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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

JU¯ ZMARTWYCHWSTA£
Zadzwoni³y dzwony z smuk³ych wie¿y �cian...
G³os echem goniony, wietrzny ziemi pan,
Wdziera siê do chaty i o szybê dzwoni...
i w pa³ac bogaty, ukryty w drzew toni, posy³a tony...

i niezm¹cony pêdzi w dal
i dzwoni w trawie fal po b³oni...

Odbija siê o wie¿y Piastów szczyt
i w smag³ej drzew odzie¿y biegu syt,
wolno przycicha, a echem cicha
w fali drga...

Drga w wód rozczynie,
a¿ siê rozp³ynie
w zmierzchu cie�ni,
uko³ysany tonem pie�ni,
któr¹ lud nuci w peanie chwa³:
Bóg-Syn, Bóg-Cz³owiek ju¿ zmartwychwsta³...

ks. Emanuel Grim
�Ju¿ zmartwychwsta³!�

Ze zbioru: �Z nad brzegów Olzy� wyd. 1913 r.

Z okazji �wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
sk³adam wszystkim mieszkañcom naszej gminy
i go�ciom spêdzaj¹cym u nas �wiêta ¿yczenia,

by w �wiêta Wielkanocne i zawsze
- mi³o�æ Bo¿a wype³nia³a Wasze serca

i przynosi³a rado�æ i pokój do Waszego ¿ycia.
Radosnego Alleluja!

Wójt Gminy

WYBORY SO£TYSÓW I RAD
SO£ECKICH ZAKOÑCZONE

W dniu 23 marca br. w Jaworzynce, 30 marca br. w Isteb-
nej, 6 kwietnia br. w Koniakowie odby³y siê wybory so³ty-
sów i rad so³eckich.

W Jaworzynce so³tysem zosta³ Pawe³ Rucki.
Na cz³onków rady so³eckiej w Jaworzynce wy-
brani zostali: Jan Golik, Miros³aw Kowalczyk,
Józef Kajzar, Tadeusz Juroszek.

W Istebnej so³tysem zosta³ Je-
rzy Micha³ek.

Na cz³onków rady so³eckiej w Istebnej wybrani
zostali: W³adys³aw Zowada, Józef Marekwi-
ca, Jan Marekwica, Henryk Haratyk, Józef
Haratyk, Józef Kawulok, Józef Probosz.

W Koniakowie so³tysem zosta³a Teresa Stañko.
Na cz³onków rady so³eckiej w Koniakowie wy-
brani zostali: Stefan Zawalski, Stanis³aw Le-
gierski, Janusz Waszut, Antoni Kukuczka,
Pawe³ Juroszek.
Nowo wybrani so³tysi pe³nili swoje funkcje w
poprzedniej kadencji.

Najczê�ciej poruszanymi tematami w dyskusji by³y sprawy
budowy i remontów dróg, segregacji i wywozu �mieci, zago-
spodarowania parku w Istebnej Centrum, sprzeda¿y O�rodka
Zdrowia w Istebnej.

Z innych spraw to odbiór programu III telewizji, odwodnie-
nia dróg powiatowych i wojewódzkich oraz budowy chodni-
ków przy tych drogach, promocji wyrobów miejscowych twór-
ców ludowych, trzymania psów na uwiêzi, czêste przerwy w
dostawie pr¹du. Na zebraniu wiejskim w Istebnej podjêto uchwa-
³ê w sprawie organizowania zebrania 2 razy w roku tj. wiosn¹ i
jesieni¹ przed uchwaleniem przez Radê Gminy bud¿etu.

We wsi Jaworzynka przedstawicielka Rady Rodziców apelo-
wa³a o pozostawienie oddzia³ów gimnazjalnych w Szkole Pod-
stawowej nr 1 Jaworzynka.

Sekretarz Gminy

Podziêkowanie
So³tysi - Jerzy Micha³ek z Istebnej, Pawe³ Rucki z Jawo-

rzynki i Teresa Stañko z Koniakowa sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowania wszystkim mieszkañcom so³ectw, którzy g³oso-
wali za ich kandydaturami w wyborach na so³tysów.

WÓJT  GMINY  INFORMUJE
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usuwanie szkód powodziowych

Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel./fax 033
8556500 og³asza przetarg nieograniczony do 30 tys. EURO na
usuwanie szkód powodziowych na drodze Jasnowice-Las we
wsi Istebna o ³¹cznej d³ugo�ci - 303 mb.

Termin realizacji do 26 maja 2003 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na ode-

braæ w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 204. Uprawniony do kon-
taktu z oferentami: Robert Fiedor.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w terminie do dnia 15.04.2003 r. do godz. 10.00. Otwar-
cie ofert nast¹pi w dniu 15.04.2003 r. o godz. 10.15 w Urzê-
dzie Gminy pok. 100.

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

Wójt Gminy, Danuta Rabin

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na remont nawierzchni boiska

Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel./fax 033
8556500 og³asza przetarg nieograniczony do 30 tys. EURO na
remont nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Jaworzynce. Termin realizacji do 15 lipca 2003 r.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na ode-
braæ w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 204. Uprawniony do kon-
taktu z oferentami: Robert Fiedor

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w terminie do dnia 15.04.2003 r. do godz. 11.00. Otwar-
cie ofert nast¹pi w dniu 15.04.2003 r. o godz. 11.15 w Urzê-
dzie Gminy pok. 100.

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

Wójt Gminy, Danuta Rabin

WIOSENNE PORZ¥DKI
Informujê wszystkich mieszkañców gminy, ¿e zgodnie z

ustaw¹ o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach w³a�ci-
ciele nieruchomo�ci zapewniaj¹ utrzymanie czysto�ci i porz¹d-
ku przez uprz¹tniêcie b³ota i innych zanieczyszczeñ (li�ci, �mie-
ci) z chodników oraz poboczy dróg publicznych po³o¿onych
wzd³u¿ ich nieruchomo�ci.

W³a�cicielami nieruchomo�ci w rozumieniu ww. ustawy s¹
równie¿ wspó³w³a�ciciele, u¿ytkownicy wieczy�ci, jednostki
organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w zarz¹dzie
lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nierucho-
mo�ci¹. W zwi¹zku z tym prosi siê mieszkañców o wysprz¹ta-
nie poboczy dróg przylegaj¹cych do posesji, naprawê uszko-
dzonych ogrodzeñ, co w du¿ym stopniu poprawi wizerunek i
estetykê naszej gminy. Wszystkim, którzy zrobili ju¿ porz¹dki
bez naszego apelu serdecznie dziêkujemy, pozosta³ych zapra-
szamy do wspólnego sprz¹tania.

Referent ds. dróg, Robert Fiedor

SEGREGACJA CZYLI RECYKLING
Do worków wrzucamy tylko czyste materia³y!!!
PLASTIK
Tak: tworzywa termoplastyczne, opakowania po p³ynach i napo-
jach, kubki po produktach mlecznych, pojemniki po artyku³ach
sypkich, artyku³y gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych
NIE: brudne opakowania, artyku³y wykonane z po³¹czenia two-
rzyw z innymi materia³ami, woreczki �nylonowe�
PAPIER
TAK: gazety, ksi¹¿ki, zeszyty, katalogi prospekty, foldery,  tor-
by i worki papierowe, tektura i karton oraz opakowania wyko-
nane z tych materia³ów
NIE: papier i tektura pokrywana foli¹ metalow¹ lub tworzywa-
mi sztucznymi (opakowania po napojach, �rodkach spo¿yw-
czych), kalka, zabrudzony i t³usty papier np. z mas³a, margary-
ny, artyku³y wykonane z po³¹czenia papieru z innymi materia-
³ami, drobne papierki
Z£OM METALI
TAK: puszki po konserwach, puszki po napojach, sokach,  drob-
ny z³om ¿elazny, drobny z³om metali kolorowych
NIE: puszki po farbach i lakierach, pojemniki po aerozolach,
inne materia³y

WÓJT  GMINY  INFORMUJE

PUNKTY SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH

Z dniem 15 kwietnia br. uruchomiony zostanie punkt sku-
pu surowców wtórnych w Istebnej - obok magazynu Gmin-
nej Spó³dzielni. Czynny codziennie w godz. od 8.00 - 16.00.

Skupowane bêd¹:
- z³om - 250 z³ za tonê,
- szk³o bia³e - 50 z³ za tonê,
- szk³o kolorowe - nieodp³atnie,
- plastik �pety� - 15 gr. za kilogram,
- makulatura (segregowana tj. osobno
- ksi¹¿ki, gazety, pude³ka) - 12 gr. za kilogram,
- puszki zwyk³e - 2,70 z³ za kilogram,
- aluminium - 3,70 z³ za kilogram,
- mied� - 4,80 z³ za kilogram,
- zbiórka akumulatorów razem z kwasem.

Wiosenne wypalanie traw
W zwi¹zku z nagminnie powtarzaj¹cym siê procederem wy-

palania traw na ³¹kach i pastwiskach oraz spalania wszelkich
odpadów na powierzchni ziemi ponownie przypomina siê ¿e,
zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16.10.1991 r. o
ochronie przyrody:

�Kto wypala ro�linno�æ na ³¹kach i pastwiskach, nieu¿yt-
kach, rowach lub pasach przydro¿nych - podlega karze aresztu
lub grzywny".

Og³oszenie
Gmina Istebna wynajmie mieszkanie komunalne o po-

wierzchni ok. 77 m2 w budynku Szko³y Podstawowej w
Koniakowie Kosarzyskach. Mieszkanie sk³ada siê z 2 po-
koi, kuchni, przedpokoju i ³azienki z WC.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Pa-
ni¹ Danut¹ �liwka tel.8586500 wew. 37 lub z Dyrektorem
Szko³y Pani¹ Danut¹ Legiersk¹ tel. 8556422.

SZK£O
TAK: opakowania ze sz³a, butelki, s³oiki, pojemniki itp.,  st³uczka
szklana wolna od zanieczyszczeñ metalami i tworzywami
NIE: lustra, fajans i porcelana, zu¿yte ¿arówki, kapsle, worki
Przekonaj siê do segregacji �mieci!
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Informacja opisowa z sesji
28 marca 2003 r. o godz. 14,15 odby³a siê sesja Rady Gminy

Istebna. Przewodnicz¹cy Rady Józef Micha³ek otworzy³ sesjê i
stwierdzi³ prawomocno�æ obrad. Nastêpnie radni jednog³o�nie
przyjêli protokó³ z IV sesji Rady, po czym przedstawi³ porz¹-
dek obrad.

W sesji udzia³ wziêli oprócz radnych: Teresa £aszewska - se-
kretarz Gminy, Józef Micha³ek, Wanda Gorzo³ka - skarbnik Gmi-
ny, Krystyna Rucka - redaktor �Naszej Trójwsi", Bogus³aw Juro-
szek - Z-ca Wójta, Teresa £acek - kierownik GOPS.

Ze wzglêdu na to, ¿e na sesje przyby³y przedstawicielki rodzi-
ców Szko³y Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, radny Józef Polok
zaproponowa³ wprowadzenie zmian do porz¹dku obrad i oddanie
im g³osu na pocz¹tku sesji, by nie musia³y czekaæ na wolne wnio-
ski, w których zazwyczaj zabieraj¹ g³os go�cie.

Odby³a siê krótka dyskusja miêdzy radnymi, czy od razu nie
przekazaæ informacji do Komisji Rady. Radny Jan Gazur mówi³,
¿e radni musz¹ siê te¿ przygotowaæ do tematu nie mog¹ byæ zaska-
kiwani. Jednak w g³osowaniu zapad³a decyzja o zaznajomieniu siê
z tre�ci¹ pisma. Przewodnicz¹cy Rady odczyta³ pismo rodziców
uczniów Szko³y Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum w Jawo-
rzynce dotycz¹ce utrzymania klas gimnazjalnych w przysz³ym roku
szkolnym w Jaworzynce. Rodzice obawiaj¹ siê dowozu dzieci i
wymkniêcia siê ich spod kontroli i opieki wychowawczej. Radny
Jan Bocek proponowa³ by nie dyskutowaæ teraz nad tym tematem,
a przekazaæ do rozpatrzenia Komisji Rady.

O g³os poprosi³a Pani Maria £acek � nauczycielka i rodzic dziec-
ka uczêszczaj¹cego do SP Nr 1 w Jaworzynce, która szerzej przed-
stawi³a przyczyny decyzji rodziców. Ze wzglêdu na to, ¿e pad³y
s³owa obra¿aj¹ce personel wychowawczy gimnazjum, zanim Ko-
misja rozpatrzy pismo, musi te¿ odnie�æ siê do zarzutów stawia-
nych Gimnazjum w Istebnej.

Powy¿szy problem przedstawiony by³ te¿ na zebraniu wiejskim
w Jaworzynce, gdzie Wójt Gminy stwierdzi³a, ¿e do przeniesienia
klas gimnazjalnych obliguj¹ j¹ przepisy prawne.

Radny Józef Polok zaproponowa³ uzupe³nienie porz¹dku obrad
jeszcze o 1 punkt � by zapoznaæ radnych z orzeczeniem S¹du Apela-
cyjnego w Katowicach w sprawie za¿alenia na pracê Komisji Wy-
borczej nr 4 w Koniakowie, a dotycz¹c¹ wyboru wójta gminy. Ten
punkt wstawiono do porz¹dku obrad jako punkt 10.

Po przyjêciu ca³ego porz¹dku obrad rozpatrzono sprawozdanie
z wykonania bud¿etu gminy Istebna za 2002 r. Wykonanie bud¿etu
analizowali radni bardzo szczegó³owo na posiedzeniach Komisji.

Komisja Rewizyjna w sk³adzie � radna Stefania Kêdzior , rad-
ny Jacek Ligocki i radny Czes³aw Muszalik szczegó³owo bada³a
zagadnienia zwi¹zane z przetargami i wykonywaniem inwestycji
prowadzonych przez Urz¹d Gminy. Komisja dokona³a kontroli pod
wzglêdem merytorycznym i formalnym. Nie stwierdzi³a ¿adnych
uchybieñ. Wysoko oceni³a prawid³owo wykorzystanie �rodków
bud¿etowych, podkre�li³a zasadno�æ, celowo�æ i oszczêdn¹ gospo-
darkê w tym zakresie . Komisja postawi³a wniosek o udzielenie
Wójtowi Gminy absolutorium. Taki sam wniosek przedstawi³ prze-
wodnicz¹cy Komisji Rozwoju Gospodarczego Prawa i Porz¹dku
Publicznego Pawe³ Rucki. Przewodnicz¹cy Rady odczyta³ opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która stwierdzi³a
zgodno�æ danych zawartych w sprawozdaniu i zaopiniowa³a pozy-
tywnie wniosek o udzielenie absolutorium.

W dyskusji przed udzieleniem absolutorium radni mieli kilka
pytañ i w¹tpliwo�ci. Radny Janusz Juroszek pyta³, czy celowe by³o
wydanie pieniêdzy na boiska w Istebnej, gdy¿ Komisja nie widzia-
³a boiska a oceni³a je pozytywnie. Radna Stefania Kêdzior odpo-
wiedzia³a, ¿e napewno celowe by³o wybudowanie boiska w Isteb-

nej, bo istnieje Klub Pi³karski �Trójwie�� któremu potrzebne jest
boisko na treningi i mecze. A nad zasadno�ci¹ podejmowanych dzia-
³añ nale¿a³o siê zastanowiæ w momencie podejmowania uchwa³y o
budowie boisk, czyli kilka kadencji wstecz. Teraz jest tylko konty-
nuacja zadañ, które kiedy� zosta³y podjête. Radny Jan Golik po-
twierdzi³ opiniê radnej Kêdzior stwierdzi³, ¿e w naszych górskich
warunkach nale¿y te¿ braæ pod uwagê warunki pogodowe, woda zle-
wa siê na boisko i bardzo trudno bêdzie utrzymaæ jego nawierzchniê.

Radny Jan Bocek zaproponowa³, by sprawê boisk od³o¿yæ, zle-
ciæ kontrolê Komisji Rewizyjnej i potem ju¿ zakoñczyæ te wieczne
dyskusje.

Radny podkre�li³, ¿e jest radnym od kilku kadencji i widzi, ¿e
w gminie prowadzone s¹ du¿e inwestycje, które Wójt odwa¿nie
kontynuowa³a. Równie¿ radny Pawe³ Rucki zabra³ g³os w sprawie
boiska pod Skoczni¹. Mówi³, ¿e obserwowa³ prace tocz¹ce siê na
boisku, ale uwa¿a, ¿e tam stale gdzie� wybija woda i wyciska siê
spod ¿wiru. Trawa nie zwi¹za³a siê z pod³o¿em, kilka rozegranych
meczy dope³ni³o zniszczenia nawierzchni. Odno�nie bud¿etu stwier-
dzi³, ¿e jest zadowolony z realizacji bud¿etu, bo jest bardzo du¿o
zrobione. Na posiedzeniach Komisji dog³êbnie dyskutowano nad
realizacj¹ podejmowanych prac. Nale¿y siê za to Wójtowi pochwa³a.

Radny Józef Polok stwierdzi³, ¿e nie mo¿na na sesji trzymaæ
siê �ci�le okre�lonego porz¹dku i choæ w Komisjach siê nad wielo-
ma sprawami dyskutowa³o, nie mo¿na na sesji zamykaæ drogi do
dyskusji, bo miêdzy posiedzeniami Komisji i sesj¹ mo¿e siê wiele
wydarzyæ i tê dodatkowa dyskusjê uwa¿a za normaln¹ w pracy rady.

Radny Jan Golik stwierdzi³, ¿e zyskali�my sporo przez dodat-
kowe subwencje, a radny Henryk Gazurek wyrazi³ s³owa uznania
dla Pani Wójt choæby dlatego, ¿e subwencje, dodatkowe fundusze
i umorzenia pewnych kwot zdobywa siê z wielkim trudem i dlate-
go bêdzie g³osowa³ za udzieleniem absolutorium. Przewodnicz¹cy
Rady uwa¿a, ¿e sprawy boisk zamknie ostatecznie kontrola Komi-
sji Rewizyjnej, a je�li chodzi o bud¿et, to stwierdza, ¿e w poprzed-
niej kadencji te¿ by³ radnym, pewne sprawy mu siê nie podoba³y,
ale nie mia³ na nie wp³ywu. Dlatego wstrzyma siê od g³osu w cza-
sie g³osowania.

Przewodnicz¹cy zarz¹dzi³ g³osowanie w sprawie udzielenia
absolutorium. Za udzieleniem g³osowa³o 9 radnych, 5 wstrzy-
ma³o siê od g³osu (Józef Micha³ek, Józef Polok, Piotr Gburek,
Janusz Juroszek, Pawe³ Ja³owiczor). Tak wiêc Rada Gminy
Istebna udzieli³a Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2002.
Wójt Gminy podziêkowa³a za udzielenie absolutorium.

W punkcie 6 porz¹dku obrad z³o¿ona zosta³a informacja z dzia-
³alno�ci Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej, którym kieruje
pani Teresa £acek.

Ca³o�ciowe sprawozdanie jest wydrukowane w bie¿¹cym nu-
merze �Naszej Trójwsi�. W dyskusji nad tym sprawozdaniem rad-
ny Jan Golik zapyta³ o dop³aty do ¿ywienia dla uczniów szkó³ po-
nadgimnajalnych. Pani £acek odpowiedzia³a, ¿e czeka na decyzjê
z Urzêdu Wojewódzkiego. Je�li bêd¹ dotacje, bêdzie dop³ata.

Radny Piotr Gburek interesowa³ siê ilo�ci¹ osób zatrudnionych
w Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej. Informacjê z dzia³alno-
�ci GOPS przyjêli jednog³o�nie.

W punkcie 7 obrad zosta³ odczytany projekt uchwa³y w spra-
wie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego reali-
zowanego przez gminê przy udziale �rodków SPARD. Radny Jan
Gazur podkre�li³, ¿e jest to bardzo wa¿na sprawa szczególnie dla
Jaworzynki. Uwa¿a, ¿e nale¿y podziêkowaæ gminie za przygoto-
wanie projektów, które s¹ wzorowo przygotowane. Jest to pierw-
szy projekt finansowany z SAPARD-u, trzeba bardzo pilnowaæ ter-
minów i warunków realizacji, by potem móc wystêpowaæ z kolej-

(dok. na str. 4)

RADA  GMINY  UCHWALI£A
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nymi programami, m.in. rozbudow¹ oczyszczalni �cieków w Isteb-
nej i Koniakowie, a tak¿e w innych przysió³kach gminy. Radny
Józef Polok stwierdzi³, ¿e nale¿y ju¿ szukaæ i opracowywaæ nowe
programy, dotyczy to m.in. zagospodarowania parku w Istebnej.
Podziêkowa³ Pani Wójt za skuteczne szukanie �rodków finanso-
wych i prowadzone inwestycje w Jaworzynce. Radny Józef Mi-
cha³ek uwa¿a, ¿e to dobry system � koñczymy pracê w jednej wsi,
przechodzimy do drugiej.

Dyskusje na ten temat zakoñczy³ radny Jan Golik, który mó-
wi³, by Urz¹d Gminy opracowa³ dalsze programy, by le¿a³y goto-
we w biurku, a w razie potrzeby (bo to s¹ przewa¿nie krótkie
terminy) tylko wyci¹gn¹æ z biurka. Uchwa³ê tê radni przyjêli jed-
nog³o�nie.

W punkcie 8 dokonano konsultacji koncepcji zagospodarowa-
nia dzia³ki Istebna Zaolzie. Wójt Gminy przedstawi³a propozycjê
Wojewody �l¹skiego odno�nie zagospodarowania �Trójstyku gra-
nic�. W perspektywie jest budowa � Domu Spotkañ Trzech Naro-
dów�, której s¹ 3 wersje usytuowania.

Na posiedzeniach komisji Rady analizowano te projekty i wszy-
scy radni sk³aniali siê do wybrania wersji II � lokalizacja na Waw-
rzaczowym Groniu. Na sesji ponownie wywi¹za³a siê dyskusja, w
której g³os zabrali radni: Jan Gazur, Józef Polok, Jan Bocek, Jan
Golik, Józef Micha³ek i Pawe³ Rucki. Wszyscy dyskutanci sk³a-
niali siê do tego, by zaproponowaæ Wojewodzie dwie wersje: Waw-
rzaczów Groñ w Jaworzynce i Istebn¹ Zaolzie. Jest to wa¿na inwe-
stycja dla gminy, najwa¿niejsze, by powsta³a. Wojewoda wybierze
koncepcjê w³asn¹ (jedn¹ z dwóch) � bo to on bêdzie j¹ finansowa³.
Przyjêto równie¿ projekt zagospodarowania Trójstyku w �wersji�
uproszczonej, a mianowicie utwardzenie istniej¹cej drogi, budowa
sza³asu do grillowania, zorganizowanie miejsca na odpoczynek (³a-
weczki, sto³y) oraz wytyczenie �cie¿ek spacerowych i rowerowych
oraz tras narciarskich.

W 9 punkcie obrad podjêto uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ Komisje
Rewizyjn¹ do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania
�rodków na utrzymanie dróg w okresie zimowym, budowê boiska
Zaolzie z uwzglêdnieniem �Regulaminu korzystania z boiska� oraz
O�rodek Sportowo-Rekreacyjny �Pod Skoczni¹� w Istebnej. W
dyskusji �ciera³y siê pogl¹dy radnych na temat zakresu i sposobu
kontroli. Radny Leszek Bujok zwróci³ uwagê, ¿e radni mog¹ dzia-
³aæ tylko w zakresie prawa, jakie posiadaj¹. Nie mog¹ na przyk³ad
powo³ywaæ ekspertów spoza rady i zlecaæ im zadania do wykona-
nia, bo kto im za to zap³aci? Radni postanowili dora�nie powiêk-
szyæ sk³ad Komisji rewizyjnej do 5 osób - w jej sk³ad wejdzie rad-
ny Janusz Juroszek i radny Piotr Gburek. Zabieraj¹c g³os w dysku-
sji Wójt Gminy poprosi³a o przeprowadzenie kontroli rzetelnie, bez
zbêdnych emocji, by wreszcie wyzwoliæ siê z podejrzeñ rzucanych
na Urz¹d Gminy w ostatnim czasie. Wyniki kontroli zostan¹ opu-
blikowane w gazetce lokalnej �Nasza Trójwie��. W g³osowaniu za
przyjêciem tej uchwa³y g³osowa³o 12 radnych, 2 radnych wstrzy-
ma³o siê od g³osu.

W punkcie 10 porz¹dku obrad radny Józef Polok przeczyta³
postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach. Na sesji nie ko-
mentowano tego materia³u, tylko podjêto decyzjê, ¿e kiedy ju¿ bê-
dzie wszystko wiadome w tej sprawie, wtedy wydane zostanie spe-
cjalne wydanie �Naszej Trójwsi�, by wszyscy mieszkañcy mogli
zapoznaæ siê z tymi materia³ami. W g³osowaniu nad t¹ propozycj¹
12 radnych by³o za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. Punkt 11 porz¹dku
obrad dotyczy³ odwo³ania Skarbnika Gminy. Wójt odczyta³a wnio-
sek w sprawie odwo³ania Skarbnika Gminy Wandy Gorzo³ka. Pani
Wanda Gorzo³ka z dniem 1 stycznia 2003 r. naby³a prawa emery-

talne i z dniem 30 kwietnia br. pragnie odej�æ na emeryturê. Wy-
chowa³a sobie nastêpczyniê, z któr¹ pracowa³a 7 lat.

Radni � Józef Polok, Jacek Ligocki, Jan Bocek, Pawe³ Rucki,
Jan Golik, Stefania Kêdzior i Jan Gazur w serdecznych s³owach
podziêkowali p. Wandzie za d³ugoletni¹ pracê najpierw w Gromadz-
kiej Radzie Narodowej, a potem Urzêdzie Gminy. Pracowa³a na
ró¿nych stanowiskach, odznacza³a siê zawsze sumienno�ci¹, pra-
cowito�ci¹ i punktualno�ci¹. Za odwo³aniem Skarbnika Gminy glo-
sowa³o 12 radnych 2 wstrzyma³o siê od g³osu. Ze wzglêdu na to,
¿e kandydatka na skarbnika gminy przebywa w szpitalu (po wy-
padku samochodowym), dyskutowano o niej zaocznie. Radny Jó-
zef Polok podda³ w w¹tpliwo�æ wybór kandydatki na skarbnika
gminy ze wzglêdu na to, ¿e by³a cz³onkiem Komisji Wyborczej,
na dzia³alno�æ której wniós³ za¿alenie do S¹du Apelacyjnego p.
Józef  Broda.

Radny Jacek Ligocki stwierdzi³, ¿e to p. Wójt odpowiada za
finanse gminy i ma prawo zg³osiæ kandydata. Radny Leszek Bujok
uwa¿a, ¿e cz³onkowie Komisji Wyborczej w Koniakowie nie po-
pe³nili przestêpstwa karnego, ewentualnie mo¿na mówiæ o prze-
stêpstwie moralnym. Radny Janusz Juroszek stwierdzi³, by decy-
zjê o wyborze skarbnika od³o¿yæ na oko³o 2 miesi¹ce. Z t¹ propo-
zycj¹ nie zgodzi³a siê p. Wójt, gdy¿ Urz¹d nie mo¿e funkcjonowaæ
tak d³ugo bez skarbnika.

W g³osowaniu nad powo³aniem p. Bronis³awy Fiedor na Skarb-
nika Gminy za � glosowa³o 9 radnych, 5 wstrzyma³o siê od g³osu.
W sprawach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Rady poinformowa³ o:
kursach dla radnych organizowanych przez Zwi¹zek Komunalny
Ziemi Cieszyñskiej, zmianach w finansowaniu Policji, odczyta³
odpowied� Starosty Powiatu Cieszyñskiego na za¿alenie o z³e utrzy-
manie dróg zim¹, przekaza³ radnym druki o�wiadczeñ maj¹tkowych,
Redaktor �Naszej Trójwsi� zapyta³a radnych, czy wyra¿aj¹ zgodê
na publikowanie ich nazwisk w omówieniach materia³ów z sesji i
otrzyma³a odpowied� �tak� od wszystkich radnych. Wójt Gminy
z³o¿y³a informacjê na temat dzia³alno�ci miêdzy sesjami, poinfor-
mowa³a o pro�bie O�rodka na Kubalonce o umorzenie podatku i
zaproponowa³a by w przysz³o�ci budynek przedszkola w Istebnej
przeznaczyæ na Dom Spokojnej Staro�ci. Radny Piotr Gburek �
zapyta³ czy jest projekt o�wietlenia ulicznego Krzy¿owa - Czer-
chla. W lu�nej dyskusji na temat poruszonych przez rodziców Ja-
worzynki spraw zwi¹zanych z niew³a�ciwym zachowaniem gim-
nazjalistów z Istebnej, radny Jan Gazur zwróci³ siê do radnego Ja-
nusza Juroszka , nauczyciela gimnazjum w Istebnej o pomoc w
wyja�nieniu tych zarzutów.

Radny Ja³owiczor pyta³, kiedy nast¹pi przebudowa sieci Dura-
je, Ma³yjurki, a radny Jan Golik � gdzie sk³adowaæ szlakê zgarniê-
t¹ z dróg.

Sekretarz Gminy Teresa £aszewska poinformowa³a, ¿e do tej
pory (termin up³ywa 15 kwietnia br. ) nikt nie z³o¿y³ oferty na dzier-
¿awê obiektu Pod Skoczni¹ w Istebnej, która by³a og³oszona w
Naszej Trójwsi w poprzednim numerze.

Na tym zakoñczono V sesje Rady Gminy Istebna.
oprac. K. Rucka

Na V sesji podjêto uchwa³y w sprawach:
- finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego re-

alizowanego przez Gminê Istebna przy udziale �rodków SAPARD,
- odwo³ania z dniem 30 kwietnia 2003 r. Wandy Gorzo³ka ze

stanowiska Skarbnika Gminy,
- powo³ania z dniem 1 maja 2003 r. Bronis³awy Fiedor na sta-

nowisko Skarbnika Gminy - g³ównego ksiêgowego bud¿etu.

Informacja opisowa z sesji - dok. ze str. 3

RADA  GMINY  UCHWALI£A
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NOWE OP£ATY PASZPORTOWE!
Z dniem 25.03.2003 r. obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce op³aty pasz-

portowe:
1. wydanie paszportu uprawniaj¹cego do wielokrotnych wy-

jazdów za granicê - 100 z³
2. dzieci do lat 16 - 30 z³
3. Za okazaniem legitymacji lub ostatniego odcinka renty:

- uczniowie powy¿ej 16 lat i studenci - 50 z³
- osoby przebywaj¹ce w domach pomocy spo³. lub korzystaj¹-

cych z zasi³ków sta³ych z pomocy spo³ecznej - 50 z³
- emeryci, renci�ci a tak¿e wspó³ma³¿onkowie pozostaj¹cy na

ich wy³¹cznym utrzymaniu - 50 z³
- kombatanci - 50 z³

4. Nie pobiera siê op³aty od:
- osób, które maj¹ ukoñczone 70 lat ¿ycia,
- wyje¿d¿aj¹cych za granicê w celu d³ugotrwa³ego leczenia lub

operacji
- ¿o³nierzy niezawodowym wyznaczonym do pe³nienia s³u¿by

poza granicami
- osób, które z³o¿y³y podanie o wymianê paszportu z powodu

jego wady technicznej
5. Op³aty za utracony paszport z przyczyn zawinionych przez

posiadacza - 300 z³
6. W razie kolejnej utraty wa¿nego paszportu - 400 z³

Anna Kukuczka

SPRAWOZDANIE GMINNEGO O�RODKA POMOCY
SPO£ECZNEJ W ISTEBNEJ

Pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa
powo³an¹ do niesienia pomocy osobom i rodzinom, które zna-
laz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i nie s¹ w stanie jej sa-
modzielnie rozwi¹zaæ.  Realizacja tej pomocy mo¿liwa jest
dziêki pe³nemu rozeznaniu �rodowiska. Pomoc spo³eczna w
Gminie Istebna jest realizowana przede wszystkim poprzez
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej.

Do O�rodka Pomocy spo³ecznej mog¹ zg³aszaæ siê osoby,
które znajduj¹ siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Pomoc ta przy-
s³uguje:
- wszystkim osobom maj¹cym obywatelstwo polskie zamiesz-

kuj¹cym i przebywaj¹cym na terytorium Polski,
- cudzoziemcom zamieszkuj¹cym i przebywaj¹cym na teryto-

rium Polski, posiadaj¹cym zezwolenie na pobyt sta³y lub sta-
tus uchod�cy.
O�rodki Pomocy Spo³ecznej pomagaj¹ potrzebuj¹cym w

ró¿ny sposób w formie pieniê¿nej, jak i rzeczowej, w tym
miêdzy innymi:
- zorganizowano us³ugi opiekuñcze dla osób starszych i cho-

rych,
- pokryto wydatki na �wiadczenia zdrowotne,
- zorganizowano poradnictwo prawne i psychologiczne,
- pomoc w staraniach o dom pomocy spo³ecznej,
- udzielono pomocy finansowej i rzeczowej,
- dystrybucja odzie¿y rodzinom potrzebuj¹cym,
- udzielono pomocy w formie pracy socjalnej.

Pomoc w formie pracy socjalnej by³a realizowana przez
pracowników socjalnych w Gminnym O�rodku Pomocy Spo-
³ecznej w Istebnej w nastêpuj¹cy sposób:
- pomoc osobom i rodzinom poprzez ukierunkowanie do od-

powiednich instytucji,
- umówienie rodzin ze specjalistami poradni psychologicznej,
- skierowanie wniosków do s¹du o objêcie rodziny nadzorem

kuratorskim,
- utrzymywanie �cis³ej wspó³pracy z kuratorami, czêste odwie-

dziny w rodzinach,
- pomoc w redagowaniu pism procesowych m.in. : pozew o

ustalenie ojcostwa i alimenty, pozew o rozwód, separacjê, po-
zew o rozdzielno�æ maj¹tkow¹ miêdzy ma³¿onkami,

- pomoc w wype³nianiu ró¿nego rodzaju wniosków i pism urzê-
dowych m.in.: wnioski na zasi³ek rodzinny, wnioski do fun-
duszu alimentacyjnego, wnioski do komornika, redagowanie
pism do ZUS, Urzêdu Skarbowego itp.

- wspó³praca ze szko³ami, pedagogiem szkolnym w zakresie
uzyskania informacji o ma³oletnich dzieciach,

- udzia³ w spotkaniach z rodzicami na terenie szkó³,
- sta³a wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy odno�nie ak-

tualnych ofert pracy i szkoleñ, a tak¿e uzyskiwanie potwier-
dzeñ pisemnych rejestracji osób,

- pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbêdnych do uzy-
skania renty z ZUS,

- kierowanie osób o ustalenie stopnia niepe³nosprawno�ci do
Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nospraw-
no�ci w Cieszynie,

- sta³a wspó³praca z placówkami s³u¿by zdrowia,
- udzielanie poradnictwa jako pomocy klientom w samodziel-

nym rozwi¹zywaniu problemów i uczenie ich tego;

(dok. na str. 6)

ARiMR informuje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Po-

wiatowe w Miêdzy�wieciu informuje wszystkich posiadaczy zwie-
rz¹t, ¿e zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24.04.1997 r. o
zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�-
nych i miêsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej �winie, owce, kozy
oraz jelenie i daniele utrzymywane w warunkach fermowych mog¹
byæ wprowadzone do obrotu, je¿eli s¹:

- oznakowane (tatua¿ - do 30.06.2003 r.),
- wpisane do ksiêgi rejestracji,
- zaopatrzone w �wiadectwo zdrowia wystawione przez po-

wiatowego lekarza weterynarii.
W przypadku posiadania przez zwierzê innego oznakowania

np. kolczyka gminnego z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia,
dopuszcza siê (do 30.06.2003 r.) wprowadzenie go do obrotu,
po uprzednim zarejestrowaniu tego numeru przez posiada-
cza zwierzêcia w ksiêdze rejestracji oraz przez pracownika
biura powiatowego w ksi¹¿ce numerów gospodarstw oraz
numerów identyfikacyjnych zwierz¹t.

Zgodnie z art. 7 ust. 12 w/w ustawy ksiêgê rejestracji wydaje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (siedziba Biura
Powiatowego AR i MR mie�ci siê w internacie Zespo³u Szkó³
Kszta³cenia Ustawicznego w Miêdzy�wieciu 38, tel.: 853 03 23 i
853 03 24).

Posiadacze koni zobowi¹zani s¹ do zarejestrowania zwierzê-
cia w Powiatowym Biurze AR i MR, które po dostarczeniu przez
w³a�ciciela opisu s³ownego i graficznego, wydaje paszport ko-
nia. Jednocze�nie informuje siê posiadaczy byd³a, ¿e po dniu
31.03.2003 r. wszystkie nowo narodzone sztuki nale¿y zg³a-
szaæ do dokolczykowania telefonicznie do Biura Powiatowe-
go ARiMR w Miêdzy�wieciu.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rolników Biuro Powia-
towe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji gospodarstw po-
siadaj¹cych zwierzêta bêdzie pe³niæ dy¿ury 1 raz w miesi¹cu w
Urzêdzie Gminy w Istebnej pokój 112 w godzinach od 9.00 do
15.00 tej i tak w miesi¹cu kwietniu - 29.04.2003 r., maj -
27.05.2003 r. i czerwiec - 24.06.2003 r.
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SPRAWOZDANIE
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Istebnej

dotycz¹ca: wykorzystania �rodków na pomoc spo³eczn¹
za 2002 r.

Fundusz opieki sk³ada siê ze �rodków:
zleconych       (z Urzêdu Wojewódzkiego)
w³asnych        (z Urzêdu Gminy)
I. ZE �RODKÓW ZLECONYCH POKRYWANO NA-

STÊPUJ¥CE �WIADCZENIA na kwotê 715.692 z³otych.
1. ZASI£KI STA£E � ogó³em korzysta³o 28  osób na ³¹czn¹

kwotê 105.095 z³. w tym: Istebna - 12 osób, Koniaków - 6 osób,
Jaworzynka - 10 osób.

Z zasi³ku sta³ego korzysta³y osoby nie podejmuj¹ce pracy lub
rezygnuj¹ce z pracy w celu wychowywania dziecka wymagaj¹-
cego sta³ej opieki i pielêgnacji, na podstawie orzeczenia o niepe³-
nosprawno�ci dziecka wydanego przez Powiatowy Zespó³ do
Spraw Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawno�ci w Cieszynie.

2. ZASI£KI STA£E WYRÓWNAWCZE - ogó³em korzy-
sta³o 7 osób na ³¹czn¹ kwotê 10.792 z³

Koniaków - 2 osoby, Jaworzynka - 5 osób
 Z zasi³ku sta³ego wyrównawczego korzysta³y osoby ca³kowicie

niezdolne do pracy z   powodu wieku (kobieta - 60 lat, mê¿czyzna
� 65 lat ) lub inwalidztwa (stopieñ znaczny i umiarkowany).

3. RENTA SOCJALNA - ogó³em korzysta³o 98 osób na ³¹cz-
n¹ kwotê 467.131 z³. w tym: Istebna - 28 osób, Koniaków -
27 osób, Jaworzynka43 osoby.

Z renty socjalnej korzysta³y osoby pe³noletnie, ca³kowicie
niezdolne do pracy z powodu inwalidztwa (stopieñ znaczny i
umiarkowany) powsta³ego przed ukoñczeniem 18-tego roku
¿ycia.  Renta przys³uguje tak¿e wówczas, gdy inwalidztwo po-
wsta³o w trakcie trwania nauki szkolnej.

Niepe³nosprawno�æ � oznacza to stan fizyczny, psychiczny
lub umys³owy, powoduj¹cy trwa³e lub okresowe utrudnienie,
ograniczenie b¹d� uniemo¿liwienie samodzielnej egzystencji.

4. MACIERZYÑSKI ZASI£EK OKRESOWY � ogó³em
korzysta³o 73 kobiety na ³¹czn¹ kwotê 57.570 z³. w tym: Isteb-
na - 31 kobiet, Koniaków - 21 kobiet, Jaworzynka - 21 kobiet.

Z zasi³ków tych korzysta³y kobiety w okresie pierwszych 4
miesiêcy ¿ycia dziecka. Macierzyñski zasi³ek okresowy ustala
siê w wysoko�ci ró¿nicy miêdzy kwot¹ równ¹ kryterium do-
chodowemu osoby samotnie gospodaruj¹cej tj. 461, a posiada-
nym dochodem na osobê w rodzinie.

Macierzyñski zasi³ek jednorazowy w kwocie 201 z³. na ka¿-
de dziecko urodzone podczas ostatniego porodu otrzyma³o 67
kobiet na ³¹czn¹ kwotê 13.215 z³. W/w zasi³ek przys³uguje oso-
bom, je¿eli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza docho-
du na osobê w rodzinie okre�lonego w art.4 ust 1.

5. ZASI£KI OKRESOWE GWARANTOWANE - ogó³em
korzysta³y 5 osób na ³¹czn¹ kwotê 14.463 z³.

Koniaków  - 2 osoby, Jaworzynka - 3 osoby.
Z zasi³ków tych korzysta³y osoby, które utraci³y prawo do

zasi³ku dla bezrobotnych, z powodu up³ywu okresu jego pobie-
rania i samotnie wychowuj¹  co najmniej jedno dziecko do siód-
mego roku ¿ycia. Ponadto dochód rodziny nie przekracza kry-
terium dochodowego. O przyznanie zasi³ku nale¿y wyst¹piæ
nie pó�niej ni¿ do 30 dni od dnia ustania prawa do zasi³ku  dla
bezrobotnych albo 30 dni  od dnia otrzymania decyzji z urzêdu
pracy o ustaniu prawa do zasi³ku dla bezrobotnych.

- wspó³praca z Ko�cio³ami w naszej gminie;
- zorganizowanie zbiórki dla powodzian;
- kierowanie wniosków z urzêdu do GKRPA w Istebnej;
- u�wiadomienie klientom skutków choroby alkoholowej;
- motywowanie do podjêcia leczenia odwykowego;
- kierowanie cz³onków rodzin dotkniêtych problemem alkoho-

lowym do Poradni Leczenia Uzale¿nieñ;
- informowanie ofiar przemocy o przys³uguj¹cych im prawach

oraz formach pomocy;
- kierowanie z urzêdu wniosków o znêcaniu siê nad rodzin¹ do

prokuratury;
- sta³a wspó³praca z policj¹, interwencje w rodzinach.

�wiadczenia pomocy spo³ecznej s¹ udzielane na wniosek
osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, b¹d�
innej osoby (mo¿e to byæ podmiot prawa szko³a, szpital) za
zgod¹ zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc spo³eczna mo¿e byæ udzielana z urzêdu, tzn. z inicja-
tywy organu.

Dotyczy to sytuacji , gdy nie ma wniosku, a pracownik so-
cjalny uzna ¿e konieczne jest ze wzglêdu na sytuacjê ¿yciow¹
osoby lub rodziny, przyznanie pomocy.

Wydanie decyzji o przyznaniu b¹d� odmowie �wiadczenia z
pomocy spo³ecznej musi byæ poprzedzone wywiadem �rodo-
wiskowym lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej ni¿
co 6 miesiêcy przeprowadzonym przez pracownika socjalnego
w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegaj¹cej siê o
�wiadczenie.

Wywiad powinien byæ przeprowadzony w ci¹gu 14 dni od
daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania �wiad-
czeñ lub o zmianie sytuacji osobistej i maj¹tkowej osoby lub
rodziny korzystaj¹cej ze �wiadczeñ.

Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, równie¿ dla po-
trzeb innej jednostki organizacyjnej pomocy spo³ecznej z tere-
nu innej gminy.

Ponadto pracownik socjalny zgodnie z art.39 ustawy o po-
mocy spo³ecznej przeprowadza wywiad u osób zobowi¹za-
nych do pomocy (ma³¿onek, wstêpni, zstêpni) na rzecz osób
zg³aszaj¹cych siê do o�rodków pomocy spo³ecznej. Wywiad
ten ma na celu czy osoby te udziel¹ pomocy osobie ubiegaj¹cej
siê o �wiadczenie z pomocy spo³ecznej.

O�rodek pomocy spo³ecznej zatrudnia pracowników socjal-
nych proporcjonalnie do liczby ludno�ci w stosunku 1 pracow-
nik socjalny na 2 tys. mieszkañców, nie mniej ni¿ 3 pracowni-
ków. Gmina Istebna liczy aktualnie 11.394 mieszkañców, a pra-
cowników socjalnych w GOPS jest obecnie zatrudnionych 4,
zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Zgodnie z ustaw¹ pracownikiem socjalnym mo¿e byæ osoba,
która posiada dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukoñ-
czenia studiów wy¿szych w wy¿szej szkole zawodowej o spe-
cjalno�ci � praca socjalna� lub ukoñczy³a studia wy¿sze na kie-
runkach: pedagogika, politologia i nauki spo³eczne, psycholo-
gia, socjologia.

Ponadto w O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Istebnej zatrud-
niony jest kierownik, podinspektor do spraw biurowych, ksiê-
gowa (1/2 etatu), opiekunka spo³eczna.

SPRAWOZDANIE GMINNEGO O�RODKA POMOCY
SPO£ECZNEJ W ISTEBNEJ - dok. ze str. 5

(dok. na str. 7)
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6. ZASI£KI OKRESOWE �  ogó³em korzysta³y 53 osoby
na ³¹czn¹ kwotê 11.959 z³.

Istebna                    20 osób
Koniaków              17 osób
Jaworzynka            16 osób
 Zasi³ek okresowy przyznaje siê w szczególno�ci na:
- d³ugotrwa³¹ chorobê,
- niepe³nosprawno�æ,
- brak mo¿liwo�ci zatrudnienia,
- brak uprawnieñ do renty rodzinnej po osobie, na której ci¹-

¿y³ obowi¹zek alimentacyjny.
Pod warunkiem spe³nienia kryterium dochodowego. Zasi-

³ek okresowy ustala siê do wysoko�ci stanowi¹cej ró¿nicê miê-
dzy kryterium dochodowym osoby samotnej lub rodziny (art.4
ust 1 ustawy) a posiadanym dochodem.  Zasi³ki okresowe by³y
realizowane w miesi¹cu listopadzie oraz grudniu 2002 r.

7. ODPROWADZONO SK£ADKI NA UBEZPIECZENIE
SPO£ECZNE od 32 zasi³kobiorców - zasi³ku sta³ego i zasi³ku
okresowego gwarantowanego na ³¹czn¹ kwotê 35.242 z³.

O�RODEK POMOCY SPO£ECZNEJ ODPROWADZI£
RÓWNIE¯ SK£ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOT-
NE od zasi³kobiorców : zasi³ku sta³ego, zasi³ku sta³ego wyrów-
nawczego, renty socjalnej i zasi³ku okresowego gwarantowa-
nego na ³¹czn¹ kwotê 32.482 z³. za 83 osoby.

Dzia³ 853 Rozdz. 85316 �Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze�

1. ZASI£KI RODZINNE - ogó³em korzysta³o 14 rodzin na
³¹czn¹ kwotê 14.524 z³.

2. ZASI£KI PIELÊGNACYJNE - ogó³em korzysta³o 49
osób na ³¹czn¹ kwotê 76.907 z³.

Dzia³ 853 Rozdz. 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ�
W rozdziale tym prowadzone s¹ wydatki zwi¹zane z ¿ywie-

niem dzieci szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych na sto-
³ówkach szkolnych. Ogó³em korzysta³o 762 dzieci na kwotê
148.700 z³ w tym 94.500 z³ dotacja celowa, 54.200 z³ �rodki
w³asne. Z pomocy tej korzysta³y dzieci z rodzin wielodzietnych,
niepe³nych, gdzie dochód na osobê w rodzinie nie przekroczy³
200% kryterium dochodowego okre�lonego w art.4 ust 1  usta-
wy o pomocy spo³ecznej. Zrealizowano wyprawkê szkoln¹ dla
uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych szkó³
podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 r. Skorzysta³o z tej
formy pomocy 72 dzieci na kwotê 6.480 z³. Pomoc przyznana
by³a uczniom z rodzin, w których dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza³ 100% kryterium dochodowego wg ustawy o
pomocy spo³ecznej .

a. ZE �RODKÓW W£ASNYCH POKRYWANO NASTÊ-
PUJ¥CE �WIADCZENIA na kwotê 65.056 z³.:

1. ZASI£KI CELOWE - ogó³em korzysta³o 137 rodzin a
ilo�æ udzielonych �wiadczeñ to 374 na kwotê 65.056 z³.

W/w zasi³ki zosta³y przeznaczone na:
- dofinansowanie do zakupu:
- opa³u - 68 �wiadczeñ,
- przyborów szkolnych - 157 �wiadczeñ,
- ¿ywno�ci - 110 �wiadczeñ,
- lekarstw - 16 �wiadczeñ,
- potrzeby bie¿¹ce  (energia elektryczna, bilet miesiêczny) -

11 �wiadczeñ,

- odzie¿y i obuwia  - 11 �wiadczeñ,
- zdarzenie losowe - 1 �wiadczenie ( po¿ar ).
2. US£UGI OPIEKUÑCZE - z tej formy pomocy korzysta-

³o 5 podopiecznych.
Us³ugi by³y �wiadczone przez opiekunkê spo³eczn¹ w domu

chorego. Us³ugi te s¹ odp³atne za 1 godzinê 10 z³otych z tym,
¿e odp³atno�æ jest zró¿nicowana w  zale¿no�ci od kryterium
dochodowego. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspoka-
janiu codziennych potrzeb ¿yciowych (np. zakupy, przygotowa-
nie posi³ku), opiekê higieniczn¹, zalecon¹ przez lekarza pielê-
gnacjê oraz w miarê mo¿liwo�ci równie¿ zapewnienie kontak-
tów z otoczeniem.

Us³ugi opiekuñcze s¹ przyznawane osobom samotnym (lub je-
�li rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewniæ), które z
powodu niepe³nosprawno�ci, chorób, wieku lub z innych przy-
czyn wymagaj¹ pomocy ze strony innych osób.

O�rodek Pomocy Spo³ecznej z³o¿y³ wniosek do �l¹skie-
go Urzêdu Wojewódzkiego na dotacjê specjalistycznych
us³ug opiekuñczych ze wzglêdu wyst¹pienia zapotrzebo-
wania na ten cel.

Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze s¹ dostosowane do szcze-
gólnych potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju schorzenia lub niepe³-
nosprawno�ci i �wiadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem. Mog¹ one polegaæ na: usprawnianiu do funk-
cjonowania w spo³eczeñstwie, pielêgnacji ,rehabilitacji fizycz-
nej, terapii psychologicznej i pedagogicznej, wsparciu eduka-
cyjnym, pomocy mieszkaniowej. Us³ugi specjalistyczne doty-
czyæ mog¹ na przyk³ad osób: z zaburzeniami psychicznymi, osób
choruj¹cych psychicznie, osób choruj¹cych neurologicznie lub
z uszkodzeniem centralnego uk³adu nerwowego, osób z upo-
�ledzeniem umys³owym, osób z uszkodzeniami narz¹dów ru-
chu i innych.

3. W 2002 roku skompletowano dla 2 osób wnioski o umiesz-
czenie w Domu Pomocy Spo³ecznej. Osoby te obecnie prze-
bywaj¹ w przydzielonym domu pomocy spo³ecznej.

Podjêcie z urzêdu lub na wniosek innej osoby dzia³añ w spra-
wie umieszczenia w domu pomocy spo³ecznej mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie za zgod¹ osoby potrzebuj¹cej pomocy lub jej przed-
stawiciela ustawowego. Po przeprowadzeniu wywiadu �rodo-
wiskowego i skompletowaniu dokumentacji OPS przesy³a akta
osoby zainteresowanej do Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, gdzie osoba zostaje wpisana na listê oczekuj¹cych na
skierowanie do w³a�ciwego Domu Pomocy Spo³ecznej.

b. ODMOWA �WIADCZEÑ NAST¥PI£A ZE WZGLÊ-
DU NA:

Wyst¹pienie ra¿¹cych dysproporcji miêdzy wysoko�ci¹ do-
chodu udokumentowan¹ przez rodzinê ubiegaj¹c¹ siê o pomoc,
a rzeczywist¹ sytuacj¹ maj¹tkow¹ stwierdzon¹ przez pracowni-
ka socjalnego  - 4 decyzje, braku wspó³dzia³ania osoby lub ro-
dziny korzystaj¹cej z pomocy w rozwi¹zywaniu trudnej sytu-
acji ¿yciowej- 5 decyzji, nie uzasadnionej odmowy podjêcia
zatrudnienia � 4 decyzje, zwrot nienale¿nie pobranego �wiad-
czenia - 1decyzja, zmiana decyzji z formy pieniê¿nej na formê
rzeczow¹ z powodu marnotrawstwa przyznanego �wiadczenia
- 15 decyzji.

O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Istebnej stwierdza , ¿e coraz
bardziej ro�nie zapotrzebowanie na udzielanie pomocy rodzi-
nom i osobom z terenu nasze gminy co jest spowodowane ro-
sn¹cym bezrobociem a to z kolei prowadzi do ubóstwa.

SPRAWOZDANIE
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Istebnej

dok. se str. 6
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DOSTÊP POLSKICH PRODUKTÓW DO RYNKÓW
 UNIJNYCH

Z dniem 1 kwietnia br. wesz³o porozumienie o wzajemnym
handlu rolnym. Przyczyni siê ono do zwiêkszenia obrotów miêdzy
Polsk¹ a UE o ok. 170 mln euro. Polska uzyska³a ca³kowicie wol-
ny dostêp do rynków UE, bez ¿adnych ograniczeñ kwotowych, dla
przetworów drobiowych, wo³owych, z dziczyzny, z miêsa bara-
niego i koziego. Zniesiono równie¿ bariery w eksporcie polskich
produktów na rynki UE w zakresie ogrodnictwa i ich przetworów,
miodu, owoców i ich przetworów. Ponadto uzyskano dodatkowe
preferencje ze strony UE w postaci zwiêkszonych kontyngentów
bezc³owych dla niektórych produktów rolnych (m. in. mleka w
proszku, mas³a i serów). W ramach istniej¹cych kontyngentów,
zniesione zosta³o ca³kowicie c³o na byd³o i trzodê chlewn¹, jaja,
jab³ka, ziemniaki sadzeniaki i skrobiê ziemniaczan¹.

PODATKI
Negocjacje w zakresie podatków dotyczy³y g³ównie po-

datku VAT i podatku akcyzowego. Je�li chodzi o inne podatki
np. podatek dochodowy od osób fizycznych czy osób praw-
nych, podatki rycza³towe (rycza³t od przychodów ewidencjo-
nowanych, karta podatkowa), rolny, od nieruchomo�ci, le�ny,
od spadków i darowizn i in., to nie ulegn¹ one zmianom, gdy¿
s¹ one dostosowane do norm unijnych. Pañstwa cz³onkowskie
w tym zakresie mog¹ stosowaæ w³asne przepisy, z wyj¹tkiem
stosowania ulg i zwolnieñ. Nowo�ci¹ mo¿e okazaæ siê nato-
miast podatek katastralny. Kataster to urzêdowa ewidencja
nieruchomo�ci (domów, dzia³ek gruntów, lasów) znajduj¹cych
siê na terenach gmin, s³u¿¹ca za podstawê do sporz¹dzania
planów, zak³adania ksi¹g gruntowych oraz wymiaru podatków.
Jest to podatek dwuczê�ciowy, uwzglêdniaj¹cy rodzaj prze-
znaczenia ziemi i budynków. Inaczej s¹ opodatkowane grunty
i budynki s³u¿¹ce celom rolniczym lub le�nym, a inaczej
o przeznaczeniu nierolniczym. Stawki tego podatku s¹ zró¿-
nicowane. Na dzieñ dzisiejszy jeszcze nie wiadomo, jak bê-
dzie siê on kszta³towa³ w Polsce.

Tekst przygotowa³a: mgr El¿bieta Dziwak
Informator ds. UE

1 Przy za³o¿eniu, ¿e kurs wyniesie 4 z³ za 1 euro.
2 PKB - wska�nik ten wyra¿a warto�æ wyprodukowanych w da-

nym roku produktów i towarów oraz �wiadczonych us³ug.

Pañstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Cieszynie

informuje
¿e zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia

3.01.2003 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szcze-
pieñ ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom po-
dejmuj¹cym pracê lub zatrudnionym na ni¿ej wymienionych
stanowiskach (Dz. U. nr 5 poz. 60)

zalecane s¹
miêdzy innymi szczepienia ochronne przeciw:

- tê¿cowi - na stanowiskach pracy wymagaj¹cych czêste-
go kontaktu z gleb¹

- durowi brzusznemu, tê¿cowi, wzw typu A - przy usu-
waniu odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych lub kon-
serwacji urz¹dzeñ s³u¿¹cych temu celowi.

SPROSTOWANIE
W dodatku informacyjnym o UE do gazety �Nasza Trójwie��

nr 3/2003 poda³am informacjê, ¿e Unia Europejska powiêkszy
siê o 13 nowych cz³onków z dniem 1 maja 2004 r. W zwi¹zku
z powy¿szym chcia³abym sprostowaæ tê informacjê. Kandyda-
turê o przy³¹czenie do struktur europejskich zg³osi³o 13 pañstw,
a rozszerzenie Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. nast¹pi
o 10 pañstw (Polska, Czechy, S³owacja, Wêgry, S³owenia, Li-
twa, £otwa, Estonia, Cypr oraz Malta). Natomiast Bu³garia,
Rumunia i Turcja nie spe³ni³y jeszcze wszystkich kryteriów unij-
nych, w zwi¹zku z czym ich przy³¹czenie nast¹pi w okresie pó�-
niejszym. Za wynik³e b³êdy przepraszam.

mgr El¿bieta Dziwak
Informator ds. UE

ILE BÊDZIEMY WP£ACAÆ DO BUD¯ETU UE?
2004 r. � 6,5 mld z³ (1,58 mld euro)1

2005 r. � 9,8 mld z³ (2,45 mld euro)
Wysoko�æ wp³aty do unijnego bud¿etu uzale¿niona jest od

wysoko�ci Produktu Krajowego Brutto (PKB)2. Sk³adka ta wy-
ra¿ona w procentach wynosi 1 %. Im wiêkszy jest wska�nik
PKB, tym wiêksza sk³adka cz³onkowska.

Sk³adkê cz³onkowsk¹ bêdziemy wp³acaæ po to, aby móc ko-
rzystaæ z pieniêdzy unijnych. Konieczne bêdzie, aby bud¿et pañ-
stwa oraz bud¿ety samorz¹dowe zapewni³y równie¿ �rodki w³asne
(oprócz �rodków unijnych) na realizacjê inwestycji. Do ka¿dej za-
inwestowanej z³otówki Polska otrzyma 3-4 z³ �rodków unijnych.

Polska otrzyma tak¿e dodatkowe �rodki na poprawê sytu-
acji bud¿etu ³¹cznie w wysoko�ci  1,44 mld euro (5,75 mld z³),
a ponadto na dostosowanie granic i polskich lotnisk miêdzy-
narodowych � 280 mld euro.

Polska otrzyma w ci¹gu najbli¿szych trzech lat wiêcej, ni¿
do niego dop³aci. �Korzy�ci na czysto� wynios¹ ok. 7 mld euro
(ok. 28 mld z³).

JAK ZMIENI¥ SIÊ CENY PO WEJ�CIU DO UE?
Ceny w Polsce nie zrównaj¹ siê z cenami unijnymi. Obecnie

w pañstwach cz³onkowskich ceny s¹ bardzo zró¿nicowane.
Ogólnie wysoko�æ cen zale¿y od poziomu dochodów w da-
nym kraju.

Po przyst¹pieniu przez Polskê do UE zniesione zostan¹ c³a
na artyku³y ¿ywno�ciowe (¿ywno�æ stanie siê wówczas tañsza),
zmieni¹ siê stawki podatku VAT na niektóre artyku³y, nast¹pi
wzrost konkurencji.

Polscy rolnicy zostan¹ objêci wsparciem w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej, co z kolei wp³ynie na wzrost cen skupu
produktów rolnych. W wyniku tego podro¿ej¹ mleko i prze-
twory mleczne, cukier oraz miêso wo³owe. Staniej¹ natomiast
produkty zbo¿owe. Ceny wieprzowiny oraz drobiu pozostan¹
bez zmian. Mniej bêdziemy p³aciæ za towary importowane np.
olej sojowy, oliwki, salami, wina itp. Podro¿ej¹ papierosy, wzro-
sn¹, ale nieznacznie op³aty za wodê, energiê za wywóz odpa-
dów. Tañszy bêdzie natomiast alkohol importowany, spadn¹ ceny
rozmów telefonicznych oraz biletów lotniczych. Zmiany cen
nie bêd¹ uci¹¿liwe dla gospodarstw domowych. Stanie siê to za
przyczyn¹ silniejszej waluty i wiêkszej konkurencji (im wiêk-
sza konkurencja na rynku, tym ni¿sze ceny).

EUROINFORMACJE    GMINY    ISTEBNA



Nasza Trójwie�  l  9KWIECIEÑ  2003

AKTUALNO�CI  POLICYJNE
W obecnych czasach prawdziw¹ wrêcz plag¹ sta³y siê kra-

dzie¿e samochodów, jak równie¿ w³amania do nich. Poni¿ej
zaprezentowane zostanie kilka rad opracowanych przez Inter-
pol oraz ¯andarmeriê Królestwa Belgii, dziêki którym bêdzie-
my mogli zminimalizowaæ ryzyko kradzie¿y naszych ukocha-
nych �czterech kó³ek� oraz w³amañ do samochodów.

Jak unikn¹æ kradzie¿y?
- Nie zostawiaj auta w miejscu ciemnym i na odludziu. Je�li

przyje¿d¿asz do domu,  zawsze parkuj samochód w gara¿u,
który nastêpnie zamknij.

- Zamknij wszystkie okna oraz zamki w drzwiach i baga¿niku,
nawet je¿eli wychodzisz tylko na chwilkê.

- Je¿eli Twoje auto jest wyposa¿one w alarm albo inne elektro-
niczne zabezpieczenie, uruchom je.

- Czynno�ci podane wy¿ej wykonaj nawet wtedy, gdy parku-
jesz samochód w gara¿u.

- W domu nie pozostawiaj kluczyków na widoku lub w ³atwo
dostêpnym miejscu, w którym ³atwo je znale�æ osobom po-
stronnym.

- Nigdy w samochodzie nie zostawiaj dokumentów rejestra-
cyjnych pojazdu.

- Nigdy nie trzymaj w aucie zapasowej pary kluczyków.
- Nie zostawiaj w samochodzie warto�ciowych przedmiotów

takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny, torebka,
portfel itp.

- Te przedmioty, które z ró¿nych przyczyn musisz pozostawiæ
w samochodzie umie�æ w ma³o widocznym miejscu, a najle-
piej w baga¿niku.
W przysz³ym numerze zapraszam Czytelników na dalszy ci¹g

publikacji. Postaram siê zapoznaæ Pañstwa jak zachowaæ siê
podczas rabunku naszego pojazdu, co nale¿y czyniæ w razie
proponowania okupu za pojazd oraz w co zabezpieczyæ samo-
chód, by w sposób maksymalny utrudniæ z³odziejom dokona-
nie kradzie¿y.

Zapraszam za miesi¹c Asp. Leszek Bujok

KRONIKA POLICYJNA
1. Na prze³omie lutego i marca 2003 roku w wyniku szero-

ko zakrojonych dzia³añ prowadzonych przez Komisariat Poli-
cji w Wi�le zatrzymano kilkunastu mieszkañców Istebnej, któ-
rzy dokonywali w³amañ g³ównie do budynków letniskowych
na terenie gminy. Zebrane dowody pozwoli³y na przedstawie-
nie im licznych zarzutów o przestêpstwa przeciwko mieniu, a
na dodatek na wniosek Policji Prokurator Rejonowy w Cieszy-
nie w stosunku do trzech mieszkañców Istebnej zastosowa³ �ro-
dek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

2. W dniu 2 marca 2003 roku na Dejach w Koniakowie po-
licjanci zatrzymali mieszkañca Bydgoszczy, który prowadzi³
samochód osobowy marki Fiat Palio znajduj¹c siê w stanie nie-
trze�wo�ci.

3. Dzia³ania Policji na terenie Istebnej pozwoli³y na ustale-
nie kilku uczniów szkó³ ponadpodstawowych z terenu gminy,
którzy dokonywali kradzie¿y z w³amaniem do budynków letni-
skowych na terenie Istebnej.

4. Do zdarzenia bez precedensu w najnowszej historii gmi-
ny dosz³o w dniu 8.03.2003 r. w Istebnej. Do domu samotnie
mieszkaj¹cej starszej kobiety w³ama³ siê mê¿czyzna, który na-
stêpnie u¿ywaj¹c si³y fizycznej w postaci uderzeñ zadawanych
po ca³ym ciele doprowadzi³ j¹ do stanu bezradno�ci, a nastêp-

nie zabra³ w celu przyw³aszczenia niewielk¹ kwotê pieniêdzy.
Kobieta z powa¿nymi obra¿eniami cia³a zosta³a przewieziona
do Szpitala �l¹skiego w Cieszynie, gdzie pozosta³a na d³u¿szym
leczeniu. Podjête niezw³ocznie czynno�ci wykrywcze pozwoli-
³y na zatrzymanie w dniu nastêpnym sprawcy napadu, którym
okaza³ siê m³ody mieszkaniec Istebnej.

W stosunku do sprawcy czynu S¹d Rejonowy w Cieszynie,
na wniosek Prokuratora, zastosowa³ �rodek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy.
W chwili obecnej w sprawie toczy siê dochodzenie, które ma na
celu ustalenie wszystkich okoliczno�ci zdarzenia.

5. W dniu 9 marca 2003 roku na Jasnowicach mia³ miejsce
wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem osobowym marki
Daewoo Lanos mieszkaniec Tychów na pokrytej lodowymi ko-
leinami drodze wpad³ w po�lizg i uderzy³ w drzewo. Obra¿eñ
cia³ w postaci ran g³owy i barku dozna³ pasa¿er, którego prze-
wieziono do Szpitala �l¹skiego w Cieszynie.

6. W dniu 16 marca 2003 roku na Tartaku patrol Policji i
Stra¿y Granicznej zatrzyma³ mieszkañca Istebnej, który prowa-
dzi³ samochód osobowy marki Fiat 125p znajduj¹c siê w stanie
nietrze�wo�ci.

7. W okresie pomiêdzy 19.12.2002 r. a 18.03.2003 r. nie-
znany sprawca dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do niezamiesz-
ka³ego budynku mieszkalnego w Jaworzynce, sk¹d skrad³ tele-
wizor, radiobudzik i silnik elektryczny.

8. W dniu 20 marca 2003 roku w Czadeczce zatrzymano
mieszkañca Jaworzynki, który prowadzi³ pojazd marki Volks-
wagen Golf znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

Opracowa³: Asp. Leszek Bujok

OCENA STANU I BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO
ZA ROK 2002 NA TERENIE GMINY LSTEBNA
Zapewnienie ³adu i porz¹dku publicznego jest g³ównym

zadaniem nie tylko dla Policji, ale równie¿ Organów Samorz¹-
du Terytorialnego. Zadania te maj¹ istotny wp³yw na prawid³o-
wy rozwój spo³eczeñstwa.

Jednym z podstawowych celów dzia³añ Policji jest zapobie-
ganie i zwalczanie przestêpczo�ci. W�ród przedsiêwziêæ nale-
¿¹cych do pierwszej z tych grup nale¿y wymieniæ dzia³alno�æ
edukacyjne - dydaktyczn¹, profilaktyczn¹, prewencyjn¹ , a tak-
¿e polegaj¹c¹ na niedopuszczaniu do dokonywania przestêp-
stwa lub wykroczenia. Druga, to ujawnianie i wykrywanie prze-
stêpstw i wykroczeñ oraz ujawnienie ich sprawców - Komisa-
riat Policji w Wi�le terytorialnie obejmuje obszar miasta Wis³y
i gminy Istebna. Jest to teren w wiêkszo�ci górzysty o ³¹cznej
powierzchni 205 km kwadratowych na którym zamieszkuje
oko³o 22.800 osób O walorach turystycznych naszego rejonu
nie muszê tu mówiæ. Z roku na rok wzrasta liczba odwiedzaj¹-
cych nasz teren turystów i wczasowiczów rozbudowuje siê baza
hotelowa, obiekty sportowe , wyci¹gi narciarskie itp. Jednym z
elementów warunkuj¹cych naliczenia etatowe na w Komisaria-
cie Policji w Wi�le jest liczba sta³ych mieszkañców, a nie wyda-
rzeñ zwi¹zanych z ruchem turystycznym. Etatowo Komisariat
Policji w Wi�le liczy 31 policjanów. Sk³ada siê z Zespo³u Dy-
¿urnych. Zespo³u Dzielnicowych i Zespo³u Prewencji oraz Ze-
spo³u Kryminalnego, W naszej strukturze gmina Istebna podzie-
lona jest na trzy dzielnice tj, Istebna - obs³ugiwana przez dziel-
nicowego asp. Jana Sewastynowicza, Koniaków - obs³ugiwana
przez asp. Leszka Bujoka i dzielnica Jaworzynka obs³ugiwana

(dok. na str. 10)
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przez sier¿.szt- Bogdana Gorzo³kê. W roku 2002 r wzros³a dy-
namika przestêpstw na terenie podleg³ym Komisariatowi Poli-
cji w Wi�le i tak w roku 2001 stwierdzono 361 przestêpstw a w
roku 2002 - 470. Jednak przestêpczo�æ na terenie gmmy Isteb-
na kszta³tuje siê na zbli¿onych poziomach co w latach poprzed-
nich. Najbardziej zagro¿onymi kategoriami przestêpstw s¹ kra-
dzie¿e z w³amaniami do budynków letniskowych, które pozo-
stawiane s¹ bez dozoru w³a�cicieli na d³u¿sze okresy czasu i
w³amania s¹ ujawnianie niejednokrotnie po up³ywie kilku ty-
godni a czasami i miesiêcy. Je¿eli chodzi o zagro¿enie prze-
stêpczo�ci¹ i wykroczeniami to najwiêksze zagro¿enie notuje-
my w rejonie dzielnicy Istebna. Odnotowano 69 czynów prze-
stêpczych z czego 19 dotyczy³o kierowania pojazdami w stanie
netrze¿wym. Tak wiêc patrole zmotoryzowane kierowane s¹ w
ten rejon w godzinach i dniach o najwiêkszym zagro¿eniu tj. w
godzinach wieczorowo nocnych i w soboty i dni wolne od pra-
cy. W zwi¹zku z powy¿szym Komendant Komisariatu Policji w
Wi�le oraz Komendant Stra¿nicy Stra¿y Granicznej w Jawo-
rzynce zawarli porozumienie, na mocy którego organizowane
s¹ na terenie gminy Istebna wspólne patrole Policji i Stra¿y Gra-
nicznej, Patrole te przede wszystkim kierowane s¹ w rejony o
najwiêkszym zagro¿eniu przestêpczo�ci¹ i wykroczeniami. W
wyniku wspólnych dzia³añ ujawniono i zatrzymano sprawców
przestêpstw drogowych tj. nietrze�wych kieruj¹cych np- w roku
2002 w rejonie Istebnej zatrzymano 19 nietrze�wych i sprawy
skierowano do S¹du Grodzkiego w Cieszynie z aktem oskar¿e-
nia. Wiêkszo�æ to mieszkañcy Istebnej. Zagro¿enie wykrocze-
niami równie¿ jest najwiêksze w rejonie dzielnicy Istebna - jed-
nak w porównaniu z rokiem 2001 nie stwierdzamy wzrostu za-
gro¿enia - kszta³tuje siê on na tym samym poziomie- Analizu-
j¹c przestêpczo�æ w pozosta³ych dwóch dzielnicach nale¿y
stwierdziæ, ¿e nie odnotowano wzrostu przestêpczo�ci. W rejo-
nie dzielnicy Koniaków w roku 2002 odnotowano 32 przestêp-
stwa na ogóln¹ liczbê 470 przestêpstw stanowi to 6.8 % wszyst-
kich przestêpstw pope³nionych na terenie podleg³ym Komisa-
riatowi Policji w Wi�le.

W roku 2001 zanotowano ogó³em przestêpstw 35 (spadek o
3). Na tym samym poziomie kszta³tuje siê przestêpczo�æ dro-
gowa w tym kierowanie pojazdami w stanie nietrze�wym � 9 w
roku 2002 . Rejon dzielnicy Jaworzynka w porównaniu z dziel-
nic¹ Istebna i Koniaków jest rejonem o najni¿szym stopniu za-
gro¿enia przestêpczo�ci¹ i wykroczeniami. W tej dzielnicy za-
notowano 18 przestêpstw co stanowi 3 % do ogó³u pope³nio-
nych przestêpstw na terenie podleg³ym KP Wis³a, W tej ilo�ci
przestêpstw 6 to przestêpstwa drogowe - kierowanie pojazdami
w stanie nietrze�wym. Do najbardziej uci¹¿liwych nale¿y zali-
czyæ równie¿ w³amania do domków letniskowych których od-
notowano 5.

W roku 2002 r policjanci Komisariatu Policji w Wi�le uczest-
niczyli równie¿ w zabezpieczeniu szeregu imprez w tym na te-
renie gminy Istebna tj Olimpiada Specjalna Dzieci i M³odzie¿y,
Bieg o Bruclik , Zawody Psich Zaprzêgów, Festyn Istebniañski
, Do¿ynki i inne imprezy lokalne.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ ,¿e poza rejonem dzielnicy
Istebna w pozosta³ych dzielnicach zagro¿enie przestêpczo�ci¹ i
wykroczeniami kszta³tuje siê na tym samym poziomie co w ta-

tach ubieg³ych. Policjanci Komisariatu Policji w Wi�le skiero-
wali 175 wniosków o ukaranie do s¹du Grodzkiego w Cieszy-
nie z czego 76 to wykroczenia ujawnione na terenie gminy Isteb-
na, W roku 2002 odnotowano 50 kolizji drogowych .Na ogóln¹
liczbê 1316 interwencji, 345 to interwencje na terenie gm. Istebna
w tym: domowe 80, w wiêkszo�ci interwencje domowe doty-
czy³y awantur domowych pod wp³ywem alkoholu. Jedn¹ z przy-
czyn wzrostu przestêpczo�ci nale¿y dopatrywaæ siê w rosn¹-
cym bezrobociu i brakiem �rodków do ¿ycia.

Ju¿ obecnie zauwa¿amy ,¿e czêsto ³upem padaj¹ artyku³y
spo¿ywcze oraz pierwszej potrzeby. Z ogólnej liczby pope³nio-
nych przestêpstw, które nie zosta³y wykryte nale¿y domniemaæ,
¿e czê�æ z nich dopu�ci³y siê osoby nieletnie. Problem przestêp-
czo�ci nieletnich musi byæ zauwa¿ony przez dzielnicowych
poprzez nawi¹zanie �cis³ej wspó³pracy z placówkami o�wiato-
we wychowawczymi, kulturalnymi, sportowymi a tak¿e zwi¹z-
kami wyznaniowymi w celu skutecznej ochrony m³odego po-
kolenia przed przestêpczo�ci¹, narkotykami, alkoholem, demo-
ralizacj¹ i przemoc¹.

Dzielnicowi wraz z mieszkañcami swoich rejonów powinni
okre�laæ wszystkie punkty zapalne i natychmiast reagowaæ na
sygna³y o zagro¿eniach. Jest to w³a�nie zadanie dla dzielnico-
wego i dziêki jego szybkiej interwencji przy pomocy miesz-
kañców mo¿e skutecznie zadzia³aæ. Funkcja dzielnicowego to
jak funkcja gospodarza terenu - musi byæ zawsze i wszêdzie
tam, gdzie jest potrzebny. W miejsca najbardziej zagro¿one prze-
stêpczo�ci¹ nale¿y kierowaæ patrole policyjne, co w obecnej sy-
tuacji kadrowej Komisariatu Policji jest utrudnione wiêc w dal-
szym ci¹gu bêdziemy korzystali ze stosowanych ju¿ wcze�niej
rozwi¹zañ wspólnych patroli z funkcjonariuszami Stra¿y Gra-
nicznej w Jaworzynce.

Koñcz¹c chcia³am podziêkowaæ Wysokiej Radzie oraz Pani
Wójt za pomoc finansow¹ w roku 2002, któr¹ przeznaczono
na zakup paliwa do pojazdów s³u¿bowych Komisariatu Poli-
cji w Wi�le.

Materia³ z sesji Rady Gminy 25.02.2003 r.
przedstawi³a Komendat kom. Irena Wig³asz

OCENA STANU I BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO
ZA ROK 2002 NA TERENIE GMINY LSTEBNA

dok. ze str. 9

ISTOTNE ZMIANY JAKIE WPROWADZA
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY ISTEBNA
1. Ustala siê dostosowanie architektury zabudowy realizo-

wanej w ramach przebudowy i budowy do tradycyjnych wzo-
rów Beskidu �l¹skiego z uwzglêdnieniem uwarunkowañ wyni-
kaj¹cych z zainwestowania terenów s¹siednich.

2. Ustala siê preferowanie formy dachów: dwu i wiêcej spad-
kowe symetryczne o k¹cie nachylenia po³aci dachowych od 35°-
45°. Zaleca siê stosowanie dachówki ceramicznej .gontu, bla-
chy dachówkowej. Zaleca siê wyeksponowanie w konstrukcji
dachu elementów tradycyjnych rozwi¹zañ lokalnych. Zakazuje
siê stosowania dachów p³askich.

3. Ustala siê kolorystykê dachów- w gamie czerwieni, br¹-
zu, zieleni i szaro�ci �cian zewnêtrznych budynku w gamie ko-
lorów pastelowych lub kolorystyki materia³ów naturalnych (ka-
mieñ, drewno itp.) Wprowadza siê zakaz stosowania ok³a-
dzin �ciennych z tworzyw sztucznych i eternitu.

4. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków mieszkal-
nych do 2,5 kondygnacji naziemnych ³¹cznie z u¿ytkowanymi
poddaszami do 10,0 (powy¿ej 10,0 m wyj¹tkowo, tylko w wy-
padkach s¹siedztwa budynków o tej samej wysoko�ci). Wyso-
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ko�æ jest liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. W  przy-
padku uzasadnionych wysoko�ci¹ istniej¹cej zabudowy dopusz-
cza siê, pod warunkiem odpowiednio udokumentowania , zwiêk-
szenie ustalonej wysoko�ci budynków realizowanych na zasa-
dzie nowej budowy i nadbudowy do wysoko�ci istniej¹cej bu-
dynków s¹siednich.

5. Zaleca siê wykonanie: ogrodzeñ z drewna, kamienia i
ceg³y. Wprowadza siê zakaz stosowania ogrodzeñ betonowych
-prefabrykowanych w formie a¿urowych p³otów.

6. Ustala siê dostosowanie uk³adu zabudowy realizowanej
w ramach przebudowy i budowy do uk³adu zabudowy s¹sied-
niej, stosuj¹c nastêpuj¹ce zasady:

- w s¹siedztwie zabudowy u³o¿onej kalenicowo w stosunku
do ulicy budynek nowoprojektowany lub przebudowywany po-
winien byæ realizowany równie¿ w uk³adzie kalenicowym.

- W s¹siedztwie zabudowy u³o¿onej szczytowo w stosunku
do ulicy budynek nowoprojektowany lub przebudowywany po-
winien byæ realizowany równie¿ w uk³adzie szczytowym.

- Miêdzy zabudow¹ u³o¿on¹ szczytowo a zabudow¹ u³o¿o-
n¹ kalenicowo budynek nowoprojektowany lub przebudowy-
wany mo¿e byæ realizowany w jednym z tych dwóch uk³adów.

7. Podczas wszystkich dzia³añ inwestycyjnych wprowadza siê
nakaz ochrony reliktów archeologicznych i pomników przyrody.

8. Wprowadza siê bezwzglêdny zakaz prowadzenia dzia³al-
no�ci uci¹¿liwej dla �rodowiska i s¹siednich terenów,

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê nakaz wypo-
sa¿enia nieruchomo�ci i punktów prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej w urz¹dzenia do gromadzenia odpadów oraz syste-
matycznego ich wywozu. Nakazuje siê prowadz¹cym dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ uregulowanie stanu formalnego-prawnego z
zakresu gospodarki odpadami.

10. Dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê konieczno�æ
zabezpieczenia miejsca parkingowego i gara¿owego w grani-
cach w³asnej dzia³ki.

11. Ustala siê zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w
granicach dzia³ki (niezale¿nie od zgody s¹siada).

12. Przy obiektach us³ugowych ustala siê konieczno�æ za-
bezpieczenia potrzeb parkingowych w granicach dzia³ki, ilo�æ
miejsc powinna byæ dostosowana do funkcji i wielko�ci obiek-
tów us³ugowych.

13. Wprowadza siê zakaz lokalizacji obiektów powoduj¹-
cych zmianê charakteru otoczenia i obni¿enia jego estetyki.

14. Dla nowych i remontowanych obiektów budowlanych
zlokalizowanych w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu
�l¹skiego (przysió³ki Bystre, Polanka, Wilcze, Tokarzonka,
Olecki, Mikszówka, Kubalonka, Potom, Leszczyna, Stecówka,
Pietroszonka, Ska³a Mlaskawka, (ustala siê obowi¹zek opinio-
wania projektu budowlanego przez Zarz¹d Parku).

15. Ze wzglêdu na wysokie prawdopodobieñstwo wystêpo-
wania skomplikowanych warunków gruntowych i zagro¿enie
wystêpowaniem procesów osuwiskowych na terenie ca³ej gmi-
ny, zaleca siê wykonania na etapie projektu budowlanego eks-
pertyz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Anna Bura
Inspektor d/s budownictwa

ISTOTNE ZMIANY JAKIE WPROWADZA
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY ISTEBNA
dok. ze str. 10

Od pisanki - do baranka
czyli

nasze �wiêta Wielkanocne
Tak siê jako� sk³ada, ¿e najwiêkszym uczuciem otoczone s¹ u

nas w ca³ej Polsce �wiêta Bo¿ego Narodzenia. Magia wigilijnej
nocy dzia³a na nas wszystkich. Ogromny sentyment ³¹czy siê ze

wspomnieniami z naszego
dzieciñstwa, pierwsz¹ nasz¹
choink¹, zapachem igliwia,
op³atkiem dzielonym miêdzy
najbli¿szych. Z czasem ubywa
od sto³u osób, które by³y nam
szczególnie drogie i nie zawsze
ju¿ udaje siê innym, choæ w
czê�ci ich zast¹piæ.

Pozostaj¹ wspomnienia,
puste nakrycia na stole i ta nut-
ka sentymentalizmu polskiego,
który choæ czasy siê zmienia-
j¹, powraca do nas w tym okre-
sie �wi¹tecznym.

W naszej tradycji poczesne miejsca zajmuj¹ równie¿ i inne
�wiêta, a na ich czele barwna, wiosenna Wielkanoc.

Czym by³by dla nas ka¿dy nastêpny rok. gdyby nie by³o w nim
�wiêta Wielkiej Nocy z barankiem, kolorowymi pisankami, wiel-
kanocnymi palmami i szalonym �migusem -dyngusem?

Baranek to symbol nieskalanej czysto�ci i niewinno�ci, odro-
dzenia i zmartwychwstania. Figurka tego zwierzêcia sta³a siê wiêc
nieod³¹cznym atrybutem �wi¹t Wielkanocnych.

Co do jajek, to historia g³osi, ¿e zwyczaj malowania jaj i obda-
rowywania siê nimi wraz z nadej�ciem wiosny znany by³ ju¿ 5000
lat temu w Chinach. Staro¿ytni Egipcjanie czcili jajko jako symbol
p³odno�ci. Powszechna w Polsce tradycja malowania jajek na �wiêta
Wielkanocne wywodzi siê ze spotykanego ju¿ w czasach przed-
chrze�cijañskich kultu jajka jako symbolu odradzania siê, zdrowia,
witalno�ci, dostatku i pomy�lno�ci. Pras³owianie u¿ywali malowa-
nych jajek jako rekwizytu kultowych uroczysto�ci wiosennego
zrównania dnia z noc¹.

U chrze�cijan jajko sta³o siê symbolem zmartwychwstania. W
Polsce malowanie jajek ma ponad tysi¹cletni¹ tradycjê.

Pisanki jako forma ludowej twórczo�ci artystycznej znalaz³y
uznanie etnografów i miejsce w licznych muzeach sztuki ludowej.
Od XVI w. tradycyjnym kolorem jajka wielkanocnego jest czer-
wieñ, symbolizuj¹ca krew, ¿ycie i rado�æ! W Europie Wschodniej
popularn¹ barw¹ �wi¹tecznych jajek jest kolor zloty, kojarz¹cy siê
z bogactwem. Dzi� jajko wielkanocne malujemy na ró¿ne kolory,
u¿ywaj¹c ró¿norodnych technik.

Stare porzekad³o mówi, ¿e dopóki istnieje zwyczaj malowania
jajek, �wiat bêdzie istnia³. B¹d�my zatem spokojni -koñca �wiata
jeszcze nie bêdzie!

Korzystne by³oby dla nas gdyby�my w okresie i tych �wi¹t sta-
rali siê zachowaæ nasz¹ polsk¹ tradycjê.

Sporym b³êdem jest udawadnianie w tym czasie przez nasze
gospodynie rzadkiego kunsztu sporz¹dzania chiñskich potraw ze
s³awnego woka, komponowanie koktajlu z krewetek z pêdami bam-
busa oraz rewelacyjnego musu z owoców tropikalnych, z którego
s³ynie jaki� tropikalny kraj.

Mo¿na tymi potrawami oszo³omiæ i doprowadziæ do oczopl¹su
naszych znajomych z okazji Sylwestra, czy te¿ naszych urodzin,
ale �wiêta postarajmy siê spêdziæ tradycyjnie, aby utrwali³ siê w
pamiêci naszych dzieci obraz, który jest nam bliski z domów ro-
dzinnych, kiedy to królowa³y w kuchniach nasze mamy i babcie!

(dok. na str. 12)
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Bêdzie to równie¿ z korzy�ci¹ dla naszych gospodarstw agro-
turystycznych, które mog¹ ol�niæ bogactwem potraw polskich i
dekoracji niejednego zagranicznego turystê.

Okres Wielkanocny jest bogaty zarówno w przepisy kulinarne
jak i obyczaje. W³a�ciwie generalne porz¹dki w domu powinny siê
skoñczyæ przed Palmow¹ Niedziel¹. Plecenie � palm� rozpoczyna
ten najbardziej �wi¹teczny czas! Kiedy palmy piêkne i bogate to i
dostatek zapuka do naszych drzwi!

Uk³adane z ga³¹zek wierzbowych pokrytych baziami, leszczy-
ny, sosny, ja³owca i rozmarynu, a w Beskidzie �l¹skim jeszcze ol-
chy i jemio³y, zatkniête za ramê obrazu, mia³y nas chroniæ od cho-
rób. Ca³y okres Wielkiego Tygodnia a¿ po Wielki Czwartek kobie-
ty uwija³y siê w kuchni. Piek³y z ciast baranki i zaj¹czki. Bardzo
charakterystycznym pieczywem wielkanocnym s¹ na �l¹sku Cie-
szyñskim - murziny, które na Górnym �l¹sku znane s¹jako sodry,
szczodry lub szo³dry.

Pieczono je w postaci chlebków z ró¿nych ciast; z ¿ytniego
chlebowego zarabianego na zakwasie lub dro¿d¿owego z bia³ej py-
tlowej m¹ki. Najwa¿niejszym w szo³drach by³o nadzienie, a wiêc
szynka lub kie³basa, które w czasie pieczenia udziela³a aromatu
ca³emu wypiekowi. Bez murzina nie by³o �wi¹t! Takie ciasto ko-
cha³y dzieci i mê¿czy�ni. Charakterystyczn¹ dla naszych sto³ów
podobnie jak i Czechów jest strucla �wi¹teczna w postaci sk³ada-
nych z dwóch warstw warkocza z ciasta dro¿d¿owego i wieniec
wielkanocny, który zdobiony bukszpanem czêsto by³ � gniazdem�
dla kolorowych pisanek.

Szczególnie wa¿nym dniem w naszych domach by³ ten, w któ-
rym pieczono babki i baby. Do dzi� pamiêtam kiedy w kuchni robi-
³o siê od pieca wrêcz gor¹co - aby bab nie zawia³o! Ka¿dy, kto
beztrosko uchyli³ drzwi by³ z³ajany srogo, gdy¿ dziêki niemu baby
mog³y siê nie udaæ! Wed³ug naszych babæ ka¿dy powiew zimnego
powietrza wp³ywa³ ujemnie na ich wzrost i puszysto�æ. Równie¿
po upieczeniu otaczano je szczególn¹ trosk¹ i wyrzucano z form na
puchat¹ poduszkê nakryt¹ lnian¹ �ciereczk¹, aby nie daj co nie opa-
d³y! Na �l¹sku Cieszyñskim popularne by³o pieczenie na �wiêta
strucli orzechowych, makowych i pysznych serników,

Stosunkowo u nas ma³o piek³o siê mazurków, które w ca³ej
Polsce obok bab zajmuj¹ g³ówne miejsce na stole Wielkanocnym.
Barwne, bogato zdobione nie tylko s¹ smaczne, ale równie¿ nie-
zmiernie dekoracyjne. Ja sama pamiêtam z domu rodzinnego ich
ogromn¹ ilo�æ. Nie s¹ one jednak u nas tak popularne jak w innych
rejonach. Oczywi�cie, �wiêta to równie¿ ca³a gama wêdlin i kró-
lewskie wrêcz szynki robione we w³asnym � wêdzoku�. Obecnie
kupowane w sklepach, zawieraj¹ce cale hektolitry wody i tony kon-
serwantów, niczym nie przypominaj¹ tamtych specja³ów, które pach-
nia³y przyprawami, zio³ami, dymem z wêdzenia ( do ognia na samo
zakoñczenie wrzucano kilka ga³¹zek ja³owca!), a co najwa¿niejsze
te szynki mia³y smak prawdziwego miêsa!

Na �l¹sku, a tak¿e na �l¹sku Cieszyñskim na stó³ panie domu
czêsto wnosi³y dania z królików. Królik pieczony ze �mietan¹, królik
nadziewany, czy te¿ pasztet z królika to dania charakterystyczne
dla naszego regionu i co wa¿ne bardzo smaczne!

Wszystkie sto³y w tym okresie w Polsce ³¹czy jednak chrzan, z
którym spo¿ywano wêdliny. Ostry, pomagaj¹cy trawiæ specja³y
wielkanocne, przyrz¹dzany na 101 sposobów by³ chlub¹ wiêkszo-
�ci domów. Choæ tarcie jego przypomina³o wyszukane tortury i
przyprawia³o o potoki ³ez wszystkich, którzy byli zobowi¹zani go
zrobiæ, ale efekty w porównaniu z tym co to � ciemny i ponury�
go�ci w s³oikach by³y fantastyczne.

Wreszcie na sto³ach by³y jeszcze ró¿ne sosy majonezowe, ta-
tarskie i chrzanowe, które u³atwia³y skonsumowanie nie lada ilo�ci
dañ, które szykowa³y skrzêtne gospodynie.

Najczê�ciej spo¿ywan¹ w tym okresie zup¹ by³ czysty, czerwo-
ny barszcz, pikantnie przyprawiony.

�wiêta te jednak, zaczyna³y siê, obojêtnie od ilo�ci i ró¿norod-
no�ci potraw zawsze od jajka, którym dzielono siê, sk³adaj¹c ¿y-
czenia szczê�cia i pomy�lno�ci wszystkim przy stole.

My�lê, ¿e ten opis �wi¹t obudzi inwencjê i wspomnienia w na-
szych paniach domu i przyjm¹ domowników i go�ci w taki sam
sposób jak to czyni³y nasze babcie i prababcie!

Tego ¿yczê wszystkim, którzy tych kilka skromnych s³ów mego
artyku³u przeczytali!

Na zakoñczenie za³¹czam parê przepisów, które mog¹ siê przydaæ.
Babka dro¿d¿owa
Rozczyn: 10 dag dro¿d¿y, 1 ³y¿eczka cukru, 3 ³y¿eczki m¹ki,

trochê letniego mleka (rozrabia siê na gêsto�æ �mietany)
Ciasto: 1 kg m¹ki pszennej wroc³awskiej (ogrzanej), 8 ¿ó³tek,

30 dag cukru, cukier waniliowy, 10 dag czystych rodzynków, 25
dag mas³a (lub 1/2 proporcji margaryny Palma), ³y¿eczka soli, oko³o
1/2 l mleka (z niego odlewa siê do zrobienia rozczynu) mas³o do
smarowania formy i m¹ka do wysypywania formy.

Zrobiæ rozczyn ze �wie¿ych dro¿d¿y postawiæ w cieple na oko-
³o 10-15 minut - uwa¿aæ by nie wykipia³o! Do du¿ej emaliowanej
misy daæ m¹kê, ¿ó³tka, 30 dag cukru, cukier waniliowy, sól. Mas³o
roztopiæ na p³ycie kuchennej - ostudziæ tak by by³o letnie. Gdy
dro¿d¿e � urosn¹� dodaæ je do m¹ki, wlaæ pozosta³e mleko i wyra-
biaæ drewnian¹ ³y¿k¹, a¿ zacznie od niej odstawaæ. Potem dodaæ
stopione mas³o i rodzynki i znowu wyrabiaæ tak, a¿ zaczn¹ siê two-
rzyæ pêcherzyki a ciasto bêdzie g³adkie.

Ciasto odstawiæ w ciep³e miejsce (bez przeci¹gów!) i pocze-
kaæ, a¿ podwoi swoj¹ objêto�æ. Prze³o¿yæ do form babek (3/4 wy-
soko�ci!) wysypanych m¹k¹ i wysmarowanych oczywi�cie pier-
wej mas³em.

Jeszcze raz niech trochê podrosn¹ w cieple. Piec w temp. 180°
C, nie otwieraæ na pocz¹tku pieczenia, pod koniec po oko³o 30 -35
minutach zrobiæ próbê wbijaj¹c cienki bardzo, drewniany patyczek.
Je�li jest suchy, to ciasto jest gotowe.

Wyjmujemy go ostro¿nie na miêkk¹ poduszkê okryt¹ obrusem
lnianym. W cieple musi byæ póki zupe³nie nie ostygnie. Pó�niej
lukrujemy. Z tego ciasta mo¿na zrobiæ �wi¹teczny placek z borów-
kami i kruszonk¹.

Chrzan
Ucieramy na tarce na drobno chrzan . £¹czymy go z galaretk¹

ze surowych porzeczek lub ¿urawin, a¿ do uzyskania ³adnego, ró-
¿owego koloru. Zamykamy szczelnie w s³oiku. Ostry i pyszny!

Szynka
Przygotowaæ 5 kg szynki bez ko�ci, 30 -35 dag soli, 1 dag sale-

try, 1 dag zmielonych przypraw (pieprz, kolendra, ziele angielskie,
li�æ laurowy). Ch³odne miêso natrzeæ ze saletr¹ i przyprawami.
W³o¿yæ do kamiennego, wyparzonego garnka, nakryæ denkiem i
obci¹¿yæ kamieniem (równie¿ wyparzonym we wrz¹tku)

Szynkê przetrzymaæ w zaprawie oko³o 4 tygodni obracaj¹c co
2 dni i oblewaj¹c wytworzonym sokiem. Po nasoleniu wyj¹æ j¹,
os¹czyæ, osznurowaæ, obsuszyæ i wêdziæ zimnym dymem przez 7-
8 dni je�li j¹ mamy ugotowaæ, je�li nie, wêdzimy b. d³ugo nawet 20
dni. Je�li kto� chce nauczyæ siê innych przepisów, a w szczególno-
�ci robienia kolorowych i smacznych mazurków, a tak¿e efektow-
nego dekorowania �wi¹tecznego sto³u to zapraszam na kursy goto-
wania i pieczenia.

¯yczê smacznego, a tak¿e zdrowych i spokojnych �wi¹t Wielka-
nocy.

st. specjalista d/s rolnych i WGD
Maria Szotkowska

Rejon Cieszyn

Od pisanki - do baranka
czyli

nasze �wiêta Wielkanocne
dok. ze str. 11
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SADZIMY I CHRONIMY
ZIEMNIAKI

Artyku³ ten pisany jest w³a�ciwie �na zamówienie�. Takie
bowiem by³o ¿yczenie jednego z rolników. Poniewa¿ sama do-
ceniam wa¿no�æ tego problemu poszerzy³am go o pewne infor-
macje, które mog¹ siê przydaæ.

Od czego zale¿y plon ziemniaka? Od bardzo wielu czynni-
ków i dopiero one wszystkie mog¹ mieæ decyduj¹cy wp³yw na
ostateczny efekt.

1. Na pewno pogoda w ca³ym czasie wegetacji.
2. Termin sadzenia (wed³ug �Dni siewu pani Marii Thun z

2003 r., w tym roku najlepszym terminem sadzenia ziemnia-
ków bêdzie 1.05 lub 2.05 do godz. 14.00)

3. Ochrona przed przymrozkami dla ziemniaków wczesnych
4. Wielko�æ sadzeniaków - plon zale¿y od liczby ³odyg, któ-

re jest wstanie dana bulwa wytworzyæ.
Dla porównania:
Masa �redniego sadzeniaka w g 30   50   70   90   110
�rednica sadzeniaka cm 3-4   4-4,5   4,5-5   5-5,5   5,5-6
�rednia liczba ³odyg wyrastaj¹cych z bulwy 3,3  3,8  4,3  4,8  5,3
5. Gêsto�æ sadzenia
Za du¿a powoduje zdrobnienie du¿e bulw.
Produkujemy wówczas przys³owiowe �drobnioczki� dla �wiñ.

Typowymi rozstawami rzêdów s¹ odleg³o�ci 62,5 cm i 67,5 cm.
Wówczas dla sadzeniaków ma³ych odleg³o�ci wskazane s¹ 26
cm w rzêdzie. Dla bulw �rednich (4-5 cm)  rozstawa 34 cm w
rzêdzie. Dla bulw du¿ych 5-6 cm rozstawa musi byæ 42 cm. Jest
wtedy odpowiednie nas³onecznienie ro�lin ziemniaka co sprzyja
plonom i zapobiega chorobom - zw³aszcza grzybowym. Czasem
obserwujê jak ludzie sadz¹ ziemniaki i dziwiê siê  czemu powo-
duj¹c siê fa³szyw¹ oszczêdno�ci¹ jak za dawnych czasów sadz¹
gêsto i b. drobny materia³. Wreszcie  teraz nie ma chyba takiej
konieczno�ci a liczy siê przysz³y plon a nie daremna praca!

ZARAZA ZIEMNIAKA
Choroba ta, której sprawc¹ jest Phytophora infestans mo¿e

siê rozwijaæ zarówno na li�ciach, ³odygach jak i bulwach. Ona
to w³a�nie powoduje najwiêksze straty na naszym terenie.

Rozwojowi tego grzyba sprzyja wysoka wilgotno�æ powie-
trza (a wiêc czêste opady, mg³y i rosa) oraz temperatura powy-
¿ej 12oC. Taki uk³ad pogodowy wystêpuje u nas w po³owie
czerwca oraz na prze³omie czerwca i lipca. Straty mog¹ wów-
czas dochodziæ do 50-70% plonu. Warto jeszcze raz przypo-
mnieæ, ¿e do zaka¿enia tym grzybem zachodzi prêdzej na �gê-
stych� plantacjach. Zwarte ro�liny ziemniaka okrywaj¹ce szczel-
nie glebê przyczyniaj¹ siê do sprzyjaj¹cego mikroklimatu dla
tej choroby - du¿a wilgotno�æ i temperatura. W takich warun-
kach ca³kowite zniszczenie mo¿e trwaæ zaledwie kilka dni!

Objawy choroby mog¹ wyst¹piæ zarówno na dolnych li�ciach
(kiedy zaka¿enie jest odglebowe) jaki na górnych (gdy zarodni-
ki grzyba zosta³y naniesione przez wiatr).

Zmniejszenie strat wymaga zarówno profilaktyki jak i inter-
wencyjnych zabiegów.

Dzia³anie profilaktyczne:
1. Sadziæ tylko zdrowe bulwy!
2. Sadziæ podkie³kowane ziemniaki
3. Wczesny termin sadzenia - ale do gleby ciep³ej!
4. Prawid³owe nawo¿enie
5. Zbiór bulw w czasie suchej pogody
6. Uprawa odmian o podwy¿szonej odporno�ci na zarazê.

ZABIEGI CHEMICZNE
Stanowi¹ najskuteczniejsz¹ ochronê ziemniaków przed za-

raz¹. Preparaty zale¿ne od sposobu dzia³ania dziel¹ siê na kon-
taktowe, wg³êbne i systemiczne (uk³adowe). Fungicydy syste-
miczne i wg³êbne przeznaczone s¹ do zasadniczego zwalczania
choroby - niszcz¹ patogena w momencie, gdy dosz³o ju¿ do
pora¿enia ro�liny. �rodki kontaktowe spe³niaj¹ rolê ochronn¹ -
zabezpieczaj¹ ro�linê przed pora¿eniem. Decyzjê o wykonaniu
pierwszego zabiegu powinien podj¹æ rolnik w oparciu o komu-
nikat Stacji Kwarantanny i Ochrony Ro�lin lub o obserwacje
stanu w³asnej plantacji, jak równie¿ aktualny przebieg pogody.

Przed przyst¹pieniem do wykonania zabiegów ochrony ro-
�lin nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z tre�ci¹ etykiety opakowa-
nia preparatu w celu:

a. zastosowania w³a�ciwych dawek
b. przygotowania cieczy roboczej
c. przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy
Na zakoñczenie przyk³adowo podajê nazwy fungicydów z

kolejnych grup.
1. Fungicydy systemiczne: Ridomie MZ - 72 WP, Ridomie

Plus 45 WP, Sandotan Manco 64 WP, Tattoo 550 SC
2. Kontaktowe: Bonga, Bravo 500 SC, Bravo 75 WG, Mie-

dzian 50 WG, Miedzian 50 WP, Miedzian 500 Dithane M
3. Fungicydy wg³êbne: Curzate CU, Curzate M 72,2 WP
Pierwszy zabieg odmian wczesnych dokonuje siê w okresie

zwierania siê ro�lin w miêdzyrzêdziach, a na plantacjach pó�-
nych, kiedy na plantacjach odmian wczesnych wystêpuj¹ pierw-
sze objawy choroby. Do pierwszego zabiegu wskazane jest u¿y-
cie jednego z preparatów o dzia³aniu uk³adowym lub dzia³aniu
wg³êbnym. Wskazane jest ograniczenie tymi preparatami dla
jednego zabiegu. Potem lepiej stosowaæ ju¿ fungicydy kontak-
towe. Pamiêtajmy, ¿e ochrona chemiczna nie jest obojêtna dla
�rodowiska, ludzi, zwierz¹t a w szczególno�ci pszczó³! �le prze-
prowadzona nie tylko zmienia smak ziemniaków, ale wp³ywa
niekorzystnie na ich zdrowotno�æ!

Literatura: Top agrar Polska nr 4/2000; Poradnik nawo¿enia i ochro-
ny ro�lin Agrochem - S.I.T.R 1997 - 1998; Beskidzkie Wiadomo�ci
Rolnicze nr 6/98; Beskidzkie Wiadomo�ci Rolnicze nr 6/94.

st. specjalista d/s rolnych
Maria Szotkowska

O WARZYWACH W OGRODZIE
(czê�æ III)

Je�li kto� nie tylko czyta³ moje artyku³y ale równocze�nie
zechcia³ informacje zawarte w nich wprowadziæ w ¿ycie, to
mo¿na siê spodziewaæ, ¿e prawid³owo zasia³ nasiona warzyw i
bêdzie siê cieszy³ plonem jesieni¹ (oczywi�cie do spó³ki z nor-
nicami!)

Pozostaje jeszcze jeden problem - chwasty!
Ot i tu zaczyna siê prawdziwy k³opot opieraj¹cy siê na starej

zasadzie, jak robiæ, ¿eby nic nie robiæ?
Nie zapomnê, kiedy rozprowadzaj¹c agrow³ókninê w�ród

rolniczek pewna z nich po okresie wegetacji z ogromn¹ preten-
sj¹ powiedzia³a mi, ¿e ros³y pod ni¹ nie tylko warzywa ale i
chwasty!

No có¿. Gdyby wigofie dzia³a³ na zasadzie kopaczki lub �rod-
ków chwastobójczych to przypuszczalnie mia³aby pod nim piêk-
nie wypielon¹ grz¹dkê, zarówno bez chwastów jak i warzyw!

Fakt, ¿e praca w ogrodzie jest mi³a, ale zajmuje wiele go-
dzin i tego nie da siê zbytnio zmieniæ!

(dok. na str. 14)
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Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze
W dniu 16.03.2003 r. odby³y siê w Koniakowie Gminne

Zawody Sportowo-Po¿arnicze jednostek OSP z terenu gmi-
ny Istebna. Bra³o w nich udzia³ 37 dru¿yn - 20 dru¿yn m³o-
dzie¿owych, w tym 2 dru¿yny dziewcz¹t, 17 dru¿yn senio-
rów, w tym 3 dru¿yny kobiece i 1 dru¿yna oldbojów.

WYNIKI:

1. Do 12 lat 1. Juroszek Pawe³
Koniaków 2. Golik Jan 4,36 0,30 0,50 5,56 I
Centrum I 3. Legierski £ukasz

2. Koniaków 1. Legierski Wojciech
Centrum II 2. Golik Mariusz 4,54 0,30 0,50 6,16 III

3. Go³ombek W³ad.
3. Koniaków 1. Legierski Dawid

Centrum III 2. Golik Grzegorz 4,58 0,20 0.40 5,58 II
3. Legierski Tomasz

4. 12-15 lat dz. 1. Bielesz Dominika
Koniaków 2. Kawulok Agnieszka 4,52 0,20 0,50 6,02 I
Centrum I 3 .Bielesz Karolina

5. Koniaków 1. Legierska Monika
Centrum II 2. Waszut Barbara 4,38 0,50 0,50 6,18 II

3. Zowada Barbara
6. 12-151at ch³. 1. Haratyk Józef

Koniaków 2. Kulik Bart³omiej 3.55 0,20 0,20 4,35 I
Centrum II 3 .Legierski Marcin

7. Jaworzynka 1. Sikora Piotr
Centrum II 2. Kaczmarzyk J. 3,58 0,10 0,40 4,48 II

3. £acek Jan

Lp. Jednostka OSP Sk³ad dru¿yny

Punkty karne

Czas
biegu

Strze-
lanie

Rzut
Gra-
nat.

Miej-
sce£¹-

cznie

Mogê natomiast poleciæ pewne metody, które niszcz¹ chwa-
sty skuteczniej, nie wymagaj¹ stosowania chemii, a nie zawsze
s¹ stosowane. �ció³kowanie i spulchnianie to zabiegi podno-
sz¹ce ¿yzno�æ gleby i u³atwiaj¹ce jej uprawê, poniewa¿ war-
stwa �ció³ki chroni glebê przed promieniami s³onecznymi, utrat¹
wilgoci, wahaniami temperatury. �ció³ka dostarcza warzywom
pokarmu i zbiegiem czasu zostaje stopniowo rozk³adania i prze-
twarzana na próchnicê. Równomierna wilgotno�æ uzyskiwana
dziêki przykryciu gleby �ció³k¹ sprzyja rozwojowi korzeni.
Ograniczenie dostêpu �wiat³a do powierzchniowej warstwy gle-
by hamuje kie³kowanie i wzrost chwastów.

Okryta gleba nie jest rozmywana przez opady i nie zaskoru-
pia siê podczas upa³ów. Jako �ció³ki u¿ywa siê trawy resztek
ro�linnych, s³omy. Nie nale¿y stosowaæ wiórów i trocin, które
zakwaszaj¹ glebê! Pamiêtajmy, ¿e wiêkszo�æ warzyw lubi �rodo-
wisko zasadowe. Niekorzystna jest równie¿ zbyt gruba warstwa
�ció³ki, gdy¿ mo¿e siê staæ schronieniem dla �limaków i gryzo-
ni. Po okresie d³ugo trwa³ych deszczów �ció³kê nale¿y wygra-
biæ, aby umo¿liwiæ ziemi odparowywanie nadmiaru wody. �ció³-
kujemy miêdzyrzêdzia!

Oczywistym jest, ¿e zostawiamy bez �ció³ki rzêdy zasianych
warzyw. W nich musimy chwasty pieliæ rêcznie. Plony zwiêksza
stosowanie umiejêtne kalendarza biodynamicznego i agrow³ók-
niny (wigofilu), który znacznie przyspiesza wegetacjê, zabezpie-
cza ro�liny przed przymrozkami. ¯yczê dobrych plonów.

st. specj. d/s rolnych i WGD
Maria Szotkowska

ODR Rejon Cieszyn

Literatura: Zdrowe plony z dzia³ki, Wydawnictwo PZD, Krajowa
Rada w Warszawie, Biblioteka Dzia³kowca - zeszyt 53

O WARZYWACH W OGRODZIE
dok. ze str. 13

Z okazji 82 uro-
dzin dzia³acz kultu-
ry Paw³a Poloka z
Jaworzynki, Danuta
Rabin - wójt naszej
Gminy oraz El¿bieta
Legierska-Niewia-
domska - Dyrektor
Gminnego O�rodka
Kultury odwiedzi³y
szacownego Jubilata.

Ujec Pawe³ Polok,
znany poeta ludowy
i wspania³y gawê-
dziarz ostatnio tro-
chê niedomaga na

zdrowiu, ¿yczymy Mu wiêc szybkiego powrotu do
zdrowia i jeszcze wiele wspania³ych pomys³ów ar-
tystycznych.

E. Niewiadomska

Zdrowych, spokojnych, b³ogos³awionych
�wi¹t Wielkanocnych

Wszystkim Mieszkañcom Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa

¿yczy Radna Powiatowa
Ma³gorzata Kiere�
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Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze
8. Koniaków 1. Juroszek Szymon

Centrum I 2. Marekwica Dawid 4,10 0,20 0,30 5,00 III
3. Waszut Micha³

9. Koniaków 1. Gluza Dawid
Kosarzyska 2. Kowalczyk Szymon 4,18 0,30 0,30 5,18 IV

3. Kohutek Grzegorz
10. Istebna 1. Kohut Kamil

Centrum 2. Wolny Marek 4,05 0,60 0,30 5,35 V
3. Sikora Piotr

11. Jaworzynka 1. £acek Miros³aw
Centrum I 2. Bury Robert 4,18 0,60 0,50 6,08 VI

3. Urbaczka Jaros³aw
12. Istebna Zaolzie 1. Legierski Tomasz

2. Kawulok Dariusz 4,42 0,30 0,60 6,12 VII
3. Krê¿elok Piotr

13. Istebna 1. Legierski Jacek
Zaolzie II 2. Haratyk Dariusz 5,15 0,50 0,40 6,45 VIII

3. Legierski Marek
14. Koniaków 1. Ligocki Józef

Kosarzyska II 2. Banduch Patryk 4,49 0,60 0,70 6,59 IX
3. Ligocki Kamil

15. 16-18 lat ch³. 1. Bieniek
Jaworzynka 2. Bieniek 4,05 0,20 0,30 4,55 I
Zapasieki  3. Czepczor

16. Koniaków 1. Legierski Marek
Centrum II 2. Kubica Krystian 3,58 0,10 0.50 4,58 II

3. Fiedor Józef
17. Koniaków 1. Kamieniarz Adam

Centrum II 2. Bocek Rafa³ 4,11 0,20 0,40 5,11 III
3. Polok Marek

18. Koniaków 1. Rybka Bart³omiej
Centrum I 2. Kalawski Rafa³ 4,03 0,20 0,50 5,13 IV

3. Sikora Jan
19. Jaworzynka 1. Micha³ek Stanis³aw

Centrum 2. Golik Leon 4,27 0,40 0,60 6,07 V
3. Golik Jan

20. Istebna 1. Kohut Seweryn
Centrum 2. £acek Przemys³aw 4,30 0,60 0,70 6,40 VI

3. Zió³kowski Tomasz
21. 19-401at kob. 1.Juroszek Teresa

Koniaków 2. Waszut Katarzyna 5,09 0,20 0,30 5,59 I
Centrum I 3.Marekwica Janina

22. Istebna Zaolzie 1. Zowada Barbara
2. Czepczor Barbara 5,40 0,20 0,10 6,10 II
3. Wawrzacz Irena

23. Koniaków 1. Haratyk Ma³gorzata
Centrum II 2. Kajzar Magdalena 5,26 0,50 0,20 6,36 III

3. Bielesz Katarzyna
24. 19-301at pan. 1. Legierski Jacek

Koniaków 2. Waszut Grzegorz 4,06 0,10 0,40 4,56 I
Centrum 3. Zeman Rafa³

25. Istebna Zaolzie I 1. Kohut Tadeusz

2. Zowada Piotr 4,33 0,10 0,50 5,33 II
3. Marekwica Józef

26. Jaworzynka 1. Juroszek Jaros³aw
Centrum I 2. Motyka Andrzej 4,38 0,30 0,40 5,48 III

3. Bójko Jan
27. Jaworzynka 1. Moje�cik

Zapasieki 2. Zwardoñ 4,58 0,40 0,30 6,08 IV
3. Czepczor

28. Istebna 1. Kaczmarzyk K.
Zaolzie II 2. Zowada Micha³ 5,09 0,30 0,40 6,19 V

3. Zowada Andrzej
29. Jaworzynka 1. Ma³yjurek Dawid

Centrum II 2. Wawrzacz Robert 4,50 0.70 0.60 7,00 VI
3. Kukuczka Ryszard

30. Koniaków 1. Legierski Kazimierz
Kosarzyska II 2. Fiedor Robert 6,07 0,50 0,60 7,57 VII

3. Pawelec £ukasz
31. 31-50 lat pan. 1. Haratyk Boles³aw

Koniaków 2. Haratyk Józef 4,34 0,20 0,10 5,04 I
Centrum II 3. Zeman Czes³aw

32. Jaworzynka 1. Motyka Jan
Centrum II 2. Micha³ek 4,27 0,10 0,50 5,27 II

3. Bójko
33. Koniaków 1. Fiedor Andrzej

Kosarzyska 2. Kubas Stanis³aw 4,48 0,30 0,20 5,38 III
3. Fiedor Piotr

34. Istebna 1. Micha³ek Pawe³
Zaolzie I 2. £upie¿owiec K. 5,01 0,20 0,40 6,01 IV
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Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze
dok. ze str. 15

Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustwicz-
nego w Miêdzy�wieciu og³asza nabór do pierwszych klas
szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2003/2004.

Zostaj¹ uruchomione nastêpuj¹ce typy szkó³:
- 4-letnie Technikum Rolnicze
- 4-letnie Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa
  Domowego
- 3-letnie Liceum Profilowane
w profilu:
- rolniczo-spo¿ywczym
- us³ugowo-gospodarczym
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w zawodach:
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
- kucharz ma³ej gastronomii
- rolnik
Studium Policealne
w zawodzie:
technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego
Tylko w naszym technikum mo¿na zdobyæ fachowe umie-

jêtno�ci do prowadzenia gospodarstwa UE oraz zdobyæ
uprawnienia z zakresu wykonywania zabiegów chemiczny-
mi �rodkami ochrony ro�lin.

Informujemy równie¿, ¿e szko³a dysponuje miejscami w
internacie i mo¿liwo�ci¹ korzystania ze sto³ówki.

mgr in¿. Halina Sobczyk
dyrektor ZSRCKU

UWAGA
ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Sprostowanie
W ostatnim numerze �Naszej Trówsi� wydrukowano ar-

tyku³ �40 lat minê³o� o dzia³alno�ci szkolnictwa podstawo-
wego, obecnie ponadgimnazjalnego w Gminie Istebna. Po-
my³kowo pojawi³ siê on w rubryce �Wie�ci z gimnazjum�,
choæ tematyka artyku³u nie mia³a nic wspólnego z gimna-
zjum, za co autora artyku³, Jerzego Kêdziora, przepraszamy.

Redakcja

Z  ¯YCIA  SZKÓ£
Po raz kolejny przy finansowej pomocy Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadzo-
no w dniach od 17 lutego 2003 r. do 28 marca 2003 r. w budyn-
ku Gimnazjum w Istebnej szkolenie dla doros³ych mieszkañ-
ców gminy (rolników, bezrobotnych) nt.: �Zdobywanie poza-
rolniczych kwalifikacji zawodowych przez mieszkañców wsi
w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - Agroturysty-
ka jako dodatkowe �ród³o dochodu ludno�ci wiejskiej na tere-
nach górskich� oraz szkolenie dotycz¹ce podstaw obs³ugi kom-
putera. W szkoleniu wziê³o udzia³ 106 osób.

Ze �rodków Agencji zakupiono równie¿ sprzêt komputero-
wy, który pozostanie w Gimnazjum i bêdzie s³u¿y³ m³odzie¿y
szkolnej. Dofinansowanie Agencji na w/w zadania wynosi
15.000 z³otych.

Bronis³awa Juroszek

KUPIÊ DOMEK MUROWANY
do remontu w Trójwsi
w zacisznym miejscu

tel. kontakt.: 858 86 29 (po 18.00)

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

3. Bocek Leszek
35. Koniaków 1. Kotela Edward

Centrum I 2. Golik Kazimierz 5,06 0,21 0,50 6,06 V
3. Maliborski A.

36. Istebna 1. Legierski Józef
Zaolzie II 2. Kohut Stanis³aw 5,26 0,30 0,50 6.35 VI

3. Kohut Andrzej
37. Pow. 50 1at pan.1. Bocek Józef

Koniaków 2. Micha³ek Jan 5,09 0,20 0,40 6,09 I
Centrum 3. Tabaka Julian

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej
z ogromn¹ przyjemno�ci¹ ma zaszczyt zaprosiæ na:

Wystawê Malarstwa Jana ¯yrka
z Koniakowa

która czynna bêdzie od 30 kwietnia do 31 maja 2003 r.
(poniedzia³ek - pi¹tek) w godzinach od 9.00 do 17.00

w budynku GOK Istebna 68.

Mo¿liwo�æ zakupu obrazów!
Wstêp wolny!

Serdecznie zapraszamy!!!
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CIÊ¯KA  DROGA
Mimo i¿ nie mia³em ju¿ pracy, a organizm by³ do�æ mocno

uszkodzony przez alkohol to jednak nie pró¿nowa³em. Podej-
mowa³em ka¿d¹ pracê; aby w jakikolwiek sposób zarobiæ znów
na alkohol. Z zarobionych pieniêdzy przeznacza³em grosze na
rodzinê, a reszta sz³a na alkohol. By³o mnóstwo takich fuszek,
za które nie dosta³em pieniêdzy, gdy¿ przy pracy zosta³em uczê-
stowany alkoholem i to w³a�nie by³a moja zap³ata. Wtedy mój
klient by³ bardzo zadowolony, bo by³o tanio, no i oczywi�cie ja
- lecz na krótko. Mimo, i¿ mia³em ró¿ne oferty pracy (gdy¿ jak
wiemy wiêkszo�æ alkoholików jest dobrymi fachowcami) nie
mog³em ich podj¹æ, gdy¿ warunkiem by³o zerwanie z alkoho-
lem, a dla mnie by³o to jednak ma³o mo¿liwe. By³o to kilka lat
temu, wiêc o pracê nie by³o tak trudno jak dzi�. Gdy ju¿ by³o ze
mn¹ bardzo �le, piæ siê chcia³o a nie by³o za co, nigdzie nie sz³o
dorobiæ, nawet najlepsi znajomi nie chcieli dawaæ ju¿ na kre-
chê, postanowi³em ze sob¹ co� zrobiæ. By³a ku temu �wietna
okazja, gdy¿ akurat zbli¿a³ siê post i moim najwiêkszym posta-
nowieniem by³o, aby wytrwaæ w trze�wo�ci. I nawet mi siê to
udawa³o. Ju¿ po dwóch tygodniach atmosfera w domu by³a ca³-
kiem inna, nawet ja sam siê bardzo cieszy³em. Mia³em napraw-
dê wiêcej czasu dla rodziny, wszystkie zarobione pieni¹dze sz³y
na rodzinê. Lecz niestety post szybko min¹³ i ja oczywi�cie znów
wróci³em na star¹ drogê.

Uwaga !!!
PORTAL �L¥SKA CIESZYÑSKIEGO!

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej oraz firma �Optimal�
Skoczów informuj¹, ¿e od dnia l stycznia 2003r. ruszy³ portal
intemetowy �l¹ska Cieszyñskiego OX.pl.

Znajdziesz w nim wszystkie wiadomo�ci z regionu, aktualno-
�ci kulturalnie, sportowe, bezp³atnie za³o¿ysz konto poczty elek-
tronicznej w atrakcyjnej domenie wazwa@ox.pl, porozmawiasz ze
znajomymi na czacie, lub je�li tylko masz ochotê wyrazisz swoj¹
opiniê na naszym forum.

Chcesz sprzedaæ dom, dzia³kê, krowê, samochód? Tutaj mo-
¿esz bezp³atnie zamie�ciæ swoje og³oszenie! Szukasz pracy? Dasz
pracê? Tutaj mo¿esz bezp³atnie zamie�ciæ swoj¹ ofertê! Prowadzisz
gospodarstwo agroturystyczne, hotel, pensjonat? Ten portal to naj-
lepsze miejsce na Twoj¹ reklamê! A mo¿e interesuje Ciê repertuar
kin i teatrów, godziny odprawiania mszy i nabo¿eñstw w ko�cio-
³ach, adresy i telefony urzêdów, instytucji, bazy turystycznej w
miastach i gminach �l¹ska Cieszyñskiego? Te wszystkie informa-
cje i wiele, wiele innych znajdziesz tylko w OX.pl!!!

www.ox.pl
- tu znajdziesz wszystkie wiadomo�ci z regionu !!!

referent ds. turystyki i promocji
Izabela £acek.

Pó�niej jeszcze kilkakrotnie podejmowa³em próby nie pi-
cia, lecz niestety udawa³o mi siê wytrzymaæ najwy¿ej miesi¹c.
Dostawa³em takiego g³odu alkoholowego i wtedy kieliszek to
by³o dla mnie za du¿o, a wiadro alkoholu za ma³o. Gdy ju¿
osi¹gn¹³em ca³kowite dno i wyl¹dowa³em w szpitalu z powo-
dów zdrowotnych, mia³em miesi¹c czasu na my�lenie i dopiero
tam siê przyzna³em przed samym sob¹, ¿e jestem alkoholikiem.

W tym te¿ szpitalu podj¹³em decyzjê, ¿e po powrocie do domu i
do zdrowia, muszê siê udaæ gdzie� na leczenie z choroby alkoholo-
wej, gdy¿ sam sobie nie poradzê. Nad t¹ decyzj¹ my�la³em wiele
dni, gdy¿ nie wyobra¿a³em sobie jak ja mogê nie piæ. Martwi³em siê
co powiedz¹ znajomi od kieliszka i s¹siedzi. Najbardziej ba³em siê
reakcji ludzi, a nie o siebie. Ba³em siê co bêd¹ o mnie mówiæ: �Mo¿e
jest chory? Mo¿e wst¹pi³ do jakiej� sekty?�. Bardzo trudno by³o mi
siê pogodziæ z moj¹ decyzj¹. Po powrocie ze szpitala do domu oznaj-
mi³em rodzinie, ¿e chcê siê udaæ na leczenie. Byli bardzo zaskoczeni
i te¿ martwili siê tym, co ludzie bêd¹ o mnie mówiæ.

Jak wygl¹da³a moja podró¿ i przekroczenie progu alkoho-
lowego postaram siê opisaæ o tym w nastêpnym numerze. Dro-
dzy czytelnicy je¿eli bêdziecie mieli jakiekolwiek pytania co
do mych osobistych prze¿yæ to proszê dzwoniæ w ka¿dy wtorek
od 17,00 do 20,00 lub nagraæ siê na pocztê g³osow¹.

Proszê zostawiæ wiadomo�æ i numer telefonu, a oddzwoniê
na pewno. AA

F E R I E   Z   B I B L I O T E K ¥
13 marca br. w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Cieszy-

nie odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu plastycz-
nego pt. �Krajobraz Ziemi Cieszyñskiej w twórczo�ci dzie-
ciêcej�. Celem kulturalnego przedsiêwziêcia by³o kszta³towanie
poczucia to¿samo�ci kulturowej dzieci i m³odzie¿y, rozwijanie
wra¿liwo�ci na piêkno krajobrazu oraz osobliwo�ci przyrodni-
czych naszego powiatu.

W konkursie wziê³y udzia³ biblioteki publiczne i �wietlice �ro-
dowiskowe, dzia³aj¹ce na terenie powiatu cieszyñskiego oraz Bi-
blioteka Miejska z Czeskiego Cieszyna.

Do  Biblioteki  Powiatowej  wp³ynê³y  ³¹cznie   193  prace
plastyczne przedstawiaj¹ce przyrodê, zabytki oraz mieszkañców
Ziemi Cieszyñskiej w strojach ludowych.

Spo�ród prac nades³anych przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Istebnej jury w sk³adzie: mgr £ukasz Konarzewski historyk sztu-
ki, mgr Inga Gañcza plastyk, mgr Daria Donocik etnolog, posta-
nowi³o przyznaæ nagrody Darii Kawulok za pejza¿ istebniañski
oraz Katarzynie Zogacie za malowany farbami krajobraz be-
skidzki i góralsk¹ chatê w Istebnej.

Program uroczysto�ci fina³owy u�wietni³ wystêp Teatru �Baj-
ka� z Czeskiego Cieszyna, który rozbawi³ publiczno�æ przedsta-
wieniem �Orzeszek� Marii Kownackiej.

Bibliotekarstwo publiczne powiatu cieszyñskiego odnosi co-
raz wiêksze sukcesy w zakresie pracy kulturalno-wychowawczej z
czytelnikiem dzieciêcym i m³odzie¿owym. Ma to szczególne zna-
czenie w czasie wolnym od zajêæ szkolnych, kiedy to biblioteki,
aktywnie uczestnicz¹c w procesie kszta³cenia i wychowania rów-
noleg³ego, stwarzaj¹ dzieciom i m³odzie¿y szansê twórczego wy-
poczynku poszerzania swoich umiejêtno�ci i zainteresowañ.

W roku bie¿¹cym bibliotekarze powiatu cieszyñskiego bêd¹
mieli okazjê doskonaliæ swój warsztat pracy, uczestnicz¹ w cyklu
miêdzynarodowych konferencji szkoleniowych po�wiêconych pra-
cy kulturalno-wychowawczej i opiekuñczej, w tym zw³aszcza z czy-
telnikami niepe³nosprawnymi. Celem spotkañ organizowanych przez
Bibliotekê Powiatow¹ w Cieszynie jest umo¿liwienie �rodowisku
bibliotekarzy nawi¹zania wzajemnych kontaktów i wymiany zawo-
dowych do�wiadczeñ bibliotek dzia³aj¹cych na terenie Polski i Czech.
Projekt jest finansowany z funduszu Phare Unii Europejskij.

Izabela Kula, instruktor-koordynator
ds. bibliotek powiatu cieszyñskiego

PS: Telefon kontaktowy: (33) 8524883
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Kilka lat temu, na ³amach gazetki �Nasza Trójwie��, opowiedzia³em o
�Mojej przygodzie z rze�b¹�. Opowie�æ ta zawiera³a czê�æ mojej drogi rze�-
biarskiej. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e to by³y fundamenty, na których opar-
³em kolejne wyzwania. Byæ mo¿e poszukiwanie brakuj¹cego ogniwa, któ-
re by³o bardzo blisko a jednak daleko. Tu muszê do³¹czyæ postaæ mojego
Dziadka Paw³a Micha³ka ��mio³ka ³od Deja�, którego notabene bardzo
ma³o pamiêtam. Poza jednym zdarzeniem:

Otó¿ Dziadek, kilka tygodni przed �mierci¹ da³ mi jakie� pieni¹¿ki na
�³opraty� (cugle). Nie na cukierki, nie na zabawki ale na �³opraty�. Niby
nic, jest jednak ma³e �ale�. Otó¿ dziadek trudni³ siê kamieniarstwem.

Wydobywa³ z istebniañskich i okolicznych kamienio³omów surowiec
skalny, który poddawa³ rêcznej obróbce. Rze�bi³ w nim krzy¿e, boki gro-
bowców, p³yty nagrobne, obrabia³ kamieñ budowlany (most na Glinianym
razem z czapkami, wieñcz¹cymi boczne murki), równie¿ kapliczki przy-
dro¿ne (Wis³a Ka³u¿a, Istebna Kurzyszowskie).

Zapewne wiele innych, o których mi nie wiadomo.
Po wielu latach, kiedy tworzy³em swoj¹ Historiê Rze�biarsk¹, coraz

czê�ciej spogl¹dam na
bry³y z kamienia, które
zosta³y po Dziadku w
ró¿norodnej formie, w
koñcu pokusa staje siê
silniejsza - pierwsze pró-
by rze�by w kamieniach
�Tacikowe £opraty� po-
rwa³y mnie na dobre.

Po rze�bach w ró¿nych gatunkach piaskowca przysz³a kolej na marmur.
Nowe wyzwania, fascynacja, trud i po�wiêcenie daj¹ nieoczekiwane re-

zultaty. W parze z tym idzie ci¹g³e doskonalenie warsztatu, zw³aszcza, ¿e
by³em zdany tylko na siebie. Dziêki temu ze spokojem mogê otworzyæ
nowy rozdzia³ w mojej historii rze�biarskiej.

W kwietniu ub. roku otwar³em w³asn¹ firmê Rze�biarstwo -Kamieniar-
stwo (kamieniarstwo w nazwie to pamiêæ o tych dziadkowych �³opratach�).

Od stycznia tego roku w pe³ni wykorzystujê pracowniê w Istebnêj, w
której obecnie rze�bione s¹ elementy do inwestycji budowanej w stylu w³o-
skiego renesansu w Kijowie. Poza tym rze�biê sztukê sakraln¹, kominki -
kamieñ piaskowiec - marmur, rze�by do ogrodów i parków oraz wystrój
zewnêtrzny i wewnêtrzny budynków, kompozycje przeplatane kamieniem
i drewnem.

Chcia³bym podszepn¹æ dzieciom, aby pilnowa³y swoich dziadków. A
nu¿! - Kto wie?

Boles³aw Micha³ek

Szeptam cich¹ pie�ñ!
Ko³acz¹cym hen daleko gdzie�,
Id¹cym o zmroku po�ród gwiazd
W gmatwaninie miast, w prostocie wsi.
W rado�ci tak, po�ród cieni drzew.
Szeptam cich¹ pie�ñ!
P³acz¹cym po�ród wzgórz,
¯e jest �le, ¿e opu�ci³ ich Anio³ Stró¿.
Wszak on zawsze blisko jest!
Przynosi ci sen, by to by³ dobry sen,
Wiêc teraz ju¿ �pij,
Mo¿e jutro lepiej bêdzie ci!
Szeptam cich¹ pie�ñ!
Kwiatom zdeptanym przez dzisiejszy dzieñ,

Drzewom pozbawionym korzeni.
I ludziom, id¹cym we mgle do wiecznej ziemi.
Ptakom, którym g³osu zabrak³o,
Opuszczonym pisklêtom stuleci.
Sercom wygnanych z domów,
¯yciom zdeptanym przez mot³och.
Patrz¹c na ten �wiat! - Ksiê¿yc -
W aureoli gwiazd zamyka do snu zmêczone oczy.
Na drodze wy¿³obiony du¿y krzy¿a cieñ,
Jemu te¿ szeptam cich¹ pie�ñ!
On zrozumie jej tre�æ,
Ukoiwszy sny tym, którzy z rozpacz¹ staj¹ przed noc¹.

Boles³aw Micha³ek, 1995

�Wielkopostna chwila refleksji�
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W dniu 12.03.2003 r. odby³y siê tradycyjne zawody w biegach
narciarskich dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 w Jaworzyn-
ce. Zawody rozegrano przy hotelu �Jano� na Krê¿elce.

Biegi narciarskie ciesz¹ siê w naszej szkole ogromnym powo-
dzeniem. Dzieci trenuj¹ ju¿ od pocz¹tku zimy. Mimo, ¿e w dniu
zawodów pogoda nie by³a zbyt ³askawa, w biegach wziêli udzia³
prawie wszyscy uczniowie naszej szko³y. Przygotowane zosta³y

dwie trasy o ró¿nym stopniu trudno�ci; krótsza dla uczniów m³od-
szych, d³u¿sza dla starszych. Wszyscy zawodnicy podczas biegów
wykazali siê wielk¹ ambicj¹ i wol¹ walki. Ka¿dy z m³odych biega-
czy i biegaczek stara³ siê wypa�æ jak najlepiej dopingowany przez
kole¿anki i kolegów, nauczycieli, rodziców, dziadków i babcie. Po
biegach i ciep³ej herbacie uczniowie stanêli do nastêpnej konku-

rencji. Dziêki sponsorowi z Lichtensteinu szko³a otrzyma³a dwa-
dzie�cia par nart i butów do narciarstwa alpejskiego. Ju¿ wcze�nie
wielu uczniów, dziêki uprzejmo�ci dyrekcji hotelu �Jano�, mog³o
korzystaæ bezp³atnie z wyci¹gu narciarskiego i szusowaæ do woli.
W³a�nie drug¹ konkurencj¹ zawodów by³ slalom. Okaza³o siê, ¿e
nasi uczniowie �wietnie radz¹ sobie równie¿ w narciarstwie alpej-
skim. Po zakoñczonych zawodach wszyscy otrzymali gor¹c¹ gro-
chówkê, napoje i s³odycze. Na koniec odby³a siê najwa¿niejsza
czê�æ imprezy. Na specjalnie przygotowanym podium stawali
zwyciêzcy poszczególnych kategorii wiekowych. Dziêki wielu
sponsorom nagrody by³y bardzo atrakcyjne.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Jaworzynce sk³ada ser-
deczne podziêkowania pracownikom i dyrekcji hotelu �Jano� za
przygotowanie i pomoc w organizacji szkolnych zawodów nar-
ciarskich, a w szczególno�ci pp. Przemys³awowi Smolakowi i

ZAWODY  W  BIEGACH  NARCIARSKICH
W  JAWORZYNCE

Henrykowi S³owioczkowi. Podziêkowania sk³adam równie¿
wszystkim nauczycielom i innym pracownikom szko³y, których
praca przyczyni³a siê do sprawnego przebiegu zawodów.

Gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê naszym sponsorom: 1. Pani
Prezes Weronice Jureczko, Przedsiêbiorstwu Us³ug Socjalnych z
siedzib¹ w Omontowicach, 2. Hurtowni �Montana� z Wis³y, 3.
Miros³awowi i Halinie Kowalczykom, Firmie Handlowo - Gastro-
nomicznej z Jaworzynki 411, 4. Gminnemu O�rodkowi Kultury w
Istebnej, Hurtowni �Tombia� z Wis³y.

Tegoroczne zawody przy tak sprawnej organizacji, wielkiej go-
�cinno�ci ze strony hotelu �Jano� i hojno�ci sponsorów na d³ugo
pozostan¹ w pamiêci naszych dzieci. Wszystkim, którzy przyczynili
siê do sukcesu tej imprezy jeszcze raz bardzo dziêkujê.

mgr Jan Kierczak
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Jaworzynce

K. P. �TRÓJWIE��
Od pocz¹tku stycznia wszystkie dru¿yny K.P. �Trójwie�� trenu-

j¹ i przygotowuj¹ siê do rundy wiosennej. Do dru¿yny seniorów
powróci³ po dwuletniej przerwie trener Miros³aw Wójcik. Pod jego
wodz¹ zespó³ zaj¹³ pierwsze miejsce w corocznie rozgrywanym tur-
nieju halowym w Cisownicy zwyciê¿aj¹c z wieloma wy¿ej notowa-
nymi dru¿ynami z regionu. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi.
Z powodu zakoñczenia kariery pi³karskiej i odej�ciu w 2002 roku z
dru¿yny kilku starszych zawodników (Boles³aw Bury, Janusz Wa-
szut, Mariusz Waszut, Krzysztof Chor¹¿y, Józef Heczko, Jacek fe-
widerski) oraz pój�ciu do wojska kilku m³odszych, dru¿yna ma drob-
ne problemy kadrowe. Aktualnie z dru¿yn¹ trenuje tylko 13-14 za-
wodników. Optymizmem napawa jednak fakt, ¿e wiêkszo�æ zawod-
ników systematycznie chodzi³a na treningi i w opinii trenera zespó³
jest dobrze przygotowany do rozgrywek. Dru¿yna nasza rozegra³a
w okresie przygotowawczym 6 sparingów (2 wygra³a,! zremisowa-
³a ,3 przegra³a). Zespo³y m³odzie¿owe pod okiem trenerów M. Ka-
pasia (trampkarze) i J, Jaworski (juniorzy) równie¿ solidnie prze-
pracowa³y okres zimowo-wiosenny. Z frekwencj¹ na treningach
bywa³o ró¿nie ale im bli¿ej rozpoczêcia rozgrywek tym zawodnicy
wykazywali wiêksze zainteresowanie treningami. Zespo³y rozegra-
³y po kilka sparingów, z ró¿nym skutkiem. By³o kilka meczy wy-
granych, kilka przegranych. Po rundzie jesiennej nasi trampkarze
zajmuj¹ pierwsze miejsce w tabeli Juniorzy miejsce czwarte. My-
�lê, ¿e nie mieliby�my nic przeciwko temu aby na tych samych miej-
scach dru¿yny zakoñczy³y rozgrywki. Olbrzymim obci¹¿eniem dla
Klubu, zawodników i trenerów jest to, ¿e wszystkie sparingi nasze
dru¿yny musz¹ rozgrywaæ na wyjazdach, czasami dalekich (Kaczy-
ce, Koñczyce). Wyjazdy takie s¹ kosztowne i czasoch³onne. Je¿eli
jednak dru¿yny chc¹ reprezentowaæ dobry pi³karski poziom musz¹

(dok. na str. 20)
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Gminna Spó³dzielnia
�Samopomoc Ch³opska"

w Wi�le oferuje

WYKONANIE I REALIZACJÊ
BONÓW TOWAROWYCH

DLA ZAK£ADÓW PRACY

OFERTA PRACY
P.U.H. �LEGIERSKI�

PRZYJMÊ DO PRACY W CHARAKTERZE SPRZEDAWCY
- mê¿czyznê z uregulowanym obowi¹zkiem co do odbycia Z.S.W.
- z wykszta³ceniem �rednim o profilu budowlano-instalacyjnym.

Kontakt: �Legierski� Istebna 1241 - Wojtosze tel. 855 73 57
Wis³a, ul. 1 maja 23 tel. 855 21 19

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

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

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

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

w okresie wiosennym, przed rund¹ rewan¿ow¹ rozegraæ przynaj-
mniej po kilka sparingów.

Zapraszaj¹c wszystkich kibiców i sympatyków pi³ki no¿nej na
wszystkie mecze rozgrywane przez nasze dru¿yny podajemy termi-
narz rozgrywek rundy wiosennej.

SENIORZY
13.04. godz. 15.00 Pogwizdów - wyjazd
21.04. godz. 15.00 Ha¿lach
27.04. godz. 15.00 Ochaby - wyjazd
01.05. godz. 16.00 Strumieñ
04.05. godz. 16.00 Koñczyce. W. - wyjazd
11.05. godz. 16.00 Puñców
18.05. godz. 16.00 Zab³ocie - wyjazd
25.05. godz. 16.00 Drogomy�l
01.06. godz. 11.30 Górki W, - wyjazd
08.06. godz. 17.00 Nierodzim
15.06. godz. 17.00 Brenna - wyjazd
22.06. godz. 17.00 Simoradz

TRAMPKARZE / JUNIORZY
13.04. godz. 10.00/11.30 ¯ywiec - wyjazd
19.04. godz. 10.00/11.30 Wis³a   -wyjazd
26. 04. godz. 10.00 /11.30 Zabrzeg - wyjazd
01.05. godz. 10.00/11.30 Pogwizdów
03.05. godz. 10.00/11.30 Ustroñ
10.05. godz. 14,30 / 16.00 Wilamowice - wyjazd
17.05. godz. 10,00/11.30 Jasienica
24. 05. godz. 10.00 /11.30 Przyborów
31.05. godz. 10.00/11,30 Drogomy�l
07.06. godz. 10.00/11.30 Radziechowy
14.06. godz. 10.00/11.30 £êkawica

Piotr Rucki, prezes Klubu �Nasza Trójwie�"
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