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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Informujê, ¿e od 17 marca 2003
bêd¹ wydawane za�wiadczenia na bony
paliwowe dla rolników w Urzêdzie
Gminy pok. nr 110.

Uprawnionymi do otrzymania bonów
s¹ osoby, które posiadaj¹ 1.01 ha u¿ytków
rolnych i s¹ w³a�cicielami przynajmniej
jednego ci¹gnika.

Termin wydawania bonów paliwo-
wych na I-sze pó³rocze 2003 up³ywa 31
maja 2003.

* * *
Przypominam równie¿, ¿e termin p³atno-

�ci I-szej raty podatku od nieruchomo�ci oraz
podatku rolnego i le�nego a tak¿e za wywóz
nieczysto�ci mija 15 marca 2003 roku.

Zarz¹dzenie Nr 18/2003
Wójta Gminy Istebna
z dnia 3 marca 2003 r.

w sprawie wyborów so³tysów oraz
cz³onków rad so³eckich w gminie Istebna
na lata 2003-2007.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 36 ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz § 17 statusów
so³ectw zarz¹dzam

§ 1
1. Przeprowadziæ wybory so³tysów

oraz rad so³eckich w gminie Istebna na lata
2003-2007.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy ze-
brañ wiejskich na których dokonane zo-
stan¹ wybory so³tysa oraz rad so³eckich:

a) so³ectwo Jaworzynka 23 marca
2003 r. godz. 12.00 Sala Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Jaworzynce Centrum. Drugi
termin wyznacza siê na godz. 12.30.

b) so³ectwo Istebna 30 marca 2003 r.
godz. 10.30 Sala Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej Istebna Centrum. Drugi termin
wyznacza siê na godz. 11.00.

c) so³ectwo Koniaków 6 kwietnia
2003r. godz. 10.30 Sala Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej Koniaków Centrum. Drugi
termin wyznacza siê na godz. 11.00.

§ 2
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu przez

rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicach
og³oszeñ we wsiach i Urzêdu Gminy oraz
publikacjê w informatorze �Nasza Trójwie��.

§ 3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem

podjêcia.
Wójt, Danuta Rabin

- Zgodnie z uchwa³¹ nr IV/30/2003 Rady
Gminy Istebna z dnia 25 lutego br. rada
so³ecka sk³ada siê w Istebnej z 6 osób, w
Jaworzynce - 4 osób Koniakowie 5 osób.

- Wybory przeprowadza komisja w sk³a-
dzie co najmniej 3 osób.

- So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej
mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec uprawnio-
ny do udzia³u w zebraniu wiejskim.

- Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, któ-
rzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

- Wyboru so³tysa i rady so³eckiej doko-
nuje siê w g³osowaniu tajnym.

Od dnia 24 lutego 2003 r. obowi¹zuje
nowy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Istebna dla so-
³ectw Istebna, Jaworzynka i Koniaków,
zatwierdzony Uchwa³¹ XXXVIII/336/2002
Rady Gminy w Istebnej z dnia 9 pa�dzier-
nika 2002 rok opublikowan¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa �l¹skiego Nr 5/
2003 z dnia 6 lutego 2003r. poz. 220.

Nowy plan jest do wgl¹du w Urzêdzie
Gminy pok. 204 Budownictwo.

Zg³o� do u¿ytku wybudowany budynek
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ka¿dy obiekt bu-

dowlany na który wydane zosta³o pozwo-
lenie budowlane wymaga zg³oszenia do
u¿ytkowania zgodnie z art. 54-60 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dziennik Ustaw Nr 89 poz. 414.

Zawiadomienie o zakoñczeniu budo-
wy obiektu wype³nia Inwestor lub kierow-
nik budowy. Do zawiadomienia nale¿y
do³¹czyæ:

Informuje siê, ¿e w dniach 3,
4, 7 kwietnia 2003 r. zostanie prze-
prowadzony pobór rocznika 1984
dla poborowych z terenu Gminy
Istebna.

Pobór odbêdzie siê w Starostwie
Powiatowym w Cieszynie przy ul.
Bobreckiej 29, II piêtro (ko³o PKS
za przejazdem kolejowym).

Obwieszczenia o poborze znaj-
duj¹ siê na tablicach og³oszeñ w
najbardziej uczêszczanych  przy-
sió³kach.

Imienne wezwania otrzymaj¹
poborowi za po�rednictwem kurie-
rów lub poczty w terminie do
20.03.2003 r.

Inspektor ds. obronnych i woj-
skowych

Maria Adamek
(dok. na str. 2)

8 marca
I tam, gdzie ro�nie palma,
i tam, gdzie ro�nie brzózka,
w ka¿dym zak¹tku ziemi,
gdzie st¹pa stopa ludzka,
w ten dzieñ ósmego marca
kobiety wszystkich krajów
³¹cz¹ siê jeszcze mocniej
i tak razem wo³aj¹:

�Nie chcemy wiêcej wojen!�
to krzyk matek olbrzymi.
A spójrz: i twoja matka
jest tak¿e razem z nimi,
bo matki wszystkich krajów
przy twojej matce stoj¹
i one tak wo³aj¹:
�Chcemy, chcemy pokoju!

Chcemy i wywalczymy,
¿e wojen ju¿ nie bêdzie,
tylko rado�æ, s³oneczno�æ
na ca³ej ziemi wszêdzie -
i twórcza, piêkna praca,
i stó³ z chlebem i z kwiatem�.
Tak w dzieñ ósmego marca
g³os matek p³ynie �wiatem.
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1. oryginalny Dziennik budowy
2. o�wiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno�ci wykonanego obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia, przepisami i obowi¹zuj¹cymi normami,

b) o doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu
budowy.
3. protoko³y badañ i sprawdzeñ, kominiarskich i elektrycznych
4. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹.
Budynek nale¿y zg³osiæ do u¿ytkowania na minimum 14

dni przed jego zasiedleniem.
W czasie jesiennych kontroli w terenie stwierdzono na tere-

nie gminy kilka przypadków zasiedlenia budynków bez zg³o-
szenia ich do u¿ytkowania. O stwierdzeniu takich przypadków
zobowi¹zani jeste�my poinformowaæ Pañstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Druki zg³oszeñ oraz szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ
mo¿na w pok. 204, II piêtro - �Budownictwo�.

WÓJT  GMINY  INFORMUJE
dok. ze str. 1

25 lutego br. radni obradowali na IV sesji Rady Gminy
w Istebnej. Wiod¹cym tematem sesji by³a ocena stanu bez-
pieczeñstwa w Gminie.

Na sesjê przybyli Zastêpca Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Cieszynie Józef Hanzel oraz Komendant Komisariatu Po-
licji w Wi�le Irena Wig³asz.

W dyskusji poruszono kwestie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego. Radni wyrazili zaniepokojenie stanem bezpieczeñ-
stwa i po raz kolejny zasygnalizowali potrzebê utworzenia ko-
misariatu w gminie Istebna.

Na sesji obecny by³ równie¿ Dyrektor Wojewódzkiego O�rod-
ka Chorób P³uc Dzieci i M³odzie¿y Miros³aw Rzepka, który
omówi³ aktualn¹ sytuacjê O�rodka. Jego zdaniem O�rodek jest w
tragicznej sytuacji finansowej, przejawiaj¹cej siê wysokim po-
ziomem zad³u¿enia i utrat¹ p³ynno�ci finansowej. Pomimo reali-
zowanego programu restrukturyzacji nie spodziewa siê znacznej
poprawy sytuacji. Poinformowa³ Radê, ¿e w tej sytuacji zmuszo-
ny jest wyst¹piæ do Wójta Gminy z pro�b¹ o umorzenie zobowi¹-
zañ z tytu³u podatku od nieruchomo�ci za rok ubieg³y.

W dalszej czê�ci obrad radni Rady Gminy uchwalili zasady
zwrotu wydatków na do¿ywianie uczniów w szko³ach podstawo-
wych oraz gimnazjum (uchwa³ê publikujemy poni¿ej). Kierownik
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej przypomnia³a, ¿e zgod-
nie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów �wiadczenia w formie go-
r¹cego posi³ku przyznaje siê na wniosek rodziców ucznia, jego
opiekuna prawnego, rodziców zastêpczych, a tak¿e dyrektora szko-
³y, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za
zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.

Z zakresu spraw finansowych dokonano zmian do bud¿etu gminy
Istebna na rok 2003 oraz zatwierdzono przychody i wydatki Gminne-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Ponadto wprowadzono zmiany w uchwale Nr II/17/2002 w
sprawie wysoko�ci stawek op³aty miejscowej na rok 2003 i za-
rz¹dzenia poboru w drodze inkasa.

Uchwalono zmiany w podziale gminy Istebna na obwody
g³osowania oraz dokonano zmian w statutach so³ectw. Zgodnie
z uchwa³¹ mieszkañcy, na najbli¿szych zebraniach wiejskich
wybior¹ so³tysów oraz rady so³eckie w sk³adzie Istebna 6 osób,
Jaworzynka 4 osoby i Koniaków 5 osób.

Rada Gminy uchwali³a tak¿e plany pracy Komisji na 2003r.
w których znalaz³y siê tematy z zakresu o�wiaty i wychowania,
kultury, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecz-
nej, porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa powodziowego i
ochrony �rodowiska.

W wolnych wnioskach radni wyrazili niezadowolenie od-
no�nie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiato-
wych. Uwagi dotyczy³y wadliwej technologii utrzymywania
przejezdno�ci na wymienionych drogach, gdy¿ powsta³e ko-
leiny i wyboje na zalodzonej nawierzchni powoduj¹ niszcze-
nie samochodów. Wniosek o wyegzekwowanie nale¿ytego
standardu przejezdno�ci dróg skierowano do Starosty Powia-
tu Cieszyñskiego.

Barbara Gwarek

Wójt Gminy Informuje: c.d
1. W dniu 04 lutego br. aktem notarialnym przejê³am na mie-

nie komunalne od Skarbu Pañstwa dzia³kê nr 704/2 o pow.
0,2063 ha po³o¿on¹ w Istebnej � Tartak, która powiêkszy teren
gimnazjum.

W tym miejscu sk³adam serdeczne podziêkowanie Panu
Witoldowi Szo�dzie Nadle�niczemu Nadle�nictwa Wis³a oraz
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach za
nieodp³atne przekazanie dzia³ki tak bardzo potrzebnej do pra-
wid³owego funkcjonowania szko³y.

2. W dniu 3 lutego br. podpisa³am umowê z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach o czê�ciowe umorzenie po¿yczki zaci¹gniêtej w roku
2000 w wysoko�ci 880 tys. z³ na budowê oczyszczalni �cieków
i kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka. Uzyskan¹ z umo-
rzenia kwotê w wysoko�ci 413.600,- z³ Gmina zobowi¹zana jest
przeznaczyæ na:

a) budowê sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka
(Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Czepczory) w terminie do 30
czerwca 2003r.

b) budowê sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka
(Ma³yjurki, Bestwiny, Polana, £abaje, Bucznik) w terminie do
31 grudnia 2004r.

W przypadku odst¹pienia od realizacji powy¿szych inwe-
stycji w wyznaczonych terminach, Gmina zobowi¹zana bêdzie
do natychmiastowego zwrotu ca³o�ci umorzonej kwoty wraz z
odsetkami.

W miesi¹cu marcu br. wyst¹pi³am równie¿ o obni¿enie od-
setek (obecnie 6% od pozosta³ej do sp³aty kwoty 416 tys. z³ i
roztratowanie jej na okres 4 lat.

3. W zwi¹zku z wyst¹pieniem Wojewody �l¹skiego do Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przydzia³ dla Gminy
samochodu terenowego do dowozu dzieci z Kosarzysk i Pañ-
skiej £¹ki do Szko³y Podstawowej Nr 1 w Koniakowie i Gim-
nazjum w Istebnej dotrzyma³am odpowied�, ¿e Ministerstwo
nie widzi obecnie mo¿liwo�ci zakupienia samochodu jak rów-
nie¿ przeznaczenia �rodków na ten cel. W uzasadnieniu podaje,
¿e Gmina w roku 2000 otrzyma³a �rodki w wysoko�ci 153.860,-
z³ na dofinansowanie zakupu pojazdu do dowozu dzieci do szkól.

Na spotkaniu z Dyrekcj¹ PPKS w Cieszynie w dniu 6 marca
br. uzyska³am informacjê, ¿e zainteresowany jest zakupem ma-
³ego autobusu i uruchomieniem kursu do w/w przysió³ków od
nowego roku szkolnego 2003/2004. W zwi¹zku z tym uzgodni-
my z mieszkañcami tê sprawê i po podjêciu decyzji powiado-
mimy PKS . Dowóz dzieci wi¹¿e siê równie¿ z nale¿ytym utrzy-
maniem przejezdno�ci drogi w okresie zimowym.

(dok. na str. 3)
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4. Otrzyma³am informacjê od Starosty Cieszyñskiego (na moje
wyst¹pienie) odno�nie wykonania chodnika wzd³u¿ drogi powia-
towej w Jaworzynce Centrum z której wynika, ¿e w roku bie¿¹-
cym zadanie nie bêdzie realizowane z uwagi na brak �rodków.

5. W miesi¹cu lutym br. zleci³am wykonanie podk³adów
wysoko�ciowych potrzebnych do opracowania dokumentacji na
budowê chodnika i o�wietlenie drogi wojewódzkiej od Andzio-
³ówki po Dzielec w Istebnej. Po ich otrzymaniu zlecona zosta-
nie dokumentacja na budowê chodnika i o�wietlenie. bêdzie to
udzia³ Gminy w realizacji tego zadania przez �Województwo�,
któremu droga podlega.

6. W roku ubieg³ym przekazana zosta³a dokumentacja na
budowê chodnika wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w Koniakowie
(980 mb) do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W
miesi¹cu lutym br. przekazano równie¿ �projekt organizacji ru-
chu� na czas budowy. Dokumentacja jest finansowym udzia-
³em Gminy w tej inwestycji. Wed³ug uzyskanych informacji
budowa chodnika ma byæ realizowana w roku bie¿¹cym.

7. W miesi¹cu kwietniu br. rozpoczn¹ siê prace przy budowie
kanalizacji w Jaworzynce. Kolektor wraz z przy³¹czami budyn-
ków o ³¹cznej d³ugo�ci 6 km musi zostaæ wykonany w terminie
do 31 czerwca 2003 r. Jest to warunek, by otrzymaæ dotacjê z
Programu SAPARD w wysoko�ci 72% warto�ci zadania.

8. W miesi¹cu maju br. rozpoczn¹ siê prace na drodze gmin-
nej Jaworzynka Zapasieki. Na odcinku 3,8 km u³o¿ona zostanie
nawierzchnia asfaltowa. Dofinansowanie z programu SAPARD
wyniesie 75% warto�ci zadania.

9. Przygotowana zosta³a dokumentacja na modernizacjê dro-
gi gminnej w Koniakowie na odcinku od cmentarza � Rastoka
� Jasieniowa � Zimna Woda � Sztoczek. Jest to przygotowane
zadanie do programu SAPARD na rok 2004. Kolejnym zada-
niem jest ustalenie drogi o d³ugo�ci 5 km we wsi Istebna i zle-
cenie opracowania dokumentacji, by mo¿na by³o wyst¹piæ z
wnioskiem o dotacjê na rok 2004.

10. W roku bie¿¹cym ze �rodków na usuwanie skutków powo-
dzi remontowana bêdzie droga we wsi Istebna � Jasnowice Las.

11. Do Urzêdu Marsza³kowskiego z³o¿onych zosta³o 7 wnio-
sków o dotacjê na modernizacjê dróg rolniczych na terenie
gminy. Z uwagi na ograniczone �rodki na ten cel wstêpnie usta-
lone zosta³y do dofinansowania 3 wnioski na drogi :

a) Zimna Woda w Koniakowie
b) Kulonki w Istebnej
c) Do Ondrusza w Jaworzynce
W miesi¹cu kwietniu Gmina otrzyma decyzje o wielko�ci

przyznanych �rodków na ten cel.
12. Zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy w sprawie zaci¹gniêcia

kredytu w wysoko�ci 1.500.000 z³ na budowê segmentu �C�
Gimnazjum i hali sportowej podpisa³am umowy kredytowe i
tak: Fundacja Wspomagania Wsi udzieli³a Gminie kredytu w
wysoko�ci 1 mln z³ na okres 4 lat � oprocentowanie w skali
roku wynosi 5%, okres karencji w sp³acie do marca 2004 rok.

Pozosta³e 500 tys. z³ kredytu udzieli³ Bank Rozwoju Rady
Europy z siedzib¹ w Pary¿u. Powy¿sze kredyty realizowane s¹
przez Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych Oddzia³ Biel-
sko. Od roku ubieg³ego czyniê starania o uzyskanie dotacji na
budowê hali. Wed³ug uzyskanych informacji w miesi¹cu kwiet-
niu br. wniosek zostanie rozpatrzony.

13. W zwi¹zku z propozycj¹ Rady Gminy uruchomienia kina

w Istebnej przeprowadzono rozmowy odno�nie dzier¿awy po-
mieszczeñ �W Domu Handlowym� GS w Istebnej. Z uwagi na
wysokie koszty przystosowania pomieszczeñ na ten cel nie do-
sz³o do pozytywnego za³atwienia sprawy. Nadal szukaæ bêdzie-
my miejsca na uruchomienie kina.

14.W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o podatku rolnym docho-
dy bud¿etu Gminy z tytu³u wprowadzonych zmian zostaj¹
zmniejszone o kwotê 400 tys. z³, co poci¹gnie za sob¹ ograni-
czenie wydatków. Na jakich zadaniach - ustali Rada Gminy.

15.W miesi¹cu lutym wyst¹pi³am do S³u¿by Ochrony Za-
bytków � Delegatura w Bielsku-Bia³ej o zgodê na prze�wietle-
nie drzew w parku w Istebnej. W najbli¿szym czasie Gmina
otrzyma decyzjê w tej sprawie,. Wyst¹pi³am tak¿e do Zak³adu
Energetycznego i Telekomunikacji o wydanie warunków na li-
kwidacjê sieci napowietrznych w parku. Po wykonaniu tych prac
mo¿na bêdzie przyst¹piæ do jego modernizacji.

Wójt Gminy, Danuta Rabin

Wójt Gminy Informuje: c.d
dok. ze str. 2

Informacje Stowarzyszenia Rozwoju
i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� strony polskiej

Euroregionu ��l¹sk Cieszyñski�

O programie Wspó³pracy Przygranicznej Phare
W dniu 26-27 lutego we Wroc³awiu odby³o siê kolejne po-

siedzenie Wspólnego Komitetu Wspó³pracy JCC) dla Progra-
mu Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Czechy. Gospo-
darzem i wspó³organizatorem posiedzenia by³ Marsza³ek Wo-
jewództwa �l¹skiego.

Czysta turystyka na szlaku Kraków-Morawy-Wiedeñ
Greenway

W �rodê 26 lutego spotkali siê w Krakowie koordynatorzy
Programu Czysty Biznes i Koordynatorzy Programu Zielone
Szlaki - Greenways. Uczestniczyli oni w szkoleniu na temat Pro-
gramu �Czystej Turystyki� - nowej oferty adresowanej do ma-
³ych i �rednich  przedsiêbiorstw z bran¿y turystycznej.

W �rodê 6 marca odby³o siê w miejscowo�ci Bystricka (po-
miêdzy Vlaske Mezirici i Vsetinem) - polsko-czeskie spotkanie
w sprawie realizacji szlaku Kraków - Morawy - Wiedeñ.

Trwaj¹ kolejne imprezy i projekty dofinansowywane w ra-
mach Wspólnego Funduszu Ma³ych Projektów w Euroregionie
�l¹sk Cieszyñski ze �rodków Unii Europejskiej Phare CBC:

Swoje zmagania kontynuuj¹ w Jastrzêbiu Zdroju i Or³owej
uczestnicy Euroregionalnej  Ligi Szachowej w ramach projektu
�Szachy bez granic�. Cykl warsztatów edukacji regionalnej dzie-
dzictwa kulturowego dla nauczycieli Euroregionu �l¹sk Cieszyñ-
ski zainaugurowali partnerzy projektu ��l¹sk Cieszyñski - ma³a
ojczyzna w Europie�, Macierz Ziemi Cieszyñskiej z Cieszyna i
Centrum Pedagogiczne dla Szkolnictwa Polskiego w czeskim
Cieszynie. W zorganizowanym 28 lutego w cieszyñskim Ratu-
szu spotkaniu znalaz³y siê m.in. wyk³ady prof.  dr. hab. Haliny
Rusek �Cz³owiek pogranicza - z³o¿ono�æ to¿samo�æ i doc ph. dr
Rudolfa ¯acka ��l¹sk Cieszyñski oczami historyka�.

Unia Europejska dofinansowa³a...
W �rodê 12 marca w siedzibie Zwi¹zku Komunalnego Zie-

mi Cieszyñskiej odbêdzie siê spotkanie Polsko-Czeskiej Grupy
Koordynacyjnej projektu �Olza - rzeka graniczna�

Szkolenie dla radnych Gmin Ziemi Cieszyñskiej
W ostatnim tygodniu marca rozpocznie siê realizacja cyklu

szkoleñ dla radnych gmin Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cie-
szyñskiej. Propozycja tematów szkoleñ zosta³a przedyskutowana
podczas pi¹tkowego (28 lutego) spotkania sekretarzy gmin
wchodz¹cych w sk³ad Zwi¹zku.
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U c h w a ³ a  Nr IV/29/2003
Rady Gminy w Istebnej
z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie podzia³u gminy Istebna na obwody g³osowania
ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. � Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz. U Nr 95 poz. 602 z pó�n. zm.) Rada
Gminy Istebna

u c h w a l a , co nastêpuje:
§ 1

Tworzy w gminie Istebna nastêpuj¹ce obwody g³osowania:

U c h w a ³ a Nr IV/23/2003
Rady Gminy w Istebnej
z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na do¿ywianie
uczniów w szko³ach podstawowych oraz gimnazjum.

Na postawie art. 34 ust. 5 ustawy o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 1998r. Nr 64 poz. 414 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z § 2 ust. 3
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w
sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do-
¿ywianiu uczniów w 2003r. (Dz.U. Nr 13 poz. 133)

Rada Gminy w Istebnej uchwala, co nastêpuje
§ 1

Okre�la nastêpuj¹ce zasady zwrotu wydatków na do¿ywia-
nie uczniów w szko³ach podstawowych oraz gimnazjum:

1.Odstêpuje od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na
do¿ywianie uczniów je¿eli dochód w rodzinie nie przekracza
200% kryterium dochodowego okre�lonego w art. 4 ust. 1 w
ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 1998r. Nr 64 poz. 414  z pó�n. zm.)

2.W przypadku gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia prze-
kracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998r.
Nr 64 poz. 414  z pó�n. zm.), wydatki poniesione na przyznany
posi³ek podlegaj¹ zwrotowi, w czê�ci lub w ca³o�ci.

3.Obowi¹zek zwrotu ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:
a) 50% kosztu posi³ku � przy przekroczeniu powy¿ej 200%

- 220% kryterium dochodowego,
b) 80% kosztu posi³ku � przy przekroczeniu powy¿ej 220%

- 250% kryterium dochodowego.

OFERTY  NA  DZIER¯AWÊ
Rada Gminy w Istebnej informuje, ¿e do dnia 15.04.br.
przyjmowane bêd¹ oferty na dzier¿awê w 2003 roku:
1) Amfiteatru �Pod Skoczni¹� w Istebnej
w celu organizacji imprez kulturalnych, sportowych itp.
� Oferta powinna zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:
b) Imiê i nazwisko lub nazwê instytucji;
c) Adres;
d) Termin dzier¿awy;
e) Charakter imprezy (z wyszczególnieniem programu,
przewidywanymi adresatami)
f) Impreza biletowana lub niebiletowana
    (*w³a�ciwe podkre�liæ)
g) Dzier¿awca zabezpiecza gastronomiê lub nie*
h) Czy bêdzie prowadzona sprzeda¿ alkoholu.
2) Punktów gastronomicznych (5 punktów), grilla �Pod

Skocznia�
w celach prowadzenia us³ug gastronomicznych (za wy-

j¹tkiem alkoholu)
� Oferta powinna zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:
a) Imiê i nazwisko lub nazwê przedsiêbiorstwa;
b) Adres;
c) Termin dzier¿awy:
d) Ilo�æ dzier¿awionych punktów gastronomicznych
e) Dzier¿awa grilla
f) Rodzaj sprzedawanych artyku³ów spo¿ywczych
Oferty nale¿y sk³adaæ w Gminny m O�rodku Kultury w

Istebnej 68. Dzier¿awa nie dotyczy imprez organizowanych
przez Gminny O�rodek Kultury w Istebnej (terminy organizo-
wanych imprez do wgl¹du na miejscu)

4. Pomoc spo³eczna na do¿ywianie uczniów nie przys³uguje
rodzinie, w której dochód przekracza 250% kryterium dochodo-
wego okre�lonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/266/2002 Rady Gminy w

Istebnej z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie zasad zwrotu wydat-
ków na do¿ywianie uczniów w szko³ach podstawowych oraz
gimnazjum.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

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

Siedziba
obwodowej

komisji
wyborczej

Nr
obwodu

g³osowania

Granice obwodu

Gminny
O�rodek

Kultury w
Istebnej
(piêtro)

Istebna 68

Gminny
O�rodek

Kultury w
Istebnej
(parter)

Istebna 68

Szko³a
Podstawo-
wa nr 1 w

Jaworzynce

Jasnowice, Suszki, Szymcze, Las,
Gazury, Kiepki, Miki, Krzy¿owa,
Glinianne, Centrum, Dzielec, Potocz-
ki, Wojtki, Kêpka, Kawule, Kulonki,
Kubale, Micha³ki, Haratyki, Kohuty,
Burowie, Szarce, Wojtosze, Beskid,
Matyska, Bryje, Poloki

Mlaskawka, £¹czyna, Ska³a, Zado-
lina, Brzestowe, Leszczyna, Steców-
ka, Pietroszonka, Murzynka, Andzio-
³ówka, Bucznik, Po³om, Kawulonka,
Tartak-Olza, Zagroñ, Olecki, Wyszni
Pole, Kubalonka, Mra�nice, Wilcze,
Tokarzonka, Polanka, Bystre, Dup-
ne, U stawu, Mikszówka, S³owio-
czonka, B�niokowa,

Zapasieki Dolne i Górne, Szkawlon-
ka, Rozce�cie, Bobczonka, Wielki
Potok, Wyrchczadeczka, �liwkula,
Siwoniowskie, Stefanka, Szyroki,
Krê¿elka, Maciejka, Na Potoku, Za-
kikula, Kikula, Czadeczka Dolna i
Górna, Za Groñ, Duraje, Ma³yjurki,
Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty,
Klimasy. £upienie, Korbasy, Bestwi-
ny, £abaje, Dragony, Bi³ki, Droga na

1

2

3
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Szko³a
Podstawo-
wa Nr 1

Koniaków
(I piêtro)

Szko³a
Podstawo-
wa Nr 1

Koniaków
(�wietlica)

Siedziba
obwodowej

komisji
wyborczej

Nr
obwodu

g³osowania

Granice obwodu

£acki, £acki, S³owioki, Ondrusze,
Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Buki,
Krzy¿owa, Czerchla, Byrty, Ma³ysze,
Jasie, Czepczory

Czê�æ so³ectwa Koniaków obejmu-
j¹ca przysió³ki po prawej stronie dro-
gi krajowej od granicy so³ectwa
Istebna do granicy gminy Milówka

Czê�æ so³ectwa Koniaków obejmu-
j¹ca przysió³ki po lewej stronie dro-
gi krajowej od granicy so³ectwa
Istebna do granicy gminy Milówka

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr 109/199/98 Zarz¹du Gminy w Isteb-

nej z dnia 20 sierpnia 1998r. w sprawie podzia³u gminy na ob-
wody g³osowania ich granice oraz siedziby obwodowych ko-
misji wyborczych w wyborach w dniu 11 pa�dziernika 1998r.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-

jewództwa �l¹skiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy i poszczególnych wsiach.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego.
Przewodnicz¹cy Rady

Józef Micha³ek

4

5

EUROINFORMACJE
GMINY  ISTEBNA
Z dniem 3 marca 2003 r. zosta³

powo³any Gminny O�rodek Infor-
macji Europejskiej. Podstawowym
celem dzia³alno�ci o�rodka jest:

udzielanie informacji na temat Unii Europejskiej, zakresu jej dzia-
³alno�ci, programach realizowanych przez Uniê Europejsk¹, zna-
czenia Polski i Polaków w strukturach europejskich.

Punkt informacyjny zosta³ powo³any w ramach sta¿u ab-
solwenckiego przy wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy
w Cieszynie i bêdzie funkcjonowa³ do 30 czerwca 2003r. w Urzê-
dzie Gminy Istebna (pok. 112).

Osoby zainteresowane mog¹ korzystaæ z punktu informacyj-
nego osobi�cie lub telefonicznie w godzinach urzêdowania, jak
równie¿ poprzez stronê internetow¹. Ponadto przewidywane s¹
spotkania terenowe. Miejsce oraz godziny urzêdowania zostan¹ po-
dane w terminie pó�niejszym.

CO TO JEST UNIA EUROPEJSKA?
Wiele osób Uniê Europejsk¹ kojarzy z powstaniem nowego

supermocarstwa, jak choæby Stany Zjednoczone, ze stolic¹ w Bruk-
seli. Natomiast Unia Europejska jest zrzeszeniem piêtnastu demo-
kratycznych i suwerennych pañstw, które postanowi³y wspólnie

budowaæ dobrobyt i bezpieczeñstwo w Europie, nie rezygnuj¹c przy
tym z w³asnej niepodleg³o�ci.

Do�wiadczenia II wojny �wiatowej u�wiadomi³y Europejczy-
kom, i¿ nie mo¿na budowaæ dobrobytu i rozwi¹zywaæ konflik-
tów poprzez wojny, dlatego te¿ postanowiono, i¿ wspólne proble-
my oraz interesy gospodarcze bêd¹ rozwi¹zywane poprzez nego-
cjacje przy wspólnym stole.

Aby by³o mo¿liwe osi¹gniêcie wspólnych celów, pañstwa cz³on-
kowskie przekaza³y dobrowolnie Unii pewne kompetencje oraz
powo³a³y instytucje europejskie.

Obecnie wspó³praca europejska odbywa siê nie tylko na polu
gospodarczym i politycznym, ale równie¿ w coraz wiêkszym stop-
niu na polu spo³ecznym, kulturalnym i regionalnym. Regiony w
Europie odgrywaj¹ szczególn¹ rolê. W gestii samorz¹dów i spo-
³eczno�ci lokalnej jest zachowanie dziedzictwa narodowego, kul-
tury regionu, tradycji, zwyczajów, czyli tego wszystkiego co wy-
ró¿nia dan¹ spo³eczno�æ. Zachowanie ró¿norodno�ci regionalnej
jest warunkiem istnienia wspólnej Europy. Paradoksem jest, i¿ to
w³a�nie Unia Europejska przyczyni³a siê, ¿e mieszkañcy w wiêk-
szym stopniu, ani¿eli do tej pory, zaczêli przejawiaæ zainteresowa-
nie w³asnymi tradycjami i zwyczajami. Pielêgnowanie tradycji
sta³o siê dla nich najwa¿niejsze. I tak W³och jest dumny z tego, ¿e
jest W³ochem, a Niemiec � ¿e jest Niemcem.

Wa¿n¹ kwesti¹ nie poruszan¹ zbyt czêsto jest równie¿ fakt, i¿
Unia Europejska ma charakter dobrowolny.

Oznacza to swobodê wej�cia (po spe³nieniu okre�lonych kry-
teriów), jak i wyj�cia ze struktur europejskich, bez jakichkolwiek
konsekwencji. Zgodnie z konwencj¹ wiedeñsk¹ o prawie trakta-
tów mo¿liwe jest jednostronne wypowiedzenie umowy przez pañ-
stwo cz³onkowskie.

Nadrzêdnym celem Unii Europejskiej jest zapewnienie zrów-
nowa¿onego rozwoju gospodarczego poprzez pomoc dla s³abo roz-
winiêtych pañstw Europy oraz dzia³anie w my�l zasady: �zgoda
buduje , niezgoda � rujnuje�.

KIM BYLI ZA£O¯YCIELE EUROPY?
Robert Schuman (1886 � 1963) � francuski premier i mini-

ster spraw zagranicznych , inicjator pojednania niemiecko � fran-
cuskiego poprzez po³¹czenie obu pañstw silnymi wiêzami gospo-
darczymi, spo³ecznymi i politycznymi. 9 maja 1950 r. og³osi³ pro-
jekt (zwany pó�niej Planem Schumana)  zjednoczenia Europy.

Jean Monnet (1888 � 1979) � francuski dyplomata, wspó³-
twórca planu Schumana. W 1976 r. za swoje zas³ugi dla budowa-
nia jedno�ci europejskiej otrzyma³ tytu³ Obywatela Europy.

Konrad Adenauer (1876 � 1967) � pierwszy kanclerz demo-
kratycznych Niemiec. Gor¹cy zwolennik zjednoczenia Europy w
oparciu o jej chrze�cijañskie korzenie tkwi¹ce w kulturze, trady-
cji i cywilizacji naszego kontynentu.

Alcide de Gasperi (1881 � 1954) � w³oski premier i polityk,
wspó³twórca projektu budowy jedno�ci Europy, który uwa¿a³, ¿e
europejska wspó³praca gospodarcza powinna zostaæ wsparta za-
cie�nieniem wspó³pracy obronnej.

Paul Henri Spaak (1899 � 1972) � belgijski polityk, wspó³-
twórca Beneluksu (unii gospodarczej Belgii, Holandii i Luksem-
burga), NATO i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

Na rzecz zjednoczenia dzia³ali równie¿ Polacy, m. in.:
Józef Retinger (1888 � 1960) � polityk, pisarz, bliski wspó³-

pracownik genera³a Sikorskiego, po wojnie na emigracji. By³ wspó³-
za³o¿ycielem i sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego. Od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia ruch ten bar-
dzo aktywnie dzia³a tak¿e w naszym kraju.

SYMBOLIKA UNII EUROPEJSKIEJ
Europa jest kolebk¹ cywilizacji chrze�cijañskiej, st¹d te¿ i sym-

bole Unii Europejskiej maj¹ rodowód chrze�cijañski. Wp³yw kul-
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tury chrze�cijañskiej na tworzenie ram wspólnotowych nie jest bez
znaczenia. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e to w³a�nie Ko�ció³ Katolicki
zainicjowa³ tworzenie wspólnej Europy, choæby przez fakt, i¿ w
okresie �redniowiecza obowi¹zywa³ jêzyk ³aciñski, a dominuj¹c¹
zasad¹ by³a zasada uniwersalizmu zarówno w sztuce, architektu-
rze, jak i ¿yciu codziennym.

Flaga Unii Europejskiej nawi¹zuje do symboliki Maryjnej.
Przedstawia ona dwana�cie z³otych gwiazd tworz¹cych kr¹g na
ciemnoniebieskim tle. Liczba gwiazd jest sta³a i nie powiêksza siê
wraz z przyjêciem nowych cz³onków. Wybór tej symboliki nie jest
przypadkowy, bowiem Europa stanowi �centrum� kultu maryjne-
go (Lourdes, Fatima itp.). Pomys³odawc¹ flagi s¹: hiszpañski dy-
plomata Salvadore de Madariaga y Roja oraz francuski plastyk
Arsen Heitz.

Jako hymn europejski wybrano �Odê do rado�ci�. Jest to
muzyczna aran¿acja Herberta von Karajana z IV czê�ci IX sym-
fonii Ludwiga van Beethovena do tekstu niemieckiego poety Fry-
deryka Schillera. Wybór ody równie¿ nie jest przypadkowy, bo-
wiem kompozycja podkre�la idee wspólnej Europy, czyli brater-
stwo, mi³o�æ oraz dzia³anie dla wspólnego dobra.

Natomiast symbolem unijnej waluty jest euro � grecka lite-
ra epsilon przeciêta dwiema równoleg³ymi liniami (�). Z kolei
symbol waluty przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji
europejskiej, a z drugiej strony nawi¹zuje do g³ównych walut

�wiata: funta brytyjskiego (3),  dolara amerykañskiego ($) i ja-

poñskiego jena (2 ). Od 1 stycznia 2002 r. jest to jedyna waluta
pañstw europejskich, za wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii, Danii i
Norwegii, które pozosta³y przy walutach narodowych. Posiada-
nie wspólnej waluty stanowi du¿e u³atwienie nie tylko dla firm
czy przedsiêbiorców, ale i dla zwyk³ych obywateli. G³ówn¹ ko-
rzy�ci¹ wynikaj¹c¹ z tego faktu jest mo¿liwo�æ pos³ugiwania siê
wspóln¹ walut¹ na terenie ca³ej Europy, bez konieczno�ci wy-
miany na waluty narodowe oraz unikniêcie uci¹¿liwego przeli-
czania walut narodowych na walutê euro.

Dniem Unii Europejskiej jest 9 maja. Jest to data szczegól-
na, poniewa¿ przypomina o momencie jej narodzin. W³a�nie tego
dnia w 1950 r. francuski polityk Robert Schuman og³osi³ deklara-
cjê, w której zawar³ propozycjê �cis³ej wspó³pracy pañstw w za-
kresie górnictwa i hutnictwa. Powy¿sza deklaracja przyczyni³a siê
do powstania pierwszej wspólnej organizacji, a mianowicie Euro-
pejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali (EWWiS). Traktat ustanawiaj¹-
cy EWWiS zosta³ podpisany 18 kwietnia 1951 r. w Pary¿u przez
sze�æ pañstw: Niemcy, Francjê, W³ochy, Belgiê, Holandiê i Luk-
semburg. �Wysoka W³adza� EWWiS rozpoczê³a pracê 10 sierpnia
1952 r. pod przewodnictwem Jeana Monneta. Traktat zosta³ pod-
pisany na 50 lat i z dniem 23 lipca 2002 r. kompetencje, zadania
oraz maj¹tek EWWiS zosta³ przejêty przez Europejsk¹ Wspólnotê
Gospodarcz¹ (EWG).

PATRONI EUROPY
�w. Benedykt z Nursji (480 � 547),
�w. Cyryl (827 � 869 ) i �w. Metody (820 � 885),
�w. Brygida Szwedzka (1303 � 1373),
�w. Katarzyna ze Sieny (1347 � 1380),
�w. Edyta Stein (1891 � 1942)
CELE UNII EUROPEJSKIEJ
- harmonijny rozwój dzia³alno�ci gospodarczej,
- ci¹g³y i zrównowa¿ony wzrost gospodarczy,
- zapewnienie stabilizacji i pokoju,
- sta³e podnoszenie poziomu ¿ycia,
- zacie�nienie zwi¹zków miêdzy pañstwami.
Unia Europejska pragnie osi¹gn¹æ te cele poprzez otwarcie gra-

nic, swobodny przep³yw ludzi, kapita³u, us³ug i towarów oraz two-
rzenie wiêzów solidarno�ci i wspó³pracy.

JÊZYKI URZÊDOWE UNII EUROPEJSKIEJ
We wszystkich instytucjach Unii Europejskiej jêzyki krajów

cz³onkowskich (dotyczy to równie¿ pañstw kandydackich) trakto-
wane s¹ na równych prawach. Obecnie wszystkie dokumenty t³u-
maczone s¹ na jedena�cie jêzyków: angielski, duñski, fiñski, fran-
cuski, grecki, hiszpañski, holenderski, niemiecki, portugalski,
szwedzki, w³oski. Po przyst¹pieniu Polski do UE polski równie¿
stanie siê jêzykiem urzêdowym. W sumie po rozszerzeniu w Unii
bêdzie 19 jêzyków urzêdowych.

Je�li chodzi o pracê instytucji europejskich to na dzieñ dzisiejszy
jêzykiem, którym pos³uguj¹ siê urzêdnicy jest jêzyk francuski.

ETAPY ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ
1951 r. � podpisanie traktatu ustanawiaj¹cego EWWiS przez

Niemcy, Francjê, W³ochy, Belgiê, Holandiê i Luksemburg w Pa-
ry¿u. W marcu 1957 r. te same pañstwa powo³a³y do istnienia EWG
(obecnie Wspólnota Europejska � WE) i EURATOM,

1973 r. � wst¹pienie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii,
1981 r. � przyst¹pienie Grecji,
1986 r. � akcesja (przyst¹pienie) Hiszpanii i Portugalii,
1995 r. � wst¹pienie Austrii, Finlandii i Szwecji.
Obecnie Uniê Europejsk¹ tworzy piêtna�cie pañstw. Historycz-

nym momentem dla ca³ej Wspólnoty Europejskiej bêdzie rok 2004,
poniewa¿ w ca³ej swojej historii nie przyjê³a ona tylu nowych cz³on-
ków (13 pañstw stara siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej). W�ród
pañstw kandydackich mo¿emy wyró¿niæ: Polskê, Czechy, S³owa-
cjê, Wêgry, Bu³gariê, Rumuniê, S³oweniê, Litwê, £otwê, Estoniê,
Cypr, Turcjê oraz Maltê. To historyczne rozszerzenie nosi nazwê
�wielkie wej�cie� (z ang. big band). Aby rozszerzenie Unii Europej-
skiej mog³o nast¹piæ, przed przyst¹pieniem w ka¿dym pañstwie
kandyduj¹cym przeprowadzone zostanie referendum, w którym oby-
watele bêd¹ mogli wypowiedzieæ siê za lub przeciw integracji z Uni¹
Europejsk¹. Zgodnie z Konstytucj¹ RP rz¹d nie mo¿e samodzielnie
decydowaæ w tak wa¿nej kwestii, st¹d te¿ obywatele wyra¿aj¹ swoj¹
opiniê o ró¿nych istotnych dla kraju sprawach poprzez referenda. W
przypadku Polski referendum w sprawie przyst¹pienia do struktur
europejskich przewidziane jest na dzieñ 8 czerwca 2003 r.

FILARY (DZIEDZINY WSPÓ£PRACY) UE
Dnia 1 listopada 1993 r. na mocy traktatu z Maastricht Unia Eu-

ropejska sta³a siê faktem. Traktat ten po³¹czy³ w ca³o�æ trzy dziedziny
zwane filarami Unii Europejskiej, które do tej pory dzia³a³y odrêbnie.

Pierwszy filar swoim zakresem obejmuje gospodarkê, handel,
politykê spo³eczn¹, ochronê �rodowiska i kulturê. S¹ to bowiem
sprawy, w których osi¹gniêto wysoki poziom integracji. Uzyskany
postêp w tych dziedzinach przyczyni³ siê do urzeczywistnienia Unii
Gospodarczej i Walutowej.

Drugi filar obejmuje sprawy zwi¹zane z prowadzeniem wspól-
nej polityki zagranicznej oraz bezpieczeñstwa.

Trzeci filar obejmuje wymiar sprawiedliwo�ci i sprawy we-
wnêtrzne. Sprawy realizowane w trzecim filarze bêd¹ podlega³y
integracji w wolniejszym tempie, ni¿ w przypadku spraw realizo-
wanych w pierwszym filarze.

Wszystkie osoby chc¹ce wspó³pracowaæ z Gminnym O�rod-
kiem Informacji Europejskiej prosimy o kontakt z biurem.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA UNII EURO-
PEJSKIEJ: http://europa.eu.int

Adres Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. J. S³owackiego 17a
43 � 300 Bielsko � Bia³a
tel./fax (033) 812 35 20
e-mail: rcie@mail.um.bielsko.pl
www.um. bielsko.pl

Tekst przygotowa³a: mgr El¿bieta Dziwak
Informator ds. Unii Europejskiej
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Forum �Wspólnie o przysz³o�ci Europy�
6 marzec 2003 r.

temat konferencji:

 �Spo³eczno-gospodarczy model Unii Europejskiej�
Celem konferencji zorganizowanej w Sali Sejmu �l¹skiego by³o

wypracowanie stanowiska w sprawie Unii Europejskiej. Politycy
w swoich wyst¹pieniach podkre�lali, jak historycznym wydarze-
niem bêdzie wst¹pienie Polski w struktury europejskie. Senator Ge-
nowefa Grabowska podkre�li³a, i¿ Unia Europejska stwarza szan-
se i mo¿liwo�ci swoim cz³onkom, jak równie¿ i kandydatom, i to
g³ownie od nich samych bêdzie zale¿a³o, czy te szanse zostan¹
wykorzystane. Pani senator doda³a równie¿, i¿ w naszej gestii jest
wyj�cie z propozycj¹ okre�laj¹c kierunki naszego rozwoju. Pani
profesor wspomnia³a równie¿ o pracach Konwentu Europejskiego
nad Traktatem Konstytucyjnym Unii Europejskiej, który w przy-
sz³o�ci zast¹pi trzy podpisane wcze�niej traktaty ustanawiaj¹ce Eu-
ropejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali, Europejsk¹ Wspólnotê Gospo-
darcz¹ oraz Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej.

Pani prof. Danuta Hübner przedstawi³a model gospodarczy
Unii Europejskiej, która w przysz³o�ci stanie siê jedn¹ z najbar-
dziej konkurencyjnych i dynamicznych gospodarek na �wiecie
o du¿ym potencjale produkcyjnym. Wspólne dzia³anie w my�l
zasady solidarno�ci przyczyni siê do niwelowania dysproporcji
rozwojowej miêdzy regionami Europy.

Wyst¹pienie pos³a Józefa Oleksego dotyczy³o kwestii spo³ecz-
nych w Traktacie Konstytucyjnym. Podkre�li³ on znaczenie kwe-
stii spo³ecznych, które stanowi¹ integralny element przy budowa-
niu wspólnej Europy. Dostêp do pracy, równo�æ p³ci, system za-
bezpieczeñ spo³ecznych, to tylko niektóre elementy europejskiego
modelu spo³ecznego. Józef Oleksy doda³ równie¿, i¿ Polska wnosi
do Unii Europejskiej wra¿liwo�æ i wyczulenie na cz³owieka.

Arcybiskup Damian Zimoñ podkre�li³, i¿ budowa wspólnej
Europy jest ze swej natury problemem chrze�cijañskim, gdy¿
Unia Europejska nie mo¿e funkcjonowaæ bez odwo³ania siê do
warto�ci moralnych. Bezrobocie, jak stwierdzi³, posiada wymiar
nie tylko ekonomiczny, ale i etyczny. Bezrobocie bowiem po-
woduje zachwianie w³a�ciwej hierachii warto�ci i powoduje, ¿e
cz³owiek spychany jest na margines spo³eczny.

Senator Edmund Wittbrodt natomiast uwypukli³ problem
nauki i badañ w kontek�cie cz³onkowstwa z Uni¹ Europejsk¹.
Podkre�li³ on, i¿ wspó³czesna gospodarka oparta jest na wiedzy
i bez nale¿ytego wsparcia finansowego w dziedzinie nauki i
badañ naukowych nie mo¿na budowaæ dobrobytu. Senator wy-
razi³ nadziejê, i¿ rz¹d RP podejmie w tym celu w³a�ciwe kroki.

Jan Olbrycht swoje wyst¹pienie po�wiêci³ polityce regio-
nalnej jako impulsu rozwoju gospodarczo-spo³ecznego. Mówi³
on o wielkim zadaniu, jakie Unia nak³ada na regiony. Zgodnie z
zasad¹ subsydiarno�ci odpowiedzialne s¹ za podejmowanie dzia-
³añ sprzyjaj¹cych rozwojowi regionu.

Marsza³ek Województwa �l¹skiego Micha³ Czarski podkre-
�li³ jak¹ szans¹ dla �l¹ska jest Unia Europejska. Celem strate-
gicznym jest wykorzystanie funduszy strukturalnych skierowa-
nych na rozwój i przebudowê regionu. Doda³, ¿e w latach 2002-
2004 inwestycje z tego zakresu oscyluj¹ w granicach 2 mld 200
mln euro. Projekty dotycz¹ce modernizacji regionu znajduj¹ siê
w pierwszej tego typu bazie elektronicznej �Partner�. Baza ta
obejmuje blisko 700 wniosków. Podkre�li³ on równie¿ wielkie
znaczenie przygotowania administracji do realizacji tych zadañ.

Udzia³ w konferencji wziê³a mgr El¿bieta Dziwak
informator ds. UE

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie
informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na te-

renie gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci do pod-
jêcia pracy i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach wyznaczo-
ny zosta³ na dzieñ:

26 marzec 2003 r. lit A - J
27 marzec 2003 r. lit. K - O
28 marzec 2003 r. lit P - ¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój 100 w godz. od 8.00-

14.00.

Og³oszenie KRUS
Uprzejmie informujemy, ¿e od 01.03.2003, siedziba PT

KRUS w Cieszynie znajduje siê na ul. Frysztackiej 20 (bu-
dynek O�rodka Zdrowia - przy drodze w kierunku Marklo-
wic, Pogwizdowa). Numery telefonów bez zmian: 852 40
18; 852 56 99; 851 40 44; 858 18 49.

ZIMOWY PORANEK
Umys³- ju¿ sen opuszcza
twarz przybiera ró¿ne barwy
serce p¹ki swe wypuszcza
Oczy jak te dwa kryszta³y

Na oknie rze�ba wspania³a
Kszta³t jest nietrwa³y, ale cudowny
Nad ni¹ aura malownicza
Obraz z srebra i z³ota odlany

Za szyb¹ p³atki �niegu lec¹ce
B³yszcz¹, wiruj¹ w rytm wiatru
Na ³onie ziemi drzemi¹ce
od Boga zes³ane w formie daru.

                         Wioleta Gorzo³ka
                             Pietroszonka

Samotne drzewo
Gdzie� z dala widaæ jedno
Ostatnie, samotne drzewo,
szalonym wichrem targane
szlocha, ga³êzie poszarpane,

coraz ni¿ej pochylone
w�ciek³ym huraganem.
Wyci¹gaj¹ siê ramiona oszronione,
tak bezbronne, niechronione,
tylko nisko nachylone
jak w pok³onie,

w modlitwie jest samotne, zastyg³e.
I dusza drzewa prosi Boga
aby Natura bezlitosna nie zmiot³a go z drogi.
Drzewo, jak cz³owiek samotny i stary
chocia¿ coraz s³abiej
ale walczy dalej,
Walczy z burzami,
p³acze dusza o przetrwanie
Ale natura gniewna nie zna lito�ci:
�jeste� s³aby, musisz zgin¹æ dla ciebie zabrak³o mi³o�ci".

H. Bukowska-Gluza
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l W dniu 2 lutego 2003 roku patrol Policji zatrzyma³ na
Czerchli mieszkañca Jaworzynki prowadz¹cego samochód mar-
ki Fiat 126 p w stanie nietrze�wo�ci.
l W okresie pomiêdzy 26 stycznia a 2 lutego nieznany spraw-

ca dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do budynku letniskowego
na Beskidzie w Istebnej podczas której zabra³ telewizor marki
Sony na szkodê mieszkañca Jastrzêbia.
l W dniu 4 lutego w Istebnej na Beskidzie zatrzymano miesz-

kañca Istebnej, który prowadzi³ samochód osobowy marki Volks-
wagen Golf znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.
l W okresie pomiêdzy 01.02 a 05.02 nieznany sprawca doko-

na³ kradzie¿y z w³amaniem do budynku mieszkalnego po³o¿one-
go na przysió³ku Gazury w Istebnej podczas której zabra³ 2 wie¿e
stereo oraz radio stereofoniczne na szkodê mieszkañca Katowic.
l W dniu 9.02.2003 r.  na Zaolziu nieznany sprawca doko-

na³ przeciêcia ostrym narzêdziem dwóch opon w samochodzie
mercedes dzia³aj¹c na szkodê mieszkañca Istebnej.
l W dniu 9.02.2003 r. na Ochodzitej mia³ miejsce wypadek

drogowy. Kieruj¹cy samochodem marki Ford Transit mieszka-
niec Chorzowa w trudnych warunkach, jakie w tym dniu pano-
wa³y na drodze utraci³ panowanie nad kierownic¹, po czym
uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Trzem osobom udzielono po-
mocy lekarskiej. Podczas zabezpieczenia miejsca wypadku czyn-
ny udzia³ wziêli stra¿acy ochotnicy z Koniakowa Centrum.
l W dniu 12.03.2003 na Krzy¿owej zosta³ zatrzymany

mieszkaniec Jaworzynki, który powadzi³ samochód osobowy
marki Fiat Cinguecento znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.
l W dniu 14.02.2003 roku w Korycie zatrzymano miesz-

kañca Koniakowa, który prowadzi³ samochód Volkswagen Polo
znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.
l W okresie pomiêdzy 15.06.2002 r. a 03.02.2003 nieznany

sprawca dokona³ w³amania zaboru trzech desek snowboardowych
wraz z butami oraz parê Blizzard na szkodê mieszkañca Gliwic.
l W dniu 23.02.2003 roku na Beskidzie zatrzymano miesz-

kañca Jaworzynki, który prowadzi³ samochód marki Fiat 126 p
znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.
l W tym samym dniu na Krzy¿owej zatrzymano mieszkañ-

ca Jaworzynki kieruj¹cego samochodem osobowym marki Re-
nault 11 w stanie nietrze�wo�ci.
l W okresie pomiêdzy 17 a 27 lutego 2003 roku nieznany

sprawca dokona³ w³amania do budynku mieszkalnego, skrad³
telewizor oraz ko³drê na szkodê mieszkanki Rybnika.
l W dniu 27.02.2003 roku kieruj¹cy TIR-em marki VOLVO

mieszkaniec Bochni jad¹c w kierunku Milówki na podje�dzie pod
prze³êcz Ochodzita w miejscu zwanym �Pod Jarz¹bkiem� na �li-
skiej jezdni utraci³ panowanie nad kierownic¹ i zjecha³ do �niegu
na prawym poboczu. W akcji wyci¹gania pojazdu wziê³y udzia³
samochód Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Ustronia - Polany oraz
zastêp stra¿aków ochotników z Koniakowa Centrum korzystaj¹-
cych z samochodu ciê¿arowego STAR. Akcja wyci¹gania TIR-a
trwa³a parê godzin, ale zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem.
l Chwile grozy prze¿yli mieszkañcy Istebnej w zwi¹zku ze

zdarzeniem ogniowym, do jakiego dosz³o w dniu 27.02.2003
roku na terenie budowanego segmentu �C� Budynku Gimna-
zjum w Istebnej. Wskutek nieprawid³owego eksploatowania
pieca trocinowego dosz³o do powstania silnego zadymienia oraz
ognia w jednym z niewykoñczonych pomieszczeñ gimnazjum.
Szybka akcja obecnych na miejscu osób zapobiega³a ewentual-

nemu rozprzestrzenianiu siê po¿aru dziêki czemu uda³o siê unik-
n¹æ powstania strat materialnych. W sprawie niezgodnej z prze-
pisami eksploatacji urz¹dzenia grzewczego prowadzone jest
obecnie postêpowanie.

Uprzejmie informujê P.T. Czytelników �Naszej Trówsi�, ¿e
po pó³rocznej przerwie w ukazywaniu siê kroniki policyjnej spo-
wodowanej moj¹ chorob¹, rubryka  ta znowu bêdzie redagowa-
na. O�wiadczam, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ, by jej tre�æ i infor-
macje, jakie bêd¹ siê ukazywa³y zadowoli³y Czytelników. Jed-
nocze�nie zwracam siê z pro�b¹, by wszelkiego rodzaju opinie
oraz propozycje wiadomo�ci, jakie maj¹ byæ zamieszane w �Kro-
nice Policyjnej� kierowaæ pod adresem redakcji �Naszej Trój-
wsi� w Urzêdzie Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 z dopi-
skiem dla asp. Leszka Bujoka.

asp. Leszek Bujok

�CIÊ¯KA DROGA�
Drodzy Czytelnicy �Naszej Trójwsi�. Jako trze�wy alkoholik,

pragn¹³bym podzieliæ siê z Wami swoimi prze¿yciami, zanim wst¹-
pi³em na drogê trze�wego ¿ycia.

Postanowi³em napisaæ ten artyku³ gdy¿ uwa¿am, ¿e w naszej
gminie równie¿ istnieje problem nadu¿ywania alkoholu. Je¿eli roz-
mawiam ze znajomymi, czy te¿ kolegami lub kole¿ankami, którzy
maj¹ problem z alkoholem stanowczo temu zaprzeczaj¹. Ja dosko-
nale zdajê sobie sprawê z tego, ¿e jest siê trudno przyznaæ do tego
i powiedzieæ -tak ja jestem alkoholikiem.

Sam to przechodzi³em i przez wiele lat ¿y³em w zak³amaniu,
mimo i¿ wiedzia³em, ¿e ze mn¹jest co� nie tak. Nie pomaga³y pro�-
by rodziny ani bliskich, gdy¿ zawsze twierdzi³em, ¿e jak chcê to
potrafiê nie piæ.

Na pocz¹tku mi siê to nawet udawa³o. Przychodzi³ miesi¹c sier-
pieñ, który jest miesi¹cem trze�wo�ci, adwent i post i wtedy potrafi-
³em wytrwale trwaæ w trze�wo�ci. T³umaczy³em wiêc sobie, ¿e nie
jestem alkoholikiem, bo jak chcê to nie pijê. A jednak po czsie oka-
za³o siê, ¿e by³y to ju¿ objawy choroby alkoholowej, i tak siê ci¹gnê-
³o przez kilka lat, tak a¿ zosta³em ca³kowicie zniewolony przez alko-
hol. Przez pewien czas w moim ¿yciu na pierwszym miejscu by³
alkohol, pó�niej rodzina, praca i wszystkie inne sprawy. Po prostu
sta³em siê bezsilny wobec alkoholu. Alkohol sta³ siê wa¿niejszy na-
wet ni¿ jedzenie. Gdy siê ju¿ tak sta³o, pomimo tego ¿e wiedzia³em,
i¿ jest �le, to jednak ci¹gle twierdzi³em -ja nie jestem alkoholikiem !
Dopiero gdy straci³em pracê i zdrowie wtedy zacz¹³em zdawaæ so-
bie sprawê z tego, ¿e jestem chory, ale i to mn¹ nie wstrz¹snê³o. Nie
wyobra¿a³em sobie dalszego funkcjonowania bez alkoholu. Ka¿dy
dzieñ ju¿ naprzód planowa³em jak i co zrobiæ, aby ju¿ na jutro mieæ
�rodki na kupno alkoholu. Kiedy brakowa³o mi pieniêdzy, to dziêki
uprzejmo�ci sprzedawców bra³em na krechê.

I to w³a�nie w ten sposób zaczê³o siê okradanie mojej rodziny,
chocia¿ wtedy nie zdawa³em sobie jeszcze z tego sprawy.

Jak i co zrobi³em, ¿e w dniu dzisiejszym jestem trze�wy i szczê-
�liwy postaram siê opisaæ w nastêpnym numerze �Naszej Trójw-
si�, gdy¿ w³a�nie podzielenie siê swoj¹ chorob¹ alkoholow¹, pra-
gn¹³bym zachêciæ ludzi z problemem alkoholowym, aby nie zwle-
kali tak jak ja. Z chorob¹ alkoholow¹ da siê ¿yæ i do tego mo¿na
byæ bardzo szczê�liwym. Nie warto marnowaæ pieniêdzy, niszczyæ
zdrowia, nara¿aæ swojej rodziny i bliskich na cierpienie. A tak jak
wiemy nie ma takiego cz³owieka, który pokona³by alkohol.

Je¿eli drodzy czytelnicy bêdziecie mieli jakie� w¹tpliwo�ci lub
zastrze¿enia do moich opisów z mych osobistych prze¿yæ, to pro-
szê zadzwoniæ w ka¿dy wtorek od 17,00 do 20,00 pod numer 855
61 52 lub zostawiæ wiadomo�æ na sekretarce.

Je¿eli nie bêdziecie mieli nic przeciwko mojemu artyku³owi, to
w nastêpnym numerze spotkamy siê znowu.

AA
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Drug¹ czê�æ wiadomo�ci o zak³adaniu ogrodu zacznê od
zmianowania czyli nastêpstwa uprawy ro�lin.

Ogólnie mówi¹c p³odozmian to plan zmianowania  na okre-
�lon¹ liczbê lat. Opiera siê na podstawowych zasadach zwi¹za-
nych z potrzebami ro�lin, mo¿liwo�ciach nawozowych danego
gospodarstwa, warunkach ekonomicznych i przyrodniczych.

Mo¿na stosowaæ p³odozmiany wieloletnie ale najprostszym
jest trzyletni. Pole najlepiej jest podzieliæ na trzy czê�ci. Na jed-
n¹ daæ nawóz (obornik) i uprawiaæ warzywa, które go najbar-
dziej potrzebuj¹ (ogórki, kapusta itp.).

Na pozosta³ych jarzyny zgodnie z ich wymaganiami 1 rok
po oborniku lub 2 lata po oborniku.

      I rok                            II rok                      III rok
a) kalafior a) cebula a) marchew
    (kapusta)     pietruszka     groch
    ogórek
        á
 obornik

b) cebula b) marchew b) kapusta
    pietruszka      groch     ogórek

     á
 obornik

c) marchew c) kapusta c) cebula
    groch     (kalafior)     pietruszka

    ogórek
     á
    obornik

W ogrodnictwie bardzo dobrze zdaje egzaminy nawóz ku-
rzy, który zawiera b. du¿o wapnia i nadaje siê pod warzywa,
które lubi¹ �rodowisko zasadowe.

Warto�æ nawozów
H

2
0 azot  fosfor  potas  wapnia

Bydlêcy 77,5  0,74  0,16  0,40  0,31
Kurzy 56,0  1,63   1,54  0,85  2,40
Poniewa¿ nawóz kurzy jest bardzo ostry, nale¿y go stoso-

waæ ostro¿nie. Najlepiej jesieni¹, a je�li chcemy nim zasilaæ ro-
�liny ju¿ rosn¹ce to nale¿y go przefermentowaæ 2 tygodnie, a
pó�niej rozwodniæ w stosunku 1:20.

W ogrodzie nale¿y wyodrêbniæ kawa³ek pola na ro�liny, które
nie bêd¹ braæ udzia³u w p³odozmianie, poniewa¿ przebywaj¹
na swoim stanowisku d³u¿ej np.: truskawki, poziomki, rabar-
bar, cebula siedmiolatka, lubczyk itd.

One szczególnie wymagaj¹ starannej uprawy i nawo¿enia gle-
by przed posadzeniem gdy¿  potem mo¿emy je jedynie zasilaæ.

Poniewa¿ nasz teren nie jest szczególnie korzystny dla wa-
rzyw ze wzglêdu na d³ugotrwa³e ch³ody wiosenne, przymrozki
i krótki okres wegetacji polecam bardzo stosowanie agrow³ók-
niny, która przy�piesza i zwiêksza plony a tak¿e zabezpiecza
przed niektórymi szkodnikami a nawet chorobami.

Jednym jeszcze bardzo wa¿nym elementem prowadz¹cym
do udanego plonu jest dobór odmiany warzyw. Pani doktór Stec
z ODR w Bielsku-Bia³ej na moj¹ pro�bê uczy³a na szkoleniach
jak kupowaæ nasiona aby ogród by³ dla nas bardziej op³acalny.

Dzi� wiêc przypomnê tylko kilka z nich.
Sa³aty
BONA - do uprawy w z³ych warunkach, zwiêz³e g³ówki
SABA - bardzo wczesna, do uprawy ca³orocznej

ARKA - do ca³orocznej uprawy, g³owy du¿e �cis³e,
JANA - ozdobna (na wesela) - zielona, dêbolistna - smaczna
IWA - czerwona, ozdobna do dekoracji.
Kapusta bia³a g³owiasta
ADMIRAL F1 - wczesna, g³ówki niepêkaj¹ce (dobra na su-

rówki)
CONSUL F 1 - odmiana letnia, niepêkaj¹ce g³ówki, wys.

zawarto�æ cukru i niska zawarto�æ azotanów
KAMIENNA G£OWA - pó�na na kiszenie
ATRIA F 1 - b.d. do kiszenia, pó�na
Pomidory
KORALIK - owoc wisienki, ozdobny, odporny na zarazê

ziemniaczan¹,
ATOL - odmiana kar³owata, b. wczesna, owoce du¿e i smaczne
Ogórki
ALLADYN F 1, KRAK F 1 - (bez goryczy) dobra na ogórki

konserwowe)
CEZAR F1, PARYS F1 - na konserwowanie i kiszenie
IZYD F1 - bardzo plenny dobry do kiszenia i konserwowania
BORUS F 1 - dobry do kiszenia i na ma³osolne, nie tworzy

pustych komór
Marchew
NANTEJSKA -  stara, dobra odmiana, b. s³odka, dobra dla

dzieci
BOLERO - odporna na choroby, s³odka, �redniowczesna,

zawiera ma³o azotanów
Pietruszka
VISTULA - jesienno-zimowa
Burak æwik³owy
GLOB F1 - odporny na wybijanie pêdów kwiatowych, ko-

rzeñ owalny, wysoka jako�æ i walory smakowe
Pasternak
MARROW IMPROWED - odporny na choroby i przymrozki
Rzodkiewka
KARMEN - czerwona
OPOLANKA, SILEASIA - paluszkowe
ZLATA - o ¿ó³tej skórce ø 5 cm odmiana czeska
Cebula
EFEKT - �rednio pó�na, b. d³ugie przechowywanie
EXIBITION - b. b. du¿e cebule (do 1 kg)
Groch
JANTAR - wczesny, z³oty medal �POLAGRA 98�
Koper
AMAT - bardzo aromatyczny, du¿e baldachy
Nie twierdzê niestety, ¿e te odmiany mo¿na znale�æ w ka¿-

dym  sklepie ogrodniczym, ale warto poszukaæ, lub zamawiaæ a
wtedy zobaczymy co nam wyro�nie!

My�lê, ¿e przy starannej uprawie plon powinien byæ lepszy
ni¿ zwykle.

¯yczê powodzenia
st. specjalista d/s rolnych i WGD, Maria Szotkowska

Literatura
Wykaz odmian nasion warzyw opracowany przez pani¹ dok-

tór Mariê Stec z ODR Bielsko-Bia³a.

O   WARZYWACH   W   NASZYM   OGRODZIE



10  l  Nasza Trójwie� MARZEC  2003

Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa

Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych
Warszawa

Og³aszaj¹ czwart¹ edycjê konkursu
na projekt realizowany we wsiach i miasteczkach

do 6000 mieszkañców

NASZ SPOSÓB NA BIEDÊ NA WSI
czyli

co mo¿na zrobiæ za 10 000 z³otych by ograniczyæ biedê
w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?

Na czym polega udzia³ w konkursie i kto mo¿e wzi¹æ w
nim udzia³
- Udzia³ w konkursie polega na zg³oszeniu projektu, którego
istot¹ bêdzie próba trwa³ego ograniczenia biedy, zwalczania
przyczyn ubóstwa (w tym bezrobocia), a tak¿e przeciwdzia-
³ania pog³êbianiu siê bierno�ci i bezradno�ci wobec trudnych
sytuacji ¿yciowych.
- Organizacje - wnioskodawcy musz¹ mieæ swoj¹ siedzibê
na terenie gminy, w której projekt bêdzie realizowany. O
dotacje nie mog¹ wystêpowaæ podmioty prowadz¹ce dzia-
³alno�æ dla zysku.
- W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ organizacje pozarz¹dowe:
stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje  religij-
ne, niepubliczne instytucje opiekuñczo-wychowawcze, ko-
mitety spo³eczne, kluby pracy, organizacje m³odzie¿owe,
�wietlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi,
a tak¿e so³ectwa, rady so³eckie, parafie, kluby sportowe,
ochotnicza stra¿ po¿arna, ko³a gospodyñ wiejskich i inne or-
ganizacje, które wska¿¹ we wniosku, ¿e potrafi¹ osi¹gn¹æ
cel konkursu. Ka¿da organizacja mo¿e z³o¿yæ tylko jeden
wniosek.
- Realizacja projektu powinna siê rozpocz¹æ po 31 lipca 2003
r. i nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 18 miesiêcy. Maksymalna
kwota, o któr¹ mo¿na siê ubiegaæ wynosi 10.000 z³otych,
minimalna 2.500 z³otych.
Wniosek z dopiskiem �Nasz sposób na biedê na wsi� nale¿y
przes³aæ poczt¹ do 31 marca 2003 roku (decyduje data stem-
pla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygniêty do 10 czerwca 2003 r.
Co powinien zawieraæ wniosek oraz kryteria stosowane przy
ocenie projektu s¹ do wgl¹du w Gminnym O�rodku Kultury
Istebna nr 68.
W konkursie zostan¹ przyznane nagrody w wysoko�ci od
2.500 do 10.000 z³. £¹czna kwota nagród wyniesie maksy-
malnie 300.000 z³. Instytucj¹ finansuj¹c¹ jest Fundacja Wspo-
magania Wsi.
Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bu³hak pod
numerem:
(022) 636 25 70 - 75
lub adresem e-mail: jduriaszbulhak@fww.org.pl
Nades³anie wniosku oznacza zgodê na upowszechnienie opisu
projektu przez organizatorów konkursu i przetwarzanie da-
nych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.

Niechaj ten wiersz...
Dzisiaj jest �wiêto mamy i pani,
która nas uczy,
Basi i Ani
Krysi co z³oty splata warkoczyk,
co ma niebieskie jak Wis³a oczy.

Dzisiaj jest �wiêto wszystkich dziewczynek,
Ma³go�, Balbinek i Katarzynek,
w Gdañsku, sk¹d p³ynie siê do Afryki,
W Toruniu, gdzie s¹ pyszne pierniki,
w Warszawie w której �piewa Syrena,
w Krakowie, w którym smoka ju¿ nie ma.

Dzisiaj jest �wiêto wszystkich dziewczynek,
�l¹skich Barbórek i Karolinek,
góralskich Jagu�, Mary� i Hanek,
którym podzwania dzwonek u sanek,
niechaj siê ciesz¹ tak jak co roku,
to dla nich wyjrza³ spod �niegu krokus.

Ja te¿ przesy³am ¿yczenia szczere
dla wszystkich Ewu�, Agnieszek, Teres,
niechaj ten wiersz,
s³oñce czy deszcz,
kwitnie jak krokus, �piewa jak �wierszcz.WIELKI BAL PRZEBIERAÑCÓW- sze�ciolatków

Przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Istebnej, ju¿
po raz drugi bawili siê na Balu Przebierañców w Stra¿nicy
w Istebnej.

W tym roku, aby by³o nam jeszcze weselej i rado�niej, za-
prosili�my do wspólnej zabawy dzieci z oddzia³ów przedszkol-
nych Gminnego Przedszkola w Koniakowie i Jaworzynki. By³o
nas razem 133 dzieci.

Sze�ciolatki z innych miejscowo�ci przyjecha³y z rodzica-
mi specjalnymi autobusami i o godzinie 16.00, 22 stycznia, roz-
pocz¹³ siê II Wielki Bal Przebierañców.

Bal prowadzony by³ przez prawdziwych i prze�miesznych
wodzirejów, którym pomaga³y panie nauczycielki, równie¿ od-
powiednio przebrane. (dok. na str. 11)

Z ¯YC IA   SZKÓ£
P O D S T A W O W Y C H
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Rodzice przygotowali dla swych pociech przeró¿ne stroje -
pomys³owe, kolorowe i weso³e. W niektórych dzieci by³y nie-
rozpoznawalne, co wywo³ywa³o wiele �miesznych sytuacji.

Podczas ¿ywio³owej zabawy - tañców i wielu konkursów
zorganizowanych przez opiekunów, mamusie podziwia³y swo-
je pociechy, kosztuj¹c domowych wypieków.

Wielki Bal Przebierañców przebiega³ rado�nie. Dzieci nie
chcia³y zakoñczyæ mi³ej zabawy, rozstaæ siê za sob¹, odje¿d¿aæ
do swych domów, my�lê, ¿e te wspania³e, radosne chwile,
uwiecznione na wielu zdjêciach, pozostan¹ w ich sercach i pa-
miêci na wiele, wiele lat.

Pozwoli³ te¿ dzieciom na ponowne spotkanie i bli¿sze po-
znanie, bo przecie¿ byli�my ju¿ razem jesieni¹ w Teatrze Lalki
�Banialuka� w Bielsku-Bia³ej, a wiosn¹ pojedziemy na praw-
dziwy seans filmowy do kina.

Serdecznie dziêkujê Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Isteb-
nej za nieodp³atne udostêpnienie sali, Gminnemu O�rodkowi
Kultury za pomoc finansow¹, a rodzicom za pomoc w organi-
zacji imprezy.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Istebnej
El¿bieta Studziñska

Bal Karnawa³owy Rady Rodziców
Tradycj¹ Szko³y Podstawowej nr 1 w Koniakowie jest

organizacja tzw. Bali Rodzicielskich przygotowywanych
przez rodziców uczniów klas szóstych i Radê Rodziców.

Tak¹ formê organizacji bali dochodowych dla szko³y przy-
jêto na zebraniu rodziców 4 lata temu i okaza³o siê dobrym po-
mys³em.

Dochód z balu przeznaczony jest czê�ciowo na dofinanso-
wanie wycieczki uczniów klas szóstych, a czê�ciowo na zakup
sprzêtu potrzebnego szkole.

W tym roku, dziêki zaanga¿owaniu rodziców bal zorgani-
zowany 25.01.2003 r., uda³ siê wspaniale. Prawie wszyscy ba-
wili siê szampañsko do samego rana przy doborowej orkiestrze
p. Boles³awa Kaczmarzyka w sali OSP udostêpnionej szkole
nieodp³atnie.

O pieni¹dze i pomoc rzeczow¹ zabiega³ pan Stanis³aw Le-
gierski, który by³ jednocze�nie g³ównym organizatorem balu,
przy wspó³pracy p. Lucyny Legierskiej. Ca³¹ obs³ugê zapewni-

li rodzice klas szóstych - przygotowali posi³ki, zapewnili kelne-
rów, dekoracje, dowóz materia³ów, pakowanie fantów itp. Za
pracê i jak¹kolwiek pomoc serdecznie  dziêkujemy.

W imieniu uczniów SP 1 Koniaków i ich rodziców chcieli-
by�my tak¿e serdecznie podziêkowaæ wszystkim sponsorom,
których jest naprawdê du¿o. Dziêkujemy za ka¿d¹, choæby naj-
drobniejsz¹ pomoc.

Lista sponsorów:
OSP Koniaków - nieodp³atne udostêpnienie sali
Kawulok Andrzej - Tartak - Bucznik Istebna
Kamiñski Andrzej - sklep �Rema�
BOD Golik - Jaworzynka
Suszka Marian - zegarmistrz Istebna
Zeman Szczepan - Koniaków
Legierski Tadeusz �Zajazd u Kiepusa� - Koniaków
£upie¿owiec Jan - Koniaków
Waszut Helena - sklep warzywny Koniaków
Skurzok Franciszek - kwiaciarnia Koniaków
Legierski Jerzy - bar Koniaków - Szañce
Zawada Stanis³aw - stolarz Koniaków
Spó³dzielnia Us³ug Produkcyjnych Koniaków
Golik Mariola - kawiarnia Szañce Koniaków
Lys Fusion Poland - Istebna
Piekarnia Koniaków
Kukuczka S-C Koniaków 849
Zawada Piotr - Koniaków - Wo³owa
Sklep AM Legierski S.C.
Miku³a Ryszard
PHG Golik Jan - Koniaków
ZPU �Anex�  Suszka Anna - Koniaków
Roman Czubaj - szklarstwo - Koniaków
Dziêkujemy równie¿ sponsorom anonimowym.
Takie wspólne bale nauczycieli z rodzicami to nie tylko

zarobek na szczytne cele, ale i mo¿liwo�æ bli¿szego poznania
siê i wspólnej, przyjemnej zabawy.

Mamy nadziejê, ¿e tradycja bali nie zaginie i w przysz³ym
roku równie¿ bêdziemy wszyscy doskonale siê bawiæ.

Przewodnicz¹ca Rady Rodziców - Miros³awa Matuszny
Dyrektor Szko³y - mgr Danuta Legierska

WIELKI BAL PRZEBIERAÑCÓW- sze�ciolatków
dok. ze str. 10

W I E � C I   Z   G I M N A Z J U M

�40 LAT MINÊ£O�
W tym roku mija 40 rocznica dzia³alno�ci szkolnictwa

ponadpodstawowego obecnie ponadgimnazjalnego w Gmi-
nie Istebna. Z tej okazji, chcia³bym Wam drodzy mieszkañcy
Trójwsi Beskidzkiej: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, przed-
stawiæ w kilku s³owach historiê Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Istebnej. Pierwsz¹ szko³¹ ponadpodstawow¹ w na-
szej miejscowo�ci, by³a powo³ana dnia 1.09.1963 r. Szko³a Przy-
sposobienia Rolniczego. Jej kierownikiem by³ - p. mgr Franci-
szek Sikora, który tak¿e by³ wieloletnim kierownikiem Szko³y
Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej. Dla niego
najwa¿niejsze by³o to, ¿e absolwenci szkó³ podstawowych mogli
mieæ wy¿sze wykszta³cenie ni¿ podstawowe i zdobywaæ je w
swojej gminie w czasach ograniczeñ politycznych. Mie�ci³a siê
w obecnym Domu Nauczyciela, znajduj¹cym siê za Niepublicz-
nym Zak³adem Opieki Zdrowotnej �Salus� w Istebnej - Dzielec.

Pierwszymi jej absolwentami byli: Anna Bujok, Jan Bujok,
Helena Bojko, Helena Haratyk, Ewa Heczko, Micha³ Juroszek,
Anna Kawulok, Teresa Kawulok, Alicja Krê¿elok, Helena Ku-



12  l  Nasza Trójwie� MARZEC  2003

kuczka, Helena Kukuczka II, Anna Polok, Jadwiga Polok, Da-
nuta Rabin, Marta Rucka, Henryk Sikora, Helena �liwka. (przy
imionach ¿eñskich nazwiska panieñskie)

W dniu 1.09.1970 r. SPR zosta³a przekszta³cona w Zasadni-
cz¹ Szko³ê Rolnicz¹ w Istebnej. Jej dyrektorem by³ p. mgr An-
toni Szczypka.

Od dnia 1.09.1976 r. - do dnia 31.08.1985 by³a to Filia Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczych w Miêdzy�wieciu. Dyrektorem by³ p.
mgr Józef Chmiel.

Od dnia 1.09.1985 r. - do dnia 31.08.1988 r. by³a to Filia
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Cieszynie.

W dniu 1.09.1988 r. zostaje przekszta³cona w Zasadnicz¹
Szko³ê Zawodow¹ w Istebnej, której dyrektorem by³ p. mgr Je-
rzy Turek.

W dniu 1.09.1990 r. zostaje przeniesiona do budynku obec-
nej siedziby Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej - Centrum,
a od dnia 1.09.2001 r. jest wspó³lokatorem szkolnego budynku
ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej
- Zaolziu.

W dniu 1.09.2002 r. powsta³ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Istebnej, w sk³ad którego wchodz¹:

a. Zasadnicza Szko³a Zawodowa:
- klasa wielozawodowa
b. Liceum profilowane:
o profilach
- us³ugowo-gospodarczym,
- kszta³towanie �rodowiska.
Dziêki zapobiegliwo�ci Pani dyrektor od dnia 1.09.2003 r.

w sk³ad ZSP w Istebnej wejdzie Liceum Ogólnokszta³c¹ce Dla
Doros³ych (uzupe³niaj¹ce), które bêdzie szko³¹ wieczorow¹ (o
ile bêd¹ chêtni). Dyrektorem ZSP w Istebnej jest - p. mgr Beata
Go�ciniak, która by³a  wieloletnim dyrektorem Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Istebnej, a tak¿e od dnia 1.09.1999 r. - do dnia
31.08.2000 r. - dyrektorem Gminnego Gimnazjum w Istebnej.

Ja, jako uczeñ Liceum Profilowanego w Istebnej, jestem
bardzo wdziêczny tym, którzy przyczynili siê w ci¹gu 40 lat do
rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego, obecnie ponadgim-
nazjalnego w gminie Istebna.

Dla mnie osobi�cie jest to cenne i bardzo wa¿ne, ¿e mam
przywilej zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowañ
oraz poszerzania swoich horyzontów w szkole �redniej na tere-
nie naszej gminy. I chcia³bym, aby przyszli absolwenci Gmin-
nego Gimnazjum w Istebnej o tym pamiêtali przy wyborze no-
wej szko³y.

A tak¿e to, ¿e bêdê mia³ mo¿liwo�æ przyst¹pienia do matu-
ry, czyli do egzaminu dojrza³o�ci w ukochanej, jak¿e dla mnie
ISTEBNEJ �u �róde³ Olzy ...� Lecz z drugiej strony bardzo nie-
pokoi mnie fakt, ¿e ¿yj¹c w spo³eczeñstwie, w którym kultywu-
je siê tradycjê obchodzenia �okr¹g³ych� rocznic ró¿nych insty-
tucji dzia³aj¹cych na terenie naszej Trójwsi Beskidzkiej, nie
widaæ zainteresowania, by zorganizowaæ obchody z okazji 40-
lecia dzia³alno�ci szkolnictwa ponadpodstawowego, obecnie
ponadgimnazjalnego w gminie Istebna.

Ale mam nadziejê, ¿e taka potrzeba narodzi siê w�ród pierw-
szych absolwentów (wcze�niej wymienionych), którzy nieraz
piastuj¹ obecnie wp³ywowe stanowiska w naszym lokalnym
spo³eczeñstwie. I oby ta potrzeba narodzi³a siê, jak najszybciej.

Na koniec chcia³bym przytoczyæ wiersz pt. �Szko³o moja
mi³a� anonimowego poety:

�Szko³o moja mi³a,
Czy¿by� swoj¹ twarz zmieni³a?
Przecie¿ wiedz¹ ich karmi³a�,
Wszystkie smutki te¿ znosi³a�.
Dzi� o Tobie zapominaj¹,
Nawet Ci co siê tak dobrze maj¹.
Czasem wdziêczno�æ za naukê d³ugo siê musi rodziæ
Aby rocznicê szkolnictwa hucznie obchodziæ.

Jerzy Kêdzior
Kl. I a Liceum Profilowane w Istebnej

Historiê ZSP w Istebnej napisa³em na podstawie archiwum
szkolnego.

I BAL RADY RODZICÓW
W dniu 8.02.2003 r. odby³ siê w budynku OSP w Istebnej

pierwszy bal Rady Rodziców naszego gimnazjum.
Dziêki wsparciu hojnych sponsorów odby³a siê licytacja,

sprzeda¿ fantów w ramach loterii, p¹czków z niespodziank¹.
Rodzice i nauczyciele wspaniale bawili siê przy orkiestrze
Eugeniusza Dragona z Jaworzynki.

Dochód z balu pozwoli nam na zakup pomocy dydaktycz-
nych oraz na dofinansowanie klas trzecich. Jednocze�nie dy-
rekcja gimnazjum sk³ada serdeczne podziêkowanie dla
wszystkich sponsorów oraz rodziców, którzy aktywnie w³¹-
czyli siê w organizacjê balu.

Gra¿yna Kiszczak, dyr. Gimnazjum

W I E � C I   Z   G I M N A Z J U M

�40 lat minê³o� - dok. ze str. 10

RUSA£KA   ¯A£OBNIK
Rusa³ka ¿a³obnik to prawdziwa piêkno�æ, elegancka i gu-

stownie ubarwiona. Szybuje majestatycznie, uderzenia jej
skrzyde³ s¹ d³ugie i silne, choæ potrafi byæ zwinna i gwa³towna.

D³ugo�æ przed-
niego skrzyd³a wy-
nosi 32-37 mm, a
wiêc jest najwiêk-
sz¹ nasz¹ rusa³k¹ i
nale¿y do grupy
kilku najwiêkszych
motyli Polski.

Na widok ¿a-
³obnika ka¿demu
przyrodnikowi ¿y-
wiej uderza serce.

Rozpoznajemy go bez trudu po aksamitnych brunatnych skrzy-
d³ach z ¿ó³tym obrze¿eniem. ¯a³obnik wystêpuje w ca³ej Pol-
sce. Lata na le�nych drogach i polanach na brzegach lasów, a
niekiedy na polnych drogach wokó³ starych drzew li�ciastych.
Lubi spijaæ sok wyciekaj¹cy z uszkodzonych drzew i przejrza-
³ych owoców.

Zimuje w stadium dojrza³ym i dlatego mo¿emy go spotkaæ
ju¿ wczesn¹ wiosn¹ w cieplejsze s³oneczne dni. Po przezimo-
waniu brzegi jego skrzyde³ nie s¹ ¿ó³te, lecz wyblak³e i bia³a-
we. Lata do maja, w górach mo¿emy go spotkaæ jeszcze w czerw-
cu, po czym ginie. W czerwcu ze z³o¿onych wcze�niej jaj wylê-
gaj¹ siê g¹sienice.

¯eruj¹ gromadnie na brzozach, wierzbach i topolach.
Tekst i foto:

Jaros³aw Gil
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Stowarzyszenie Kulturalno - O�wiatowe �Na Groniach�
oraz Ko³o Macierzy Ziemi Cieszyñskiej w Istebnej og³asza:

KONKURS HISTORYCZNO - LITERACKI
pt: KRZY¯E l KAPLICZKI PRZYDRO¯NE

NA TERENIE ISTEBNEJ, JAWORZYNKI, KONIAKOWA

Celem konkursu jest poznanie historii tych szczególnych
miejsc kultu religijnego w naszej okolicy, z którymi wi¹¿¹
siê ludzkie losy, interesuj¹ce wydarzenia i ¿ywa tradycja

religijna.
Zasady Konkursu:
1. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy bez wzglêdu na

wiek.
2. Praca powinna zawieraæ opis jednej kapliczki lub krzy¿a

przydro¿nego, z podaniem jego lokalizacji, historii i okoliczno-
�ci powstania (rok wzniesienia, fundatorzy, intencja po�wiêce-
nia, wa¿ne wydarzenia zwi¹zane z miejscem itp.) Do pracy na-
le¿y do³¹czyæ rysunek lub zdjêcie opisywanego obiektu.

IV Szkolna  Spartakiada  Zimowa
Ju¿ po raz czwarty Szko³a Podstawowa nr l w Koniakowie

zorganizowa³a zimowe zawody sportowe, w których uczestni-
czy³a ca³a m³odzie¿ szko³y i szko³y filialnej z Koniakowa-Ko-
sarzysk. M³odzie¿ bardzo chêtnie bra³a udzia³ w ró¿nych kon-
kurencjach , m.in. w slalomie, w biegach narciarskich, zje�dzie
na �byle czym�, zimowym torze przeszkód, rze�bie w �niegu.

Chocia¿ rywalizacja by³a zaciêta, nie wszyscy stanêli na
podium. Nagrodami i dyplomami wyró¿nieni zostali zdobywcy
trzech 1-wszych miejsc w poszczególnych kategoriach.

Tradycyjnie ju¿ do zabawy do³¹czyli rodzice, którzy wziêli
udzia³ w slalomie. W kategorii kobiet zwyciê¿y³y:

1 miejsce - Ma³gorzata Wawrzacz
2 miejsce - Teresa Juroszek
W kategorii mê¿czyzn:
1 miejsce - Mariusz Waszut
2 miejsce - Czes³aw Legierski

SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT

3. Kryteria oceny: zgodno�æ z prawd¹ historyczn¹, bogac-
two informacji, poprawno�æ jêzykowa, interesuj¹ce ujêcie te-
matu i estetyka pracy.

4. Prace zawieraj¹ce nie wiêcej ni¿ 4 strony formatu A4,
koniecznie podpisane, z podaniem wieku i adresu autora nale¿y
sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z napisem: KAPLICZKA - KON-
KURS w sekretariacie Gimnazjum w Istebnej  lub przesy³aæ na
adres: Schronisko M³odzie¿owe �Zaolzianka� 43-470 Istebna
563 w terminie do 10 czerwca 2003r.

5. Og³oszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i
wyró¿nieñ nast¹pi we wrze�niu 2003 r. o czym wszyscy uczest-
nicy zostan¹ powiadomieni.

Organizatorzy

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej informuje o organi-
zowanych przegl¹dach i konkursach:

1. X Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej ��l¹skie �piewanie"
(zg³oszenia do 15 marca 2003 r.)

2. IV Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Re-
gionalnych �SzykownieWele Gruby Z³ota Kotewka 2003"
(zg³oszenia do 31 marca 2003 r.)

Wszelkie pozosta³e informacje, regulaminy oraz karty
zg³oszeniowe uzyskaæ mo¿na w biurze Gminnego O�rodka
Kultury w Istebnej 68, tel./fax 855 62 08.

3 miejsce - Rafa³ Jakubiec
Po zawodach dla wszystkich dzieci kucharki ze szko³y przy-

gotowa³y pyszn¹ grochówkê, a pañstwo Kawulokowie ufundo-
wali wy�mienite, s³odkie dro¿d¿ówki.

Dzieci mog³y przez ca³y dzieñ nieodp³atnie je�dziæ na wy-
po¿yczonym sprzêcie narciarskim na wyci¹gu Marek.
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IV Zimowa Spartakiada M³odzie¿y
Gimnazjalnej

W dniu 28.02.2003 r. na wyci¹gu �Marek� w Istebnej odby-
³a siê czwarta Zimowa Spartakiada M³odzie¿y Gimnazjalnej.
Uczniowie rywalizowali w slalomie na  nartach, na snowbor-
dzie, biegu narciarskim, zje�dzie na �Byle czym� oraz wykona-
li rze�by w �niegu. We wszystkich konkurencjach startowa³o
wielu uczniów, a po zawodach ka¿dy uczeñ zjad³ ciep³y posi³ek
i napi³ siê gor¹cej herbaty. Dopisa³a dobra pogoda i wspania³e
humory. Spartakiada mog³a siê odbyæ dziêki w³a�cicielom �Ol-
zianki� Pañstwu Beacie i Józefowi Waszut, który nieodp³atnie
wypo¿yczyli wyci¹g i ca³y obiekt narciarski. Bardzo wa¿na by³a
pomoc Urzêdu Gminy w partycypowaniu zakupu nagród i czê-
�ciowym sfinansowaniu posi³ków. Jak zawsze, wspomog³a nas
Pani Emilia Juroszek, funduj¹c du¿¹ ilo�æ kie³basy dla uczest-
ników zawodów.

Dziêkujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili siê do zorganizowania tej imprezy sportowej.

Gra¿yna Kiszczak, dyr. Gimnazjum

W imieniu uczniów naszej szko³y i ich rodziców oraz nauczy-
cieli serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do or-
ganizacji dnia sportu: pp. Beacie i Józefowi Waszutom -za nieod-
p³atne u¿yczenie wyci¹gu i darmowe wypo¿yczanie sprzêtu nar-
ciarskiego, pp.M. Z.Kawulokom - za ufundowanie dro¿d¿ówek
dla wszystkich dzieci, p. Czes³awowi Polekowi, który ju¿ po raz
czwarty zapewnia nam nieodp³atny dowóz na wyci¹g z Konia-
kowa do Istebnej i z wyci¹gu do domu, Gminnemu O�rodkowi
Kultury w Istebnej - za ufundowanie nagród oraz wszystkim ro-
dzicom za pomoc w trakcie trwania zawodów.

Jeste�my bardzo wdziêczni wszystkim sponsorom, bo to
dziêki nim mo¿liwa jest organizacja tak po¿ytecznych i wycho-
wawczych imprez dla uczniów jak Dzieñ Sportu.

Danuta Legierska

IV Szkolna  Spartakiada  Zimowa
dok. ze str. 13

SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT

Wyci¹g wyników sportowych, uzyskanych

przez m³odzików i m³odziczki

MISTRZOSTWA POLSKI
M£ODZIKÓW W BIEGACH

NARCIARSKICH
I. BIEG SZTAFETOWY 16 LUTY 2003 R.
1 m NKS Trójwie� Beskidzka 00:42:50,4
4 

1
S³awomir Ja³owiczor 11:09,2

4
 2

Henryk Kawulok 11:26,5
4 

3
Mariusz Micha³ek 10:41,4

4 
4

S³awomir Dziedzic 9:33,3
Zg³oszonych: 10
Ukoñczy³o: 9
Nie ukoñczyli
6 m MKS Istebna
II BIEG STYLEM KLASYCZNYM 15 LUTY 2003 R.
M³odziczki  3 km
5 m Agata Krê¿elok MKS Istebna 12:45,0
Zg³oszonych: 52
Ukoñczy³o: 51

III BIEG STYLEM DOWOLNYM
M³odziczki 5 km
16 m Agata Krê¿elok MKS Istebna 19:48,2
Zg³oszonych: 53
Ukoñczy³o: 51
IV BIEG STYLEM DOWOLNYM
M³odzicy 5 km
1 m S³awomir Dziedzic NKS Trójwie�

Beskidzka 14:39,8
2 m S³awomir Ja³owiczor NKS Trójwie�

Beskidzka 15:11,1
7 m Mariusz Micha³ek NKS Trójwie�

Beskidzka 16:03,3
10 m Henryk Kawulok NKS Trójwie�

Beskidzka 16:27,3
16 m Micha³ Kobielusz MKS Istebna 17:08,9
28 m Adrian Biernat MKS Istebna 17:32,6
33 m Mateusz Porêbski MKS Istebna 17:55,7
41 m Zbigniew Sikora MKS Istebna 18:38,6
Zg³oszonych: 66
Ukoñczy³o: 58

V. BIEG STYLEM KLASYCZNYM 15 LUTY 2003
M³odzicy 3 km
1 m S³awomir Dziedzic NKS Trójwie� Beskidzka 10:24,4
5 m Henryk Kawulok NKS Trójwie� Beskidzka 11:00,8
9 m Micha³ek Mariusz NKS Trójwie� Beskidzka 11:13,6
14 m S³awomir Ja³owiczor NKS Trójwie� Beskidzka 11:20,7
31 m Micha³ Kobielusz MKS Istebna 12:03,9

IX Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
i M³odzie¿y Polski Juniorów

- wyci¹g wyników sportowych uzyskanych
przez m³odzie¿ naszej gminy

BIEGI NARCIARSKIE

WYNIKI OFICJALNE

Juniorki ML. sprint 1 km F
 Msc.  Nr   Woj.           Nazwisko               Klub                     Rok

4 4 SLK Micha³ek Magdalena NKS Trójwie� 85
18 30 SLK Kubalok Weronika NKS Trójwie� 86

Juniorki sprint 1 km F
2 2 SLK Kohut Anna MKS Istebna SMS 84
8 8 SLK Micha³ek Martyna MKS Trójwie� 84

Juniorzy ML. sprint 1 km F
1 2 SLK ¯yrek Stanis³aw MKS Istebna SMS 85
6 3 SLK Zawada Mariusz MKS Istebna SMS 85
7 11 SLK Wa³ach Jan NKS Trójwie� 85

34 43 SLK Pawlica Robert MKS Istebna SMS 86

Juniorzy sprint 1 km F
1 2 SLK Micha³ak Andrzej MKS Istebna SMS 83
3 4 SLK Moje�cik Wojciech MKS Trójwie� 84

(dok. na str. 15)
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6 7 SLK Ma³yjurek Arkadiusz NKS Trójwie� SMS 83

Juniorki sprint 1 km F
2 2 SLK Kohut Anna MKS Istebna SMS 84
8 8 SLK Micha³ek Martyna NKS Trójwie� 84

Juniorzy sprint 1 km F Kwalif.
2 4 SLK Micha³ek Andrzej MKS Istebna SAM 83
4 6 Moje�cik Wojciech NKS Trójwie� 84
7 5 SLK Ma³yjurek Arkadiusz NKS Trójwie� SMS 83

34 43 SLK Pawlica Robert MKS Istebna SMS 86

Juniorzy ML. sprint 1 km F Kwalif.
2 22 SLK Zyrek Stanis³aw MKS Istebna SMS
3 34 SLK Zawada Mariusz MKS Istebna SMS

11 29 SLK Wa³ach Jan NKS Trójwie�

Juniorki ML. sprint 1 km F Kwalif.
4 28 SIK Michalik Magdalena NKS Trójwie� 85

18 30 SLK Kubalok Weronika NKS Trójwie� 86

Juniorzy b. lacz 10 km F
1 1 Micha³ek Andrzej MKS Istebna SMS 83
2 2 Moje�cik Wojciech NKS Trójwie� 84
3 4 Ma³yjurek Arkadiusz NKS Trójwie� SMS 83

Juniorzy ML. 5 km CL
1 77 SLK Zowada Mariusz MKS Istebna SMS 85
3 68 SLK ¯yrek Stanis³aw MKS Istebna SM 85

12 80 SLK Wa³ach Jan NKS Trójwie� 85
18 51 SLK Pawlica Robert MKS Istebna SMS 86

Juniorki ML 5 km CL
14 113 SLK Micha³ek Magdalena NKS Trójwie� 85
20 117 SLK Weronika Kubalok NKS Trójwie� 86

Juniorki b. lacz 5 km F
1 18 Kohut Anna MKS Istebna SMS 84
7 24 Micha³ek Martyna NKS Trójwie� 84

Juniorki 10 km CL
2 30 Kohut Anna MKS Istebna SMS 84
2 4 Micha³ek Martyna BKS Trójwie� 84

Juniorzy 15 km CL
1 17 Micha³ek Andrzej MKS Istebna SMS 83
1 6 Moje�cik Wojciech NKS Trójwie� 84
3 19 Ma³yjurek Arkadiusz NKS Trójwie� SMS 83

34 59 Pawlica Robert MKS Istebna SMS 86

Juniorzy ML 10 km F
1 67 Zowada Mariusz MKS Istebna SMS 85
3 69 Walach Jan NKS Trójwie� 85

16 71 ¯yrek Stanis³aw MKS Istebna SMS 85

Juniorki ML. 7,5 km F
9 111 SLK Kubalok Weronika NKS Trójwie� 86

BIEGI NARCIARSKIE
WYNIKI OFICJALNE

dok. ze. str. 14 Pierwsze wzmianki o specjalnym �wiêcie tylko dla kobiet
odnajdujemy w staro¿ytno�ci. Tam w Grecji, mê¿atki o niena-
gannej reputacji organizowa³y festyn ku czci bogini ¿ycia i �mier-
ci. �wiêtowa³y trzy dni w pa�dzierniku, tu¿ przed jesiennymi
siewami. Pierwszego dnia, poszcz¹c rozmy�la³y. Nastêpnego -
tañczy³y, trzeciego za� sk³ada³y ofiarê z zabitego wcze�niej pro-
siaka. Po�wiêcone miêso wraz z nasionami mieszano i rozrzu-
cano po polach. Pó�niej Greczynki obchodzi³y TESMOFORIE
i �wiêto ANTESTERIÓW. Kiedy czas �wietno�ci kultury hel-
leñskiej min¹³, razem z nim zaginê³o gdzie po drodze �wiêto-
wanie niewiast.

Kolejne wzmianki o kobiecym �wiêtowaniu odnajdujemy
dopiero w 1824 roku. Wtedy to praczki z Bonn-Beuel urz¹dzi³y
sobie huczne zapusty. Podczas nich przebrane chodzi³y od go-
spody do gospody, tañczy³y, �piewa³y i pi³y, odrywaj¹c siê od
prozy ¿ycia.

20 lutego 1829 roku zosta³ uznany jako pierwszy dzieñ wy-
zwolonych kobiet. W tym dniu Amerykanki wysz³y na ulice,
domagaj¹c siê praw politycznych dla wszystkich kobiet. Uro-
czyste obchodzenie tego dnia w USA wesz³o do kalendarza od
20 lutego 1909 roku, bowiem od tego dnia co roku kobiety
wychodzi³y na ulice, aby propagowaæ idee socjalistyczne i ¿¹-
daæ praw wyborczych dla siebie. Dwa lata pó�niej do obcho-
dów przy³¹czy³y siê panie z Danii, Austrii, Szwajcarii i Nie-
miec. Bratnia Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, solidary-
zuj¹c siê z nimi wyda³a na ich cze�æ ulotkê w nak³adzie 2,5
miliona egzemplarzy. Obchody sta³y siê popularne, zewsz¹d
p³ynê³y wyrazy poparcia. Mety L. Stern - nowojorska dzia³acz-
ka socjalistyczna - napisa³a z tej okazji specjalny list: �Amery-
kañskie socjalistki z uczuciem rado�ci pozdrawiaj¹ pierwszy
Dzieñ Kobiet towarzyszek niemieckich. To na ziemi amerykañ-
skiej dojrzewa³a my�l narodowej, socjalistycznej demonstracji
na rzecz praw wyborczych kobiet. Narodowy Komitet Partii
Socjalistycznej udzieli³ entuzjastycznego poparcia tej inicjaty-
wie. (...) Pod sztandarem miêdzynarodowego socjalizmu kro-
cz¹ proletariuszki wszystkich krajów ku politycznemu i ekono-
micznemu wyzwoleniu!!!�. Nastêpnie zaczê³y przy³¹czaæ siê
Francuzki, Holenderki i Szwedki. W prawdziwie oryginalny spo-
sób dopisa³y siê do tego ³añcuszka sufra¿ystki brytyjskie, które
to, czcz¹c ten dzieñ w 1913 roku, wysadzi³y w powietrze dwo-
rek wiejski konserwatysty i kanclerza Wielkiej Brytanii, Davi-
da Lloyda George�a...

Demonstracja kobiet rosyjskich odby³a siê 8 marca 1917 roku
w Piotrogrodzie. Ten dzieñ zapocz¹tkowa³ falê strajków i za-
mieszek, które u³atwi³y doj�cie bolszewików do w³adzy. Lenin
wdziêczny za ich postawê pisa³: �Nie zwyciê¿yliby�my bez tych
kobiet - bezimiennych ¿o³nierzy rewolucji�. A rz¹d bolszewic-
ki wprowadzi³ ca³kowite równouprawnienie i przeniós³ Dzieñ
Kobiet z lutego na marzec i tak ju¿ pozosta³o do dzisiaj.

DZIEÑ      KOBIET
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* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 13.00-19.00,

* URZ¥D GMINY POK. 117:
wtorki 8.30-11.00

S U P E R  P R O M O C J A
S Y S T E M Y   A L A R M O W E

J U ¯  O D  1 , -  Z £ O T Y C H
MONITORING Z GRUP¥ INTERWENCYJN¥

JU¯ OD 49,18 NETTO
szczegó³y: PHU �TiFOM" Istebna 997

tel. 85-12-852, 0501 626 820
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BIURO ROZLICZEÑ PODATKOWYCH
"BUCHALTER"

Filia Istebna-Andzio³ówka 844;  tel. 855-76-24
Oferujemy wszelkie rozliczenia ksiêgowo-podatkowe oraz ZUS dla Firm.

Rozliczenia roczne osób fizycznych  (PIT).

Hurtownia Rolno-Przemys³owa Rolmozbyt - Jasienica
CZÊ�CI ZAMIENNE DO CI¥GNIKÓW I MASZYN

ROLNICZYCH
CZÊ�CI I �RODKI HIGIENY DO DOJAREK DeLaval

REGENERUJEMY PULSATORY DO DOJAREK
AlfaLaval - tel. 033/815 28 89 PZU UBEZPIECZENIA

l KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/
l ZIELONA KARTA

l KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
l MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUD.
l GOSPODARCZE/ ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Przyjmuje:

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
tel. dom. 8557102 i praca 8556493 - Koniaków Centrum

Dom Handlowy
od wtorku do soboty od 8.00 do 13.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZU
- TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE -

SZEROKI WYBÓR

WARTA SA


