli, w lesie i jako furman, Jerzy propagowa³ sto-
sowanie nawozów sztucznych, przeprowadza³ melioracjê grun-
tów. Wykarczowany przez siebie kawa³ek ziemi na budowê domu
i uprawê odebrany mu zosta³ po wojnie. Na tym terytorium, bez
jakiegokolwiek odszkodowania wybudowana zosta³a szko³a.

Jerzy du¿o je�dzi³ i mówi³ o nêdzy i niedoli ludzi ¿yj¹cych w
górach na ró¿nych zebraniach, wiecach i zgromadzeniach. Z cza-
sem stawa³ siê coraz bardziej znanym obroñc¹ ludzi. Gdzie tylko

móg³, stara³ siê za³atwiaæ góralom pracê. Wykorzystywa³ w tym
celu miêdzy innymi znajomo�æ z Wojewod¹ Gra¿yñskim i Dyrek-
torem huty w Trzyñcu, co do dzi� wspominaj¹ niektórzy mieszkañ-
cy Trójwsi.

Codziennie rano pod Du¿ym Orzechem Za Dolin¹, zebrali siê
ludzie z ró¿nymi sprawami i k³opotami. Jerzy udziela³ porad w
sprawach maj¹tkowych, podatkowych, budowlanych, itp. Pisa³
góralom liczne podania, s³u¿y³ wskazówkami z zakresu wetery-
narii i wiedzy rolniczej, interweniowa³ w urzêdach i instytucjach,
po�redniczy³ w zdobywaniu pracy na �l¹sku i w Czechach.

Jerzy trzykrotnie przyjmowa³ prezydenta Mo�cickiego na Za-
olziu, gdzie przyje¿d¿a³ do Wojskowej Organizacji Kobiet za³o-
¿onej przez swoj¹ ¿onê.

W 1922 roku, Jerzy o¿eni³ siê z Mari¹ z domu Kohut, z któr¹
mia³ dziesiêcioro dzieci. Prezydent Mo�cicki by³ ojcem chrzest-
nym siódmego dziecka - Jurka. Gdy Jurek mia³ trzy lata, prezy-
dent podj¹³ go wraz z ojcem w Zameczku na Kubalonce.

Jerzy du¿o czasu po�wiêca³ pisaniu. Od 1928 roku by³ sta³ym
korespondentem �Gwiazdki Cieszyñskiej�, �Gwiazdki �l¹skiej�,
�Zarania �l¹skiego�, oraz innych pism w których publikowa³ swe
wiersze, opowiadania, i opisywa³ bie¿¹ce wydarzenia. W 1938
roku odznaczony zosta³ za sw¹ dzia³alno�æ Srebrnym Wawrzy-
nem Polskiej Akademii Literatury. Powa¿ny wp³yw na jego pisar-
stwo wywar³ ksi¹dz pra³at Emauel Grin, proboszcz parafii isteb-
niañskiej, poeta i pose³ do Sejmiku �l¹skiego.

W 1937 roku Jerzy zosta³ Sekretarzem Urzêdu Gminy, zajmuj¹c
siê miêdzy innymi bezrobotnymi. Z jego inicjatywy powsta³a Spó³-
ka, która z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa chcia³a utworzyæ uzdro-

(dok. na str. 14)
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100 ROCZNICA URODZIN
JERZEGO PROBOSZA

(dok. ze str. 13)

wisko, z daleko id¹cymi planami budowy sanatorium i budownictwa
towarzysz¹cego. Starczy³oby wtedy pracy dla wszystkich.

Niestety wybuch II Wojny �wiatowej pokrzy¿owa³ te plany.
17.XII.1939, jako jeden z pierwszych, Jerzy aresztowany zo-

sta³ przez Niemców. Do maja wiêziony by³ w Cieszynie a nastêp-
nie wywieziony zosta³ do Dachu, gdzie przebywa³ do 20.II.1942
roku. Z Dachu przewieziony zosta³ do Hartheim w transporcie
inwalidzkim i zagazowany 23.III. 1942 roku. Rodzinie datê zgo-
nu podano jako 29.V.1942 rok a, jego przyczynê - udar serca. W
Dachu Jerzy pisa³ pamiêtnik, który niestety zagin¹³. Chocia¿ nad
¿ycie kocha³ sw¹ ziemiê, jej mieszkañców i wszystko co z nim
zwi¹zane, to jednak nie dane mu by³o spocz¹æ w tej ziemi na za-
wsze.

Jego prochy rozsypane zosta³y na ziemiach jego prze�ladow-
ców, ale o Istebnej pamiêta i w grobie. Fragment jednego z jego
wierszy:

Istebno co za urok w Tobie
O Tobie góral i w grobie.

Stanis³aw Probosz - syn

Jerzemu Proboszowi po�wiêcam
Jednemu z Ojców Beskidzkiej Ziemi

Jeszcze jest beskidzka ziemia póki jeden góral ¿yje
Jeszcze nigdy nie umar³a bo j¹ bystry potok myje
Jeszcze jest i gwara wszêdzie jeszcze s¹ dwie Wis³y
Jeszcze lasy szumi¹ jeszcze �ród³a trys³y
W jedno�ci nasza si³a wiêc przysiêgê sk³adamy
Tu nas matka powi³a i tej ziemi nie damy

Marsz marsz góralu
Od hali do hali
Na tych halach ongi� ojce
Owieczki pasali
Jak Bóg ojciec Wam przykaza³
By�cie siê kochali
Zjednoczcie  siê z ca³ym ludem
Jak stado na hali.

Autorka: Anna Kawulok
Gumna 57

I TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ
S£U¯B MUNDUROWYCH

24.03.br. odby³ siê w Istebnej Tumiej pi³ki siatkowej organizowany
przez OSP Koniaków Centrum.

Zg³osi³y siê 4 dru¿yny.
Wyniki turnieju:
1. Koniaków C. - Istebna C. 3:1
2. Istebna Zaolzie - Koniaków C.II 3:0
3. Istebna C. - Koniaków C�. II 3:0
4. Istebna Zaolzie - Koniaków C. 3:0
Sêdzi¹ turnieju by³a p. Maria Czylok, sêdzia II klasy pi³ki siatko-
wej z Bielska Bia³ej.
Piêkne, drewniane, rze�bione puchary wykona³ p. Zbigniew Krê¿e-
lok, który by³ tak¿e odpowiedzialny za zorganizowanie turnieju.
Puchar Prezesa OSP zdoby³a dru¿yna OSP Istebna Zaolzie
II m. dru¿yna Koniaków Centrum
III m. Istehna Centrum
IV m. Koniaków Centrum II

Wed³ug oceny fachowców i sêdziego turniej fina³owy sta³ na bar-
dzo wysokim poziomie�. Nale¿y podkre�liæ te¿ zaanga¿owanie i
ambicjê zawodników- amatorów, uczestnicz¹cych w tym turnieju.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Prezes OSP Koniaków Centrum
Boles³aw Haratyk

Kapitan dru¿yny, która zajê³a II miejsce otrzymuje puchar z r¹k
prezesa OSP Koniaków Centrum

Na zdjêciu:
Stoj¹ zawodnicy zwyciêskiej dru¿yny, klêcz¹ zdobywcy III miejsca
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�TRÓJWIE�� ISTEBNA ZAMIAST
�MILLERS� TRÓJWIE�.

Walne Zgromadzenie Cz³onków Klubu Pi³karskiego na swoim
ostatnim posiedzeniu podjê³o uchwa³ê o zmianie nazwy Klubu. Za-
miast dotychczasowej �Millers� Trójwie�, ustali³o �Trójwie�� Isteb-
na. Oprócz podjêtej uchwa³y omawiano równie¿ wiele wa¿nych spraw
i tematów dotycz¹cych dzia³alno�ci Klubu.

Najwa¿niejszym aktualnym tematem do dyskusji w krêgu kibi-
ców pi³karskich jest s³aba postawa dru¿yny seniorów w dwóch pierw-
szych meczach rundy wiosennej.

Kibice, którzy ogl¹dali mecze w Brennej i Górkach na pewno s¹
przekonani, ¿e nasza dru¿yna nie by³a w tych meczach gorsza od prze-
ciwników. Wrêcz przeciwnie, po pierwszej po³owie meczu w Gór-
kach i drugiej w Brennej, wszyscy byli zdania, ³¹cznie z dzia³aczami
sportowymi dru¿yn miejscowych, ¿e remisy ich dru¿yn by³yby dla
nich sukcesem. Nieoczekiwanie chwila dekoncentracji zespo³u i s³ab-
sza postawa naszego bramkarza sprawi³y, ¿e rezultaty koñcowe me-
czów by³y dla nas niekorzystne. Nie mo¿na tu winiæ za wynik samego
bramkarza. Trzeba równie¿ podkre�liæ s³ab¹ kondycjê strzeleck¹ na-
szych napastników, którzy maj¹c wiele okazji nie potrafili strzeliæ tej
jednej, jedynej bramki. Nasz¹ dru¿ynê czekaj¹ teraz dwa mecze z ze-
spo³ami, które s¹ aktualnie za nami w tabeli rozgrywek. Miejmy wiêc
nadziejê, ¿e wystêpy dru¿yny z Istebnej bêd¹ lepsze.

Dobrze w rozgrywkach ligowych radz¹ sobie nasi juniorzy i tramp-
karze. W pierwszych meczach z dru¿ynami z Zebrzydowic wywal-
czyli remisy, trampkarze 2:2 juniorzy 4:4 przy czym czwart¹ bramkê
juniorzy stracili na 15 sekund przed koñcem meczu.

Drugim wystêpem naszej m³odzie¿y by³y mecze w Puñcowie, gdzie
dos³ownie rozgromili gospodarzy. Juniorzy wygrali 8:0, trampkarze a¿
16:0!. Gratulacje dla obydwu dru¿yn i ich trenerów. Piotr Rucki

K¥CIK SZACHOWY
We wtorek 3 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ja-

worzynce  odby³ siê szkolny turniej szachowy, w którym udzia³
wziê³o ogó³em 45 dzieci. (33 ch³opców i 12 dziewcz¹t). Klasy 1
- 3 reprezentowane by³y przez 19 uczestników, w tym 6 dziew-
cz¹t. Zawodników klas  od 4 do 6 i gimnazjum by³o 26, w tym 6
dziewcz¹t. Oto nazwiska trzech najlepszych  w poszczególnych
grupach

I  Ch³opcy klas 1 - 3           II. Dziewczêta klas 1 - 3
1. Stañko Tomek 1. Ma³yjurek Basia
2. Morys Tomek 2. Baraniok Ela
3. Juroszek Bartek 3. Byrtus Joasia
III Ch³opcy klas starszychIV Dziewczêta klas starszych
1. Ma³yjurek £ukasz 1.Ja³owiczor Edyta
2. Urbaniak Jaros³aw 2. Dragon Dorota
3. Bielesz  Dominik 3. Czepczor Wioleta

Zdobywcy pierwszych miejsc dostali w nagrodê komplety sza-
chów, a ka¿dy z 45-ciu uczestników turnieju otrzyma³ drobny
upominek. Turniej zorganizowa³a i prowadzi³a pani Barbara Mu-
sur, której praca owocuje wielk¹ popularno�ci¹ szachów w�ród
dzieci. Szko³ê podstawow¹ nr 1 w Jaworzynce mo¿na �mia³o na-
zwaæ szachowym zag³êbiem Trójwsi. Wielka szkoda, ¿e �wietlica
szkolna nie posiada kompletów szachów turniejowych. Zakup 10
kompletów takich szachów to koszt zaledwie 300 - 400 z³, a ko-
rzy�æ niewspó³mierna. By³yby one pomocne nie tylko w pracy
�wietlicy, ale równie¿ podczas organizowania dorocznych dwóch
turniejów (majowego i listopadowego) naszej Trójwsi.

Aktualna kolejno�æ pierwszych piêciu zawodników kó³ka sza-
chowego przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Robert Bujok, 2. Domi-
nik Juroszek, 3. Marcin Micha³ek, 4. Marcin Rêgorowicz, 5. Do-
minik Bielesz.

    Keres   -   Alechin
Na diagramie

obok pozycja z par-
tii, w której estoñski
arcymistrz Paul Ke-
res rozgromi³ mistrza
�wiata Aleksandra
Alechina. Prosimy
wskazaæ posuniêcie,
po którym Alechin
podda³ partiê. Odpo-
wied� w nastêpnym
numerze K¹cika.

W pozycji na
diagramie z poprze-
dniego K¹cika
(Stahlberg - Alechin)

czarne zagra³y 1.Wf4:f3 i bia³e podda³y siê natychmiast. Na 2.
W:f3, H:e3, 3. W:e3, W:f1 mat, a po 2. H:g5 nast¹pi  2...W:f2 i
nast. W:f1+

W koñcu marcu br. w Warszawie rozegrane zosta³y indywidu-
alne mistrzostwa Polski. Mistrzem Polski zosta³ am. Robert Kem-
piñski (Drakon Lublin), a wicemistrzem am. Micha³ Krasenkow
(Polonia Plus GSM Warszawa). Obaj zawodnicy zdobyli tê sam¹
ilo�æ punktów (8,5), a w bezpo�rednim spotkaniu pad³ remis, wiêc
o pierwszeñstwie zadecydowa³ przepis regulaminu o warto�cio-
waniu (Berger).

EJa

BIEGI ULICZNE W GRÓDKU
W sobotê 21 kwietnia ju¿ po raz pi¹ty m³odzie¿ naszych szkó³

bra³a udzia³ w zawodach � Bieg Hradkem� w Republice Czeskiej.
Mimo z³ej pogody w roku bie¿¹cym udzia³ wziê³a rekordowa ilo�æ

dzieci z naszej Gminy, 70 uczniów z opiekunami. Najliczniejsz¹ gru-
pê stanowili biegacze z SP nr 1 w Istebnej, by³y te¿ dzieci z Koniako-
wa, Jaworzynki i Zaolzia. Nasi reprezentanci mimo deszczu i zimna
wypadli bardzo dobrze staj¹c kilkukrotnie na podium. Najlepiej w
swoich kategoriach wiekowych z naszej ekipy wypadli; Dominika
Hulawy, Bart³omiej Rucki, Katarzyna, Kubalok Marek Legierski,
Agnieszka Zawada, Józef Kawulok, Justyna Legierska i Rafa³ Legier-
ski. Zmaganiom naszych dzieci przypatrywa³a siê Pani Danuta Rabin
Wójt Gminy, która przyby³a na zaproszenie Pana Paw³a Tomczali Sta-
rosty Gródka. Dziêkujemy gospodarzom za zaproszenie i gratuluje-
my wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji, ¿ycz¹c dalszych
sukcesów w podobnych imprezach. J. Waszut.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO
- SPORTOWYCH W 2001 ROKU

Gminny O�rodek Kultury podaje kalendarz imprez kulturalno-spo-
rtowych odbywaj¹cych siê w 2001 r.
1. �Dni Sportu w Gminie� - 1-2.06.2001 r.
2. �Dni Istebnej� z Ochodzitej, przez Skalite po Kozubow¹�
    7-8.07.2001 r.
3. Plenerowy festiwal filmowy - 21.07.2001 r.
4. �VI Festyn Istebniañski� - 28-29.07.2001 r.
5. Koncert zespo³u Beskid Folk Band - 11-12.08.2001 r.
6. Wystawa Twórczo�ci Ludowej - 26.07-12.08.2001 r.
7. Gminne zawody sportowo-po¿arnicze - 26.08.2001 r.
8. Do¿ynki diecezjalno-powiatowe - 9.09.2001 r.
9. Miêdzynarodowy Bieg Narciarski �O istebniañski bruclik�
    11/12. 2001 r.
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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

ZAJAZD  �U JANA�
43-470 ISTEBNA 1223

Organizujemy w nowo otwartej sali
przyjêcia:
urodzinowe, imieninowe, weselne, komunijne.

W zale¿no�ci od imprez sala mie�ci od 60-90 osób.
Informacji udziela w³a�ciciel pod nr. tel. 85 57 644 dom 85 56 044.

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  US£UG  UBEZPIECZENIOWYCH
- komunikacyjnych,
- maj¹tkowych (domy, gospodarstwa)
- Na ¯ycie i Do¿ycie (III Filar)
- Funduszy Inwestycyjnych
- Otwartych Funduszy Emerytalnych (II Filar)
- Pracowniczych Programów Ubezpieczeniowych
- Zabezpieczenia kredytów poprzez polisê

Istebna Centrum (obok przystanku do Jaworzynki)
Poniedzia³ek, �roda, pi¹tek 8.00 - 11.00 (I piêtro)

tel./fax 855 63 10 kom. 0 601 453 046 chwistex@poczta. onet.pl
RYSZARD CHWIST JAWORZYNKA 274 (ZAPASIEKI)

FIRMA ABRAMOWICZ - NAPRAWA
SPRZÊTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

INFORMUJE O ZMIANIE ADRESU
I NR TELEFONÓW.

Aktualny adres: Ustroñ os. Manhatan 8/5
tel. 0600 436 420 (ca³y dzieñ)

854 20 12 (7.00 - 9.00)

Zapraszamy do nowo otwartego

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

w budynku Gospody pod Ochodzit¹ w Koniakowie

OFERUJEMY DU¯Y WYBÓR ORAZ ATRAKCYJNE CENY

Sklep czynny codziennie od 8.00-15.00
w soboty od 8.00 - 12.00.

Otwarcie sklepu dnia 7.05.2001 r.
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W zwi¹zku z zapytaniem naszych mieszkañców w spra-
wie wywo¿enia i likwidacji p³yt eternitowych itp. podajê
do wiadomo�ci poni¿sz¹ ofertê:

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe
ZREMBUD Spó³ka z o.o.

ul. Ma³a £¹ka 10, 43-400 Cieszyn

OFERTA
Oferujemy wykonawstwo robót, w wyniku których powstaj¹
odpady niebezpieczne dla zdrowia (przy robotach rozbiórko-
wych pokryæ i os³on �cian z p³yt azbestowo-cementowych, rur
azbestowych odprowadzaj¹cych spaliny itp.), ³¹cznie z ich se-
gregowaniem, zabezpieczeniem foli¹ i transportem sprzêtem
specjalistycznym na sk³adowisko krajowe.
Posiadamy na tê okoliczno�æ stosowne zezwolenie Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, wymagane Rozporz¹dzeniem Mi-
nistra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku Dz. U. Nr 138.


