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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Przypominam, ¿e termin p³atno�ci za handel napojami al-
koholowymi na 2002 rok up³ywa z dniem 31 stycznia 2002 r.

NOWOROCZNE SPOTKANIA
OP£ATKOWE DLA SENIORÓW

Gminny O�rodek Kultury oraz Polski
Komitet Pomocy Spo³ecznej w Istebnej ser-
decznie zapraszaj¹ wszystkich rencistów i
emerytów z Istebnej, Jaworzynki i Koniako-

wa na �Noworoczne spotkanie op³atkowe�. W �wi¹tecznej at-
mosferze, przy ma³ym poczêstunku i góralskiej muzyce bêdzie
mo¿na wspólnie po�piewaæ kolêdy, z³o¿yæ sobie ¿yczenia.

Spotkania w poszczególnych wsiach odbêd¹ siê w nastêpu-
j¹cych terminach:

Koniaków - 27 styczeñ 2002 r. (niedziela) sala OSP Konia-
ków - godz. 12.30

Jaworzynka - 10 luty 2002 r. (niedziela) sala OSP Jawo-
rzynka - godz. 12.30

Istebna - 02 luty 2002 r. (sobota) sala domu parafialnego
przy Probostwie w Istebnej Centrum - godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w organizowanych
spotkaniach.

TERMINARZ WALNYCH ZEBRAÑ
JEDNOSTEK OSP GMINY ISTEBNA

20.01.2002 r. OSP Jaworzynka Centrum godz. 14.00
27.01.2002 r. OSP Koniaków Kosarzyska godz. 14.00
03.02.2002 r. OSP Jaworzynka Zapasieki godz. 14.00
10.02.2002 r. OSP Koniaków Centrum godz. 14.00
17.02.2002 r. OSP Istebna Zaolzie godz. 14.00
24.02.2002 r. OSP Istebna Centrum godz. 14.00

Drodzy Czytelnicy �Naszej Trójwsi�
Z okazji Nowego 2002 Roku ¿yczymy Wam zdrowia, b³ogo-

s³awieñstwa Bo¿ego i pokoju, spe³nienia marzeñ oraz tego, by�cie
umieli dostrzegaæ i cieszyæ siê nawet z ma³ych sukcesów.

¯yczymy Wam, by zawsze otacza³a Was mi³o�æ, przyja�ñ i
zrozumienie.

Wójt Gminy i Zespó³ Redakcyjny

21 stycznia
- DZIEÑ BABCI

22 stycznia - DZIEÑ
DZIADKA

Na rêce pañstwa Andrzeja i Zu-
zanny Dragonów z Jaworzynki sk³a-
damy najserdeczniejsze ¿yczenia
wszystkim naszym Babciom i Dziad-
kom i dedykujemy wiersz Jana Pro-
bosza - �Staro�æ nie rado�æ�

Wójt Gminy

STARO�Æ NIE RADO�Æ
Staro�æ nie rado�æ powiado przys³owie
A o tej prawdzie ka¿dy z nas siê dowie.
Gdy m³odo�æ przeminie, staro�æ siê nachyli
Bêdziemy inaczej na ¿ycie patrzyli.
Nasi tacikowie kiejsi m³odzi byli,
Dzi� kiedy ju¿ przesz³o kopê lat prze¿yli.
Wspominaj¹ lata i czasy m³odo�ci,

Pe³ne urojenia i samych rado�ci.
Lecz pomimo tego wci¹¿ siê m³odo czuj¹,
Z wielkim po�wiêceniem wnuki wychowuj¹.
I s³u¿¹ nam wzorym, dobry przyk³ad daj¹,
Kiedy �le robimy to upominaj¹.

Kochamy ich bardzo, ze serca szczerego,
Ca³ujymy matkym, tacika ka¿dego.
¯eby d³ugo ¿yli i dobrze siê mieli,
¯eby tacik, matka p³akaæ nie musieli.

Informujê, ¿e X Fina³ Komitetu Orkiestry �wi¹tecznej Po-
mocy, który mia³ siê odbyæ 13 stycznia br. na wyci¹gu �Ma-
rek" w Istebnej zosta³ odwo³any - nie z winy Urzêdu Gminy.
Organizator wycofa³ siê z imprezy na tydzieñ przed jej odbyciem.
Przepraszam wolontariuszy, s³u¿by porz¹dkowe i wszystkie
osoby, które w tym Koncercie chcia³y uczestniczyæ.

Wójt Gminy

TERMINY ZEBRAÑ WIEJSKICH
1. Wie� Istebna: 03.03.2002 r.
2. Wie� Jaworzynka: 10.02.2002 r.
3. Wie� Koniaków: 24.02.2002 r.

Zwracam siê do mieszkañców i go�ci z apelem, aby
odpady komunalne (�mieci, szk³o, puszki, sprzêty wiel-
kogabarytowe) w trudnym okresie zimowym przecho-
wali w domu do czasu poprawy przejezdno�ci dróg.

Dojazd do kontenerów jest utrudniony, a rozrzuco-
ne wokó³ nich worki z odpadami szkodz¹ wizerunkowi
naszych wsi.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY!
W dniu 27 grudnia odby³a siê XXXII sesja Rady Gmi-

ny w Istebnej. Podczas sesji radni podjêli uchwa³y w spra-
wach:

- zmian w bud¿ecie gminy Istebna na 2001 r.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹-

zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002
- zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze.
Ponadto radni Rady Gminy wys³uchali informacjê z³o-

¿on¹ przez Wójta Gminy z dzia³alno�ci Zarz¹du Gminy w
okresie od 26 pa�dziernika do 27 grudnia 2001 r. W dysku-
sji radni poruszyli nastêpuj¹ce zagadnienia:

- podkre�lono potrzebê dalszego do¿ywiania dzieci w
sto³ówkach szkolnych poprzez wydawanie jednego gor¹-
cego posi³ku i utrzymanie w roku 2002 liczby do¿ywia-
nych dzieci na poziomie roku 2001 - obecnie do¿ywia-
nych jest 411 dzieci.

- zwracano uwagê na coraz czêstsze przerwy w dosta-
wach pr¹du,

- radni poparli wniosek Zarz¹du o zakup na stan Gminy
dmuchawy �nie¿nej,

- przy okazji omawiania spraw zwi¹zanych z utrzyma-
niem czysto�ci i porz¹dku w gminie w okresie zimowym i
powtarzaj¹ce siê przypadki sk³adowania odpadów przy za-
�nie¿onych kontenerach, radni Rady Gminy zwrócili uwa-
gê na konieczno�æ wystosowania do mieszkañców apelu o
selektywn¹ zbiórkê i przechowywanie odpadów w domach
do czasu przejezdno�ci dróg, kiedy odpady bêd¹ zbierane,

- zg³oszono wniosek o uruchomienie w Gminie Istebna
punktu inseminacyjnego.

Na zakoñczenie sesji Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jan
Gazur oraz Wójt Gminy Danuta Rabin z³o¿yli ¿yczenia no-
woroczne.

Barbara Gwarek
inspektor d/s Rady

U c h w a ³ a Nr XXXII/265/2001
Rady Gminy w Istebnej
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie: zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opie-
kuñcze.

Na podstawie arl.18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z
pó�n. zm.) Rady Gminy w l s t e b n ej uchwala, co nastêpuje

§ 1
1. Pe³na odp³atno�æ za 1 godzinê us³ug opiekuñczych wy-

nosi 10 z³otych i bêdzie ulega³a zmianie wraz z waloryzacj¹
wysoko�ci dochodu uprawniaj¹cego do �wiadczeñ z pomocy
spo³ecznej.

2. Przyznaæ us³ugi opiekuñcze w pe³nej odp³atno�ci osobom,
których dochód netto przekracza 300% wysoko�ci dochodu na
osobê okre�lonego w art.4 ustawy o pomocy spo³ecznej,

3. Zwolniæ z op³at za us³ugi opiekuñcze osoby, których do-
chód netto nie przekracza dochodu na osobê okre�lonego w art.4
ustawy o pomocy spo³ecznej.

4. Ustaliæ czê�ciow¹ odp³atno�æ dla osób samotnych i w ro-
dzinie, których dochody przekraczaj¹ ustawowo okre�lon¹ wy-
soko�æ dochodów w nastêpuj¹cy sposób:

Wysoko�æ odp³atno�ci, liczona
od kosztu us³ugi w %

Dochód na osobê
w rodzinie

( wg kryterium
dochodowego)

Osobie samotnie
gospodaruj¹cej

od 101-120 10% 20%
121 -140 15% 25%
141-170 20% 30%
171-200 25% 35%
201-250 30% 40%
251-300 35% 45%
powy¿ej 300 100% 100%

Osobie w rodzinie

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3
Traci moc uchwala nr XX1V/185/2001 Rady Gminy w Isleb-

nej z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zasad przyznawania i
odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze.

§ 4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-

jewództwa �l¹skiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jan Gazur

Wyszczególnienie

Zwiêkszenie dostêpno�ci
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzale¿nionych od alkoholu

Czas
realizacji

Odpowiedzialny
za realizacjê

Lp.

1.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK

Zarz¹d Gminy
Urz¹d Gminy

Ca³y
rok

Zadania przy pomocy jakich bêdzie to realizowane

1. Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z pro-
blemem alkoholowym i ich rodzin oraz zajmuj¹cego siê
zjawiskiem przemocy w rodzinie - prace terapeuty.

2. Zakup i dystrybucja materia³ów informacyjno-edukacyj-
nych dla klientów Punktu Konsultacyjnego oraz instytu-
cji i organizacji wspó³pracuj¹cych z punktem.

3. Sfinansowanie niezbêdnych szkoleñ dla osób pracuj¹cych
w Punkcie Konsultacyjnym oraz cz³onków Gminnej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

4. Finansowanie kosztów badania opinii bieg³ego s¹do-
wego.
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Wyszczególnienie Zadania przy pomocy jakich bêdzie to realizowane Czas
realizacji

Odpowiedzialny
za realizacjê

Lp.

2. Gminna Komisja
Komisariat Policji

Ca³y
rok

Udzielanie rodzinom, w
których wystêpuj¹ proble-
my alkoholowe, pomocy
psychospo³ecznej i pra-
wnej, a w szczególno�ci
ochrony przed przemoc¹ w
rodzinie

Prowadzenie profilaktycz-
nej dzia³alno�ci informa-
cyjnej i edukacyjnej, w
szczególno�ci dla dzieci i
m³odzie¿y

Ustalanie szczegó³owych za-
sad wydawania i cofania ze-
zwoleñ na prowadzenie sprze-
da¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia
na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz kontrolê zasad
obrotu tymi napojami.

Wspomaganie dzia³alno�ci
instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu proble-
mów alkoholowych

Podejmowanie interwencji w
zwi¹zku z naruszeniem prze-
pisów okre�lonych w art. 131
i 15 ustawy oraz wystêpowa-
nie przed s¹dem w charakte-
rze oskar¿yciela publicznego

Zasady wynagradzania
cz³onków gminnych komi-
sji rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych.

1. Kierowanie na badania do bieg³ego
2. Sporz¹dzanie wywiadów �rodowiskowych, przyjmowa-

nie wniosków w sprawie przemocy w rodzinie, kierowa-
nie na leczenie odwykowe.

3. Zakup i rozpowszechnianie ulotek i wydawnictw o prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi i przemocy rodzinom z pro-
blemem alkoholowym.

4. Udzielanie pomocy w Punkcie Konsultacyjnym przez terapeutê.

1. Program �PASJANS� dla wszystkich klas 6-tych oraz Gimnazjum.
2. Dofinansowanie kolonii i ferii dla dzieci z rodzin z pro-

blemem alkoholowym.
3. Zakup po�cieli i koców na wyposa¿enie zaplecza nocle-

gowego w Szkole Podstawowej Nr 2 Istebna - Zaolzie.
4. Dofinansowanie profilaktyki pro rodzinnej w szko³ach

(�wietlica �rodowiskowa w Istebnej oraz jej filie).
5. Organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i spo-

rtowych dla m³odzie¿y i dzieci, dofinansowanie celowych
dzia³añ zwi¹zanych z organizowaniem zajêæ rekreacyjnych
i sportowych.

1. Opracowanie szczegó³owych procedur wydawania i cofania
zezwoleñ na handel alkoholem w oparciu o przepisy ustawy.

2. Realizacja Uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych ilo�ci punk-
tów sprzeda¿y napojów alkoholowych i zasad ich lokali-
zacji.

3. Dostarczanie kompletu przepisów dotycz¹cych zasad zwi¹za-
nych z obrotem napojów alkoholowych nowym podmiotom.

1. Sta³a wspó³praca z poradni¹ dla osób z problemem alko-
holowym.

2. Wspieranie dzia³alno�ci GOPS, Policji, Szkó³, Stowarzyszeñ.
3. Remont boiska przy �wietlicy Szko³y Podstawowej nr 2

Jaworzynka - Zapasieki
4. Remont boiska przy �wietlicy Szko³y Podstawowej nr 2

Koniaków - Rastoka
5. Dofinansowanie Klubu AA
6. Dofinansowanie Izby Wytrze�wieñ zgodnie z porozumieniem.
7. Czê�ciowe finansowanie zakupu paliwa dla Komisariatu

Policji w Wi�le.

1. Prowadzenie kontroli w zakresie reklamy napojów alko-
holowych na terenie gminy (art. 13 1).

2. Prowadzenie kontroli w zakresie sprzeda¿y napojów al-
koholowych (osobom nietrze�wym, osobom do lat 18, na
kredyt lub pod zastaw - art. 15 Ustawy).

1. Przewodnicz¹cy Komisji 180 z³ - miesiêcznie
2. Cz³onkowie Komisji 100 z³ - za udzia³ w posiedzeniu oraz

za wyjazd i kontrolê w terenie.
3. Przewodnicz¹cemu i cz³onkom Komisji przys³uguje zwrot

kosztów podró¿y s³u¿bowej na zasadach przys³uguj¹cych
pracownikom.

4. Pracownicy Urzêdu Gminy i placówek gminnych otrzymuj¹
wynagrodzenie tylko za posiedzenia i inne czynno�ci okre-
�lone w pkt. 2 odbywaj¹ce siê poza godzinami pracy.

Dyrektorzy szkó³
Nauczyciele

Gminna Komisja

Ca³y
rok

Urz¹d Gminy
Gminna Komisja

Ca³y
rok

Zarz¹d Gminy
Gminna Komisja

Ca³y
rok

Komisariat Policji
Gminna Komisja

Ca³y
rok

Zarz¹d Gminy
Gminna Komisja

Ca³y
rok

3.

4.

5.

6.

7.

Przew. Rady Gminy
Jan Gazur
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KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 30 listopada 2001 roku w Jaworzynce Stañki patrol

Policji zatrzyma³ mieszkañca tej miejscowo�ci, który kierowa³
Fiatem 126 p znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci. Kieruj¹ce-
mu odebrano prawo jazdy i skierowano akt oskar¿enia do S¹du.

2. W dniu 05.12.2001 roku funkcjonariusze Policji na terenie
jednej z posesji w Koniakowie ujawnili samochód osobowy
marki Ford Courier pochodz¹cy  kradzie¿y na terenie Rybnika.

3. W dniu 08.12.2001 roku zatrzymano nietrze�wego mieszkañ-
ca Koniakowa, który powo¿¹c zaprzêgiem konnym spowo-
dowa³ kolizjê z mieszkañcem Pszczyny kieruj¹cym Fiatem
Cinquecento.

4. W dniu 09.12.2001 roku w Istebnej Zaolziu patrol Policji
zatrzyma³ mieszkañca Lalik, który kierowa³ samochodem mar-
ki polonez znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci. Kieruj¹cemu
zatrzymano prawo jazdy i skierowano sprawê do S¹du.

5. W nocy z 14/1.12.2001 roku nieznani sprawcy dokonali kra-
dzie¿y z w³amaniem do pomieszczeñ O�rodka Zdrowia SA-
LUS w Istebnej, sk¹d skradli komputer.

6. W dniu 15.12.2001 roku w godzinach popo³udniowych nie-
znany sprawca dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do samocho-
du osobowego marki Fiat Uno stanowi¹cego w³asno�æ mie-
szkañca Jastrzêbia Zdroju. Do kradzie¿y dosz³o na parkingu
le�nym w Istebnej Szarculi, a skradziono radio samochodo-
we �JVC�, sprzêt sportowy firmy �Alpinus�.

7. W nocy z 17/18.12.2001 roku po raz kolejny w³amano siê
do Szko³y Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Tym razem
sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy, p³yt kompaktowych
oraz miêsa.

8. W dniu 19.12.2001 roku funkcjonariusze Policji zatrzymali
mieszkañca Koniakowa, który okaza³ siê sprawc¹ kradzie¿y z
w³amaniem do budynku letniskowego w Koniakowie na Pie-
traszynie. Odzyskano ca³o�æ skradzionych przez niego rzeczy.

opracowa³ m³. asp. Leszek Bujok

RO�LINY LECZNICZE
�wierk pospolity
Jest to powszechnie znane drze-

wo, osi¹gaj¹ce 20-40 m wysoko-
�ci, o grubym pniu i charaktery-
stycznej, sto¿kowatej koronie.
�wierkowe lasy nale¿¹ do leczni-
czych, gdy¿ w powietrzu tych la-
sów jest du¿o ozonu. �wierk sa-
dzony jest te¿ w parkach i ogro-
dach jako drzewo ozdobne.

Surowcem leczniczym jest ¿y-
wica, a tak¿e li�cie i m³ode pêdy,
które zbiera siê w kwietniu i maju
ze �cinanych drzew. Surowce dzia³aj¹ moczopêdnie, napotnie, ¿ó³-
ciopêdnie, przeciwszkorbutowo. Napary z m³odych pêdów dzia³a-
j¹ dezynfekuj¹co i u³atwiaj¹ oddychanie. Dla u³atwienia oddycha-
nia przy uporczywym kaszlu poleca siê k³a�æ na rozpalone wêgle
kawa³ki zakrzep³ej ¿ywicy i wdychaæ zapach. Jest to stary, ludowy
sposób leczenia uporczywego, chronicznego bronchitu. Przy scho-
rzeniach górnych dróg oddechowych, astmie i kokluszu stosuje siê
wywar z m³odych pêdów. Napary ze szpilek i m³odych pêdów
�wierkowych u¿ywane s¹ do orze�wiaj¹cych k¹pieli.

Tekst i foto
Jaros³aw Gil d e

d e

POWINSZOWANIE NOWOROCZNE
DLA M£ODEJ PARY

Winszujymy wóm w tym Nowym Roku,
coby�cie mieli chrzciny do roku,
jaktó¿ wielki, jaktó¿ ma³e,
jaki siê wóm bedóm zda³y,
hej, ko³ynda, ko³ynda.

Jak bêdzie ch³opiec, bêdzie jako groñ
co se za tydziyñ wyñdzie na piec sóm,
bedzie na tatym podany, jyny nie taki porwany,
hej, kolynda, kolynda.

Jak bêdzie cera, bêdzie jako maæ,
nie bêdzie chcia³a ch³apców ani znaæ,
nie bêdzie wóm siedzieæ w dóma,
zaroz pójdzie do zakóna
hej, ko³ynda, kolynda.

Ze zbiorów GOK

d e

POWINSZOWANIA NOWOROCZNE
Nasi przodkowie taki ³obyczaj mieli,
co se jedyn do drugigo chodzywali
i tak se piêknie wiynszowali
My tu do Was przychodzimy
szczyñ�cio, zdrowio Wóm ¿ycimy.

Szczyñ�ci na szczyñ�ci, na ten to tu Nowy Rok,
coby�cie byli zdrowi ca³y rok.
Coby�cie byli zdrowi, wiesieli, jako w niebie janieli,
coby�cie mieli wsieckigo do�ci,
jako na tej po³a�niczce ³o�ci.
Coby�cie mieli pe³ne kumory,
Stodo³y, pe³ne pud³a,
coby wóm ga�dzinka przy piecu nie schud³a.

Coby�cie mieli w kumorze, w oborze, co dej Panie Bo¿e
w ka¿dym k¹tku po dzieci¹tku,
a na piecu troje, a coby�cie nie padali,
¿e je kiere moje.
Coby�cie mieli tela cieliciek, wiela w lesie jedliczek,
tela w ch³ywie byæków, wiela w lesie smyreczków,
tela te¿ ³owiec, wiela na �wiecie mrowieæ,
tela te¿ koni, wiela na �wiecie gróni,
kurek te¿ pe³no grzynda, hej ko³ynda, ko³ynda!

¯yczymy wóm zdrowio, szczyñ�cio i fortuny,
a po �mierci niebieskiej korony!

Ze zbiorów GOK
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W Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w dniu 19.12.2001 r. odby³ siê Koncert Wigilijny, w
którym wyst¹pili znani wykonawcy muzyki powa¿nej:

1. Chór mieszany Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie,

2. Warszawski Chór Ch³opiêcy i Mêski przy Akademii Mu-
zycznej,

3. ¯eñski Zespó³ Wokalny Wydzia³u Edukacji Muzycznej.
W programie znalaz³y siê kolêdy polskie i obce w opraco-

waniu na ró¿ne instrumenty muzyczne i chór.
Mi³¹ niespodziank¹ by³o zaproszenie kapeli �Wa³asi� z Istebnej

na ten koncert. W koncercie tym kapela �Wa³asi� zaprezentowa³a
oryginaln¹ wi¹zankê pastora³ek i kolêd Beskidu �l¹skiego. Nasi ar-
ty�ci zostali przyjêci niezwykle ciep³o i z wielkim uznaniem.

Wspó³czesne powinszowania noworoczne
�Na Nowy Rok 2002�

Ka¿dy z nas po Nowym Roku
Czego� oczekuje
A ten w najlepsze �niegiem posypuje
A posypa³ nim tak szczodrze dla ka¿dego
¯e ¿yczyæ sobie roku tak obfitego.

¯eby nam niczego nie brakowa³o
¯eby ¿yczenia ka¿dego spe³nia³o
Rz¹dz¹cym dziurê w bud¿ecie zasypa³o
A dla nas te¿ jeszcze co� zosta³o.

¯eby nasze dzieci uczyæ siê mog³y wg ¯yczenia
Spe³ni³y siê najskrytsze marzenia
Niechaj zawsze tê pewno�æ maj¹
¯e jak siê uczyæ bêd¹ to pracê dostan¹

Wtedy i unia zacznie nam siê marzyæ
¯e w niej i z ni¹ bêdzie ³atwiej ¿yæ

Istebna 2002 Prosta
Monika Probosz

KAPELA WA£ASI
Sk³ad Kapeli Wa³asi: Zbigniew Wa³ach (kierownik zespo-

³u) - skrzypce, gajdy instrumenty pasterskie, Piotr Kochut -
skrzypce, Jan Kaczmarzyk - altówka, gajdy oraz Robert Wa-
szut - kontrabas.

Kapela �Wa³asi� powsta³a w Istebnej w 1985 roku. Jej za³o-
¿ycielami byli: Zbigniew Wa³ach i Józef Kawulok. Zespó³ gra
oryginaln¹ muzykê Beskidu �l¹skiego. Du¿¹ czê�æ repertuaru
zajmuje muzyka �£uku Karpat�, oraz w³asne kompozycje.

Mistrzowskie opanowanie instrumentów, niepowtarzalny
klimat tej muzyki i Jej autentyzm spowodowa³, ¿e kapela w sierp-
niu br. na Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem zdoby³a I
miejsce w kategorii kapel autentycznych i otrzyma³a najwy¿sze
wyró¿nienie tego festiwalu - �Z³ote zbyrkad³o�.

Oprócz licznych sukcesów w kraju kapela �Wa³asi� ma na
swoim koncie równie¿ liczne sukcesy zagraniczne.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e cz³onkowie kapeli
Pan Zbigniew Wa³ach i Pan Jan Kaczmarzyk mog¹ poszczyciæ
siê wspania³ymi rezultatami w prowadzeniu dzia³alno�ci dydak-
tycznej z dzieæmi w Istebniañskim Centrum Kultywowania Tra-
dycji Regionu w Istebnej.

I Miêdzyszkolny Konkurs
Turystyczno-Krajoznawczy - WYNIKI

Dnia 28.11.2001 o godzinie 9.00 w placówce Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej w Koniakowie odby³ siê I Miêdzyszkolny
Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy pt. �Walory przyrodni-
cze i krajoznawcze Beskidu �l¹skiego ze szczególnym uwzglê-
dnieniem Trójwsi". Celem konkursu by³o promowanie atrak-
cyjno�ci turystycznej i przyrodniczej Gminy Istebna. W kon-
kursie tym wziê³o udzia³ 34 uczniów z nastêpuj¹cych szkó³: SP
l Istebna, SP 2 Istebna Zaolzie, SP l Koniaków, SP 2 Koniaków
Rastoka, SP 2 Jaworzynka Zapasieki, Gimnazjum w Istebnej
oddzia³ w Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce.

Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów: Etap I obejmowa³ test
pisemny, Etap II by³ turniejem dru¿yn.

Laureatami konkursu zostali:
Etap I-test
Szko³a Podstawowa
I miejsce Jan Kajzar- SP 2 Istebna Zaolzie
II miejsce Marcin Juroszek-SP l Istebna
III miejsce Barbara Zowada- SP l Koniaków (cd. str. 6)

Z ch³odu dr¿y.

Lud Jej �piewa,

Szumi¹ drzewa,

A deszcz m¿y.

Bose stopy!

Baby, ch³opy

Wzywam was;

Opatulmy

I przytulmy,

Nadszed³ czas.

A na �wiecie

Tak jak wiecie

Straszny zi¹b.

Marzn¹ ptaki,

Tataraki,

Nawet d¹b.

�wiat zepsuty,

Znik³y buty...

Ukrad³ kto�?

Ach kobiety...

A skarpety?

To ju¿ co�!

Bo¿e drogi,

Go³e nogi

W taki ch³ód.

Chod�cie z nami

Z góralami

Zróbmy cud!

Proszê pana,

Daj barana,

We³ny trza.

Tu no¿yce,

Tu przê�lice,

Tkanie trwa.

S¹ skarpety

Dla kobiety.

Co za dzieñ!

A o �wicie...

Czy widzicie

Jaki� cieñ?

To biedacy,

Bo ¿ebracy

Wszêdzie s¹.

Matka Boska

Koniakowska

Rêk¹ sw¹

Ju¿ skinê³a,

Ze stóp zdjê³a

Ten nasz dar.

Znów zmarzniêta

Matka �wiêta.

To jej czar...
W³adys³aw Rokicki

Wiersz zosta³ zainspirowany znajduj¹c¹ siê w kaplicy ko-
�cio³a w Koniakowie  p³askorze�b¹, przedstawiaj¹c¹ scenê ob-
jawienia w Fatimie. Autor jest  profesorem medycyny, kie-
rownikiem Kliniki Kardiologii Dzieciêcej w Katowicach Li-
gocie, zafascynowany tradycj¹ i kultur¹ �jeszcze nie zepsu-
tych ludzi gór�.

                 /ks. Jerzy Kiera/

MATKA BOSKA KONIAKOWSKA
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I Miêdzyszkolny Konkurs
Turystyczno-Krajoznawczy - WYNIKI

(cd. ze str. 5)

Gimnazjum
I miejsce - oddzia³ Koniaków
II miejsce - oddzia³ Jaworzynka
III miejsce - oddzia³ Istebna
Serdecznie dziêkujemy sponsorom konkursu, dziêki którym

laureaci mogli byæ nagrodzeni: Sklep handlowy �U Gazdy�-
W. Kukuczka, Sklep handlowy �U Gazdy�- W. M- Stanaszak,
Sklep spo¿ywczy �Rzecki�- D. Napieralska, Apteka� Pod Ka-
sztanami�- Poloczek, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Isteb-
nej, Piekarnia Koniaków - Z. Kawulok.

Organizatorami konkursu by³y: mgr Ewa Ko¿doñ-Waligóra
- Gimnazjum Istebna, mgr Joanna Mañka - OPP Koniaków.

Sk³adamy podziêkowania nauczycielom i instruktorom za
przygotowanie uczniów do konkursu.

Joanna Mañka

Gimnazjum
I miejsce Ewa Haratyk- oddzia³ Koniaków
II miejsce Pawe³ Kajzar- oddzia³ Istebna
III miejsce Przemys³aw Wawrzacz- oddzia³ Jaworzynka
Etap II- turniej
Szko³a Podstawowa
I miejsce SP 2 Jaworzynka Zapasieki
II miejsce SP 2 Istebna Zaolzie
III miejsce SP 2 Koniaków Rastoka
III miejsce SP l Istebna (zespó³ 1)
IV miejsce SP l Koniaków
V miejsce SP l Istebna (zespó³ 2)

Zawody zostan¹ przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZN.
W biegu obowi¹zuje styl klasyczny.
Bieg rozpocznie siê ze wspólnego startu dla poszczególnych
grup.
Obowi¹zuje wpisowe 10 z³ lub 100 koron od doros³ych - dzieci
bezp³atnie - op³ata zawiera ubezpieczenie od nieszczê�liwych
wypadków.
Parking zawodów - Kubalonka pod trasami COS.
W imprezie mog¹ startowaæ zawodnicy czynni, zrzeszeni w klu-
bach, towarzystwach, zarówno w kraju jak i za granic¹, a tak¿e
osoby indywidualne traktuj¹ce udzia³ w biegu jako zabawê.
Sprawy nie ujête w regulaminie oraz jego interpretacja nale¿eæ
bêd¹ do Komitetu Organizacyjnego.
W ramach organizowanych zawodów zostanie rozegrany �Bieg
Górników� w dwóch kategoriach wiekowych od 20-40 lat i
powy¿ej 40 lat, nagrody ufundowane przez Zwi¹zek Zawodo-
wy Górników w Polsce �ROW� Rybnik.
Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich mi³o�ników
czynnego wypoczynku oraz kibiców do wziêcia udzia³u w
zawodach. Na uczestników czeka wiele atrakcji.

Komitet Organizacyjny

XVII MIÊDZYNARODOWY
BIEG NARCIARSKI

�O ISTEBNIAÑSKI BRUCLIK�
Zawody odbêd¹ siê w dniu 17 luty 2002 roku

(niedziela) na trasach COS w Istebnej - Kubalon-
ce rozpoczêcie o godz. 10.00.

REGULAMIN
KATEGORIE WIEKOWE
M³odzie¿ szkolna - dziewczyny i ch³opcy
kl. I - II dystans 500 m planowany start godz. 10.00 - 1993-94
kl. III - IV 1000 m 1991-92
kl. V - VI 2500 m 1989-90
M³odzie¿ gimnazjalna - 3000 m
Kobiety
od 17 do 19 lat dystans 5 km planowany start godz. 12.00 - 1983-85
od 20 do 35 lat 5 km 1968-82
powy¿ej - 35 lat 5 km 1967 i starsze
Mê¿czy�ni
od 17 do 19 lat dystans 15 km planowany start godz. 12.00 - 1983-85
od 20 do 29 lat 15 km 1973-82
od 30 do 39 lat 15 km 1963-72
od 40 do 49 lat 7,5 km 1953-52
od 50 do 59 lat 7,5 km 1943-52
powy¿ej - 60 lat 5 km 1942 i starsi

NAGRODY
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w ka¿dej kategorii otrzy-
muj¹ nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy zawodnicy
otrzymuj¹ posi³ek, gor¹cy napój, plakietkê oraz dyplom uczest-
nictwa.
Nagroda g³ówna �istebniañski bruclik� zostanie wrêczona do-
datkowo zwyciêzcy biegu g³ównego mê¿czyzn na 15 km.

ZG£OSZENIA
Zg³oszenia przyjmuje biuro organizacyjne w dniu zawodów 1
godz. przed startem.
Informacji udziela Gminny O�rodek Kultury tel. 855-65-00, 855-
60-87, 855-62-08.

K¥CIK SZACHOWY
Diagram obok przed-

stawia pozycjê z Dru¿yno-
wych Mistrzostw Polski
Seniorów, I Liga G³ogów
2001. (Podajemy za Pano-
ram¹ Szachow¹ nr 12/
2001). Bia³e gro¿¹ matem
na g7 ale ruch maj¹ czar-
ne. Prosimy wskazaæ wy-
grywaj¹ce posuniêcie
czarnych, po którym bia³e
zmuszone by³y poddaæ
partiê.

Rozwi¹zaniem zadania z poprzedniego K¹cika jest 1. W:g7
+ ! Czarne podda³y ze wzglêdu na gro�by matowe po 1...K:g7
2. Hg4+Kh8 (lub 2...Kh6 3. Hh4+) 3. Hf5. EJa
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WOJEWÓDZKI O�RODEK CHORÓB P£UC
DZIECI I M£ODZIE¯Y W ISTEBNEJ

ZAPRASZA NA
�TURNUSY REHABILITACYJNE DO ISTEBNEJ�

Jako O�rodek organizuj¹cy turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepe³nosprawnych pragniemy przedstawiæ nasz¹ ofertê oraz
zaprosiæ Pañstwa do wspó³pracy.

O�rodek powsta³ w 1937 r. jako sanatorium przeciwgru�licze
dla dzieci i m³odzie¿y, któr¹ to rolê pe³ni³ przez nastêpne trzydzie-
stolecie. W latach sze�ædziesi¹tych, stopniowo zacz¹³ siê zmieniaæ
profil leczenia, zmniejszono ilo�æ oddzia³ów dla dzieci z gru�lic¹
na rzecz pacjentów z przewlek³ymi schorzeniami uk³adu oddecho-
wego. Obecnie leczymy przede wszystkim pacjentów z: gru�lic¹,
astm¹ oskrzelow¹ oraz wszelkimi chorobami o charakterze pulmo-
nologicznym. Nasze osi¹gniêcia w dziedzinie pulmonologii znala-
z³y du¿e uznanie w �rodowisku lekarskim ca³ej Polski o czym za-
�wiadczyæ mog¹ doroczne imprezy naukowe organizowane na te-
renie naszego szpitala. �Beskidzkie Dni Pneumonologii Dzieciê-
cej� oraz liczne sympozja - to nasz wk³ad w rozwój nauki i popula-
ryzacjê zagadnieñ pulmonologicznych w�ród lekarzy.

O�rodek jest umiejscowiony w Beskidzkie �l¹skim na wysoko-
�ci 751 m n. p. m., na po³udniowym stoku Kubalonki, pomiêdzy
Sto¿kiem a Barani¹ Gór¹. Szpital mie�ci siê na du¿ym terenie re-
kreacyjno-spacerowym w otoczeniu piêknych lasów �wierkowo-
bukowych. Specyficzny mikroklimat, powodowany przez umiej-
scowienie O�rodka w samym sercu gór - wspomaga leczenie, a
tak¿e gwarantuje podczas spacerów za¿ywanie naturalnych inha-
lacji. Oferujemy turnusy rehabilitacyjne (specyficzne - rehabilita-
cja uk³adu oddechowego, ogólnousprawniaj¹ce z programem re-
kreacyjnym) przede wszystkim dla pacjentów ze schorzeniami
uk³adu oddechowego, ale tak¿e: - z mózgowym pora¿eniem dzie-
ciêcym; z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu

Wpis do rejestru nr A-301/2000, Nr B-383/2000
Zapewniamy pe³n¹ opiekê medyczn¹!!!

METODY REHABILITACJI LECZNICZEJ
Dzia³ Rehabilitacji Leczniczej dysponuje zarówno znakomitymi

specjalistami jak i wysokiej jako�ci zapleczem sprzêtowym.
1. Inhalatorium wyposa¿one w nowoczesne aparaty pneuma-

tyczne i ultrad�wiêkowe zapewnia inhalacje lekowe (wed³ug wska-
zañ lekarza) i inhalacje solankowe.

2. Drena¿ oskrzeli, którego zadaniem jest usuniêcie zalegaj¹cej
w oskrzelach wydzieliny poprzez: pozycje drena¿owe, naukê efek-
tywnego kaszlu, oklepywanie, wibracjê �ciany klatki piersiowej,
wydech wspomagany, masa¿ wibracyjny.

3. Kinezyterapia oddechowa - celem jest korekcja zaburzone-
go mechanizmu oddychania, zwiêkszenie lub zachowanie istniej¹-
cych mo¿liwo�ci wentylacyjnych.

4. Æwiczenia ogólnie usprawniaj¹ce, których celem jest popra-
wa ogólnej sprawno�ci, a tak¿e wydolno�ci pacjenta.

Æwiczenia te zawieraj¹ równie¿ elementy æwiczeñ korekcyjnych
w celu usuniêcia nastêpstw choroby nie tylko w obrêbie klatki pier-
siowej, lecz równie¿ w postawie cia³a pacjenta.

5. Zajêcia sportowo-rekreacyjne
- gry zespo³owe: siatkówka, koszykówka,  tenis sto³owy, komet-

ka, ringo, �cie¿ka zdrowia, usytuowana w atrakcyjnym terenie le-
�nym, si³ownia.

Do dyspozycji tak¿e: sala gimnastyczna o wymiarach 10 m x
18 m, wys. 5 m (lustra, drabinki, materace, skrzynie, odskocznia,
mo¿liwo�æ gry w koszykówkê, siatkówkê oraz inne gry zespo³o-
we); 2 boiska na terenie O�rodka.

INNE SPECJALISTYCZNE
�WIADCZENIA MEDYCZNE

1. Pracownia fizjopatologii oddychania, która
jest wyposa¿ona w aparaturê umo¿liwiaj¹c¹ wy-
konywanie: badañ spirometrycznych,  analizy
krzywych przep³yw - objêto�æ, oporów dróg od-
dechowych, podatno�ci p³uc, badanie prowoka-

cji nieswoistej, wykonywanie pomiarów hinomanometrycznych.
2. Pracownia alergologiczna przeprowadzana (za zaleceniem

lekarza) skórne testy alergiczne: wziewne i pokarmowe
3. Badania laboratoryjne
4. Badania radiologiczne (RTG)
5. Badania elektrokardiograficzne (EKG)
6. Badania audiometryczne s³uchu
6. Badania ultrasonograficzne (USG)

EDUKACJA
Na terenie O�rodka znajduje siê szko³a podstawowa, gimnazjum,

a tak¿e liceum ogólnokszta³c¹ce, dziêki czemu pacjenci mog¹ kon-
tynuowaæ naukê.

BAZA LOKALOWA
- 14 pokoi 4-osobowych z toaletami i ³azienkami - zarówno po-

koje jak i sanitariaty w pe³ni s¹  dostosowane do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych - na wózkach inwalidzkich

- 8 pokoi 3-osobowych z toaletami i ³azienkami (bez barier ar-
chitektonicznych)

- sale audiowizualne wyposa¿one w sprzêt RTV
- jad³odajnie
Dziêki zlikwidowaniu barier architektonicznych (windy, zlikwi-

dowanie progów, drzwi wahad³owe) O�rodek jest przyjazny oso-
bom niepe³nosprawnym. Dysponujemy tak¿e samochodem przysto-
sowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

WY¯YWIENIE:
- 3 posi³ki dziennie - przygotowane zgodnie z normami ¿ywie-

nia;  mo¿liwo�æ stosowania diet eliminacyjnych, a tak¿e diet od-
chudzaj¹cych.

Dziêki zatrudnionym w naszym O�rodku dwom dietetykom pa-
cjenci maj¹ mo¿liwo�æ dostosowania diet do w³asnych potrzeb.

NA TERENIE O�RODKA FUNKCJONUJ¥:
- kawiarnia, kiosk RUCHU, hotel dla odwiedzaj¹cych, sto³ówka

(mo¿liwo�æ wykupienia posi³ków dla odwiedzaj¹cych), parking.
W cenie opiekunowi oferujemy: nocleg, pe³ne wy¿ywienie, a

tak¿e 3 inhalacje solankowe tygodniowo.
Maksymalna ilo�æ pacjentów: 80 osób/na turnus
Dojazd od stacji PKP tylko PKS-em (oko³o 10 km). Istnieje

mo¿liwo�æ uzgodnienia z nami godziny przyjazdu i przewozu na-
szym samochodem dostosowanym do przewozu osób niepe³no-
sprawnych (cena 5,00 z³/osoba).

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty, atrakcyjnej
zarówno ze wzglêdów medycznych, finansowych jak i klimatycznych.

Szczegó³owe informacje:
G³ówna Ksiêgowa - p. Gabriela B¹k tel. (033) 855-12-55
Lekarz Naczelny - lek. med. Mariusz Tukaj tel. (033) 855-24-

21 wew. 373
Statystyka Medyczna - Terminy tel.: (03) 855-24-21 wew. 308
Dzia³ Marketingu - p. Agnieszka B¹k tel./fax: (033) 855-75-50

Zapraszamy
specj. d/s marketingu Agnieszka B¹k

dyr. lek. med. Ryszard Wykrêt
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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

BIURO ROZLICZEÑ PODATKOWYCH
BUCHALTER

Filia Istebna-Andzio³ówka 844;  tel. 855-76-24
þ ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowo�æ)
þ ksi¹¿ki przychodów i rozchodów

þ rycza³t,  þ ewidencje VAT,    þ ewidencje ZUS

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

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

BIURO ISTEBNA CENTRUM
(obok przystanku do Jaworzynki)

OBS£UGA U KLIENTA
PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM

NOWY SKLEP PRZEMYS£OWY
Istebna 92 (Kêpki) - Dawny �U Szczepana" - 100 m od U. G.

Oferuje: * ART. ELEKTRYCZNE (przewody, osprzêt)
* METALOWE (zamki, �ruby) * PIANKI, SILIKONY

CENA REKLAMY
CA£OROCZNEJ

CENA REKLAMY
JEDNORAZOWEJ

WYMIARY
REKLAM

2 cm x 9 cm 18,00 + vat 162,00 + vat
3 cm x 9cm 27,00 + vat 243,00 + vat
4 cm x 9 cm 36,00 + vat 324,00 + vat
5 cm x 9 cm 45,00 + vat 405,00 + vat
6 cm x 9 cm 54,00 +vat 486,00 + vat
7 cm x 9 cm 63,00 + vat 567,00 + vat

ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM
w gazecie �Nasza Trójwie��

1. Zamówienia na zamieszczanie reklam przyjmuje Urz¹d
Gminy w Istebnej pok. 212 w godzinach pracy urzêdu (tel.
855 65 00 wew. 35)

2. Cennik za 1 cm2 - przy reklamie miesiêcznej - 1 z³ (netto)
3. Cennik za 1 cm2 - przy reklamie rocznej - 0,75 z³ (netto) -

25% zni¿ki
4. Odp³atno�æ za zamieszczenie reklamy w danym miesi¹cu

nale¿y ui�ciæ do 25-go dnia poprzedniego miesi¹ca.
5. Odp³atno�æ za zamieszczenie reklamy rocznej nale¿y ui�ciæ

w ca³o�ci lub w dwóch pó³rocznych wp³atach do 25-go dnia
poprzedniego miesi¹ca.

6. Standardowe wymiary reklam i cennik przedstawia poni¿-
sza tabela:

STATYSTYKA ZA 2001 ROK
STAN LUDNO�CI NA DZIEÑ 31. 12. 2001 ROK:
Pobyt sta³y:
Istebna 4798
Jaworzynka 2996
Koniaków 3561
Ogó³em 11. 355
URODZENIA 141
MA£¯EÑSTWA 79
ZGONY 103
PASZPORTY - Przyjêto 658 wniosków o wydanie paszportu
DOWODY OSOBISTE - Wydano dowodów osobistych 465
w tym tymczasowych dowodów osobistych 2
REJESTRACJA - Rejestracja przedpoborowych odby³a siê w
dniach 22 i 23 pa�dziernika 2001 roku i zg³osi³o siê 102 przed-
poborowych rocznika 1983.
POBÓR - Pobór odby³ siê w dniach 24, 25, 28, 29, 30 maja
2001 roku i stawi³o siê 124 poborowych rocznika 1982 oraz 15
poborowych roczników starszych.
JUBILEUSZE - W roku 2001 50�cio lecie �lubu obchodzi³o
13 par, za� na naszym terenie jest 24 osób powy¿ej 90 lat.

Pobyt czasowy
Istebna 136
Jaworzynka 36
Koniaków 36
Ogó³em 208
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