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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

WÓJT GMINY INFORMUJE
Apel do rolników

Zwracam siê z apelem do wszystkich mieszkañców posia-
daczy gruntów od³ogowanych (nie wykoszonych dzia³ek) o
przeprowadzenie prac pielêgnacyjnych wykaszanie rosn¹cej
tam ro�linno�ci (chwastów) bêd¹cych �ród³em zachwaszcza-
nia pól s¹siednich, szczególnie pól uprawnianych rolniczo.

Nie skoszone dzia³ki sprzyjaj¹ rozwojowi szkodników jak
gryzonie myszowate, �limaki które w ostatnim okresie daj¹ siê
we znaki posiadaczom uprawiaj¹cym ziemiê. Pozostaje rów-
nie¿ problem zagro¿eñ po¿arowych zwi¹zanych z gruntami
od³ogowymi i niewykoszon¹ ro�linno�ci¹.

W celu  zapobiegania dalszych degradacji gruntów stano-
wi¹cych u¿ytki rolne zmuszeni bêdziemy uruchomiæ procedury
nakazowe zmierzaj¹ce do wydawania decyzji  obliguj¹cych w³a-
�cicieli gruntów niezagospodarowanych do wykonania zabie-
gów polegaj¹cych na usuniêciu chwastów, starych traw i uci¹¿-
liwych zanieczyszczeñ. Podstaw¹ prawn¹ takiej ingerencji sta-
nowi artyku³ 15 ust 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pó�n. zm.)
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
�rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pó�n. zm.)

*   *   *

Przypominam, ¿e z dniem 15 wrze�nia br. up³ywa termin
zg³aszania kandydatów do wyró¿nienia �Laurem Srebrnej
Cieszynianki�.

Zgodnie z § 3 regulaminu prawo zg³aszania kandydatów do
wyró¿nienia przys³uguje wszystkim dzia³aj¹cym na terenie gminy
stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom i radom so³eckim.

Ka¿dy podmiot ma prawo zg³oszenia 1 kandydata.
Kandydatem mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec gminy.
Zg³oszenie winno byæ dokonane na pi�mie i zawieraæ

o�wiadczenie kandydata zawieraj¹ce zgodê do wyró¿nienia i
ujawnienie danych osobowych.

Wyboru laureata dokonuje Rada Gminy.

*   *   *

W ramach umowy o wspó³pracy pomiêdzy gmin¹ I³aw¹ i
gmin¹ Istebna 36 uczniów z naszej gminy wyjecha³o na 2 ty-
godniowy wypoczynek do Zêbrowa od dnia 26 czerwca br.

*   *   *
W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê okresami suszy - apelujê

ponownie do wszystkich mieszkañców o oszczêdne gospoda-
rowanie wod¹.

Szczególnie dotyczy to podlewania ogródków - co jest za-
bronione.

FESTYN ISTEBNIAÑSKI
ISTEBNA

26 lipca (sobota) - godz. 18.00
18.00 - �Istebna� z Istebnej
18.45 - Zespó³ z Rosji
19.30 - �Ziemia Cieszyñska� z Cieszyna
20.15 - Zespó³ z Wêgier
21.00 - Zabawa taneczna - zespó³
            B. i M. Kaczmarzyków z Koniakowa
27 lipca (niedziela) - godz. 18.00
18.00 - �Koniaków� z Koniakowa
18.45 - �Dolina Popradu� z Piwnicznej Zdroju
19.30 - Zespó³ z Chorwacji
20.15 - Zespó³ z Walii
21.00 - Zabawa taneczna - zespó³ E. Dragona z Jaworzynki
Gastronomiê prowadziæ bêdzie Jednostka OSP Koniaków Centrum.
Imprezie towarzyszy:
1. Wystawa Twórczo�ci Ludowej
2. Wystawa E. Bia³asa
3. Prace uczniów SP nr 1 �Moje korzenie�

Serdecznie zapraszaj¹
Organizatorzy

Uwaga dzieci!!!
Na imprezie bêd¹ dmuchane zje¿d¿alnie

Z dniem 30 czerwca
br. odszed³ na emeryturê
Pan Micha³ Kobielusz.
By³ Kierownikiem Refe-
ratu Gospodarczego i Rol-
nictwa. Pan Micha³ rozpo-
cz¹³ pracê w Urzêdzie
Gminy 1.08.1973 r. Praco-
wa³ na stanowisku inspek-
tora do spraw planowania
gospodarczego i statysty-
ki a od 1.01.1989 r. pe³ni³
funkcjê Kierownika Referatu i zajmowa³ siê sprawami inwe-
stycji gminnych.

By³ pracowity i kole¿eñski.
Panu Micha³owi Kobieluszowi sk³adamy serdeczne podziê-

kowanie za d³ugoletni¹ pracê. ¯yczymy zdrowia i wszelkiej
pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym.

Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy

DZIÊKUJEMY ZA D£UGOLETNI¥ PRACÊ

(c.d. na str. 2)
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WÓJT GMINY INFORMUJE
(dok. ze str. 1)

DY¯URY PRZEWODNICZ¥CEGO
RADY GMINY ISTEBNA

Informujê mieszkañców, ¿e w ka¿dy wtorek od godz.
16.00 - 18.00 bêdê pe³ni³ dy¿ury w salce posiedzeñ Urzê-
du Gminy pok. 100.

Józef Micha³ek
przew. Rady Gminy Istebna

POWIATOWY URZ¥D PRACY
Informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na tere-

nie gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci do podjê-
cia pracy i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach wyznaczony
zosta³ na dzieñ:

22 lipiec 2003 r. lit. A - J
23 lipiec 2003 r. lit. K - O
24 lipiec 2003 r. lit. P - ¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój nr 100 w godz. od 8.30

do 14.00.
Z-ca Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy

Urszula Kidoñ

Z OBRAD RADY GMINY
W dniu 16 czerwca 2003 r. odby³a siê VIII sesja Rady Gminy

w Istebnej. Na sesji pe³ni¹cy funkcjê Wójta Gminy Jerzy Mi-
cha³ek z³o¿y³ informacjê z dzia³alno�ci miêdzy sesjami. Pod-
jêto uchwa³y w sprawie:

- zmian w bud¿ecie gminy na 2003 r.
- przyjêcia i zawarcia porozumienia z gminami powiatu cie-

szyñskiego w spr. zadania dotycz¹cego doradztwa metodycznego,
- sprzeda¿y lokali mieszkalnych i gruntu pod budynkiem

nr 542 w Koniakowie
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹-

dzeñ u¿yteczno�ci publicznej
- wynagrodzenia Wójta Gminy
- odp³atno�ci za korzystanie z us³ug przedszkola gminnego w

Istebnej. Ustalono, ¿e od 1.09. br. op³ata sta³a wynosiæ bêdzie 60
z³ (sze�ædziesi¹t). Nastêpnie pani Danuta Rabin z³o¿y³a �lubowa-
nie w zwi¹zku z ponownym wyborem jej na Wójta Gminy.

W sesji uczestniczy³ Józef Broda - radny powiatowy.
Teresa £aszewska

*   *   *
Z dniem 31 grudnia br. up³ywa obecna kadencja ³awników.

Poni¿ej podajemy wyci¹g z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Pra-
wo o ustroju s¹dów powszechnych dot. ³awników. Dz. U.
01.98.1070 - tekst ostów. Zm. 2003.01.01 Dz. U. 02.240.2052.

Rozdzia³ 7

£awnicy
Art. 158. § 1. £awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw

cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoñczy³ 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydo-

wania co najmniej od roku,
5) nie przekroczy³ 65 lat.
§ 2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez-

pieczeñ spo³ecznych ³awnikiem
powinna byæ wybrana osoba wykazuj¹ca szczególn¹ zna-

jomo�æ spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i po-
trzeb osób ubezpieczonych.

Art. 159. § 1. £awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹-

dach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzecze-

nia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania
s¹dowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce sta-
nowiska zwi¹zane ze �ciganiem przestêpstw i wykroczeñ,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej.
§ 2. Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednocze�nie w wiêcej ni¿

jednym s¹dzie.
Art. 160. § 1. £awników do s¹dów okrêgowych oraz do

s¹dów rejonowych wybieraj¹ rady gmin, których obszar jest
objêty w³a�ciwo�ci¹ tych s¹dów - w g³osowaniu tajnym.

§ 2. Wybory przygotowuj¹ gminy jako zadanie zlecone z
zakresu administracji rz¹dowej.

Art. 161. § 1. Liczbê ³awników wybieranych przez poszcze-
gólne rady gmin do wszystkich s¹dów dzia³aj¹cych na obsza-
rze w³a�ciwo�ci s¹du okrêgowego, w tym tak¿e liczbê ³awni-
ków do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeñ spo³ecznych, ustala kolegium s¹du okrêgowego; licz-
bê ³awników do poszczególnych s¹dów rejonowych ustala siê
po zasiêgniêciu opinii prezesów tych s¹dów.

§ 2. Prezes s¹du okrêgowego podaje liczbê ³awników do
wiadomo�ci poszczególnym radom gmin najpó�niej na trzy-
dzie�ci dni przed up³ywem terminu zg³aszania kandydatów.

Art. 162. § 1. Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom
gmin prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organizacje i zwi¹zki za-
wodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz
co najmniej dwudziestu piêciu obywateli maj¹cych czynne pra-
wo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na danym terenie, w ter-

minie do dnia 31 lipca ostatniego roku kadencji, w trybie, któ-
ry okre�li Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych zg³aszaj¹ w
równej liczbie terenowe organy administracji rz¹dowej, zwi¹zki
zawodowe oraz organizacje pracodawców.

§ 3. O kandydatach na ³awników rady gmin zasiêgaj¹ in-
formacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz od w³a�ciwych
organów Policji.

Art. 163. § 1. Wybory ³awników odbywaj¹ siê najpó�niej
w pa�dzierniku roku kalendarzowego, w którym up³ywa ka-
dencja dotychczasowych ³awników.

§ 2 Przed przyst¹pieniem do wyborów rada gminy powo³u-
je zespó³, który przedstawia radzie gminy na swoj¹ opiniê o
zg³oszonych kandydatach.

Ponadto informujê, ¿e zgodnie z pismem A. 0140/2/03 Pre-
zesa S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej Rada Gminy Istebna
ma wybraæ 3 ³awników do S¹du Rejonowego w Cieszynie.
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NOWE PRAWO BUDOWLANE
Z dniem 11 lipca wchodz¹ w ¿ycie nowe ustawy:
(Dziennik Ustaw Nr 80 z 10 maja 2003)
1. z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym

(poz. 717)
2. z dnia 27  marca 2003 - Prawo budowlane (poz. 718)
Od dnia 11 lipca br. w sprawach o indywidualne budownic-

two osób fizycznych nie bêd¹ wydawane �decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu�, zast¹pi je �Wypis z pla-
nu miejscowego� o który wyst¹pi inwestor po przed³o¿eniu mapy
do celów projektowych i stosownego wniosku.

Na podstawie wypisu z planu, projektant sporz¹dzi doku-
mentacjê techniczn¹ w 4 egzemplarzach ze wszystkimi obowi¹-
zuj¹cymi do tej pory uzgodnieniami i przedk³ada do zatwier-
dzenia. Nowo�ci¹ jest to, ¿e nie jest wymagany wyci¹g w³asno-
�ci z Ksi¹g Wieczystych a pisemne o�wiadczenie Inwestora, z³o-
¿one pod odpowiedzialno�ci¹ karn¹, o w³asno�ci gruntu.

Do dnia 31 grudnia br. pozwolenia na budowê wydaje
Wójt Gminy, od 1 stycznia 2004 r., z mocy ustawy, Starosta
Powiatu w Cieszynie.

Natomiast ju¿ od 11 lipca br. ca³o�æ spraw zwi¹zanych z
przekazywaniem budynków do u¿ytkowania przechodzi do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.
Do koñca 2003 r. odbiory obowi¹zuj¹ na tej samej zasadzie co
obecnie tj. zawiadomienie o przyst¹pieniu do u¿ytkowania +
obowi¹zuj¹ce odbiory bran¿owe i dziennik budowy, pozwole-
nie na budowê.         Anna BURA - Inspektor

INFORMACJA DLA POSIADACZY
ZWIERZ¥T GOSPODARCZYCH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie uprzejmie in-
formuje:

1. stosowanie do otrzymanego pisma od Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii w Katowicach nr WIW - HP 62 635-25/
BSE/03 z dnia 28.04.03 z dnia 28.04.2003 r. przy odbiorze
zw³ok prze¿uwaczy (byd³o, owce, kozy) istnieje mo¿liwo�æ
skorzystania z us³ug firmy SARIA Ma³opolska Sp. z o.o. O/
Wielkanoc.

W wypadku padniêcia zwierzêcia z w/w gatunków nale¿y
powiadomiæ Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie
(tel. 85 206 26 lub kom. 607 351 118) który opisze przyczynê
zgonu i wype³ni  odpowiedni¹ dokumentacjê - �Zg³oszenie
celem utylizacji�.

Zg³oszenie takie nale¿y wys³aæ faxem (obowi¹zek w³a�ci-
ciela zwierzêcia) do wspomnianej firmy pod nr. tel. 0 12 387
30 61 i oczekiwaæ na przybycie �rodka transportu. Dodatko-
wych informacji dot. np. terminu odbioru mo¿na uzyskaæ pod
numerem 012 387 30 61.

Uwaga! wg telefonicznej informacji uzyskanej w dniu
08.05.03 r. od przedstawiciela firmy p. Cencka ze wzglêdu na
zmianê zasad odp³atno�ci za zbiórkê padliny przez ARiMR
koszt jej odbioru obecnie wynosi 100 z³ + 7% VAT.

W za³¹czeniu przekazujê pismo �l¹skiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii w Katowicach nr WIW - HP.62635-25/
BSE/03 z dnia 28.042003 r. dot. wspomnianej sprawy.

2. zgodnie z art. 77 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t, badaniu zwie-
rz¹t rze�nych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst
jednolity Dz. U. Nr 66 poz. 752 z 1999 r., z 2001 r. Nr 29 poz.
320, Nr 123 poz. 1350 i Nr 129 poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112

poz. poz. 976, Dz. U. 03.52.450) od dnia 27.04.2003 r. do-
puszcza siê w zagrodzie ubój ciel¹t w wieku do trzech mie-
siêcy ¿ycia z przeznaczeniem na potrzeby w³asne pod nastê-
puj¹cymi warunkami:

- cielêta s¹ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii
(art. 26 cyt. ustawy);

- materia³ szczególnego ryzyka (jelita od byd³a niezale¿nie
od wieku) nale¿y niezw³ocznie przekazaæ podmiotom zajmu-
j¹cym siê jego zbieraniem. W zwi¹zku z tym, i¿ na terenie
powiatu cieszyñskiego nie ma takich podmiotów a ka¿dorazo-
we wezwanie odpowiedniej jednostki poci¹ga za sob¹ pono-
szenie sporych kosztów, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cie-
szynie uzyska³ zgodê w³a�ciciela Ubojni Byd³a w Dêbowcu,
ul. Rolnicza 1, pana Karola Chwastka (tel. 856 26 23) na wa-
runkowy i grzeczno�ciowy odbiór jelit cielêcych od w³a�cicie-
li ubijanych sztuk (powinni oni wykazaæ siê dokumentacj¹ faktu
oddania tego materia³u). Praktycznie w³a�ciciel ubitego cielê-
cia powinien zapakowaæ jelita do szczelnego opakowania i
dostarczyæ je do wspomnianej ubojni.

Z powa¿aniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie

Bogus³aw Kubica

OFERTY W POSTÊPOWANIU
PRZETARGOWYM

Wójt Gminy Istebna zaprasza do z³o¿enia oferty w postê-
powaniu przetargowym w trybie zapytania o cenê na zakup i
dostawê p³yty typu �JOMB� w ilo�ci 710 szt. na wykonanie
drogi rolniczej �Zimna Woda� we wsi Koniaków.

Ofertê nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w zamkniêtej kopercie z napisem dostawa p³yt - Droga
Zimna Woda - do dnia 11.07.2003 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert: Urz¹d Gminy Istebna, pok. 117 w dniu
11.07.2003 r. o godz. 10.15.

*   *   *

Wójt Gminy Istebna zaprasza do z³o¿enia oferty w postê-
powaniu przetargowym w trybie zapytania o cenê na zakup i
dostawê p³yty typu �JOMB� w ilo�ci 530 szt. na wykonanie
drogi rolniczej �Kulonki� we wsi Istebna.

Ofertê nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w zamkniêtej kopercie z napisem dostawa p³yt - Droga
Kulonki - do dnia 11.07.2003 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert: Urz¹d Gminy Istebna, pok. 117 w dniu
11.07.2003 r. o godz. 10.30.

*   *   *

Wójt Gminy Istebna zaprasza do z³o¿enia oferty w postê-
powaniu przetargowym w trybie zapytania o cenê na zakup i
dostawê p³yty typu �JOMB� w ilo�ci 650 szt. na wykonanie
drogi rolniczej �Undrusze� we wsi Jaworzynka.

Ofertê nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w zamkniêtej kopercie z napisem dostawa p³yt - Droga
Undrusze - do dnia 11.07.2003 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert: Urz¹d Gminy Istebna, pok. 117 w dniu
11.07.2003 r. o godz. 10.45.

Wójt Gminy Istebna

Danuta Rabin
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UWAGA ROLNICY
W dniu 8 sierpnia 2003 r. (pi¹tek) o godz. 9.00 na

sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Istebnej odbêdzie siê szko-
lenie dotycz¹ce wype³niania wniosków o przyznanie
indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpo-
�redniego.

Je¿eli wniosek nie zostanie z³o¿ony w terminie do
Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa to w przysz³o�ci nie
bêdzie mo¿na sprzedawaæ mleka indywidualnie.

M. Szotkowska - ODR

KRONIKA POLICYJNA
1. w dniu 31 maja 2003 r. na Jasnowicach mieszkaniec

Rybnika kieruj¹c rowerem wjecha³ do przydro¿nego rowu i z
obra¿eniami cia³a zosta³ przewieziony do Szpitala �l¹skiego
w Cieszynie na leczenie.

2. W nocy z 05/06/06.2003 r. na Pustkach w Koniakowie
zosta³ skradziony motocykl marki Jawa na szkodê mieszkañca
Koniakowa.

3. W dniu 07.06.2003 roku na Tartaku w Istebnej zatrzy-
mano mieszkañca Bielska-Bia³ej, który prowadzi³ samochód
osobowy marki Peugeot 205 znajduj¹c siê w stanie nietrze�-
wo�ci.

4. W dniu 10.06.2003 r. w Koniakowie Koryto kieruj¹ca
samochodem marki Fiat 126p mieszkanka Koniakowa potr¹-
ci³a id¹c¹ praw¹ stron¹ jezdni kobietê, która w wyniku uderze-
nia dozna³a urazu g³owy oraz st³uczenia klatki piersiowej i
zosta³a przewieziona do Szpitala �l¹skiego w Cieszynie na le-
czenie.

5. W dniu 11.06.2003 r. w Glinianym w Istebnej dosz³o do
tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Kieruj¹ca sa-
mochodem marki Daewoo Tico mieszkanka Jaworzynki jad¹c
w kierunku Istebnej Centrum potr¹ci³a 5-letnie dziecko, które
wbieg³o na drogê. W wyniku doznanych obra¿eñ dziecko zmar-
³o podczas przewozu do szpitala.

6. W dniu 12.06.2003 roku na Durajach w Jaworzynce kie-
ruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki LIAZ, mieszkaniec
Jaworzynki potr¹ci³ 9-cio letniego ch³opca, który z ranami ciê-
tymi nogi zosta³ przewieziony do Szpitala �l¹skiego w Cie-
szynie.

AKTUALNO�CI
Niniejszym pragnê poinformowaæ Szanownych Czytelni-

ków �Naszej Trójwsi�, ¿e zgodnie z poleceniem Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach ustalone zosta³y miej-
sca, w których funkcjonariusze s³u¿by ruchu drogowego Poli-
cji mog¹ prowadziæ kontrole prêdko�ci w oparciu o radarowe
mierniki prêdko�ci. Pragnê poinformowaæ, ¿e na terenie gmi-
ny Istebna zosta³y ustalone miejsca.

1. Istebna droga wojewódzka nr 941 w rejonie stacji paliw
PKN �ORLEN� w godz. 15.30-16.30 i 17.00-18.00.

2. Jaworzynka rejon Szko³y Podstawowej w godz. 7.30-
8.30 i 11.30-12.30

3. Jaworzynka droga wojewódzka 943 w rejonie przystan-
ku PKS Byrty w godz. 15.30 - 16.30 i 18.30-19.30.

4. Istebna droga w Glinianym w godz. 11.00 - 12.00 i 15.00
- 16.00

5. Istebna w rejonie Wojtoszy w godz. 9.00 - 10.00 i 11.00
- 12.00       Oprac. asp. Leszek Bujok

DZIEÑ DZIECKA W SP2
W JAWORZYNCE

W dniu 2 czerwca bie¿¹cego roku uczniowie Szko³y Pod-
stawowej w Jaworzynce �wiêtowali Dzieñ Dziecka. Rankiem
ca³a szko³a przemaszerowa³a barwnym korowodem na Krê-
¿elkê, do hotelu �Jano�. Tam by³y przygotowane g³ówne atrak-
cje: konkurencje sportowe jak tor  przeszkód do pokonania na
hulajnodze czy przeci¹ganie liny, konkurs piosenki, pieczenie
kie³basek. Jednak najwiêksz¹ frajd¹ by³a jazda na �czteroko-
³owcu�. Ka¿de dziecko mia³o mo¿liwo�æ jazdy t¹ rycz¹c¹ ma-
szyn¹. Tê jazdê ka¿de z nich zapamiêta na d³ugo. Przez ca³y
czas uczniowie byli czêstowani lodami, sokami, s³odyczami.

Jak z bicza strzeli³ minê³o piêæ godzin zabawy i we wspania-
³ych nastrojach dzieci po¿egna³y go�cinny hotel �Jano�. Za
wspania³¹ zabawê i go�cinê sk³adam t¹ drog¹ podziêkowania
wszystkim pracownikom hotelu �Jano� a przede wszystkim
panu Henrykowi S³owioczkowi. Dziêkujê p. Piotrowi i Annie
Ruckim z Jaworzynki - Zapasiek jak równie¿ innym sponso-
rom, dziêki którym dzieciom nie brakowa³o �miodu i mleka�.
Dziêkujê równie¿ przedstawicielom placówki Stra¿y Granicz-
nej w Jaworzynce, którzy umo¿liwili dzieciom przeja¿d¿kê na
motocyklu i �czteroko³owcu�, a ponadto ciekawie opowiadali
o swojej s³u¿bie. Du¿y udzia³ w przygotowaniu i sprawnym
przebiegu imprezy mieli wszyscy pracownicy tutejszej szko³y,
którym równie¿ t¹ drog¹ sk³adam podziêkowania.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Jaworzynce
mgr Jam Kierczak
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Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie hali gimnastycznej i
segmentu �C� szko³y Gimnazjalnej w Istebnej. Co prawda ter-
min zakoñczenia robót przypada na 30 sierpnia to ju¿ dzisiaj
zakoñczono roboty budowlane na segmencie �C�. Realizacja
przebiega³a zgodnie z przyjêtym harmonogramem i wykonawca
wywi¹za³ siê z zadeklarowanej oferty.

duj¹ siê pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia technicz-
ne oraz zaplecze socjalne dla pracowników obs³ugi.

Kuchnia posiada wentylacjê  mechaniczn¹. Ca³y obiekt jest
zasilany w ciep³o z kot³owni, która mie�ci siê w gimnazjum
(segment A). Budynek posiada po³¹czenie komunikacyjne za-
równo ze szko³¹ jak te¿ i hal¹ sportow¹. Dzieci nie bêd¹ musia-
³y wychodziæ na zewn¹trz by przemieszczaæ siê po obiekcie.

Warto�æ robót budowlano-monta¿owych stanowi kwotê brutto
1 316 tys z³. Do dnia 30 czerwca wykonawcy zap³acono 1 mln z³.

�UFF! NARESZCIE KONIEC ROKU�
W dniu 20 czerwca 2003 r. odby³o siê uroczyste zakoñ-

czenie roku szkolnego 2002/03 w Gimnazjum w Istebnej.
Zakoñczenie poprzedzi³a uroczysta Msza �wiêta dla

gimnazjalistów w Istebnej oraz dla uczniów w Jaworzyn-
ce. Absolwentami klasy trzeciej  by³o 209 uczniów, z cze-
go �wiadectwo z wyró¿nieniem otrzyma³o 20 uczniów.
Wszyscy absolwenci rozpoczêli wy�cig o nowe miejsca w
przysz³ej szkole ponadgimnazjalnej. Utrudnieniem by³o to,
¿e uczniowie mogli sk³adaæ dokumenty do trzech szkó³.

Ponadto naukê w klasach pierwszych zakoñczy³o 221
uczniów a w klasach drugich 214. By³y wyró¿nienia ale i
³zy tych, którzy pozostali lub przyst¹pi¹ w sierpniu do eg-
zaminów poprawkowych.

W przysz³ym roku szkolnym powitamy w naszych pro-
gach uczniów z Jaworzynki. Mamy nadziejê, i¿ nauka w
nowym budynku da im du¿o rado�ci, zadowolenia oraz
efektów w postaci samych pi¹tek i szóstek.

Tego ¿yczymy wszystkim uczniom, a nauczycielom i
pracownikom szko³y sk³adamy serdeczne podziêkowanie
za ca³oroczn¹ pracê.

Dyrektor szko³y
mgr in¿. Gra¿yna Kiszczak

TRWA BUDOWA ZAPLECZA GIMNAZJUM W ISTEBNEJ

Budynek - segment �C� - stanowi zaplecze dla prawid³o-
wego funkcjonowania szko³y. Na parterze zlokalizowana jest
kuchnia z pomieszczeniami magazynowymi oraz �wietlica i
sto³ówka, na której jednorazowo bêdzie mo¿na wydaæ oko³o
100 obiadów. Na górnej kondygnacji zlokalizowana jest bi-
blioteka z czytelni¹ i magazynem ksi¹¿ek. W czytelni wyko-
nano równie¿ sieæ komputerow¹ i w przysz³o�ci mo¿na bêdzie
wyposa¿yæ j¹ w stanowiska komputerowe. W piwnicach znaj-

Widok od strony lasu.

Widok od drogi g³ównej.

Uk³adanie pod³ogi panelowej w bibliotece i czytelni.

Na realizacjê tego zadania zaci¹gniêto:
- w Fundacji Wspomagania Wsi Polskiej kredyt w wys.

500 tys. z³ oprocentowany w  wysok. 5%
- w Banku BISE kredyt w wysoko�ci 500- tys. z³ oprocen-

towany w wysok. 6%.
Obecnie budynek przygotowywany jest do wyposa¿enia w

meble szkolne oraz sprzêt i wyposa¿enie kuchenne. Ukoñcze-
nie budowy w terminie pozwoli udostêpniæ obiekt w nowym
roku szkolnym wszystkim gimnazjalistom.

Opracowa³: Bogus³aw Juroszek

Kuchnia.
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Polska, wstêpuj¹c do Unii Europejskiej, zosta³a objêta pomoc¹
strukturaln¹. Europejski Fundusz Strukturalny (EFS) jest jednym z
czterech funduszy strukturalnych Unii. Jednym z g³ównych zadañ
EFS jest rozwijanie ducha przedsiêbiorczo�ci i równych szans.

W ramach programu PHARE - Spójno�æ Spo³eczno - Go-
spodarcza - Rozwój Zasobów Ludzkich realizowane s¹ pro-
jekty zwi¹zane z doskonaleniem zawodowym kadr gospodar-
czych m. in. rozwój umiejêtno�ci kadr ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw (MSP) poprzez ogólne i specjalistyczne szkolenia.

Na szczeblu wojewódzkim program ten wdra¿any jest przez
Wojewódzkie Urzêdy Pracy. Szkolenia pracowników ma³ych i
�rednich przedsiêbiorstw na �l¹sku realizuje konsorcjum kie-
rowane przez duñsk¹ firmê doradcz¹ - DANISH TECHNO-
LOGICAL INSTITUTE.

Program szkoleñ obejmuje 8 pakietów, a ka¿de z nich do-
tyczy innej dziedziny. Pakiet pierwszy dotyczy zarz¹dzania,
pakiet drugi - zarz¹dzania zasobami ludzkimi, pakiet trzeci -
technologii i innowacji, pakiet czwarty obejmuje systemy ja-
ko�ci, pakiet pi¹ty dotyczy finansów, pakiet szósty - marketin-
gu i sprzeda¿y, pakiet siódmy - turystyki, natomiast pakiet ósmy
obejmuje warsztaty dla organizacji doradczo - szkoleniowych.

JAKIE KURSY REALIZOWANE S¥ W RAMACH
PROGRAMU?

PAKIET 1 - ZARZ¥DZANIE
1.1 Nowoczesne zarz¹dzanie we wspó³czesnej firmie
1.2 Trening umiejêtno�ci kierowniczych
1.3 Zarz¹dzanie czasem
1.4 Organizowanie dzia³añ i marketing w agroturystyce
1.5 Zarz¹dzanie innowacj¹ w produkcji
1.6 Zarz¹dzanie jako�ci¹
1.7 Zarz¹dzanie projektami
1.8 Zarz¹dzanie logistyczne

PAKIET 2 - ZARZ¥DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
2.1 Komunikacja interpersonalna i zarz¹dzanie konfliktem
2.2 Motywacja, przebieg kariery, ocena pracowników
2.3 Negocjacje
2.4 Doskonalenie efektywnego zarz¹dzania lud�mi
2.5 Rekrutacja i selekcja personelu
2.6 Autoprezentacja i wyst¹pienia publiczne
2.7 Kurs mnemotechniki, czyli jak rozwijaæ pamiêæ
2.8 Kurs szybkiego czytania
2.9 Zarz¹dzanie zmian¹
2.10 Prawo pracy i prawo podatkowe

PAKIET 3 - TECHNOLOGIE I INNOWACJE
3.1 Wprowadzanie nowych technologii i nowego asortymentu

towarów i produktów
3.2 Jak zdobywaæ klientów, wykorzystuj¹c nowe

technologie oparte na internecie
3.3 Dotacje na rozwój nowych technologii.

Warsztat pisania wniosków
3.4 Zastosowanie internetu w dzia³alno�ci ma³ych i �rednich

przedsiêbiorstw
3.5 Zastosowanie dzia³añ z zakresu badañ i rozwoju

w firmie

3.6 Nowoczesne instrumenty zarz¹dzania firm¹
3.7 Wprowadzanie technologii przyjaznych wobec

�rodowiska naturalnego
3.8.1 Wprowadzanie programów komputerowych

wspomagaj¹cych dzia³ania jednostki organizacyjnej
3.8.2 Wprowadzenie oprogramowania wspomagaj¹cego

pracê ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
3.9 Zarz¹dzanie korespondencj¹ zagraniczn¹

PAKIET 4 - SYSTEMY JAKO�CI
4.1 Przygotowanie przedsiêbiorstwa do certyfikatu ISO
4.2 Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949 - ogólne pojêcia,

wymagania
4.3 System HACCP - podstawy, ogólne pojêcia, wymagania
4.4 Dotacje na wdra¿anie systemów jako�ciowych.

Warsztat pisania wniosków

PAKIET 5 - FINANSE
5.1 Doradztwo finansowe
5.2 Zastosowanie metod zarz¹dzania ksiêgowo�ci¹ w firmie
5.3 Wycena przedsiêbiorstwa oraz podstawowe zasady

wyceny nieruchomo�ci
5.4 Prognozowanie finansowe
5.5 Techniki odzyskiwania wierzytelno�ci
5.6 Dotacje na inwestycje. Warsztat pisania wniosków

PAKIET 6 - MARKETING I SPRZEDA¯
6.1 Profesjonalny warsztat handlowca (z opcj¹ B2B lub bez)
6.2 Negocjacje handlowe
6.3 Zarz¹dzanie sprzeda¿¹
6.4 Zarz¹dzanie marketingiem i promocj¹
6.5 Planowanie kampanii reklamowej, wizerunek produktu
6.6 Marketing
6.7 Analiza rynku, strategie wprowadzania nowego produktu
6.8 Polskie przedsiêbiorstwa na rynku europejskim
6.9 Dotacje na rozwój eksportu. Warsztat pisania wniosków

PAKIET 7 - TURYSTYKA
7.1 Zarz¹dzanie i marketing w turystyce
7.2 Sprzeda¿ i marketing w turystyce
7.3 Finanse w turystyce
7.4 Dotacje na rozwój firm turystycznych. Warsztat pisania

wniosków
7.5 Zarz¹dzanie, marketing i promocja w agroturystyce
7.6 Podnoszenie umiejêtno�ci jêzykowych z zastosowaniem

s³ownictwa sektorowego
7.7 Wprowadzanie nowych technologii wspomagaj¹cych

dzia³ania bran¿y turystycznej
7.8 Wzrost sprzeda¿y imprez turystycznych dziêki promocji

w nowych mediach

PAKIET 8 - WARSZTATY DLA ORGANIZACJI DORAD-
CZO - SZKOLENIOWYCH
8.1 Warsztat europejski dla firm doradczych i szkolenio-
wych. Jak rozwijaæ rynek us³ug doradczych i szkoleniowych
w oparciu o istniej¹cy system dotacji na rozwój MSP. Sporz¹-
dzanie wniosków i praktyka korzystania z funduszy unijnych
8.2 Warsztat trenera i konsultanta
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DLACZEGO WARTO WZI¥Æ UDZIA£
W SZKOLENIU?

� bogata oferta szkoleñ - projekt obejmuje 56 propozycji
kursów dla firm reprezentuj¹cych sektor turystyki, innowacji i
technologii oraz us³ug szkoleniowo - doradczych.

� szkolenia otwarte i zamkniête - udzia³ pracowników z
ró¿nych firm stwarza dodatkow¹ mo¿liwo�æ wymiany do�wiad-
czeñ miêdzy firmami. Mo¿liwe jest zorganizowanie szkoleñ
zamkniêtych, które bêd¹ przygotowywane z my�l¹ o konkret-
nej firmie.

� gwarancja jako�ci - projekt realizowany jest przy wspó³-
pracy z renomowanymi w skali miêdzynarodowej firmami kon-
sultingowymi, jak DANISH TECHNOLOGICAL INSTITU-
TE czy DELOITTE AND TOUCHE, �l¹skimi uczelniami (UNI-
WERSYTET �L¥SKI, WY¯SZA SZKO£A ZARZ¥DZANIA
I NAUK SPO£ECZNYCH) oraz firmami szkoleniowo - do-
radczymi wyspecjalizowanymi w obs³udze ma³ych i �rednich
firm (CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU, FIRMA 2000 z
Warszawy oraz CENTRUM SZKOLENIA I ADAPTACJI ZA-
WODOWEJ z Bytomia).

� dofinansowanie - projekt oferuje 80 - procentowe dofi-
nansowanie kosztów udzia³u w szkoleniach, pozosta³e czê�æ,
czyli 20 procent finansowana jest przez uczestników kursu.
Odp³atno�æ za uczestnictwo w kursie jest ró¿na i waha siê w
granicach od 86 do 852 z³1  za 1 osobê, w zale¿no�ci od rodza-
ju kursu i trwa od 2 do 10 dni.

� bezp³atne doradztwo - ka¿dy uczestnik szkolenia ma
mo¿liwo�æ uzyskania na specjalnych warunkach pomocy eks-
pertów w zakresie rozwi¹zywania podstawowych problemów
firm oraz praktycznego wdra¿ania wiedzy uzyskanej w trakcie
szkoleñ.

� wiêksze szanse na uzyskanie dotacji - Polska Agencja
Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci premiuje te firmy, które uczestni-
cz¹ w projekcie Phare - Rozwój Zasobów Ludzkich. Zatem
uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje dodatkowe punkty wnio-
skowi z³o¿onemu w celu uzyskania dotacji z funduszy UE.

� certyfikat - ka¿dy uczestnik szkolenia, po ukoñczeniu
kursu, otrzyma certyfikat sygnowany przez renomowane miê-
dzynarodowe firmy konsultingowe.

Szczegó³owe informacje dostêpne s¹:

Ø na stronie internetowej: www.msp.slask.pl

Ø bezpo�rednio w Biurze Projektu:
ul. Wita Stwosza 4/10, 40 - 036 Katowice
tel. (O...32) 251 28 88, fax (0...32) 608 01 20
e-mail: msp@msp.slask.pl

Ø  Edukacyjne Centrum Biznesu:
ul. Adama Mickiewicza 26, 43 - 300 Bielsko - Bia³a
tel. (O...33) 822 05 43
e-mail: mnykiel@promarket.biz

   
Tekst przygotowa³a:

    mgr El¿bieta Dziwak

  1 Koszt kursu, który ponosi uczestnik.

Informacje Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej

SZKOLENIE DLA RADNYCH GMIN
ZIEMI CIESZYÑSKIEJ

W poniedzia³ek 23 czerwca w sali szkoleñ Zwi¹zku odby-
³o siê szkolenie na temat Modelu oraz finansowania wspó³pra-
cy samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych.
Szkolenie mia³o charakter prezentacji konkretnych rozwi¹zañ
wspó³pracy samorz¹du miasta Cieszyna oraz Powiatu Cieszyñ-
skiego z organizacjami pozarz¹dowymi.

W ramach przedstawionej propozycji przygotowanej przez
Zwi¹zek znalaz³y siê szkolenia z tematów: rola Rad Gmin w
systemie samorz¹du terytorialnego, problematyka bud¿etu w
pracy Rady, finansowanie organizacji pozarz¹dowych z gmin-
nego bud¿etu w zakresie realizacji zadañ w³asnych gminy, funk-
cjonowanie systemu o�wiaty w gminie, rola przewodnicz¹cych
Rady w organizacji jej pracy oraz model funkcjonowania Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy.

*   *   *

UNIA EUROPEJSKA DOFINANSOWA£A
Zwi¹zek Komunalny Ziemi Cieszyñskiej prowadzi prace

nad wspólnym (zwierciadlanym) polsko-czeskim projektem
�Olza - rzeka graniczna�. Przygotowana zosta³a ju¿ wspólna
instrukcja projektu. Aktualnie finalizowane s¹ prace nad do-
kumentem inwentaryzacji problematyki gospodarki wodno-
�ciekowej w dorzeczu Olzy.

Celem projektu jest skoordynowanie metody oraz przygo-
towanie dokumentów dla polsko-czeskiego programu rewita-
lizacji Olzy i jej dorzecza, zharmonizowanie polskich i cze-
skich prac przygotowawczych niezbêdnych dla programu  re-
witalizacji dorzecza Olzy poprzez spotkania ekspertów i przed-
stawicieli samorz¹dów oraz nawi¹zanie sta³ej wspó³pracy miê-
dzy instytucjami dzia³aj¹cymi w ramach programu poprzez
spotkania ich przedstawicieli. Na realizacjê tych zamierzeñ
Zwi¹zek otrzyma³ dotacjê 4.875,00 EURO, do których do³o¿y
25% wk³adu w³asnego.

Jak ju¿ informowali�my program �Olza - rzeka graniczna�
to wspólny (tzw. zwierciadlany) polsko-czeski projekt dofi-
nansowywany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków Programu
Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Czechy 2000  zre-
alizowany w obszarze Euroregionu �l¹sk Cieszyñski. Stanowi
on czê�æ szerszego euroregionalnego przedsiêwziêcia �Rewi-
talizacji Olzy i jej dorzecza�. Partnerem czeskim projektu jest
gmina Wêdrynia. Jest to ju¿ trzeci projekt zrealizowany przez
Zwi¹zek ze �rodków pomocowych Unii Europejskiej - wcze-
�niej z dotacji Phare Credo Zwi¹zek przygotowa³ projekt �In-
foreg 2000� a z Phare CBC PL/Cz 1999 - �Koncepcjê gospo-
darki odpadami komunalnymi�. Ze �rodków pomocowych
Zwi¹zek zrealizowa³ tak¿e Strategiê Rozwoju �l¹ska Cieszyñ-
skiego) - pomoc amerykañskiej USAID oraz projekt �Zinte-
growanego systemu zarz¹dzania �rodowiskowego powiatem i
gminami� ze �rodków Wojewódzkiego i Powiatowego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.

OG£OSZENIE
Zarz¹d OSP w Koniakowie Centrum poszukuje kandy-
datów na gospodarzy Remizy w Koniakowie.
Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ do 31 lipca br.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 855 64 79.
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Z ¿ycia Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w Istebnej - Zaolziu

�Europo witaj nam!?�
Motto: �Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem,

gdy ka¿dy wnosi ze sob¹ to, co ma.
Zatem, aby wszystko mieæ potrzebujemy
siebie razem (...)

Po raz pierwszy w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Istebnej - Zaolziu, odby³ siê DZIEÑ EUROPY, gdy¿ naszym
g³ównym tematem jest Unia Europejska, o czym �wiadczy
dzia³aj¹cy od roku w ZSP w Istebnej. Szkolny Klub Europej-
ski, którego opiekunem jest nauczyciel jêzyka niemieckiego
p. Jakub Kuc. Ju¿ od porannych godzin 19.V. br. na sali gim-
nastycznej trwa³y prezentacje, s³u¿¹ce bli¿szemu poznaniu
krajów, które s¹ cz³onkami Unii Europejskiej.

My, jako uczniowie klasy I a Liceum Profilowanego sta-
rali�my siê, by jak najciekawiej pokazaæ kraj, który jest ko-
lebk¹ kultury europejskiej, czyli Grecjê. Mo¿na by³o sobie
przypomnieæ Mit o Europie, a tak¿e ws³uchaæ siê w prze-
piêkn¹ poezjê Safony oraz w filozoficzn¹ rozmowê Sokrate-
sa z uczniami, czy te¿ obejrzeæ humorystyczne przedstawie-
nie pt. �Pub u Zeusa�. zaprezentowali�my równie¿ taniec
�Grek Zorba� oraz zapraszali�my na degustacjê sa³atki po
grecku, oliwek, itp.

Natomiast uczniowie klasy III a Zasadniczej Szko³y Za-
wodowej promowali naszego zachodniego s¹siada, jakim s¹
Niemcy. W swojej prezentacji przedstawili m.in. fragment
- w jêzyku niemieckim - bajki braci  Grim pt. �Królewna
�nie¿ka i siedmiu krasnoludków�. Za� ich kole¿anki i kole-
dzy z klasy III b ZSZ zaprosili do zwiedzenia gor¹cej Hisz-
panii, nie zapominaj¹c o bardzo s³ynnym tañcu �Flamenco�
oraz znanych na ca³y �wiat walkach z bykami. Zachêcali
tak¿e do spróbowania sa³atki po hiszpañsku, owoców po³u-
dniowych, itp.

Po skoñczonych prezentacjach i po od�piewaniu oficjalne-
go hymnu UE �Oda do rado�ci�, odby³o siê tak¿e minireferen-
dum, w którym g³osowa³o 67 procent uczniów, z czego swoje
Tak UE powiedzia³o a¿ 56 procent.

Swoimi opiniami i uwagami na temat europejskiej integra-
cji podzieli³ siê m.in. prezes Stowarzyszenia �Teraz Europa�
p. Les³aw Werpachowski. W tym dniu w naszej szkole obec-
ni byli równie¿:

- p. Micha³ Rajwa - z-ca Naczelnika Wydzia³u Edukacji
Starostwa Powiatowego w Cieszynie,

- p. Józef Micha³ek - przedstawiciel Macierzy Ziemi Cie-
szyñskiej ko³a Istebna.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ to, ¿e nas Polaków - praw-
dopodobnie dzieli nieca³y rok od dnia 1 maja 2004 r., w któ-
rym to nasza ojczyzna Polska stanie siê oficjalnym cz³onkiem
Unii Europejskiej. Ja osobi�cie, gdybym mia³ prawo do  g³oso-
wania, to referendum UE powiedzia³bym Tak - bo to zdecydu-
je o polskiej dobrej przysz³o�ci.

Lecz z drugiej strony u�wiadomi³em sobie to, ¿e my Pola-
cy zanim bêdziemy obywatelami wspólnoty UE musimy siê
jeszcze wiele nauczyæ. Ale przede wszystkim powinni�my
wiedzieæ, czym tak naprawdê jest TOLERANCJA, gdy¿ w
naszym narodzie na wielu p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego
niestety jej brakuje. Bo przecie¿ Unia Europejska nie jest mo-
nolitem pod wzglêdem politycznym, kulturowym, etnicznym,
zwyczajowym, czy wyznaniowym b¹d� te¿ religijnym. I w³a-
�nie ta ró¿norodno�æ nadaje UE niezwyk³y charakter. Zatem
chciejmy siê uczyæ, nie tolerowaæ, ale akceptowaæ w naszym
codziennym ¿yciu tych, którzy maj¹ inny �wiatopogl¹d ni¿
my. I niech to bêdzie naszym wspólnym pragnieniem, aby i
nasza Trójwie� Beskidzka by³a takim miejscem, w którym
zawsze panowa³aby tolerancja oraz poszanowanie dla innych
warto�ci.

W imieniu ZSP w Istebnej
Jerzy Kêdzior

Na �lubnym kobiercu stanêli

Aleksandra Wróbel
i Miros³aw Kawulok

Wspó³pracownikowi z pracy wszelkiej
pomy�lno�ci na nowej drodze ¿ycia - pe³ni

szczê�cia i spe³nienia marzeñ
¿ycz¹ kole¿anki i koledzy
z Urzêdu Gminy Istebna

Szczê�æ Bo¿e M³odej Parze!

Pani Teresie Ruckiej i jej rodzinie
serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu

z powodu �mierci mê¿a Józefa Ruckiego -
radnego kadencji 1994-98 i 1998-2002.

sk³ada Wójt i Rada Gminy Istebna
oraz pracownicy Urzêdu Gminy.

DBAJMY O NASZE LASY!
Lasy beskidzkie w ponad 90% stanowi¹ drzewostany �wier-

kowe. Jak ka¿da monokultura, równie¿ nasze lasy nara¿one s¹
na ró¿nego rodzaju zagro¿enia. G³ównymi niebezpieczeñstwa-
mi dla lasów �wierkowych s¹ szkody od wiatru, �niegu, grzy-
bów i owadów.

Specyficzna jak na miejscowe warunki zima oraz wiosna i
lato z ma³¹ ilo�ci¹ opadów atmosferycznych spowodowa³y, ¿e
w br. szczególnie du¿e zagro¿enia stwarzaj¹ opieñka, której
grzybnia powoduje obumieranie drzew oraz zespó³ kilku ga-
tunków korników. Problem ten niestety dotyczy równie¿ la-
sów prywatnych w³a�cicieli. Jedynym sposobem zapobiega-
nia dalszego zamierania drzewostanów �wierkowych jest re-
gularne usuwanie posuszu opanowanego przez wymienione
szkodniki.

Miejmy nadziejê, ¿e wspólnym wysi³kiem le�ników i w³a-
�cicieli lasów prywatnych ograniczymy proces zamierania be-
skidzkich lasów.

Andrzej Kude³ka
Nadle�nictwo Wis³a
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Z ¯YCIA OSP
W dniu 14.06. br. na stadionie Cukrownika Chybie odby³y siê Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze Dru¿yn M³odzie-

¿owych wg Regulaminu CTIF. Wziê³o w nich udzia³ 7 dru¿yn dziewczêcych i 14 ch³opiêcych z ca³ego powiatu. Nasz¹ gminê
reprezentowa³y 3 dru¿yny: 2 OSP Koniaków Centrum i 1 z OSP Istebna Centrum.

Z przyjemno�ci¹ informujemy, ¿e dru¿yna ch³opców z Koniakowa w kategorii wiekowej 12-15 lat zdoby³a II miejsce, a
dru¿yna dziewcz¹t w tej samej kategorii wiekowej zajê³a III miejsce. Dru¿yna ch³opców z Istebnej zajê³a 11 miejsce.

Do zawodów zawodników przygotowywali druhowie: Stanis³aw Legierski, Boles³aw Haratyk z Koniakowa oraz Micha³
Kohut i Adam Bielesz z Istebnej. Gratulujemy sukcesów!

Sekretarz ZG ZOSP

dh Renata Haratyk

Dru¿yny stra¿ackie z gminy Istebna wraz z opiekunami. Dru¿yny z OSP Koniaków C. z sêdziami i opiekunami.

Dowódca dru¿yny ch³opców z Koniakowa C. przyjmuje puchar i dyplom. Dru¿yna dziewcz¹t z w³adzami gminnymi OSP i opiekunami.

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza do
wziêcia udzia³u w tegorocznej �Wystawie Twórczo�ci Ludo-
wej - Istebna 2003� organizowanej w ramach XXXX Tygodnia
Kultury Beskidzkiej.

Wystawa czynna bêdzie od 18 lipca do 31 sierpnia 2003 r.
w budynku Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej w godz. od
9.00 do 16.00.

Uprzejmie prosimy o dostarczanie
prac do dnia 15 lipca br. do biura Gmin-
nego O�rodka Kultury w Istebnej w godz.
od 8.00 do 17.00 oraz ich odbiór po za-
koñczeniu Wystawy.

Imprezie towarzyszy:
- Wystawa Malarstwa Artystycznego

i Satyry Eugeniusza Bia³asa - �Wystawa nie ca³kiem powa¿na�
- Ekspozycja prac uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 w

Istebnej pod kierunkiem mgr Teresy £upie¿owiec pt. �Moje
korzenie�.

Pragnê równie¿ serdecznie zaprosiæ na uroczyste otwarcie
Wystawy przez Komitet Koordynacyjny TKB z Wis³y w dniu
18 lipca (pi¹tek) o godz. 10.00.        E. Legierska-Niewiadomska
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Dnia 27.06.03 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie odby³o siê uroczyste wrêcze-
nie Dorocznych Nagród Ministra Kultury.
W�ród czternastu laureatów znalaz³a siê na-
sza zacna dzia³aczka kultury, instrumenta-
listka, poetka, folklorystka Pani Zuzanna
Kawulok, która uda³a siê na Zamek ze swo-
imi uczniami, Januszem Macoszkiem i Do-
rot¹ Gazurek. Nagrody otrzymali miêdzy
innymi Maria Foltyn - �piewaczka, re¿yser,
Janusz Gajos - aktor, Wojciech Kilar - kom-
pozytor, Janusz Olejniczak - najwybitniej-

szy polski pianista i inni zacni dzia³acze, któ-
rzy zas³u¿yli siê dla kultury polskiej.

Uroczystego wrêczenia dokona³ Mi-
nister Kultury Waldemar D¹browski po
czym odby³ siê koncert na fortepian i wio-
lonczelê w wykonaniu Janusza Olejnicza-
ka i jego przyjaciela.

Po zakoñczeniu czê�ci oficjalnej
wszyscy go�cie udali siê na wspania³y
poczêstunek.

W folderze wydanym przez Ministra
Kultury podano nastêpuj¹ce informacje:

�Zuzanna Kawulok (1938) - twórczy-
ni ludowa. Urodzona i wychowana w
Beskidzie �l¹skim, od najm³odszych lat
wzrasta³a w atmosferze kultywowania
kultury górali beskidzkich. Gra na wielu
instrumentach pasterskich (tr¹bita, róg,
gajdy, fujarki), które potrafi równie¿ wy-
konaæ. Wraz z ojcem zorganizowa³a izbê
regionaln¹ w zabytkowej chacie góral-
skiej; wzbogaca zbiory chaty i urozmaj-
ca program zwiedzaj¹cym. Zwi¹zana (od
1955) z Zespo³em Regionalnym �Konia-
ków�, w którym gra na skrzypcach i za-
bytkowych instrumentach. Gromadzi tek-
sty pie�ni i gawêdy, opracowuje widowi-
ska obrzêdowe, uczy dzieci i m³odzie¿
gry, �piewu i tañców. Uczestniczka wie-
lu festiwali i imprez folklorystycznych w
kraju i zagranic¹, na których otrzymywa³a
nagrody i wyró¿nienia. Honorowa cz³on-
kini Miêdzynarodowej Rady Stowarzy-
szeñ Folklorystycznych, Festiwali i Sztu-
ki Ludowej, laureatka presti¿owej nagro-
dy im. Oskara Kolberga, uhonorowana
odznak¹ �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury� i
br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi�.

Wójt Gminy, Rada Gminy, Gminny
O�rodek Kultury w Istebnej sk³adaj¹ ser-
deczne gratulacje Naszej Wspania³ej Lau-
reatce oraz ¿yczy zdrowia i dalszych suk-
cesów.  mgr Dorota Gazurek

DOROCZNE NAGRODY MINISTRA KULTURY

SPROSTOWANIE
W ostatnim wydaniu �Naszej Trójw-

si� w artykule �XVI Wojewódzki Przegl¹d
Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych
- Wis³a 2003� by³ b³¹d w pisowni gwaro-
wej s³owa Drzegorze - Grzegorze.. W ra-
mach sprostowania chcê wyja�niæ, i¿ po-
prawnie gwarowo s³owo to brzmi �Drze-
gorze a nie jak napisano Grzegorze, po-
dobnie jak na przyk³ad imiê Ewa w gwa-
rze brzmi Jewa a Adam hAdam.

W przesz³o�ci co roku 12 marca rodzi-
ce szli zapisywaæ swe dzieci do szko³y. W
tym te¿ dniu od domu do domu chodzili
dwaj ch³opcy tzw. �Drzegorze� z ga³¹zk¹
m³odej brzózki, na której powieszone by³y
jeden lub dwa dzwoneczki od owiec lub
cielaków i wst¹¿ki koloru bia³ego, modre-
go i zielonego. Kolorystyka tasiemek jest
tutaj bardzo wa¿na. Nie mog³y to byæ wst¹¿-
ki czerwone, gdy¿ by³ to okres postu. Ch³op-
cy ci wchodzili do domu, gdzie uderzali ryt-
micznie brzózk¹ o pod³ogê i �piewali pio-
senkê �Gdo se dziadki mi³uje, wiedzie ich
ku dobremu tyn ino dowo do szko³y, tak
patrzy ka¿dymu� itd. Informacje te zaczerp-
nê³am od najstarszych mieszkañców naszej
Trójwsi, którzy sami chodzili po Drzego-
rzach.  mgr Dorota Gazurek

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
W ramach obchodów �Dni Jablunkowska w Hradku� trampkarze m³odzi z K.P.

Trójwie� brali udzia³ w turnieju zorganizowanym przez dzia³aczy z Gródka.
Nasi m³odzi pi³karze pewnie zwyciê¿yli dru¿ynê gospodarzy 5:1 i dru¿ynê z

Wis³y równie¿ stosunkiem 5:1, wygrywaj¹c zdecydowanie ca³y turniej.
Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Wojciech Zowada, Marcin Legierski, Józef Ha-

ratyk, Albert Kohut, Tomasz Kapa�, Marek Mo³dysz, Bart³omiej Rucki, Dawid Bie-
lesz, Sebastian Kapa�, Dawid Wawrzacz, Dawid Marekwica.

Najlepszym za-
wodnikiem turnieju
zosta³ Tomasz Kapa� z
Istebnej.

Zawodnicy otrzy-
mali piêkny puchar i
skorzystali z go�cinno-
�ci organizatorów, za
co serdecznie dziêku-
jemy.

Gratulujemy m³o-
dym adeptom pi³ki
no¿nej oraz ich trene-
rowi Miros³awowi Ka-
pa� osi¹gniêtego w tak
piêknym stylu zwyciê-
stwa.

Janusz Waszut
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RAJD ROWEROWY

�DO ̄ RÓDE£ OLZY�

W 2001 r., na progu trzeciego tysi¹clecia, powsta³a na terenie przy-
granicznym w Jab³onkowie i Trójwsi, bardzo ciekawa impreza: �Rowe-
rem do �róde³ Olzy�. Sam pomys³, by w Dzieñ Ziemi (22 kwietnia)
wyruszyæ na rowerze z Lasu Miejskiego w Jab³onkowie (Republika
Czeska) w górê rzeki do jej �róde³ na Gañczorce (Rzeczypospolita Pol-
ska) ma oprócz swych bezsprzecznych walorów krajoznawczych i kilka
nowatorskich my�li. Jedn¹ z nich jest wykorzystanie potê¿nego, drew-
nianego mostu na Olzie w Bukowcu �Przy Starej Stra¿nicy� nale¿¹cego
do Czeskiego Nadle�nictwa, który jest czê�ci¹ granicy pañstwowej i od
dziesi¹tek lat jest zamkniêty dla ruchu turystycznego. Most ten jest sym-
bolem na dzieñ dzisiejszy zmian, jakie w stosunkach miêdzy Rzeczypo-
spolit¹ Polsk¹ a Czechami zaistnia³y.

Za zgod¹ Policji Granicznej i Celników obu pañstw ju¿ po raz trzeci
by³ most na czas przejazdu kolarzy otwarty. W tym roku trzecia ju¿ edy-
cja musia³a byæ przesuniêta z kwietnia na sobotê, 28 czerwca z powodu
wymiany drewnianych czê�ci mostu. Uczestnicy �spacerku na rowerze�
mieli tê przyjemno�æ byæ przy otwarciu odremontowanego mostu, któ-
ry w niedalekiej przysz³o�ci bêdzie na pewno s³u¿y³ rowerzystom i tu-
rystom pieszym. Przy wtórach kapeli Zbyszka Wa³acha przeciêcia do-
kona³a Asystentka Senatora Republiki Czeskiej Eduarda Matykiewicza,
Pani Nadie¿da Antalowa.

Pó�niej zostali�my oczarowani pe³ni¹ swoistego piêkna i uroku do-
lin¹, któr¹ rzeka Olza przedar³a siê z pó³nocy na po³udnie Beskidów.
Miejsce to, jak legenda g³osi, chcia³ przegrodziæ sam Lucyfer, ale nie
zd¹¿y³ przed �witem, bo zapia³ kogut. Nie uda³o siê ju¿ w czasie II woj-
ny �wiatowej przegrodziæ doliny Niemcom, by zebrane wody Olzy sta-
³y siê zbiornikiem wodnym dla Huty Trzynieckiej.

I ca³e szczê�cie, ta prze�liczna dolina, gdzie echo istebiañskich góra-
li, którzy prosz¹ rzekê, by ich nie opuszcza³a, spowodowa³o zapewne te
czaruj¹ce zakola � meandry Olzy pod M³od¹ Gór¹, dalej Dolin¹ Zaolzia
pod Z³otym Groniem ko³o schroniska Zaolzianka a¿ do �ród³a na Gañ-
czorce. Tu pod wspania³ym, istebiañskim smrekiem, le¿y kamieñ, na
którym jest tablica z godulskiego piaskowca z wygrawerowanym napi-
sem: Olza. To �ród³o naszej Olzy. Zreszt¹, na Tynioku, Gañczorce czy
Pietraszonce, pe³no jest m³ak (mokrych ³¹k), z których �ród³owe strugi
i potoczki, gromadz¹c siê pod Gañczork¹, utworzy³y rzeczkê Olzê.

Zagrali mali gajdosze z �Jetelinki� i z ust pó³tora setki uczestników
buchnê³a melodia tego smêtnego walczyka do s³ów Jana Kubisza �P³y-
niesz Olzo�, gdzie ostatnia zwrotka powiada o tym, ¿e �usi¹dziem na
twym brzegu dumaæ nad przysz³o�ci¹ i ¿yæ bêdziem dla tej ziemi czy-
nem i mi³o�ci¹�.

Jeszcze tu i tam kto� przykucnie i po�piesznie zbiera czarne jagody,
czyli borówki, których tu jest pe³no. Pod Gañczork¹ siadamy na rowery
i ruszamy w drogê powrotn¹. Zatrzymujemy siê w amfiteatrze �Pod
Skoczni¹� w Istebnej, bo tu na uczestników czekaj¹: kie³baska z ro¿na i
napoje. �Los szczê�cia� rozdzieli³ te¿ w�ród uczestników trzy ksi¹¿ki
pt. �Olza od �ród³a po uj�cie�.

Pod M³od¹ Gór¹ schodzimy z rowerów, by znale�æ siê w miejscu, w
którym widoczne s¹ meandry Olzy. O 15.00 ostatni kolarz przeje¿d¿a
most�granicê w Bukowcu.

Organizatorzy �Rowerem do �róde³ Olzy� w osobach: prezesa Za-
rz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Kulturalno�O�wiatowego Zygmun-
ta Stopy i kierownika czesko�cieszyñskiego Klubu Propozycji  W³ady-
s³awa Kristena serdecznie t¹ drog¹ chc¹ podziêkowaæ: Pani Danucie
Rabin � wójtowi gminy Istebna, sekretarzowi gminy � Pani Teresie £a-
szewskiej za wsparcie tej imprezy. Tak¿e wspó³organizatorowi tej im-
prezy z ramienia gminy Panu Januszowi Waszutowi. Dziêkuj¹ równie¿:
� Panu Pos³owi Rzeczypospolitej Polskiej � Janowi Szwarcowi
� Asystentce Senatora Eduarda Matykiewicaza � Pani Nadie¿dzie Anta-
³owej
� Dyrekcji Mineralnych Wód Naturalnych �Ustronianka�
� Dyrektorowi Euroregionu �Olza� � Bogdanowi Kasperkowi
� Burmistrzowi Czeskiego Cieszyna � Henrykowi Sznapce
� Nadle�niczemu Witoldowi Szo�dzie � RP i Nadle�niczemu Gustawo-
wi Beigerowi - RCz
� Dyrekcji Brackiego Browaru Zamkowego w Cieszynie.

W³adys³aw Kristen

W oczekiwaniu na otwarcie mostu.

Most otwarty - uczestnicy rajdu ruszyli!

U samego �ród³a Olzy.
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P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
l KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

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

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko

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

Dom Handlowy
od wtorku do soboty od 8.00 do 13.00

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

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

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

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

SZEROKI WYBÓR

WARTA SA

Trzy nowe punkty przyjêæ
filmów do wywo³ania!

Sklep Spo¿ywczy Istebna Andzio³ówka, tel. 855 61 57
Sklep Spo¿ywczy Istebna Kubalonka Osiedle

Sklep Spo¿ywczy Koniaków Jasiówka
W lipcu super promocja!!!

P£OCHLIWY PTAK
Wiele gatunków

ptaków wystêpuj¹cych
w naszym otoczeniu
prowadzi skryty tryb
¿ycia. Dla obesrwato-
rów ptaków powoduje
to zawsze niewielkie
trudno�ci w wykryciu
danych gatunków w
okre�lonym �rodowi-
sku. Do tych gatunków
ptaków nale¿y derkacz, który lata rzadko i tylko wtedy, gdy
zostaje sp³oszony. Derkacz podobny jest do przepiórki, lecz
znacznie wiêkszy. Zamieszkuje wilgotne, ale nie mokre ³¹ki,
pola uprawne i zasiewy koniczyny z krzewami, w których mo¿e
siê ukryæ, póki trawa nie daje jeszcze dostatecznego schronie-
nia. W rejonie Trójwsi derkacz wystêpuje m.in. na zboczach
góry Ochodzitej. Wiosn¹ i wczesnym latem zdradza swoj¹ obec-
no�æ, odzywaj¹c siê charakterystycznym twardym dono�nym
g³osem der, der (st¹d nazwa).

Tekst i foto: Jaros³aw Gil


