
Nasza Trójwie�  l  1STYCZEÑ  2005

NR 1 (138) ROK XIII             STYCZEÑ 2005 r.            ISSN 1506-0470            Nak³ad 1200 egz.            egz. bezp³.

W Ó J T  G M I N Y
I N F O R M U J E

BABCIA
Babcia to s¹ mi³e rêce,
Ksi¹¿ka, herbata s³odka,
�mieszne s³owa
w dawnej piosence,
Suknia dla
lalki i szarlotka.

Babcia to bajka,
której nie znamy,
Pude³eczka, perfumy, w³óczka,
Babcia to mama mojej mamy
A ja jestem wnuczka.

BABCIOM I DZIADKOM
Ani jednego smutnego wieczoru
¿eby�cie zawsze szczê�liwi byli
i dla nas jak najd³u¿ej ¿yli.

Wasze wnuczki i wnuki

l Nie ustaj¹ telefony do Urzêdu Gminy
ze skargami na wa³êsaj¹ce siê psy na terenie
naszej gminy. Bardzo proszê wszystkie oso-
by posiadaj¹ce psy, by przestrzega³y tego,
by by³y one zawsze na uwiêzi, by nie biega-
³y jako �bezpañskie�.

Do�æ czêsto s³yszymy w telewizji o pogry-
zieniu przez psy nawet ich w³a�cicieli i cz³on-
ków rodziny. Pamiêtajmy, ¿e pies to jest tylko
zwierzê, nigdy nie mo¿emy byæ pewni jego
zachowania i tego, kiedy i kogo zaatakuje.

Czy musimy czekaæ do czasu, a¿ wyda-
rzy siê nieszczê�cie i tragedia?.

Przecie¿ lepiej zachowaæ ostro¿no�æ, by
nie wej�æ w konflikt z prawem z powodu
naszego �pupila� !!!
l  Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ

Spó³ka Akcyjna - Inspektorat w Cieszynie
realizuj¹c program prewencji, przekaza³ na
rzecz Gminy kwotê w wysoko�ci 10 ty� z³ z
przeznaczeniem na zakup drzwi do Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.

W miesi¹cu listopadzie 2004 r w ramach
powy¿szej kwoty zakupiono i wymieniono
29 sztuk drzwi w klasach lekcyjnych.

Sk³adam serdeczne podziêkowanie Dy-
rekcji PZU S.A. za �prezent� przekazany na
rzecz szko³y.

l Uwaga mieszkañcy Istebnej i Konia-
kowa. Pocz¹wszy od 1 maja 2005 roku we
wsiach Istebna i Koniaków wprowadzony
zostanie odbiór odpadów komunalnych w
workach (tak jak we wsi Jaworzynka).

W tym celu do koñca kwietnia br. do-
starczone zostan¹ do ka¿dej posesji 4 rodzaje
worków, oraz harmonogram ich odbioru.
l W zwi¹zku z umieszczeniem nowszej

wersji witryny internetowej Urzêdu Gminy
www.ug.istebna.pl pracownicy urzêdu roz-
poczêli aktualizacjê gminnej bazy turystycz-
nej - baza noclegowa i gastronomiczna,
atrakcje turystyczne - miejsca do zwiedza-
nia, imprezy kulturalno-sportowe, obiekty
rekreacyjne itp. St¹d pro�ba do organizato-
rów turystyki w naszej gminie o podawanie
aktualnych informacji
dotycz¹cych prowa-
dzonej dzia³alno�ci
(równie¿ zdjêcia) oraz
dostarczenie materia-
³ów promocyjnych.

Kontakt: osobisty
siedziba Gminnego
Centrum Informacji -
budynek GOK tele-
fon/fax 855 61 58

e-mail:informa-
tyk@istebna.pl lub
promocja@ug.isteb-
na.pl

Istebniañscy pastuszkowie
Od lewej: Rafa³ Miko³ajek oraz bracia Da-
rek i Andrzej Ja³owiczor.

Informacja so³tysów
W biurach so³tysów Istebnej, Jaworzyn-

ki i Koniakowa s¹ do odebrania nakazy obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia rolników. Ter-
min p³atno�ci do 31.01.05 r.

XXX Miêdzynarodowy
Bieg Narciarski

o �Istebniañski Bruclik�
Zawody odbêd¹ siê w dniu 30 stycznia

2005 r. (niedziela) na trasach biegowych
COS w Istebnej Kubalonce.      cd. na str. 2

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury
/ obok ko�cio³a / - sala nr 4, pierwsze piêtro

GMINNE   CENTRUM
INFORMACJI

Zaakceptowane projekty w ramach
ZPORR

Zarz¹d Województwa �l¹skiego wybra³ do dofinansowania
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kolejne projekty.
Na podstawie listy rankingowej zarekomendowanej przez Regio-
nalny Komitet Steruj¹cy zawieraj¹cej 119 projektów, zarz¹d zaak-
ceptowa³ 45 projektów w ramach dzia³ania 3.1 - �Rozwój lokalny -
obszary wiejskie�.

Szczê�liwie dla Gminy Istebna zaakceptowany zosta³ projekt
�Budowa oczyszczalni �cieków wraz z kanalizacj¹ sanitarn¹ An-
dzio³ówki, Tartaku i Dzielca - Etap l�.

Projekt ten na 11-stej pozycji z maksymalnym dofinansowa-
niem 75 % ze �rodków EFRR otrzyma dotacjê do wysoko�ci wnio-
skowanej kwoty tj. 3 105 415 PLN z EFRR oraz dodatkowo 10 %
z bud¿etu pañstwa. W pierwszych miesi¹cach br. zawarta zostanie
umowa o dofinansowanie z Wojewod¹ �l¹skim.

W�ród nie zaakceptowanych do dofinansowania projektów
znalaz³ siê �Przebudowa dróg gminnych Olecki, Wilcze, Mik-
szówka, Po³om-Leszczyna w Istebnej� (na póz. 74), który po-
nownie ubiegaæ siê bêdzie o dofinansowanie w analogicznym
konkursie w roku 2005.

Alokacja dostêpnych �rodków w ramach ZPORR, jak pocz¹t-
kiem roku przedstawi³ Urz¹d Marsza³kowski, przewidywa³a udzia³
23,3 % ca³o�ci �rodków w roku 2004, natomiast w roku bie¿¹cym
ju¿ 33,3 °/o, aby w ostatnim roku finansowania (2006) wydatko-
wane zosta³o 43,3%.

W odniesieniu do Dzia³ania 3.1, kwota dotacji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ca³ego województwa wyno-
si ponad 79,3 min z³, co stanowi od 69 do 75 % ca³kowitych, ³¹cz-
nych kosztów wytypowanych inwestycji.

Lista projektów zaakceptowanych przez zarz¹d, a tak¿e
wcze�niej publikowana lista projektów rekomendowanych
przez RKS dostêpne s¹ na stronie internetowej www.silesia-
region.pl.

Przygotowa³:
 W.Legierski

Wzorem ubieg³orocznych wakacji Gminne Centrum Informa-
cji w Istebnej zamierza w czasie ferii zimowych udostêpniæ sprzêt
bêd¹cy na jego wyposa¿eniu dzieciom - uczniom szkó³ podstawo-
wych.

W zwi¹zku z tym w okresie od 17 stycznia do 29 stycznia
codziennie w godzinach od 9.00 do 12.00 dzieci bêd¹ mog³y ko-
rzystaæ ze sprzêtu komputerowego - Internet, Word Pad, Paint -
zarówno w celu zabawy, jak i rozwijania swojej wiedzy. Pomoc¹ i
opiek¹ bêd¹ s³u¿yæ pracownicy Centrum. Rodziców za� prosimy o
dopilnowanie, aby dzieci bezpiecznie zarówno dotar³y do Centrum,
jak te¿ wróci³y do domu po zajêciach.

W zwi¹zku z zajêciami dla dzieci w tym okresie w podanych
wy¿ej godzinach nie bêdzie mo¿liwo�ci korzystania ze stanowisk
komputerowych dla innych u¿ytkowników.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Centrum -
budynek Gminnego O�rodka Kultury, sala nr 4, pierwsze piêtro -
jak te¿ pod numerem telefonu 855 61 58.

J. Kohut

XXX Miêdzynarodowy Bieg
Narciarski o �Istebniañski Bruclik�

Zawody odbêd¹ siê w dniu 30 Stycznia 2005r. (
niedziela) na trasach biegowych COS w Istebnej
Kubalonce.

KATEGORIE WIEKOWE
M³odzie¿ szkolna - dziewczyny i ch³opcy

klasy                   dystans         planowany start     roczniki
I-II 500 m godz. 9.30 1996-1997
III-IV 1000 m 1994-1995
V-VI 2500 m 1992-1993
M³odzie¿ gimnazjalna
klasy                   dystans         planowany start     roczniki
I-II-III 3000 m godz. 10.15 1989-1991
Kobiety
od 17 do 19 lat 5 km godz. 11.30 1989-1988
od 20 do 35 lat 5 km 1971-1985
powy¿ej 35 lat 5 km 1970 i starsze
Mê¿czy�ni
od 16 do 19 lat 15km godz. 12.30 1986-1988
od 20 do 29 lat 15km 1976-1985
od 30 do 39 lat 15km 1966-1975
od 40 do 49 lat 7,5km 1956-1965
od 50 do 59 lat 7,5 km 1946-1955
powy¿ej 60 lat 7,5 km 1945 i starsi
NAGRODY
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w ka¿dej kategorii otrzy-

muj¹ puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy zawodni-
cy otrzymuj¹ gor¹cy posi³ek, napój, plakietkê oraz dyplom uczest-
nictwa. Nagroda g³ówna � istebniañski bruclik� zostanie wrêczona
dodatkowo zwyciêzcy biegu g³ównego mê¿czy�ni na 15 km.

ZG£OSZENIA
Zg³oszenia przyjmuje biuro organizacyjne w dniu zawodów l

godzinê przed startem. Informacji udziela GOK w Istebnej tel.
8556158, 8556208. Zawody zostan¹ przeprowadzone zgodnie z
regulaminem PZN. W biegu obowi¹zuje styl klasyczny. Bieg roz-
pocznie siê ze wspólnego startu dla poszczególnych grup.

Obowi¹zuje wpisowe 10 z³ lub 100 Koron od doros³ych - dzieci
bezp³atnie - op³ata zawiera ubezpieczenie od nieszczê�liwych wypad-
ków. Parking zawodów - Kubalonka pod trasami C.O.S. Przy zapisach
zawodnik powinien okazaæ dowód to¿samo�ci oraz aktualne badanie
lekarskie. W imprezie mog¹ startowaæ zawodnicy czynni, zrzeszeni w
klubach, 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 zostani¹ rozegrane
VI Mistrzostwa Polski Górników w biegach narciarskich w piê-
ciu kategoriach wiekowych od 20 do 29 lat, od 30 do 39 lat, od
40 do 49 lat, od 50 do 59 lat, powy¿ej 59 lat, nagrody ufundo-
wane przez Zarz¹d Zwi¹zku Zawodowego Górników w Polsce.

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich mi³o�ników czyn-
nego wypoczynku oraz kibiców do wziêcia udzia³u w zawodach.
Na uczestników czeka wiele atrakcji.

Za Komitet Organizacyjny, Janusz Waszut

Uwaga organizatorzy turystyki
Urz¹d Gminy Istebna jest w trakcie prac nad nowym in-

formatorem turystycznym gminy Istebna. Chêtni do zamiesz-
czenia reklamy s¹ proszeni o kontakt z Punktem Informacji Tury-
stycznej do 20.01.2005 r.: - osobi�cie - siedziba Gminnego O�rod-
ka Kultury - Istebna Centrum (obok Ko�cio³a); telefonicznie -
855 61 58; poczt¹ elektroniczn¹: promocja@ug.istebna.pl
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Statystyka  za  rok  2004
Stan ludno�ci na dzieñ 31.12.2004 r. (w 2003 r.)

pobyt sta³y: pobyt czasowy:
Istebna 4.850    4.842 126     129
Jaworzynka 3.052    3.034            34        25
Koniaków 3.568    3.556 43       49
Ogó³em               11.470   (11.432) 203      (203)
w tym kobiet                 5.732           mê¿czyzn           5.738
Zawarte ma³¿eñstwa - 101 w tym przez mieszkañców gminy 77

     Urodzenia                        Zgony
Istebna 51   44
Jaworzynka 42   24
Koniaków 49   37
                            142  105
w tym :
    dziewczynki    71 41 kobiety
    ch³opcy           71 64 mê¿czy�ni
Paszporty  - przyjêto 300 wniosków o wydanie paszportów.
Dowody osobiste -  przyjêto 1235 wniosków o wydanie dowo-

dów osobistych.
R e j e s t r a c j a przedpoborowych rocznika 1986 odby³a siê w

Urzêdzie Gminy w dniach 5 i 6 pa�dziernika 2004 r. - zg³osi³o siê
111 przedpoborowych.

P o b ó r - odbywa³ siê w dniach 26,29,30,31 marca 2004 r.
przed Komisj¹ Lekarsk¹ w Cieszynie gdzie stawi³o siê 104 pobo-
rowych rocznika 1985 i 6 poborowych roczników starszych. 7 po-
borowych stawa³o do poboru w miejscu czasowego ich pobytu.

J u b i l e u s z e - W roku 2004 jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego obchodzi³o 15 par, 1 para obchodzi³a jubileusz 60-
lecie po¿ycia ma³¿eñskiego i równie¿ 1 para jubileusz 70- lecia.

23 mieszkañców gminy liczy  powy¿ej 90 lat, w tym  17 kobiet.
Najstarsze 4 osoby - kobiety z 1910 r. zamieszkuj¹: 2 w Isteb-

nej i po 1 w Jaworzynce i Koniakowie.        Maria Adamek

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie
Informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na terenie

gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci do podjêcia pracy
i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach wyznaczony zosta³ na dzieñ

19 styczeñ 2005 r. lit. A - £, 20 styczeñ 2005 r. lit. M - ¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8.30 do 14.00.

Z-ca Kierownika PUP, Urszula Kidoñ

PROJEKTY INFORMATYCZNE URZÊDU
W 2004 roku przygotowywano i realizowano

nastêpuj¹ce projekty:
1. Gminne Centrum Informacji (GCI)
W 2004 by³ kontynuowany przez Gmin-

ne Centrum Informacji. Projekt zakoñczy³ siê
w grudniu, ale GCI funkcjonuje  nadal i jest

w pe³ni finansowane przez Urz¹d Gminy. (Przypominamy , i¿ war-
to�æ otrzymanego grantu na GCI z programu Pierwsza Praca .wy-
nios³a 64 000 z³.

2. Gminne Gentrum Reagowania  (GCR)
Ustawa o stanie nadzwyczajnym klêski ¿ywio-

³owej wraz z aktami wykonawczymi zobowi¹zuje
gminy do powstania Gminnych Centrów Reagowa-
nia (GCR).

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Istebnej Centrum wraz z Urzêdem
Gminy w Istebnej z³o¿y³a wniosek w Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie na dofinanso-
wanie budowy Gminnego Centrum Reagowania.

ZOSP RP wspar³ program powstania Gminnego Centrum Re-
agowania (GCR) w Istebnej przekazuj¹c sprzêt o warto�ci 25 000
z³ w tym 12 500  z³  pochodzi z dotacji firm ubezpieczeniowych a
pozosta³e 12 500 do³o¿y³ Urz¹d Gminy.

Sprzêt obejmuje: serwer GCR, 4 serwery zapasowe, oprogra-
mowanie serwera i serwerów zapasowych, oprogramowanie GCR,
agregat pr¹dotwórczy, UPS, Urz¹dzenia ³¹czno�ci radiowej WI-FI
oraz szkolenie dla obs³ugi sprzêtu. Bêdzie on u¿ywany przez jed-
nostki powo³ane do dzia³añ antykryzysowych. OSP Istebna otrzy-
ma³a dotacjê jako jedyna w województwie �l¹skim.

Wiêcej informacji jest zawartych na stronie internetowej
www.zosprp.pl

3. Program Ikonka
Urz¹d Gminy z³o¿y³ w Ministerstwie

Nauki i Informatyzacji dwa wnioski o nie-
odp³atne przekazanie nowego sprzêtu kom-

puterowego w ramach programu Ikona.
Program IKONKA polega na uruchomieniu punktów powszech-

nego dostêpu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich
gmin województwa. Punkty te nazywane s¹ �Czytelniami Interne-
towymi�.

G³ównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej gru-
pie spo³eczno�ci lokalnej ³atwego, powszechnego i bezp³atnego
dostêpu do Internetu w ramach nowo powstaj¹cych czytelni inter-
netowych, zgodnie z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej oraz reali-
zuj¹cej jej cele Strategii Rzeczpospolitej Polskiej - Polska na lata
2004-2006. Uruchamianie nowych czytelni internetowych w ramach
programu IKONKA, zw³aszcza w ma³ych miejscowo�ciach i na
terenach wiejskich, gdzie dostêp do sieci Internet jest w du¿ym
stopniu ograniczony, otwiera spo³eczno�ci mo¿liwo�ci dotarcia do
wiedzy czêsto dotychczas niedostêpnej.

Dziêki programowi, tysi¹ce m³odych ludzi otrzyma szansê sko-
rzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno
do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak i innych cennych
�róde³ wiedzy i informacji.

Wnioski zosta³y z³o¿one na dwie lokalizacje - pierwsza w Bi-
bliotece Publicznej w Jaworzynce Bibliotece druga w Bibliotece
Publicznej w Koniakowie (która bêdzie siê mie�ciæ w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Koniakowie). Mamy nadziejê, ¿e otrzymamy do-
tacje na dwa wnioski.

Urz¹d Gminy pokryje koszty ³¹czy internetowych, ubezpiecze-
nia oraz adaptacji pomieszczeñ.

Wiêcej informacji na stronie internetowej www.ikonka.pl

(dok. na str. 4)

Spotkania op³atkowe
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej, Oddzia³y Przedszkolne kl. �0�
z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa oraz Polski Komitet Pomo-
cy Spo³ecznej w Istebnej serdecznie zapraszaj¹ seniorów na or-
ganizowane co roku �Noworoczne spotkania op³atkowe�, które
odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach:
7 luty - remiza OSP Jaworzynka godz. 10.00
8 luty - remiza OSP Koniaków godz. 10.00
22 luty - remiza OSP Istebna godz. 10.00.
Ju¿ dzi� serdecznie zapraszamy na wspólne kolêdowanie, a czas
umil¹ nam popisy artystyczne dzieci oddzia³ów przedszkolnych
i kapela �Wa³asi�.

Harmonogram walnych zebrañ
sprawozdawczych w OSP na terenie gminy
Koniaków Centrum - 9 stycznia, godz. 14.00 (niedziela)
Istebna Zaolzie - 23 stycznia, godz. 14.00 (niedziela)
Koniaków Kosarzyska - 30 stycznia, godz. 14.00 (niedziela)
Jaworzynka Centrum - 13 lutego, godz. 14.00 (niedziela)
Istebna Centrum - 19 lutego, godz. 18.00 (sobota)
Jaworzynka Zapasieki - 20 lutego, godz. 14.00 (niedziela)

dh Renata Haratyk, sekr. ZG OSP
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo³ecznego, Pañstwowa Inspekcja Pracy oraz inni
sygnatariusze porozumienia zawartego w sprawie wspó³pracy
na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w rol-
nictwie organizuj¹

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
�BEZPIECZNE

GOSPODARSTWO ROLNE�
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Patronat medialny sprawuje - TYP Program 1 i 3, Pol-
skie Radio Program 1.

Cel konkursu: promocja zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w proce-
sie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wy³onienie gospodarstw
maj¹cych we wdra¿aniu tych zasad.

Warunki konkursu: Udzia³ w konkursie mog¹ braæ osoby prowa-
dz¹ce produkcyjn¹ dzia³alno�æ rolnicz¹, które wype³niaj¹ formularz zg³o-
szeniowy i przeka¿¹ do dnia 1 marca 2005r. do najbli¿szej Placówki

Monitoring przepompowni �cieków przez Internet z wykorzystaniem GPRS

4. System monitorowania i sterowania przepompowni �cieków przez Internet w trybie on-line z wykorzystaniem GPRS.
Wraz z odbiorem robót Inwestycji �Budowa Kanalizacji Sanitarnej we wsi Jaworzynka� wdro¿ono system monitorowania i sterowania

przepompowni �cieków przez internet, który by³ czê�ci¹ inwestycji. W chwili obecnej do systemu s¹ pod³¹czone przepompownie �Bestwiny�
i �Duraje�, który jest sterowany z Urzêdu Gminy. Z czasem  planowane jest monitorowanie  kolejnych przepompowni on- line.

System umo¿liwia monitoring
podstwowych parametrów pracy
przepompowni �cieków: pomiar
poziomu �cieków w komorze, re-
jestracja i analiza czasu pracy
pomp, kontrola pracy sterownika,
pomiar pr¹du pobieranego przez
pompy, pomiar zu¿ycia energii,
sygnalizacja w³amania do obiektu.

Zalety transmisji GPRS:
- monitoring pracy obiektu w

trybie on-line,
- minimalizacja kosztów trans-

feru danych,
- szybko�æ (typowe opó�nienie

4 sekundy) i niezawodno�æ prze-
sy³u danych w porównaniu z ko-
munikatami SMS,

- brak konieczno�ci instalowa-
nia anten,

- niskie koszty eksploatacji w sto-
sunku do oferowanych mo¿liwo�ci,

- ³atwo�æ integracji z systema-
mi SCADA

- otwarto�æ systemu u³atwia eta-
powe zwiêkszanie ilo�ci monito-
rowanych obiektów,

- monitorowane obiekty mog¹
byæ nadzorowane w tym samym
czasie z wielu miejsc dozoru.

System umo¿liwia równie¿
zdalne w³¹czanie lub wy³¹czanie
wybranych urz¹dzeñ przez dyspo-
zytora systemu oraz wychwytywa-
nie �dzikich� zrzutów �cieków z
poza sieci do studzienek.

5. Strona Urzêdu Gminy
Istebna.

Umieszczono nowsz¹ wersjê
serwisu internetowego

www.ug.istebna.pl        Koordynator projektów in¿. Piotr Gazurek, informatyk@ug.istebna.pl

Terenowej KRUS w Cieszynie ul Frysztacka 20 /tel. 858-18-49/ lub
Oddzia³ KRUS w Bielsku Bia³ej ul listopadowa 56 / 815-04-77 wew.
341/.

Szczegó³owe informacje o warunkach udzia³u w Konkursie do-
stêpne s¹ we wszystkich placówkach KRUS.

W zg³oszonych do konkursu gospodarstwach oceniane bêd¹ ele-
menty wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo pracy, miêdzy innymi:

a/ ³ad i porz¹dek w obrêbie podwórza,
b/ stan budynków inwentarskich i gospodarczych w tym: stan scho-

dów i u¿ywanych drabin oraz instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych,
c/ wyposa¿enie maszyn i urz¹dzeñ u¿ywanych w gospodarstwie w

os³ony ruchomych czê�ci, podpory, i inne zabezpieczenia,
d/ stan pilarek tarczowych,
e/ warunki obs³ugi zwierz¹t gospodarskich
f/ stosowanie, stan i jako�ci �rodków ochrony osobistej,
Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyró¿nienia.

Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi we wrze�niu 2005roku. KRUS
Oddzia³ Reg. w Bielsku-Bia³ej
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RADA GMINY UCHWALI£A l RADA GMINY UCHWALI£A
Rada Gminy uchwali³a

W dniu 22 grudnia br. odby³a siê XXVI Sesja Rady Gminy w
Istebnej ,której

obradom przewodniczy³ Pan Józef Micha³ek Przewodnicz¹cy
Rady Gminy.

Na sesji podjêto uchwa³y w sprawie :
· Uchwalono Bud¿et Gminy na rok 2005. / wk³adka do

gazetki/
· podjêto trzy uchwa³y w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy

Istebna na rok 2004.
· w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony �rodowiska  i Gospodarki Wodnej, na
termomodernizacjê Szko³y Podstawowej Nr 1 w Koniakowie

· w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych.

· w sprawie tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
logopedy szkolnego. /publikujemy w ca³o�ci/

· w sprawie oddania nieruchomo�ci OSP Istebna Centrum
w u¿ytkowanie wieczyste, przeniesienie w³asno�ci budyn-
ku i zwolnienia z pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego.

U c h w a ³ a Nr XXV/195/2004
Rady Gminy w Istebnej

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie okre�lenia szczegó³owych warunków przyznawania i

odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
oraz zasad zwalniania od op³at i trybu ich pobierania.

Na  podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ), w
zwi¹zku z art. 4 ust. 1 , art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz.718 z pó�n. zm. ) oraz z art. 50 ust .6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej ( Dz. U. Nr 64,
poz. 593 ze zm.), Rada Gminy w Istebnej

u c h w a l a , co  nastêpuje:
§ 1

Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze ( z wy-
³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi ) , zwane dalej �us³ugami� mog¹ byæ przyznane:

a) osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

b) osobie , która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a tak¿e
wspólnie niezamieszkuj¹cy wspó³ma³¿onek , wstêpni, zstêpni nie
mog¹ takiej pomocy zapewniæ.

§ 2
1. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przy-

znawane s¹ osobom uprawnionym , po przeprowadzeniu wywiadu
�rodowiskowego.

2. Osoba ubiegaj¹ca siê o pomoc w formie us³ug opiekuñczych
powinna przedstawiæ stosowne za�wiadczenie lekarskie , a dla spe-
cjalistycznych us³ug opiekuñczych  - za�wiadczenie z okre�leniem
szczegó³owego ich zakresu.

3. Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze nie obej-
muj¹ osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 3
1.W rodzinnym wywiadzie �rodowiskowym pracownik socjalny

stwierdza, czy osoba wymaga udzielenia pomocy w formie us³ug opie-
kuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych, b¹d� czy s¹ inne
osoby mog¹ce zapewniæ w/w us³ugi.

· w sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o
przeznaczeniu �rodków na zadanie pod nazw¹ �prze-
budowa drogi powiatowej S 2643 w Istebnej�.

· w sprawie uchylenia uchwa³y w³asnej Nr XXV/196/
2004 roku w sprawie utrzymania czysto�ci i porz¹dku
w Gminie Istebna

Informujemy jednocze�nie ,¿e op³aty za utrzymanie czysto�ci i
porz¹dku w Gminie Istebna pobierane bêd¹ wed³ug stawek
obowi¹zuj¹cych w 2004 roku.

Na Sesji dyskutowano na temat:
- wykupu przez Gminê  O�rodków Zdrowia w Jaworzynce i Ko-
niakowie od Starostwa Powiatowego z zastosowaniem upustu.
- konieczno�ci przygotowania projektu uchwa³y w sprawie od-
p³atno�ci za wywóz nieczysto�ci przy uwzglêdnieniu rzeczywi-
stych kosztów wywozu.
-  od�nie¿ania, skargi na �le od�nie¿one pobocza i chodniki
- zadaszenia amfiteatru �Pod skoczni¹�- pozytywnie zaopi-
niowano przedstawiony projekt i upowa¿niono Wójta do jego
realizacji.

M.Wieczorek

2. W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w
wywiadzie �rodowiskowym stwierdza czy rodzina jest w stanie
zapewniæ opiekê.

3. Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie �rodowi-
skowym ustala rodzaj i zakres us³ug oraz ilo�æ godzin jaka
bêdzie konieczna do zaspokojenia niezbêdnych potrzeb oso-
by zainteresowanej oraz ustala dochody tej osoby b¹d� rodzi-
ny w celu okre�lenia warunków odp³atno�ci za �wiadczone
us³ugi opiekuñcze.

§ 4
Us³ugi opiekuñcze, o których mowa w § 1 uchwa³y obejmuj¹

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych w szcze-
gólno�ci:

* pielêgnacjê i higienê osobist¹ podopiecznego,
* utrzymanie czysto�ci najbli¿szego otoczenia,
* dostarczanie zakupów,
* przygotowanie posi³ków,
* zapewnienie w miarê mo¿liwo�ci kontaktów z otoczeniem.

§ 5
Wydatki na us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opie-

kuñcze podlegaj¹ zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci od:
a) osoby uprawnionej,
b) spadkobierców osoby uprawnionej,
c) ma³¿onka, zstêpnych przed wstêpnymi osoby upraw-

nionej.

§ 6
1.Kryterium dochodowe ustala siê na podstawie wysoko�ci

dochodu z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku o pomo-
cy w formie us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych.

2. Kierownik w decyzji administracyjnej o przyznaniu po-
mocy okre�la wysoko�æ odp³atno�ci,  b¹d� te¿ �wiadczenie to
przyznaje nieodp³atnie.

3. Pe³na odp³atno�æ za 1 godzinê us³ug opiekuñczych oraz
specjalistycznych us³ug opiekuñczych wynosi 12 z³otych.

4. Odp³atno�æ za �wiadczone us³ugi opiekuñcze i specjali-
styczne us³ugi opiekuñcze naliczana bêdzie zgodnie z poni¿sz¹
tabel¹. (dok. na str. 6)
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Osoby samotne

do 100% bezp³atnie
od 101% - 140% 5%
od 141% - 170% 10%
od 171% - 200% 20%
od 201% - 220% 30%
od 221% - 240% 50%
od 241% - 260% 70%
od 261% - 280% 90%
pow. 280% 100%

Osoby samotnie gospodaruj¹ce

do 100% bezp³atnie
od 101% - 130% 5%
od 131% - 160% 10%
od 161% - 190% 20%
od 191% - 210% 30%
od 211% - 230% 50%
od 231% - 250% 70%
od 251% - 270% 90%
pow. 270% 100%

Osoby w rodzinie

do 100% bezp³atnie
od 101% - 130% 10%
od 131% - 160% 20%
od 161% - 180% 30%
od 181% - 200% 50%
od 201% - 220% 70%
od 221% - 240% 90%
pow. 240% 100%

§ 7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego

O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Istebnej.

§ 8
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/265/2001 Rady Gminy w Isteb-

nej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad przyznawania i od-
p³atno�ci za us³ugi opiekuñcze.

§ 9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od pierwszego dnia miesi¹ca nastê-

puj¹cego po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa �l¹skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek

Wysoko�æ ponoszonej przez
�wiadczeniobiorcê odp³atno�ci
za us³ugi opiekuñcze i specja-
listyczne us³ugi opiekuñcze

Procentowy stosunek dochodu
do kryterium okre�lonego w
art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o po-
mocy spo³ecznej

Procentowy stosunek dochodu
do kryterium okre�lonego w
art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o po-
mocy spo³ecznej

Wysoko�æ ponoszonej przez
�wiadczeniobiorcê odp³atno�ci
za us³ugi opiekuñcze i specja-
listyczne us³ugi opiekuñcze

Procentowy stosunek dochodu
do kryterium okre�lonego w
art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o po-
mocy spo³ecznej

Wysoko�æ ponoszonej przez
�wiadczeniobiorcê odp³atno�ci
za us³ugi opiekuñcze i specja-
listyczne us³ugi opiekuñcze

Uchwa³a Nr XXVI/212/2004
Rady Gminy w Istebnej
z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru zajêæ lo-
gopedy szkolnego.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w zwi¹zku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii
�l¹skiego Kuratora O�wiaty w Katowicach dotycz¹cej tygodnio-
wego, obowi¹zkowego wymiaru godzin logopedy szkolnego.

Rada Gminy Istebna
u c h w a l a,  co nastêpuje

§ 1
Okre�la siê tygodniowy obowi¹zkowy  wymiar godzin zajêæ

dla logopedy szkolnego, który zatrudniony bêdzie w Gminnym
Przedszkolu w Istebnej w liczbie 25 godzin, w tym 22 godziny bez-
po�redniej pracy z dzieæmi.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Józef Micha³ek

1. W dniu 24 listopada 2004 roku  na Wojtoszach kieruj¹cy samo-
chodem marki Volkswagen Golf mieszkaniec Koniakowa potr¹ci³ pie-
szego, który ze z³amaniem podudzia prawej nogi trafi³ do Szpitala �l¹-
skiego w Cieszynie, gdzie pozosta³ na dalszym leczeniu.

2. W dniu 28 listopada 2004 roku na Fibaczce w Koniakowie nie-
znany sprawca dokona³ krótkotrwa³ego u¿ycia samochodu marki Volks-
wagen Transportem, który nastêpnie porzuci³ kilkaset metrów dalej.

3. W dniu 30 listopada 2004 roku w siedzibie jednej  z firm z terenu
Istebnej  nieznany  sprawca dokona³  kradzie¿y dokumentów, kart p³at-
niczych oraz pieniêdzy na szkodê mieszkañca Koniakowa. Skradzione
dokumenty oraz karty  p³atnicze  zosta³y  odnalezione kilka dni pó�niej
w okolicach Miko³owa.

4. W dniu 03 grudnia 2004 roku na Zapasiekach wybuch³ po¿ar.
Ca³kowitemu spaleniu uleg³ budynek stolarni wraz ze znajduj¹cym

siê wewn¹trz sprzêtem do obróbki  drewna i gotowymi wyrobami. Nad-
paleniu uleg³a tak¿e czê�æ budynku mieszkalnego, który przyleg³a do
zabudowañ stolarni. W tej  sprawie powo³any zosta³ bieg³y z zakresu
po¿arnictwa, którego zadaniem bêdzie wydanie opinii dotycz¹cej me-
chanizmu i przyczyny powstania po¿aru. W akcji ratunkowej uczestni-
czy³y wszystkie  jednostki Stra¿y Po¿arnej z terenu gminy Istebna oraz
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna z Ustronia-Polany.

5. W dniu  13  grudnia  2004  roku  zaistnia³  po¿ar  stodo³y  na
Jasnowicach. Spaleniu uleg³ budynek oraz zgromadzone w nim siano,
s³oma i inne p³ody rolne.

6. W dniu 16 grudnia 2004 roku  na Andzio³ówce zatrzymano mieszkañ-
ca Wis³y, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p pomimo
orzeczonego przez S¹d zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

7. W dniu 23 grudnia 2004 roku w Istebnej Centrum funkcjonariu-
sze Stra¿y Granicznej zatrzymali  mieszkañca Jaworzynki kieruj¹cego
samochodem Audi 80 pomimo zakazu prowadzenia pojazdów orze-
czonego przez S¹d.

8. W dniu 25 grudnia 2004 roku na drodze gminnej na Zaloziu w Isteb-
nej kieruj¹cy samochodem osobowy marki Skoda mieszkaniec Istebnej na
oblodzonej nawierzchni zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê
czo³owo z jad¹cym z naprzeciwka samochodem marki VW golf kierowa-
nym przez istebnianina. W wyniku zderzenia obra¿eñ cia³a w postaci skrê-
cenia odcinku szyjnego krêgos³upa i urazu g³owy dozna³a pasa¿erka Gol-
fa, która pozosta³a na leczeniu w Szpitalu �l¹skim w Cieszynie.

opr. asp. Leszek Bujok

Kronika  Policyjna
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O KODEKSIE DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
Wst¹pili�my do UE i wiêkszo�æ rolników skorzysta³a z mo¿liwo�ci wype³nienia wniosków na dop³aty bezpo�rednie.
Jednocze�nie jednak zadaj¹ sobie oni pytanie do czego obecnie gospodarz jest zobowi¹zany jakich zasad ma przestrzegaæ?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wstêpnie okre�li³ to �Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej�.
Mówi on o ochronie �rodowiska, organizacji gospodarstwa rolnego, zarz¹dzaniu i ochronie gruntów rolnych, wód i powietrza.
Wiele obowi¹zuj¹cych przepisów poznaj¹ rolnicy z racji udzia³u w Sektorowym Programie Operacyjnym: �Restrukturyzacji i mo-

dernizacji sektora ¿ywno�ciowego oraz rozwoju obszarów wiejskich�, znakowania zwierz¹t i kwotowania mleka.
Poniewa¿ zakres tych informacji jest bardzo szeroki i zró¿nicowany a w wypadku kwotowania produkcji mleka obowi¹zuje dodat-

kowo okre�lona terminami sprawozdawczo�æ - O�rodek Doradztwa Rolniczego - Rejon Cieszyn w okresie zimowym zorganizuje w tym
zakresie szkolenia.

Proszê bardzo aby Rolnicy zwracali uwagê na bie¿¹ce og³oszenia i zechcieli w szkoleniach tych uczestniczyæ.
specj. d/s rolnych, Maria Szostkowska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi-
³a kolejne dzia³anie w ramach Sektorowego Programu Operacyjne-
go �Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich� - Dzia³anie 2.6. �Rozwój i ulep-
szanie Infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem�

Cele dzia³ania
Pomoc udostêpniona w ramach dzia³ania prowadziæ bêdzie do:
1) poprawy lub umo¿liwienia rolnikom dostêpu do infrastruk-

tury technicznej;
2) ochrony i poprawy stanu �rodowiska naturalnego;
3) poprawy warunków sanitarno - higienicznych na obszarach

wiejskich;
4) wzrostu dochodu rolniczego;
5) poprawy organizacji produkcji rolniczej;
Opis dzia³ania
Realizowane w ramach dzia³ania projekty bêd¹ mia³y charakter

uzupe³niaj¹cy w stosunku do projektów wiêkszej skali, przepro-
wadzanych w oparciu o wspó³finansowanie ze �rodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Inwestycje re-
alizowane w ramach dzia³ania nie bêd¹ obejmowa³y infrastruktury
produkcyjnej gospodarstw rolnych.

Zakres pomocy:
W ramach tego dzia³ania wspierane bêd¹ nastêpuj¹ce typy pro-

jektów:
1) budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ dróg we-

wnêtrznych, w tym:
a) dróg wewnêtrznych, nie zaliczanych do ¿adnej z kategorii

dróg publicznych,
b) placów manewrowych, dojazdów itp., na terenie prowadze-

nia przez beneficjenta dzia³alno�ci rolniczej.
Nie podlegaj¹ finansowaniu:
- utrzymanie dróg wewnêtrznych, placów manewrowych, do-

jazdów,
- drogi wewnêtrzne na obszarach zmeliorowanych w ramach

dzia³ania Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi�,
- zakup maszyn i narzêdzi s³u¿¹cych do budowy,
2) budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ urz¹dzeñ

zaopatrzenia w wodê, w tym:
a) ujêæ wody,
b) urz¹dzeñ s³u¿¹cych do magazynowania i uzdatniania wody,
c) sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych,
d) urz¹dzeñ reguluj¹cych ci�nienie wody.
Nie podlegaj¹ finansowaniu:
- projekty zaopatrzenia w wodê pastwisk i nawadniania upraw,

które mog¹ byæ przedmiotem wsparcia w ramach dzia³ania �Inwe-
stycje w gospodarstwach rolnych�,

- urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê bêd¹ce w posiadaniu gmin,
przedsiêbiorstw wododagowo-kanalizacyjnych, spó³ek wodnych,

- zakup maszyn i narzêdzi s³u¿¹cych do budowy,
- eksploatacja urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

FUNDUSZE STRUKTURALNE UE DLA ROLNIKÓW
3) budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ urz¹dzeñ

do odprowadzania i oczyszczania �cieków, w tym:
a) urz¹dzeñ do gromadzenia, odprowadzania, przesy³ania i

oczyszczania �cieków pochodz¹cych z gospodarstwa domowego
lub rolnego,

Nie podlegaj¹ finansowaniu:
- projekty z zakresu ochrony �rodowiska ujête w dzia³aniach

�Inwestycje w gospodarstwach rolnych� oraz �Poprawa przetwór-
stwa i marketingu artyku³ów rolnych�,

- urz¹dzenia kanalizacyjne bêd¹ce w posiadaniu gmin, przed-
siêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, spó³ek wodnych,

- urz¹dzenia do oczyszczania �cieków przemys³owych,
- eksploatacja urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
- zakup maszyn i narzêdzi s³u¿¹cych do budowy,
- budowa dróg zwi¹zanych z budow¹ oczyszczalni,
4) budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ sieci i urz¹-

dzeñ zaopatrzenia w energiê, w tym:
a) przy³¹czy do istniej¹cej sieci energetycznej: elektroenerge-

tycznej, gazowej, cieplnej,
b) instalacji elektroenergetycznych,
c) indywidualnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê ze �róde³

skojarzonych lub odnawialnych,
Nie podlegaj¹ finansowaniu:
- projekty zaopatrzenia w energiê ujête w dzia³aniu �Inwesty-

cje w gospodarstwach rolnych�,
- zakup maszyn i narzêdzi s³u¿¹cych do budowy,
- eksploatacja sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê,
- sieci i urz¹dzenia energetyczne bêd¹ce w posiadaniu przed-

siêbiorstw energetycznych,
- op³aty za przy³¹czenie do sieci,
Szczegó³owy zakres kosztów kwalifikowalnych oraz regu³y

kwalifikowalno�ci kosztów znajduj¹ siê w za³¹czniku nr l do Uzu-
pe³nienia Programu.

Wysoko�æ pomocy
Maksymalny poziom pomocy finansowej mo¿e wynie�æ 50%

kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wiêcej ni¿:
Typy projektów - górna granica pomocy finansowej w zale¿no-

�ci od typu projektu
1. budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ dróg wewnêtrz-

nych; 200 ty�. z³otych
2. budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ urz¹dzeñ za-

opatrzenia w wodê; 80 ty�. z³otych
3. budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ urz¹dzeñ do

odprowadzania i oczyszczania �cieków; 80 ty�. z³otych
4. budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ urz¹dzeñ za-

opatrzenia w energiê; 120 ty�. z³otych
Powy¿sze limity dotycz¹ pomocy udzielanej beneficjentowi w

okresie realizacji Programu.

(dok. na str. 8)
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Beneficienci
Osoby fizyczne - bêd¹ce obywatelami pañstw cz³onkowskich

DE i prowadz¹ce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alno�æ
rolnicz¹ jako posiadacze samoistni lub zale¿ni gospodarstw rol-
nych b¹d� produkcjê w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej w
oparciu o nieruchomo�ci rolne bêd¹ce w posiadaniu samoistnym
lub zale¿nym.

Osoby prawne - podmioty zarejestrowane w Rejestrze Przed-
siêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym, które zgodnie z wpi-
sem do ww. rejestru prowadz¹ dzia³alno�æ rolnicz¹ lub produkcjê
w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej w granicach Rzeczypo-
spolitej Polskiej w oparciu o nieruchomo�ci bêd¹ce w posiadaniu
samoistnym lub zale¿nym.

Pomoc nie mo¿e byæ udzielona podmiotom, które nie posiada-
j¹ gospodarstwa rolnego i ich dzia³alno�æ rolnicza ogranicza siê do
prowadzenia produkcji w nastêpuj¹cych dzia³ach specjalnych pro-
dukcji rolnej: zwierzêta laboratoryjne, hodowla entomofagów lub
hodowla i chów innych zwierz¹t poza gospodarstwem rolnym.

Pomoc nie mo¿e byæ przyznana osobie fizycznej pobieraj¹cej ren-
tê w zwi¹zku z orzeczeniem ca³kowitej, trwa³ej niezdolno�ci do pracy,
sta³¹ rentê rolnicz¹ z tytu³u niezdolno�ci do pracy lub emeryturê.

Kryteria dostêpu
Wspierane bêd¹ projekty realizowane w miejscowo�ciach li-

cz¹cych do 5 ty�. mieszkañców, nale¿¹cych do gmin wiejskich lub
miejsko-wiejskich (Istebna, Jaworzynka, Koniaków kwalifikuj¹ siê
do dzia³ania; przyp. W.L.)

Ponadto pomoc finansowa przyznana bêdzie na projekty, na
które uzyskano pozwolenia konieczne dla realizacji projektu.
Warunkiem przyznania i udzielenia pomocy finansowej jest bie¿¹-
ce uregulowanie przez beneficjenta zobowi¹zañ podatkowych i
z tytu³u ubezpieczeñ w ZUS lub KRUS. Pomoc nie mo¿e byæ
przyznana i udzielona podmiotowi, który jest d³u¿nikiem ARiMR
w zwi¹zku z naruszeniem przez niego zasad udzielonej mu poprzed-
nio pomocy. Projekt wspó³finansowany w ramach dzia³ania nie
mo¿e byæ realizowany z udzia³em innych �rodków publicznych
przyznanych w zwi¹zku z realizacj¹ tego projektu.

* Gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o
obszarze nie mniejszym ni¿ l ha u¿ytków rolnych.

Zobowi¹zania beneficienta
Beneficjent nie mo¿e dokonaæ zmiany przeznaczenia inwestycji

oraz przeniesienia na rzecz innych osób prawa w³asno�ci lub zawie-
raæ umów przewiduj¹cych przeniesienie posiadania budynków, bu-
dowli, maszyn i urz¹dzeñ, wyposa¿enia, odpowiednio - nabytych,
wybudowanych lub zmodernizowanych z wykorzystaniem �rodków
z pomocy finansowej, przyznanej na podstawie umowy zawartej z
ARiMR, przed up³ywem 5 lat od dnia dokonania ostatniej p³atno�ci.

Ponadto, beneficjent ma obowi¹zek:
1) przechowywania ca³o�ci dokumentacji zwi¹zanej z realiza-

cj¹ projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR
ostatniej p³atno�ci zwi¹zanej z jego realizacj¹;

2) umo¿liwienia dokonywania przez ARiMR lub inne uprawnio-
ne do tego podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej;

Inne zobowi¹zania beneficjenta okre�lone s¹ umow¹ zawart¹
pomiêdzy nim a ARiMR (instytucj¹ wdra¿aj¹c¹).

Zasiêg geograficzny - ca³y kraj
System instytucjonalny:
1) instytucja zarz¹dzaj¹ca - Minister Rolnictwa i Rozwoju WsI;
2) instytucja wdra¿aj¹ca - ARiMR;
3) beneficjent koñcowy - ARiMR;
4) beneficjenci - osoby fizyczne lub prawne prowadz¹ce dzia-

³alno�æ rolnicz¹;
5) beneficjenci ostateczni - osoby fizyczne lub prawne prowa-

dz¹ce dzia³alno�æ rolnicz¹;

Opis systemu wdra¿ania
Wnioski o dofinansowanie projektu sk³ada siê zgodnie z try-

bem okre�lonym w odrêbnych przepisach.
Wniosek o dofinansowanie projektu podlega w OR ARIMR

ocenie formalnej m.In. pod k¹tem poprawno�ci jego wype³nienia,
kompletno�ci za³¹czników.

W przypadku stwierdzenia niekompletno�ci z³o¿onej dokumen-
tacji, wniosek wymaga³ bêdzie uzupe³nienia w terminie okre�lo-
nym przez OR ARiMR, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie
poinformowany.

Za datê z³o¿enia wniosku uznawana jest data, kiedy OR ARiMR
otrzyma³ wniosek poprawnie wype³niony wraz ze wszystkimi wy-
maganymi za³¹cznikami, co oznacza, ¿e wniosek, który wymaga³
uzupe³nienia, rejestrowany jest w kolejno�ci wynikaj¹cej z daty
wp³yniêcia do OR ARJMR ostatniego z brakuj¹cych dokumentów.

Wniosek o dofinansowanie projektu podlega weryfikacji pod k¹-
tem zgodno�ci z celami i zasadami dzia³ania poprzez sprawdzenie:

1) zgodno�ci projektu z zakresem pomocy przewidzianym w
ramach dzia³ania;

2) zgodno�ci z kryteriami dostêpu;
ARiMR weryfikuje wysoko�æ planowanych kosztów realizacji

projektu. Projekty zgodne ze wszystkimi wymaganiami okre�lony-
mi dla tego dzia³ania przyjmowane s¹ do realizacji wed³ug kolejno-
�ci z³o¿enia (rejestracji) wniosków, w ramach dostêpnych �rodków.

Przyjêcie projektu do realizacji nastêpuje formalnie z chwil¹
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pomiêdzy ARiMR i
wnioskodawc¹. Tekst umowy przesy³any jest do wnioskodawcy, a
jej podpisanie nastêpuje w siedzibie OR ARiMR.

Umowa okre�la zobowi¹zanie ARiMR wobec beneficjenta do
wspó³finansowania planowanego projektu, pod warunkiem, ¿e be-
neficjent zrealizuje go w okre�lonym zakresie i terminie, udoku-
mentuje poniesione koszty i dotrzyma zobowi¹zañ wynikaj¹cych z
umowy. Zawarta z ARiMR umowa mo¿e zostaæ zmieniona na wnio-
sek ka¿dej ze stron. Zmiany warunków umowy wymagaj¹ zacho-
wania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewa¿no�ci.

Beneficjent mo¿e rozpocz¹æ realizacjê projektu z chwil¹ pod-
pisania umowy o dofinansowanie projektu. Koszty poniesione
przed dat¹ podpisania umowy o dofinansowanie projektu po-
miêdzy beneficjentem a instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ nie bêd¹ uzna-
ne jako koszty kwalifikowalne. Zasada ta nie dotyczy jedynie nie-
których kosztów ogólnych, które mog¹ byæ poniesione przed pod-
pisaniem umowy o dofinansowanie projektu, lecz nie wcze�niej
ni¿ l stycznia 2004 r. Wniosek o refundacjê sk³ada siê w OR ARiMR.
P³atno�ci dokonuje siê po z³o¿eniu przez beneficjenta wniosku o
refundacjê wraz ze wszystkimi wymaganymi za³¹cznikami (w tym:
dokumentami potwierdzaj¹cymi poniesione koszty) oraz sprawdze-
niu przez ARiMR zgodno�ci realizacji projektu z umow¹.

P³atno�æ na rzecz beneficjenta jest dokonywana jednorazowo
po zakoñczeniu ca³o�ci realizacji projektu lub (o ile by³o to przewi-
dziane umow¹) w dwóch etapach. W takim przypadku beneficjent
sk³ada dwa wnioski o refundacjê - po zrealizowaniu I etapu i po
zrealizowaniu ca³o�ci projektu.

P³atno�æ po zrealizowaniu ca³o�ci projektu mo¿e byæ dokona-
na, po z³o¿eniu przez beneficjenta sprawozdania koñcowego z re-
alizacji projektu. Szczegó³owe zasady obs³ugi wniosków o pomoc
i wniosków o p³atno�æ okre�lone s¹ procedurami ARiMR, zatwier-
dzonymi przez Ministra.

Sposób udzielania pomocy
Pomoc finansowa bêdzie udzielana w formie grantów inwesty-

cyjnych, na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Przygotowa³: W. Legierski; �ród³o: ARiMR

FUNDUSZE STRUKTURALNE UE DLA ROLNIKÓW
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IMIENINY SZKO£Y
20 listopada 2004r. Szko³a Podstawowa nr l w Istebnej tra-

dycyjnie obchodzi³a swoje imieniny. W tym roku �wiêtowali-
�my ju¿ po raz szósty pod has³em �Razem...�. W uroczysto�ci
udzia³ wziêli nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni go-
�cie Starosta z Czemego - Pawol Gomola, Dyrektor Szko³y w Cze-
mem Ladislaw Knap, z- ca Dana Orawcowa, pose³ Milan Gacik p.
wójt Danuta Rabin, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Józef Micha³ek,
ks. Proboszcz Pralai Jerzy Patalong.

Nasze �wiêtowanie rozpoczê³o siê od z³o¿enia kwiatów pod ta-
blic¹ pami¹tkow¹, ks. Józefa Londzina. W dalszej czê�ci obejrzeli-
�my uczniów w programie artystycznym, przybli¿aj¹cych kraje,

Z  ¯ YCI A  SZKO£Y

Na uroczysto�æ przybyli go�cie ze S³owacji

Wystêpy uczniów.

Fot. D. Wo�niaczka

które l maja 2004 r. wst¹pi³y do C/mi Europejskiej. Najwiêksz¹
atrakcj¹ tego dnia by³y wystawy o nowych krajach unii przygoto-
wane przez nauczycieli i uczniów przy wspó³pracy rodziców. I tak:

Klasa l a i l b przenios³a nas w krainê ba�ni europejskiej.
Klasa 2a zaprasza³a nas wraz ze swoimi s³owackimi go�æmi na

S³owacje.
Klasa 2b zachêca³a do odwiedzenia Czech.
Klasa 3a zorganizowa³a wystawê o £otwie.
Klasa 3b przygotowa³a wystawê o Litwie.
Klasa 3 c przybli¿y³a nam Estoniê.
Klasa 4a zaprasza³a na Cypr s³yn¹cy z min. porcelany.
Klasa 4c przygotowa³a wystawê o Malcie.
Klasa 5a zorganizowa³a wystawê o Wêgrzech.
Klasa 5 c przedstawi³a nam S³oweniê.
Klasy 4b i 5b przygotowa³y wystawy o sportach w Unii Euro-

pejskiej.
A klasy 6a, 6b, 6c zapozna³y nas ze strukturami, ekologi¹ oraz

nauk¹ i o�wiat¹ w Unii Europejskiej.
Do przygotowania �wiêta czynnie w³¹czyli siê rodzice trady-

cyjnie wspania³ymi wypiekami oraz ogromnym wk³adem pracy w przy-
gotowanie wystaw. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody, przy du¿ym zaan-
ga¿owaniu rodziców i nauczycieli impreza wypad³a znakomicie.

Dziêkujemy wszystkim rodzicom, którzy w³¹czaj¹ siê w ka¿de
nasze przedsiêwziêcie i swój ¹ prac¹ wzbogacaj ¹ nasze �rodowi-
sko szkolne.

mgr El¿bieta Gadacz

Klasa 1a i 1b przenios³y nas w kraine ba�ni europejskiej.

Kl. 2b zachêca³a do zwiedzenia Czech.
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Oc alm y  o d
za p o mni e n i a

W noc wigilijn¹ w blasku �wiec
Melodia kolêd p³ynie w mrok
Niech Wam przyniesie rado�ci moc
I wiele szczê�cia na Nowy Rok

Szanowni Pañstwo !
Mija kolejny rok. Dla Muzeum �l¹skiego szczególny, bo jubi-

leuszowy. Przed 80 laty powo³ano Towarzystwo Muzeum Ziemi
�l¹skiej, daj¹ce pocz¹tek istnieniu placówki, a przed 75 laty Mu-
zeum �l¹skie rozpczê³o sw¹ dzia³alno�æ, która, przerwa³a II wojna
�wiatowa.  Zburzony przez okupanta budynek muzeum, zagrabio-
ne i rozproszone zbiory by³y powodem, i¿ dopiero przed 20 laty
mogli�my wznowiæ dzia³alno�æ w tymczasowej siedzibie, przy Alei
Korfantego 3. Mimo wielu trudno�ci, uda³o siê nam na nowo zgro-
madziæ cenne zbiory. Organizujemy liczne wystawy (czêstokroæ
nagradzane), podejmujemy prace badawcze, wydajemy wiele zna-
cz¹cych publikacji, utrzymujemy kontakty i wymianê z muzeami i
instytucjami naukowo - badawczymi w kraju i zagranic¹. Jeste�my
licz¹c¹ siê instytucj¹ kultury.

Koñcz¹cy siê   rok jest zawsze czasem podsumowañ i refleksji.
Zbli¿aj¹ce siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia kieruj¹, nasze my�li

równie¿ do naszych przyjació³. Do ich grona zaliczamy i Pañstwa,
którzy wspieracie dzia³alno�æ Muzeum �l¹skiego darami dla na-
szej Biblioteki Naukowej . - Dziêkujemy za to. Wierzymy, ¿e nadal
bêdziemy do�wiadczaæ Pañstwa ¿yczliwo�ci.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi ¿yczeniami
�wi¹teczno - noworocznymi

Dyrektor Muzeum �l¹skiego w Katowicach, dr Lech Szaraniec

NAJWIÊKSZY SUKCES
W HISTORII MODELARSTWA
W ISTEBNEJ
Na 15 Mistrzostwach �wiata Modeli Kosmicz-

nych w Dêblinie Tomasz Karch zdoby³ 2 br¹zo-
we medale w dru¿ynie w kategorii makiet wysoko�ciowych i rakie-
toplanów sterowanych radiem. Indywidualnie w kategorii rakieto-
planów zaj¹³ 5 miejsce, w kategorii makiet rakietowych 6 miejsce,
a w kategorii makiet wysoko�ciowych 7 miejsce. Oprócz Tomasza
w tej wspaniale zorganizowanej imprezie na terenie Wy¿szej Szko-
³y Oficerskiej Si³ Powietrznych i Lotnisku 6 Bazy Si³ Powietrz-
nych uczestniczyli jako sêdziowie Jerzy Kawulok i Antoni Karch.

W Mistrzostwach Polski rozegranych w Krakowie i Grudzi¹-
dzu modelarze z Istebnej, cz³onkowie Górno�l¹skiego Klubu Mo-
delarstwa Kosmicznego i Lotniczego w Rybniku zdobyli najwiêk-
sz¹ ilo�æ medali w historii. W grupie juniorów Tomasz Karch zdo-
by³ 2 tytu³y Mistrza Polski oraz 3 v-ce Mistrza. Z piêcioma medala-
mi Mistrzostw Polski Tomasz okaza³ siê najlepszym juniorem w
Polsce. Wygra³ tak¿e rozegrany na Krakowskich B³oniach Memo-
ria³ Henryka Szendzielorza. W grupie seniorów Jerzy Kawulok
zdoby³ w Mistrzostwach Polski z³oty medal w kategorii S4B- ra-
kietoplanów i br¹zowy medal w kategorii S8E/P- rakietoplanów
sterowanych radiem. W tej samej kategorii w Krakowie w zawo-
dach zaliczanych do Pucharu �wiata zaj¹³ 5 miejsce. Antoni Karch
wywalczy³ tytu³ v-ce Mistrza Polski w kategorii S4B i br¹zowy w
kategorii rakietowych makiet. W ogólnopolskich zawodach zali-
czanych do Pucharu Polski rozegranych na lotnisku w Gliwicach
zaj¹³ l miejsce w kategorii makiet.

Przed modelarzami nowy sezon. Ca³a trójka ma realne szansê
dostania siê do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które
rozegrane zostan¹ w Rumunii. Oby tylko nie okaza³o siê, ¿e musz¹
kolejny raz z przyczyn ogólnie wiadomych zrezygnowaæ z wystêpu
w Reprezentacji Polski.

A. Karch

G. C. 1939/1

Ze s³u¿by na s³u¿bê
Koguty pia³y ju¿ po raz siódmy a dnia jeszcze nie ma. Bo te¿ to

prawie na ��wiêta godni� i ko³o Nowego Roku noc najd³u¿sza.
Mimo ciemno�ci jeszcze panuj¹cych i mimo �fesziackigo� mrozu
drog¹ przez �dziedzinym� s³ychaæ gwary, a czasem nawet i �miech
swawolny. To cha�nicy id¹ do ko�cio³a; ich to dzi� �wiêto - roz-
chodni dzieñ - dzieñ 2 stycznia.

- Doszcz tej utropy i tej charówki calutki Bozi rok, æ³owiek
rontem chodzi nieprzimiyrzaj¹c jako ten koñ w hómóñcze, hocz
te� ro� se spoæniym, aji se w koszczele do ³awki sziednym, nie be-
dym cziyñczio³ na paw³aci - mówi Jura do gojnego.

- Dycz nie bój szie, bo tam dziszka gazdy ¿odniuczkigo w kosz-
czele nie beje, hyba stary lesznian, bo ³on ka¿dy d�iyñ hodzuje na
ranni - odrzek³ Kuba od Korbasa.

I rzeczywi�cie gazdów dzi� nie by³o w ko�ciele; musieli sami
sobie konie filtrowaæ, musieli te¿ j¹æ siê i niemile przez nich wi-
dzianej �babskij roboty�, gdy¿ ka¿da ga�dzina by³a zajêta przygo-
towaniem t. zw. �kolêdy�, a¿eby nie by³o �³ogworki�.

W ko�ciele wszystkie ³awki zajête. Na przedzie statecznie sie-
dzieli pacho³cy. Niejeden z kancjona³u z organist¹ Knoppkiem �pie-
wa³ grubym basem: �Kto siê w opiekê�; drugi przesuwa³ w twar-
dych palcach ziarnka ró¿añca. Paru za� zamiast na o³tarz patrza³o
wiêcej na dziewczyny.

Dziewki siedzia³y po prawej stronie w ³awkach, za� ko³o scho-
dów w tyle zgrupowali siê pasterze i pasterki; tam ju¿ modlitwy
by³o najmniej, s³ychaæ by³o szepty, a¿ id¹cy z mieszkiem ko�cielny
im �dzier¿okiem� pogrozi³.

Po mszy �wiêtej pasterze byli na polu najpierwsi. �Ci�li siê�
tak wszyscy naraz, ¿e a¿ klêcz¹cego Jurym Cziêtoka przewrócili
przy drzwiach ko�cio³a.

Biedny Jura, nie uniós³ siê z³o�ci¹, tego u niego nie bywa³o, ani
te¿ nigdy nie kl¹³, jak inni pacho³cy, kiedy im siê co nie darzy³o. A
s³ógowa³ wdycki jyny u tyh hrubsich gazdów.

Nejpryndzy u fojta niebo�cika ³od Burego, Bozie dej im ra-
doszcz wieænóm. Mieli trzi grunta i dwie ³¹ki aji m³yn z po³om u
Mynarcika, wdycki pora koni, a nie sto³o szie sz niymi ani dnia -
roboty hók, aji na zorobek szie te� je�dzi³o, dy trza by³o na �tuda-
cyje nak³odacz, kie jedyn syn je paterkym, dwo rechtorzami - to
piêkny grejcar ko�towalo. Nieskorzy s³uzi³ Jura u gazdy Marekwi-
ce na Jand¿iotówce; stojohów by³o gruntu, roboty azie hruza, alie
Jura szie nie dó³.

Wdycki wjarzi najpierszi byli zaprawioni. Tak u drzwi ko�ciel-
nych jê³y mu siê spominaæ wszystkie s³u¿by, a¿ oczy chwilkê przy-
mkn¹³. Widzi, jak siwki gazdowe kopi¹ ziemiê niecierpliwie kopy-
tami, widzi, jak chom¹ta siê b³yszcz¹, a kolca wypolerowane jedno
o drugie d�winkaj¹, a on Jura stoi na wozie, w jednej gar�ci opraty,
a drug¹... pac, pac z bicza siedym razy ró¿ po ró¿... Otwar³ oczy, bo
mu ko�cielny brzêkiem kluczy przerwa³ rozkoszne marzenie.

Obaczywszy, ¿e ju¿ nikogo nie ma w ko�ciele, uk³oni³ siê g³ê-
boko a¿ do ziemi przed Przenaj�wiêtszym, westchn¹³, bij¹c siê w
piersi: �Bo¿e, b¹d� mi³o�ciw mnie grzesznemu�, prze¿egna³ siê
�wiêcon¹ wod¹ z kotliczka i wyszed³.

Przed ko�cio³em ju¿ nikogo nie by³o. Wiedzia³ jednak Jura, gdzie
s¹ cha�nicy - u chromego ujca Gazura. Ujêæ w m³odo�ci tez s³u¿y³
d³ugie lata za pacho³ka. I tego kalectwa w s³u¿bie przy koniach siê
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nabawi³. Wióz³ piwo z browaru z Cieszyna, a na Czomowskim wochter na ziele�nicy zaspo³, rarapy nie spu�ci³ i masina mu bêc do fury
- o maluczko go nie zabi³o. Ujêæ kupi³ se za uszporowanych parê stówek gospodê. Ale Jura nie mia³ stówek. Przedwojenne oszczêdno�ci
zjad³a dewaluacja. Po wojnie u� szie uszporowacz nie da³o. U¿ hrubszi gazdowie go nie pytali, by³ s³aby, to te� s³u¿ba by³a niewielko, a
potym biciówki ani ¿odnyh tranglih nie by³o - przepad³y, z gazdami te¿ cziasno. Prowiejak kiedy welebnego pana wozi³, to wdycki
dosto³ z³oczioka, ale te¿ sze to miny³o na tabakym i na ko³ki.

W wielkiej jak folwarczna stodo³a szynkowni ujca wrza³o jak w ulu. Za sto³ami siedzieli wed³ug dworów z Jasnowic, od Wojtka,
Kawule, Kubale, Burego, Kohóta, Wojtosia, u drzwi najwiêcej rzegotali Mikowie, za� przy scenie Zaolzianie. Ujêæ z W³adkiem rozno-
sili dymi¹c¹ warzonkê, piwo, niektórzy podgazowani siê krzesili �zod¹�. Jura siad³ sobie w k¹ciku u pieca.

Wyci¹gn¹³ z kapsy fajkê szczowniczkê, napcha³ do niej z baranij pacharziny tytoniu, wygarn¹³ z pieca w¹gliczek czerwony i zapali³.
- A tobie co dacz Juro? � pyta ujêæ.
- Dejcze achtiiciek.
- A kany¿ bedzie� latosz s³uzi³? Jerzy Probosz

W 112 ROCZNICA URODZIN
KS. EMANUELA GRIMA

�Urodzi³em siê w Karwinie 1.01.1883, gdzie ukoñczy³em 6-
cio klasow¹ szko³ê ludow¹, potem w latach 1896/7- 1903/4 uczêsz-

cza³em do polskiego gimnazjum
w Cieszynie, gdzie nale¿a³em do
tajnych organizacji studenckich jak �Promieñ� i �Organizacja�.

W latach 1904/5- 1908/9 odbywa³em studia teologiczne w Windawie(...)
Po ukoñczeniu studiów pracowa³em jako wikary w Rychwa³dzie, Zebrzydowicach i Jab³onkowie,

potem przez przesz³o dwa lata (1911-1913) pracowa³em jako katecheta gimnazjum polskiego w Cie-
szynie, sk¹d z powodu choroby piersiowej musia³em wyjechaæ na po³udnie.

Po powrocie by³em przez cztery lata proboszczem w Górkach Wielkich, a nastêpnie przez wiele
lat w Istebnej. (...)

To fragment autobiografii z 1930 roku.
Ks. Emanuel Grimm by³ wiernym kap³anem naszej beskidzkiej ziemi, tutaj te¿ spocz¹³ na miejsco-

wym cmentarzu 18.X. 1950 r. Na Jego grobie wyryto epitafium, które zawiera sens ¿ycia tego kap³ana,
spo³ecznika, poety.

�Ju¿em do�æ pracowa³ dla Was Istebniocy
Trzydzie�ci lat i trzy w�ród znoju i pracy
Pójdê, pójdê na wieczne czasy

¯egnam Wasze góry i ciemne lasy�.
Dzisiaj prezentujê kilka Jego wierszy ze zbioru �Z nad brzegów Olzy�.
Ksi¹¿ka wydana zosta³a w Cieszynie drukiem i nak³adem �Dziedzictwa b³. Jana Sarkandra� w 1913r.

Na Nowy Rok
Stary rok mija, nowy nadchodzi,
ju¿ siê wynurza z czasów powodzi,
ju¿ siê rysuje na �wiata tle,
ju¿ siê wy³ania, choæ jeszcze w mgle...

Rzuca w bezdenie trosk pe³ne chwile,
zwiastuj¹c nowe ¿ycie nam wnie�æ,
¿ycie, które nam szparko i mile
pop³ynie w �wiecie... cze�æ jemu, cze�æ!

My biedne Lachy, niewoli dzieci,
wznosimy w niebo b³agaln¹ skroñ,
cicha modlitwa do Boga leci;
Bo¿e, Twe dzieci d³oni¹ Tw¹ s³oñ!...

Daj, by za�wita³ ranek wolno�ci,
by pêta zrzuci³ biedny lud,
a serce jego pe³ne wdziêczno�ci,
pokocha Ciebie, uwierzy w cud...

Stary rok mija, nowy nadchodzi,
na klêczkach starzy, na klêczkach m³odzi,
kolêdy prosz¹ w pokorze Panie:
skiñ tylko palce - Polska powstanie! -

Beskid stoi zadumany...
Beskid stoi zadumany,
patrzy w niebios smêty,
nieczu³y, choæ jego �ciany
wiêzi mróz zawziêty...

Nieczu³y, choæ jego hale
huragan zawieje,
ale patrzy w górê stale,
w niebios ciemne knieje...

Patrzy ci¹gle zadumany,
nadziej¹ siê pie�ci,
¿e te niebios chmurne ³any
zlej¹ szczê�ne wie�ci...

Ale pró¿ne twe nadzieje,
Beskidzie kochany,
bo dalej nasz wróg szaleje,
�cie�nia r¹k kajdany...

Wydar³ mowê z piersi dziatek,
swojski d�wiêk pacierzy,
a teraz nam ziem ostatek
zuchwale grabie¿y...

Lecz choæ rêce kowa w pêta

przemocy d³oñ sroga,
ufajmy, by przysz³o�æ �wiêta
le¿y w rêku Boga...

Beskid stoi zadumany,
patrzy w niebios smêty,
nieczu³y, choæ jego �ciany
wiêzi mróz zawziêty...

I my staniem, by ze stali
wzniesiem dumnie szyjê,
gdy wróg powie: strupieszali -
odpowiemy: ¿yjem!

�nie¿na mg³awica
Jak cudnie na �wiecie,
gdy wiatr �niegiem miecie,
w�ród têczy
s³onecznych promieni...

�wiat niby ze z³ota,
bo wszystko ³yskota
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Naszemu koledze Paw³owi Waszutowi
serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu z powodu

�mierci Ojca
�p. Paw³a Waszuta

sk³adaj¹ wspó³pracownicy Urzêdu Gminy

Pani Jadwidze Stañko i Jej Rodzinie
serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu z powodu

�mierci mê¿a,
�p. Jana  Stañko

d³ugoletniego so³tysa wsi Jaworzynka
Sk³adaj¹ Wójt Gminy

Rada Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy

i w barwy
tysi¹czne siê mieni...

Pulchne �niegu pierze
wiatr w objêcia bierze
i w morzy
jasno�ci swawoli...

A s³oñce z pieszczot¹,
rozsiewa l�niê z³ot¹
i pe³za
promieniem powoli...

Cz³owiek i natura
Gdy cz³owiek jest weso³y,
to wszystko siê �mieje;...
lecz gdy serce obsacz¹

têsknoty zawieje,
gdy troska o³owiana
na duszy osiêdzie,
a my�l pêdzi w dal mglist¹
jak b³êdne ³abêdzie,
gdy smêtno�æ czarn¹ bry³¹
umys³ w kr¹g za�ciele,
a los zawistny sypnie
umartwienia wiele,...
wtedy ksiêga natury
szczê�ciem wci¹¿ otwarta,
zachodzi smêtem smutku,
i ka¿da jej kartka,
ka¿de zdanie i s³owo
i ka¿da litera,
têskno cz³owieka wita
i smêtno spoziera...

Nawet ta pl¹saj¹ca,
ta figlarna rzeka
mêtn¹ wod¹ bez szumu
z ska³ urwiska �cieka,
nawet ta zawsze z wichrem
swawol¹ca trawa,
tkliwiem dr¿eniem szele�ci,
tkliwiem dr¿eniem szele�ci,
kropl¹ rosy ³zawa,
a to s³onko tak zawsze
ponêtne, urocz,
ponuro sypie �wiat³a
drgaj¹ce warkocze...

Bo gdy smutek z têsknot¹
bicie serca zgniecie,
smêtem rzewna natura
utonie w wszech�wiecie...

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy
zagra³a po raz pierwszy w gminie Istebna

Po raz pierwszy na terenie naszej Trójwsi powsta³ sztab Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Po wielu przygotowaniach, w niedzie-
lê 9 stycznia 26 wolontariuszy z �uskrzydlonymi� puszkami i czerwo-
nymi serduszkami kwestowali na rzecz WO�P. W tym roku zebrane
pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup sprzêtu do diagnozowania i
ratowania ¿ycia wcze�niaków, w szpitalach ca³ej Polski. Ponadto czê�æ
dochodu bêdzie przekazana do szpitala dzieciêcego w Azji, zniszczo-
nego w czasie tsunami.

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy, to oprócz kwestowania tak¿e
muzyka, bo przecie¿ �Gdzie s³yszysz �piew tam id�, tam dobre serca
maj¹, �li ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie �piewaj¹�. A ¿e wszyscy, któ-
rzy potrafi¹ siê dzieliæ na pewno maj¹ dobre serca, dlatego o godzinie
18 w sali gimnazjum w Istebnej odby³ siê wspania³y koncert muzycz-
ny. Wyst¹pi³ zespó³ muzyczno�wokalny uczniów i nauczycieli gimna-
zjum, zespó³ regionalny �Istebna� wraz z zespo³em �Mali Istebniocy�.
W czasie koncertu odby³a siê licytacja pami¹tek zwi¹zanych z Orkie-
str¹. Wolontariusze do po³udnia w niedzielê zebrali kwotê 2737, 17
z³otych, z licytacji uzyskano kwotê 430, 00 z³otych. Ca³kowita kwota,
która zosta³a zebrana na terenie naszej gminy zostanie podana w na-
stêpnym numerze, po przeliczeniu wszystkich pieniêdzy przez komi-
sjê, wraz z obszerniejszym reporta¿em z koncertu.

Wielkie podziêkowania dla wszystkich, którzy siê zaanga¿owali,
bez których nie zabrzmia³a by Wielka Orkiestra.

Wyrazy uznania i podziêkowania dla wolontariuszy, dla wystêpu-
j¹cych na koncercie artystów, dla dyrekcji gimnazjum, ale przede wszyst-
kim dla wszystkich, którzy przychylnie i ¿yczliwie potraktowali akcjê i
swój �grosz� wrzucili do puszek kwestuj¹cych.

Mamy nadziejê, ¿e i w przysz³ym roku na naszych groniach zagra
Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy.

Sztab WO�P w Istebnej

Z  ¿ y c i a  g i m n a z j u m
U�miech na �wiêta

Paczki PCK dla potrzebuj¹cych
Cz³onkowie gminnego i szkolnych kó³ PCK w Gimnazjum i

Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej zorganizowali
w grudniu akcjê �U�miech na �wiêta�. Przygotowali oni paczki
ze s³odyczami i drobnymi upominkami dla dzieci z najubo¿-
szych rodzin.

Ju¿ w listopadzie w³asnorêcznie wykonali kartki �wi¹teczne i
upominki z masy solnej, które sprzedawali na �wi¹tecznym kier-
maszu (zysk 99, 50 z³). Dodatkowo, cz³onkowie SK PCK w gim-
nazjum zorganizowali loteriê, na której sprzedano 46 losów (zysk
� 186 z³). Fanty na loteriê pozyskali od sponsorów � firm i prywat-
nych osób z Jaworzynki i Istebnej. W sklepach na terenie Trójwsi
wystawione przez ca³y grudzieñ by³y kosze, do których mieszkañ-
cy tak¿e wk³adali dary.

W �rodê 22 grudnia, dziêki uprzejmo�ci ksiêdza proboszcza Je-
rzego Patalonga na terenie probostwa w Istebnej odby³o siê wielkie
szykowania paczek. Przygotowano 140 paczek, które z pomoc¹ pra-
cowników Urzêdu Gminy rozwiezione zosta³y do najbardziej po-
trzebuj¹cych rodzin.

Dziêkujemy wszystkim sponsorom, ofiarodawcom i tym, po-
magali w zorganizowaniu tej akcji.

My�limy, ¿e dziêki tym �wi¹tecznym paczkom na buziach na-
wet tych najubo¿szych, zago�ci³ u�miech w czasie �wi¹t.

Zarz¹d PCK

3 stycznia br. minê³a pierwsza
rocznica �mierci Ujca od Bi³ka,
Paw³a Poloka.

Pozostaje On w naszej pamiêci jako
wierny Syn naszej Trójwsi, który w
swoich opowiadaniach s³awi³ piêkno
tej Ziemi, kultury, obyczajów i strojów.

Zawsze ¿yczliwy, u�miechniêty,
serdeczny - i taki pozostanie w naszej
pamiêci.   K. Rucka
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II HALOWY TURNIEJ FIRM
O PUCHAR RADY GMINY ISTEBNA

Siedem dru¿yn reprezentuj¹cych firmy z terenu naszej gminy
stanê³o do rywalizacji o Puchar ufundowany przez Radê Gminy
Istebna. Turniej by³ bardzo zaciêty i wyrównany, o czym �wiadczy
rzut oka na tabelê. O wszystkim decydowa³ ostatni mecz, w którym
Golik Team pokona³ zespó³ Las Team 3:2. Dodaæ trzeba, ¿e pi³ka-
rze najlepszej dru¿yny wykazali siê du¿¹ odporno�ci¹ psychiczn¹,
gdy¿ ten ostatni mecz musieli wygraæ. Nawet remis spycha³ ich
poza podium. Na trzecim miejscu zakoñczy³a zawody Olzianka,
która z turnieju na turniej spisuje siê coraz lepiej.

Turniej przebiega³ sprawnie, gra by³a twarda /�ch³opska�/, ale
fair. Czasem trochê mo¿e brakowa³o umiejêtno�ci technicznych, ale
braki te by³y nadrabiane ambicj¹.

Organizatorem Turnieju byli pracownicy Urzêdu Gminy
Tartak - Urz¹d Gminy - 4:1
Golik Team - Olzianka - 2:2
Las Team - Legierski Team - 5:0
Komplex Bud - Urz¹d Gminy - 1:1
Olzianka - Tartak - 4:1
Golik Team - Legierski Team - 4:2
Las Team - Komplex Bud - 3:0
Olzianka - Urz¹d Gminy - 2:1

1. Golik Team 13 19:10

2. Las Team 13 15:6

3. Olzianka 12 14:5

4. Komplex Bud 11 13:8

5. Tartak 6 11:12

6. Urz¹d Gminy 4 8:15

7. Legierski Team 0 2:23

Golik Team - Tartak - 2:0
Olzianka - Legierski Team - 5:0
Las Team - Urz¹d Gminy - 3:2
Komplex Bud - Tartak - 4:3
Las Team - Olzianka - 1:1
Golik Team - Urz¹d Gminy - 5:0
Komplex Bud - Legierski Team - 3:0 (walkower)
Last Team - Tartak - 1:0
Komplex Bud - Golik Team - 5:3
Urz¹d Gminy - Legierski Team - 3:0 (walkower)
Olzianka - Komplex Bud - 0:0
Golik Team - Las Team - 3:2
Tartak - Legierski Team - 3:0 (walkower)

Jacek Kohut

PI£KA NO¯NA
TURNIEJ JUNIORÓW O PUCHAR

PREZESA KP TRÓJWIE�
Brawo! Niezbyt go�cinni okazali siê dla go�ci m³odzi pi³karze

z terenu naszej gminy w Turnieju Juniorów o Puchar Prezesa KP
Trójwie�, który zosta³ rozegrany w sobotê 18.12.04 w hali isteb-
niañskiego Gimnazjum. Z³o¿ona z naszych zawodników trenuj¹-
cych i graj¹cych w klubach z Zabrza czy Bielska dru¿yna pod na-
zw¹ �Nadzieje Trójwsi� okaza³a siê bezkonkurencyjna wygrywa-
j¹c wszystkie mecze, natomiast klubowy zespó³ KP Trójwie� rów-
nie¿ spisa³ siê bardzo dobrze zajmuj¹c trzecie miejsce. W pokona-
nym polu pozosta³y dru¿yny z Bielska - Bia³ej - Podbeskidzie i
Rekord oraz Chybia, co �wiadczy o tym, ¿e ranga turnieju by³a
wysoka. Równie¿ poziom sportowy móg³ zadowoliæ wszystkich
obserwatorów - m³odzi pi³karze wykazali siê wysokimi umiejêtno-
�ciami technicznymi i zmys³em taktycznym.

Wytrzymali równie¿ bez wiêkszych problemów trudy turnieju, co
�wiadczy o dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Je�li dodaæ do tego,
¿e gra by³a fair to mo¿na podsumowaæ turniej j ako bardzo udany.

Organizatorami Turnieju byli: KP Trójwie� oraz pracownicy
Urzêdu Gminy, a puchary ufundowa³ Prezes Klubu.

Wis³a - Nadzieje Trójwsi l 2
Chybie - KP Trójwie� 0 5
Nadzieje Trójwsi - Rekord Bielsko Bia³a 3 1
Wis³a - Chybie 3 1
KP Trójwie� - Podbeskidzie 2 1
Chybie - Rekord B B 0 2
Podbeskidzie - Wis³a 1 1
Nadzieje Trójwsi - Chybie 2 1
Rekord B B - KP Trójwie� 1 3
Podbeskidzie -Nadzieje Trójwsi 1 4
Wis³a - KP Trójwie� 3 1

Chybie - Podbeskidzie 1 2
Rekord B B - Wis³a 0 3
Nadzieje Trójwsi - KP Trójwie� 8 0
Rekord B B - Podbeskidzie 1 2
Koñcowa tabela:
l Nadzieje Trójwsi 15 19:4
2 Wis³a 10 11 :5
3 KP Trójwie� 9 11 :13
4 Podbeskidzie 7 7:9
5 Rekord B B 3 5:11
6 Chybie 0 3: 14
Puchar Fair Play - Chybie

Jacek Kohut

PI£KA NO¯NA
POST SCRIPTUM do artyku³u �KLASA A
- PODSUMOWANIE JESIENNEJ RUNDY ROZGRYWEK�

W poprzednim numerze gazetki �Nasza Trójwie�� / grudzieñ
2004 / ukaza³ siê mój artyku³, w którym pokusi³em siê o podsumo-
wanie wystêpów dru¿yny KP Trójwie� w jesiennej rundzie rozgry-
wek klasy A oraz przeprowadzenie krótkiej analizy sytuacji klubu
niejako z zewn¹trz - oczami kibica. Artyku³ ten mia³ na celu zachê-
cenie do dyskusji / cytat: �...bêdzie wtedy okazja podyskutowaæ o
wielu sprawach dotycz¹cych klubu... � l , której celem by³oby wyja-
�nienie wielu spraw zwi¹zanych z klubem w perspektywie zbli¿a-
j¹cego siê Walnego Zebrania Cz³onków Klubu. Artyku³ ten przed
opublikowaniem da³em do przeczytania kilku osobom - w tym rów-
nie¿ zwi¹zanym z klubem, które, aczkolwiek stwierdzi³y, ¿e jest on
polemiczny, to jednak jego celem jest przede wszystkim zachêcenie
do �oczyszczenia� atmosfery wokó³ klubu. Tymczasem tu¿ po uka-
zaniu siê omawianego artyku³u okaza³o siê, ¿e jego intencje zosta³y
zupe³nie odmiennie zrozumiane, co spowodowa³o, ¿e �rodowisko
ludzi zwi¹zanych z klubem poczu³o siê g³êboko ura¿one jego tre-
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�ci¹. W zwi¹zku z tym w dniu 15 grudnia dosz³o do mojego spo-
tkania z Zarz¹dem klubu i przedstawicielami pi³karzy, na którym
przedstawi³em moj¹ interpretacjê artyku³u. Zarz¹d klubu obieca³
ze swej strony ustosunkowaæ siê do tej sytuacji w odrêbnym pi�mie,
ja za� dla innych Zainteresowanych krótko przedstawiê odpowied�
na stawiane mi zarzuty i wyja�nienia przedstawicieli klubu:

1. sprawa �zaw³aszczenia� klubu - argumentowano, jakobym
to ja stawia³ taki zarzut. Tymczasem ja poda³em to tylko jako pro-
blem do dyskusji, czego ewidentnym dowodem jest u¿yte przeze
mnie s³owo - �domniemane�, czyli rzekome, przypuszczalne, jak
te¿ ujêcie s³owa �zaw³aszczenie� w cudzys³ów (cytat: �... wypa-
da³oby te¿ poruszyæ inne kontrowersyjne tematy, takie jak domnie-
mane �zaw³aszczenie� klubu...�) Co wiêcej w trakcie dyskusji oka-
za³o siê - wypowiedzi pi³karzy i trenera - ¿e ten problem rzeczywi-
�cie istnieje w niektórych krêfach kibiców. Zarz¹d klubu stwier-
dzi³, ¿e dzieje siê tak dlatego, poniewa¿ z innych dzielnic gminy nie
ma chêtnych do pomocy przy organizacji klubu.

2. sprawa dotycz¹ca zwolnienia poprzedniego trenera - to
mo¿na jak najbardziej potraktowaæ jako zarzut z mojej - a równie¿
innych kibiców - strony. Tym bardziej czujê siê usatysfakcjonowa-
ny - a ze mn¹ wielu kibiców - stwierdzeniem cz³onków Zarz¹du, ¿e
przez d³u¿szy czas nosili siê z zamiarem zwolnienia trenera, jed-
nak¿e nie by³o nikogo na jego miejsce. Prowadzono rozmowy z
kandydatem na to stanowisko, lecz uda³o siê je dopiero sfinalizo-
waæ po meczu z Puñcowem.

3. sprawa atmosfery wokó³ zespo³u � argumentowano, jako-
by atmosfera w zespole by³a dobra w zwi¹zku z wysokim miejscem
w sezonie 2003/2004. Tymczasem ja pisa³em o atmosferze w bardzo
konkretnym momencie (cytat: �...Po pierwszych sze�ciu spotkaniach
... by³ spadek na ostatnie miejsce w tabeli...�) i nie w zespole, a
wokó³ zespo³u (cytat: �...bardziej od -wyników kibiców martwi³a ...
atmosfera, jaka w tym czasie -wytworzy³a siê wokó³ dru¿yny...), bo
atmosferê wokó³ klubu tworz¹ nie tylko pi³karze, ale i kibice. Ich za�
nastrój w tym czasie nie by³ - delikatnie mówi¹c - najlepszy.

4. sprawa zwrotu - �dzielnica� gminy (cytat: �...domniema-
ne �zaw³aszczenie� przez jedn¹ dzielnicê gminy...�) - no có¿, jak
ka¿dy pisz¹cy artyku³y u¿ywam pewnych sformu³owañ, które s¹
dla mnie oczywiste z punktu widzenia omawianych spraw. W tym
przypadku, poniewa¿ traktujê nasz¹ gminê jako swego rodzaju aglo-
meracjê czêsto - równie¿ w rozmowach - u¿ywam zwrotu �dzielni-
ca� na okre�lenie jej trzech czê�ci sk³adowych - Istebnej, Jaworzynki
i Koniakowa. My�lê, ¿e nie ma w tym nic niew³a�ciwego. Zreszt¹
uwa¿ne przeczytanie zdania nie pozostawia, jak s¹dzê, ¿adnej w¹t-
pliwo�ci � s³owo jedn¹ oznacza w tym przypadku jedn¹ z trzech.

Jak wiêc widaæ, mój grudniowy artyku³ - wbrew temu co w pierw-
szych, gor¹cych komentarzach wyra¿ano - nie tylko nie powinien za-
szkodziæ klubowi, ale zgodnie z intencj¹ pisz¹cego mo¿e przys³u¿yæ
siê zbudowaniu lepszej atmosfery wokó³ niego. Trzeba tylko na forum
publicznym - np. na ³amach �Naszej Trójwsi� - wyja�niaæ pojawiaj¹ce
siê problemy. I tu nie zgadzam siê z dzia³aczami klubowymi, którzy -
jak wynika z dyskusji - woleliby o tych sprawach rozmawiaæ wy³¹cz-
nie wewn¹trz klubu. Có¿, klub jest w naszej gminie dobrem ogólnym,
a jego dzia³acze - chc¹c, nie chc¹c - s¹ w pewnym stopniu osobami
publicznymi. Lepiej wiêc o trudnych sprawach dyskutowaæ i je wyja-
�niaæ, bo realia - choæ czasem trudne - s¹ w konsekwencji zawsze lep-
sze ni¿ domys³y i przypuszczenia. Warto te¿ uwa¿nie czytaæ i interpre-
towaæ materia³y prasowe. Czasem jedno pominiête s³owo, czy wyrwa-
ne z kontekstu zdanie mo¿e zupe³nie zmieniæ sens my�li autora. S¹dzê
- a tak wynika³oby z mojej dyskusji z Zarz¹dem i powy¿szych wyja-
�nieñ - ¿e taka sytuacja mia³a miejsce w tym wypadku, a szkoda bo to
pozwoli³oby unikn¹æ ca³ej �afery�... Jacek Kohut

TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR
WÓJTA GMINY ISTEBNA - 4.12.2004

Koniec wieñczy dzie³o! Tak mo¿na krótko podsumowaæ roze-
grany w hali istebniañskiego gimnazjum Turniej Siatkówki o Pu-
char Wójta Gminy Istebna. Fina³, którego uczestnikami by³y dru-
¿yny Zaolzia i Policji sta³ na wysokim poziomie sportowym i obfi-
towa³ w akcje, których nie powstydzi³yby siê nawet ligowe dru¿y-
ny. Mocna zagrywka, dobre przyjêcie, urozmaicone rozegranie i silny
atak charakteryzowa³y grê obydwu dru¿yn.

Zarówno pierwszy set - wbrew temu, co sugeruje wynik - jak i
drugi by³y bardzo zaciête.

Przez wiêksz¹ czê�æ obydwu partii trwa³a zaciêta walka i do-
piero w koñcówce setów wiêksz¹ odporno�ci¹ wykazali siê siatka-
rze Zaolzia i oni zdobyli puchar za pierwsze miejsce. W meczu o
trzecie miejsce m³oda dru¿yna z Jawornika pokona³a Cieszyn 2: 0.
Jawornik w pó³finale stawi³ zaciêty opór dru¿ynie Zaolzia i by³ to
jeden z najlepszych meczów turnieju.

W drugim pó³finale Policja bez problemów poradzi³a sobie z
Cieszynem. Na zakoñczenie dwa s³owa o meczach grupowych. Naj-
bardziej emocjonuj¹cy by³ ten, w którym spotkali siê pó�niejsi me-
dali�ci, czyli dru¿yny Policji i Zaolzia. W grupie lepsi okazali siê
policjanci, którzy wygrali w trzech setach. Nie�le zaprezentowa³a
siê m³oda dru¿yna ZSP Zaolzie, która stoczy³a dramatyczn¹ walkê
z Cieszynem, ulegaj¹c dopiero po tie breaku. Rosn¹ nastêpcy dla
starszych Zaolziaków.

Turniej by³ bardzo udany, wszyscy uczestnicy - niezale¿nie od
zajêtych miejsc - zadowoleni i syci / by³ posi³ek i napoje / opusz-
czali halê gimnazjum. To by³a dobra promocja siatkówki!

Organizatorami turnieju byli: Urz¹d Gminy z techniczn¹ po-
moc¹ sympatyków siatkówki.

GRUPA A
Zaolzie - Zwardoñ 2:0 25:14,25 13
Policja - Zwardoñ 2:0 25:21,25 14
Policja - Zaolzie 2:1 23:25,25 20,15:7

GRUPA B
OSP Jawornik - ZSP Zaolzie 2:0 25 17,25:13
Cieszyn - ZSP Zaolzie 2:1 25 20,25:27,15:8
Jawornik - Cieszyn 2:0 25 19,25:17

PÓ£FINA£Y
Policja - Cieszyn 2:0 25:20,25: 13
Zaolzie - Jawornik 2:0 25 : 19,25 :22

MECZ O III MIEJSCE
Jawornik - Cieszyn 2:0 25:20,25: 16

FINA£
Zaolzie - Policja 2:0 25:18,25:23

Opracowa³ Jacek Kohut

Zarz¹d KP Trójwie� Istebna zwo³uje wal-
ne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu
16.01.2005 r. (niedziela o godz. 17.00 w salce
Urzêdu Gminy Istebna.

Zapraszamy cz³onków i sympatyków klubu.
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Szanowna Redakcjo, drodzy Czytelnicy
Niniejszy list jest odpowiedzi¹ na opublikowane w grudnio-

wym numerze, podsumowanie jesiennej rundy rozgrywek pi³ki no¿-
nej klasy A. Chcê w ten sposób skorygowaæ kilka nieprawdziwie
przedstawionych sytuacji, poprawiæ b³êdnie podane fakty i usto-
sunkowaæ siê do zarzutów postawionych mojej osobie.

Na pocz¹tku pragnê zaznaczyæ, i¿ udany sezon 2003-2004 by³
zas³ug¹ mojego poprzednika Miros³awa Wójcika, a ja tylko dokoñ-
czy³em jego i pi³karzy dzie³o. To by³a wspania³a dru¿yna, pi³karze
grali w zasadzie na pamiêæ, praktycznie wszystko im wychodzi³o, a
grê zespo³u ogl¹da³o siê z przyjemno�ci¹.

Niestety nic co dobre nie trwa wiecznie. Dru¿yna gra³a s³abiej,
co zauwa¿y³ równie¿ autor podsumowania: �Zespó³ gra³ bardzo s³a-
bo, chaotycznie i bez koncepcji. Szwankowa³a wspó³praca poszcze-
gólnych formacji...� Warto jednak podaæ przyczynê takiego stanu
rzeczy. Gra dru¿yny nie by³a najlepsza, gdy¿ nie by³o ca³ego zespo-
³u z rundy wiosennej, odpad³a w zasadzie po³owa pierwszego sk³a-
du. By³o to spowodowane przez ró¿ne czynniki - trzech zawodni-
ków wyjecha³o do pracy (za granicê, b¹d� do odleg³ych miast w
kraju), dwóch odesz³o z klubu, a pierwszy bramkarz dozna³ kontu-
zji (do dwóch ostatnich faktów powrócê w dalszej czê�ci mego li-
stu). Gracze ci zostali zast¹pieni zdolnymi juniorami, jednak¿e po-
trzebuj¹ oni wiêcej ogrania w doros³ej pi³ce, aby móc godnie zast¹-
piæ starszych kolegów i decydowaæ o sile zespo³u. Bardzo niska
by³a równie¿ frekwencja na treningach, zazwyczaj by³o to od 4 do 8
osób, co oczywi�cie nie pomaga³o dru¿ynie. Kontrowersje wg au-
tora podsumowania wzbudza równie¿ obsada bramki: �Tak¿e bram-
karze nie byli najmocniejsz¹ stron¹ zespo³u, ale tu z kolei bardziej
zastanawiaj¹ce by³y chyba decyzje trenera co do obsady pozycji
bramkarza w poszczególnych meczach.� Otó¿ Adam Cie�lar, pierw-
szy bramkarz dru¿yny (uwa¿any notabene za jednego z najlepszych
bramkarzy w tej klasie rozgrywek), dozna³ kontuzji na pocz¹tku
sezonu i zosta³ zast¹piony przez bramkarza rezerwowego. Po po-
wrocie do zdrowia Adama, ponownie powierzy³em mu pozycjê

pierwszego bramkarza. Decyzjê tê podj¹³em po uprzedniej konsul-
tacji z pi³karzami, którzy zdecydowanie woleli jego mieæ w bram-
ce. Dla mnie to jak najbardziej oczywista decyzja i nie widzê w niej
nic zastanawiaj¹cego. Wyja�nienia wymaga równie¿ odej�cie z klu-
bu dwóch kluczowych zawodników: �Ma³o tego, dosz³o do kon-
fliktu z niektórymi pi³karzami, skutkiem czego by³o odej�cie dwóch
z nich do dru¿yny naszego odwiecznego rywala - Wis³y.� Wielkim
nieporozumieniem jest mowa o jakimkolwiek konflikcie, gdy¿ ta-
kowego nie by³o. Mia³o miejsce tylko wyja�nienie normalnych za-
sad wspó³pracy na linii trener - zawodnik, a wy¿ej wymieniem ode-
szli do KS Wis³a za moj¹ aprobat¹. Wierutnym k³amstwem jest za
to domniemany spadek na ostatni¹ pozycjê: �Po pierwszych sze-
�ciu spotkaniach zespó³ mia³ na swoim koncie tylko jedno zwyciê-
stwo, efektem czego by³ spadek na ostatnie miejsce w tabeli - pierw-
szy raz w historii klubu.�

W rzeczywisto�ci po pierwszych sze�ciu spotkaniach dru¿yna
mia³a na koncie 2 zwyciêstwa, 2 remisy i 2 pora¿ki, oraz nie zajmo-
wa³a ostatniego miejsca w tabeli. Wypada mieæ nadziejê, i¿ podane
w podsumowaniu fakty by³y wynikiem zwyczajnej pomy³ki. Usto-
sunkujê siê jeszcze do kwestii boiska, które jak sugeruje podsumo-
wanie, zosta³o zniszczone tylko przez treningi pod moj¹ wodz¹.
Przede wszystkim, chcê zaznaczyæ, i¿ Pod Skoczni¹ trenowali�my
tylko w czasie przyzwoitych warunków pogodowych. W podsumo-
waniu nie ma równie¿ nawet wzmianki o sobotnich turniejach pi³ki
no¿nej, rozgrywanych niejednokrotnie przy niedobrych warunkach
pogodowych. Nie wymienia siê tak¿e popisów jazdy na motocyklu
po p³ycie boiska, ani organizowania na niej festynów. Nikomu nie
przysz³o do g³owy, ¿e podczas tego typu imprez, murawa równie¿
mo¿e cierpieæ?

Tyle sprostowania. Biorê na siebie oczywi�cie pe³n¹ odpowie-
dzialno�æ za wyniki zespo³u, jednak¿e z bezpodstawnym kalaniem
mojej osoby nie mogê siê godziæ. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym
podziêkowaæ pi³karzom, kierownictwu sekcji i zarz¹dowi klubu za
mi³¹ wspó³pracê oraz za wspieranie w trudnych chwilach na bo-
isku.

Jan Wa³êska

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
PAKIETY

- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY,
  FIRMY - PE£NY ZAKRES

ZWIERZÊTA
  DOMOWE, KOSZTY LECZENIA
  ZAGRANICZNEGO
- FUNDUSZE EMERYTALNE IKE

BAZY DANYCH
PROJEKTOWANIE I TWORZENIE

APLIKACJI MS ACCESS
855 71 74      kom. 502 855 689

benhar@adres.pl

wislaNET.pl
Tani, szybki INTERNET

Abonament 50 z³
Tr a n s f e r  d o  5 1 2  K b p s

2 4  g o d z i n y,  7  d n i  w  t y g o d n i u !
N i s k i  k o n k u r e n c y j n y  a b o n a m e n t

t e l .  5 0 9  3 0 0  1 0 4  w w w. w i s l a n e t . p l

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117:

wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM



16  l  Nasza Trójwie� STYCZEÑ  2005

„ Nasza Trójwie�”  - wydaje URZ¥D GMINY  w Istebnej  Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel.85-56-087 - woj. �l¹skie
Adres strony internetowej Gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzêdu Gminy: urzad.gminy@istebna.pl

Redaguje Zespó³ w sk³adzie: Krystyna Rucka, Janusz Waszut, Jacek Kohut (GCI)
Sk³ad komputer. i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) 85-10-543, fax (0-33) 85-11-643, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

OFERUJEMY MEBLE:
TAPICEROWANE, MEBLO�CIANKI,

MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE

I PRZEDPOKOJE, MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

Sklep �Meblik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

PILARKI ,  KOSY,  £AÑCUCHY,  OLEJE
WARSZTAT -  NAPRAWA URZ¥DZEÑ

HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE
NAPRAWA KOSIAREK -  RATY,  SERWIS

Autoryzowany Przedstawiciel �STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

- KOMUNIKACYJNE/OC/AC/NW
- ZIELONA KARTA
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- DOMY/ZABUDOWANIA GOSPOD.
- ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 85 57 102

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 855 64 93

Rolnicy maj¹cy zamiar zmieniæ ubezpieczyciela w obowi¹zko-
wym ubezpieczeniu budynków rolnych i O.C. rolnika, proszeni s¹ o
kontakt osobisty lub telefoniczny celem wypowiedzenia przed 31
grudnia 2004 r.

Stawki ubezpieczeniowe przy takich samych sumach ubezpie-
czenia mog¹ byæ o 50% ni¿sze od dotychczasowych.

Polecamy:
l Pe³ny zakres us³ug optycznych
l Realizacja recept Narodowego Funduszu Zdrowia
l Szybka realizacja zleceñ

Gabinet okulistyczny
l Komputerowe badanie wzroku
l Dobór soczewek kontaktowych

Badania wykonuj¹ specjali�ci chorób oczu
Wtorek od 15.00 - lek. med. Krystian Czajkowski
Pi¹tek od 15.30 - lek. med. W³adys³awa Broda

Mo¿liwo�æ telefonicznej rejestracji - tel. (033) 855 30 84

ZAK£AD OPTYCZNY
ul. 1-go Maja (pawilon us³ugowo-handlowy)

43-460 Wis³a tel./fax (033) 855-30-84
czynny: pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

SPRZEDA¯ RZECZY U¯YWANYCH
POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO

WIS£A - OAZA, ul. Dziechcinka
(KO�CIÓ£  BAPTYSTÓW), tel. 855-26-31

GODZ. HANDLU
OD PONIEDZIALKU DO PI¥TKU 8.00 - 16.00

SOBOTA 8.00 - 13.00

OFERUJEMY PAÑSTWU:
* MEBLE
* KOSIARKI, PI£Y SPALINOWE
* SPRZÊT SPORTOWY
* SPRZÊT AGD
* NARZÊDZIA BUDOWLANE
* SPRZÊT REHABILITACYJNY
* ODZIE¯ ROBOCZ¥
* I INNE

ZAPRASZAMY NA TANIE ZAKUPY RZECZY
U¯YWANYCH POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO


