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Serdecznie witam przyby³ych do naszej gminy Go�ci,
którzy pragn¹ spêdziæ u nas swój wolny czas i odpocz¹æ w
okresie wakacji.

¯yczê wszystkim du¿o s³oñca, dobrej pogody, mi³ych
prze¿yæ i poznania naszej Trójwsi.

Zachêcam do odwiedzenia ciekawych miejsc oraz bra-
nia  czynnego udzia³u w imprezach organizowanych przez
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej i inne instytucje.

Wójt Gminy Istebna

Przypominam o zg³aszaniu kandydatów do wyró¿nieñ lau-
rem Srebrnej Cieszynianki do tegorocznej edycji konkursu.

Termin zg³aszania kandydatów up³ywa z dniem 15 wrze�nia
br. Regulamin wy³aniania kandydatów Gminy Istebna do wyró¿-
nienia publikowany by³ w nr 2 (luty) Naszej Trójwsi z 2001 roku.

INFORMACJA
W nawi¹zaniu do pisma �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w

Katowicach Wydzia³ Ochrony �rodowiska i Rolnictwa z dnia
10.05.2001 r. znak: �R VII. 6/6114/55/2001, Wydzia³ �rodowiska
i Le�nictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie uprzejmie in-
formuje, ¿e Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych wyznaczy-
³a termin sk³adania wniosków na zalesienie gruntów porolnych na
31 lipca 2001 r.

ZAINTERESOWANI ROLNICY!
W³a�ciciele lub u¿ytkownicy wieczy�ci (chc¹cy skorzystaæ z

pomocy bud¿etu Pañstwa (Funduszu Le�nego), winni z³o¿yæ sto-
sowny wniosek na zalesienie gruntów niele�nych w Urzêdzie
Gminy - pok. 205.

BONY PALIWOWE DLA ROLNICTWA
Poni¿ej drukujemy �wyci¹g� z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

roku w tej sprawie (Dz. U. nr 56 poz. 580)
Art. 40 c.
1. Bony paliwowe s¹ wydawane podatnikom podatku rolnego

przez banki spó³dzielcze, z zachowaniem warunków okre�lonych
w art. 40 d i 40 e.

Art. 40 d.
1. Banki Spó³dzielcze wydaj¹ bony paliwowe za okresy pó³-

roczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego pó³rocza
na podstawie za�wiadczenia, zwanego dalej �za�wiadczeniem�,
wydanego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), podat-
nikowi podatku rolnego.

2. Organy wydaj¹ce za�wiadczenia s¹ obowi¹zane do prowa-
dzenia ewidencji wydanych za�wiadczeñ z uwzglêdnieniem war-
to�ci, jakiej dotycz¹ i przesy³ania miesiêcznego sprawozdania
zawieraj¹cego te dane do w³a�ciwych miejscowo izb skarbowych
w terminie do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca.

DNI ISTEBNEJ
z Ochodzitej, przez Skalite,

po Kozubow¹

PROGRAM IMPREZ:
7 lipca (sobota)
12.30-17.20 - Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej �Trampkarzy�
rocznik 1986 i m³odsi z udzia³em dru¿yn z Czech, S³owacji i Polski
17.30-17.40 - Otwarcie imprezy
17.40-18.00 - Zespó³ Wokalno-Instrumentalny �MORAWA� z I³awy
18.00-18.30 - Zespó³ Regionalny �KONIAKÓW� z Koniakowa
18.30-19.00 - Kapela Regionalna �JACKOVE� z Jab³onkowa (Czechy)
19.00-19.30 - Zespó³ Regionalny PZKO OLDRICHOVICE (Czechy)
19.30-20.00 - Kapela Dêta  �JABLUNKOVANKA�
z Jab³onkowa (Czechy)
20.10 - Zabawa taneczna prowadzona przez Zespó³ Kaczmarzy-
ków z Koniakowa
8 lipca (niedziela)
15.00-16.30 - �ZABAWA  z BUBUSIEM� program dla dzieci
z nagrodami i konkursami
16.30-16.50 - Zespó³ Zespó³ Wokalno-Instrumentalny
�MORAWA� z I³awy
16.50-17.10 - M³odzie¿owa Kapela Regionalna �NOVINA�
z Mostów u Jab³onkowa (Czechy)
17.10-18.00 - Zespó³ �BESKID FOLK BEND� Zenona Knopka
z Istebnej
18.00-19.00 - �KAPELA FINANSOWA Banku z Istebnej�
19.00-20.00 - Koncert Zespo³u �GOLEC uORKIESTRA�
20.00 - Zabawa prowadzona przez Zespó³ �JAWOR� E. Dragona
z Jaworzynki - imprezie towarzysk¹ polsko-czeskie stoiska
z twórczo�ci¹ ludow¹ (koronka, haft, rze�ba, malarstwo)
- kuchniê regionaln¹ prowadzi Jednostka OSP Koniaków Centrum.
Imprezê zrealizowano przy pomocy:
- Funduszu Ma³ych Projektów w ramach wspó³pracy
Przygranicznej Polska - Czechy 1999 r.
- �rodków bud¿etowych Samorz¹du Województwa �l¹skiego.
Ceny biletów:
7 lipca - 3 z³ osoba doros³a, dzieci do lat 15 bezp³atnie
8 lipca - 10 z³ osoba doros³a, dzieci do lat 15 - 3 z³
karnet na 2 dni - 10 z³
Patronat medialny nad imprez¹ obj¹³:
�G³os Ziemi Cieszyñskiej�, Radio O�K Katowice(dok. na str. 2)
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(dok. ze str. 1)

3. Minister w³a�ciwy do spraw finansowych publicznych okre�li, w
drodze rozporz¹dzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2.

Art. e.
1. Za�wiadczenie wydaje siê na pisemny wniosek podatnika po-

datku rolnego.
2. Za�wiadczenie powinno zawieraæ:
1) oznaczenie organu wydaj¹cego za�wiadczenie,
2) imiê i nazwisko (lub nazwê) podatnika podatku rolnego oraz

jego adres,
3) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL podatnika

podatku rolnego,
4) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj¹-

cego to¿samo�æ podatnika podatku rolnego, datê wydania tego doku-
mentu oraz nazwê organu, który wyda³ dokument, je¿eli osoba upraw-
niona do otrzymania za�wiadczenia jest osob¹ fizyczn¹,

5) potwierdzenie posiadania ci¹gnika rolniczego, o którym mowa
w art. 40 a ust. 1,

6) okre�lenie warto�ci bonów paliwowych, które mog¹ byæ wyda-
ne przez bank spó³dzielczy podatnikowi podatku rolnego przedsta-
wiaj¹cego za�wiadczenie,

7) okre�lenie pó³rocza, którego za�wiadczenie dotyczy,
8) podpis z piecz¹tk¹ imienn¹ osoby wystawiaj¹cej za�wiadczenie

oraz pieczêæ okr¹g³¹ organu wystawiaj¹cego za�wiadczenie.
3. za�wiadczenie nie mo¿e byæ wydane, je¿eli wnioskodawca ma

zaleg³o�ci podatkowe w podatku rolnym.
4. Wniosek, o którym mowa  w ust. 1, oraz za�wiadczenie nie

podlegaj¹ op³acie skarbowej.
5. Minister w³a�ciwy do spraw finansów publicznych okre�li, w

drodze rozporz¹dzenia, wzór wniosku o którym mowa w ust. 1.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Gminy Istebna pok. 110

tel. 85 56 500 wew. 42.

ZASADY KORZYSTANIA Z LECZNICTWA
UZDROWISKOWEGO

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpie-
czenia zdrowotnego (tj. lekarz, który ma podpisan¹ umowê z Kas¹
Chorych lub pracuje w zak³adzie opieki zdrowotnej, który tak¹ umo-
wê podpisa³) i przesy³a je do Kasy Chorych.

W Kasie Chorych wyznaczony lekarz specjalista z zakresu balne-
oklimatologii ocenia zasadno�æ skierowania w terminie 30 dni (licz¹c
od daty wp³ywu). Ma on prawo za¿¹daæ od lekarza wystawiaj¹cego
skierowanie uzupe³nienia dokumentacji medycznej lub przeprowadze-
nia dodatkowych badañ.

Je¿eli lekarz specjalista uzna skierowanie za zasadne, a Kasa Cho-
rych dysponuje wolnymi miejscami w odpowiednim o�rodku uzdro-
wiskowym, potwierdza je okre�laj¹c rodzaj, miejsce, termin rozpo-
czêcia oraz czas trwania leczenia uzdrowiskowego. Potwierdzenie skie-
rowania Kasa Chorych dorêcza ubezpieczonemu nie pó�niej ni¿ w
terminie 14 dni przed dat¹ rozpoczêcia leczenia.

Ubezpieczeni w danej Kasie Chorych mog¹ korzystaæ z leczenia
w tych o�rodkach uzdrowiskowych, z których Kasa w drodze konkur-
su ofert podpisa³a umowy.

Je¿eli lekarz specjalista uzna skierowanie za zasadne, ale wyczer-
pany zosta³ limit wolnych miejsc, ubezpieczony zostaje o tym poinfor
mowany i wpisany na listê oczekuj¹cych prowadzon¹ przez Kasê Cho-
rych, natomiast skierowanie jest odsy³ane do lekarza, który je wysta-
wi³. Realizacja tych skierowañ przebiega wed³ug kolejno�ci ustalonej
na li�cie, a ubezpieczony ma prawo wgl¹du w tê listê.

Je¿eli lekarz specjalista uzna, ¿e nie ma wskazañ lub istniej¹ prze-
ciwskazania do leczenia uzdrowiskowego ubezpieczony otrzymuje
pisemn¹ informacjê wyja�niaj¹c¹, natomiast skierowanie jest odsy³a-
ne do lekarza, który je wystawi³.

Nale¿y pomiêtaæ, i¿ istniej¹ jednostki chorobowe, w przypadku
których leczenie uzdrowiskowe nie jest wskazane, poniewa¿ (nieza-
le¿nie od rodzaju zastosowanej kuracji i typu zak³adu) nie tylko nie
przyczyni siê do poprawy stanu zdrowia, ale mo¿e spowodowaæ jego
pogorszenie powoduj¹c zaostrzenie choroby, nawet je¿eli zabiegi te
stosuje siê w ograniczonym zakresie.

Istniej¹ nastêpuj¹ce formy leczenia uzdrowiskowego:
- stacjonarna - leczenie w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym,
- ambulatoryjna - leczenie w przychodni uzdrowiskowej.
Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym odbywa siê w ramach

urlopu wypoczynkowego. Ubezpieczony skierowany do sanatorium
ponosi czêsciow¹ odptalno�æ za wy¿ywienie i zakwaterowanie oraz
pokrywa w ca³o�ci kosz³y dojazdu do o�rodka i z powrotem Zabiegi
lecznicze finansuje Kasa Chorych (dziecko skierowane na leczenie w
sanatorium uzdrowiskowym ponosi jedynie koszty dojazdu).

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym odbywa siê w ramach zwol-
nienia lekarskiego. Ubezpieczony skierowany do szpitala pokrywa je-
dynie koszty dojazdu do o�rodka i z powrotem. Wy¿ywienie, zakwate-
rowanie oraz zabiegi lecznicze finansuje Kasa Chorych.

Leczenie w przychodni uzdrowiskowej odbywa siê w ramach
urlopu wypoczynkowego. Ubezpieczony skierowany na leczenie w
przychodni pokrywa w ca³o�ci koszty dojazdu, wy¿ywienia i zakwa-
terowania, natomiast zabiegi lecznicze finansuje Kasa Chorych. Ko-
rzystaj¹c z leczenia w przychodni uzdrowiskowej, ubezpieczony mo¿e
mieæ wp³yw na wybór� uzdrowiska w ramach uzdrowisk o zaleco-
nym profilu, z którymi Kasa Chorych podpisa³a umowê. Sam te¿ wy-
biera miejsce zakwaterowania i wy¿ywienia (mo¿e to byæ np. o�rodek
uzdrowiskowy, pokój u rodziny, kwatera prywatna).

Urz¹d Nadzoru Ubezp. Zdrowotnych

W dniu 30 czerwca br. odby³a siê XXVII sesja Rady Gminy w
Istebnej. Radni wys³uchali informacji z dzia³alno�ci Zarz¹du Gminy
w okresie miêdzy sesjami. Na sesji wprowadzono zmiany do bud¿etu
gminy na rok 2001, podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:

a. w sprawie wysoko�ci op³at za wodê oraz �cieki (od 1 lipca br.
cena wody i �cieków wyniesie po 1,80 z³ za 1 m3),

b. w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej (powo³ano 10
Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy z³o¿yli wnioski o
awans na stopieñ nauczyciela mianowanego),

b. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie bêd¹cych na-
uczycielami zatrudnionych w szko³ach ka¿dego typu i przedszkolu.

c. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej,

d. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego
Zespo³u d/s O�wiaty,

e. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gmi-
ny Istebna - wprowadzono tygodniowy czas pracy Urzêdu, i tak:

- poniedzia³ek od 7.15 do 15.00
- wtorek od 7.15 do 16.15
- �roda od 7.15 do 15.00
- czwartek od 7.15 do 15.00
- pi¹tek od 7.15 do 15.00
f. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/41/99 Rady Gminy w Isteb-

nej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Pod-
stawowej Nr 1 im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Koniakowie - Szko-
le Podstawowej nr 1 w Koniakowie podporz¹dkowano Szko³ê Filial-
n¹ w Kosarzyskach. Do obwodu Szko³y Filialnej nale¿¹ przysió³ki:
Pañska £¹ka, Kosarzyska, Rupienka (czê�æ).

g. w sprawie przyjêcia darowizny - wyra¿ono zgodê na przyjêcie
darowizny nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa (Teren pod gimnazjum) na
cele o�wiatowe.

Ponadto Przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty Kultury Ochrony Zdro-
wia i Pomocy Spo³ecznej Pan Franciszek Juroszek z³o¿y³ sprawozda-
nie z przeprowadzonego przez Komisjê objazdu Szkó³.
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AKTUALNO�CI POLICJI
Uprzejmie informujê Czytelników �Naszej Trójwsi�, ¿e zgo-

dnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi we Wspólnocie Europejskiej
zmienione zosta³y zasady stwierdzania stanu po u¿yciu alkoholu
jak równie¿ stanu nietrze�wo�ci. Do tej pory stan taki by³ mierzo-
ny w promilach, teraz wprowadzono now¹ jednostkê miernicz¹
czyli mg/l.

Informujê, ¿e osoba badana znajduje siê w stanie po u¿yciu
alkoholu, je¿eli stê¿enie wynosi od 0, 13 mg/l. Natomiast stan
nietrze�wo�ci zachodzi, gdy stê¿enie wynosi powy¿ej 0, 28 mg/l.

Podajê sposób przeliczenia miligramów na promile:
%/2, 1 = mg/l
Ka¿dy zainteresowany, który w przesz³o�ci by³ badany we-

d³ug poprzednio obowi¹zuj¹cych norm ma teraz mo¿liwo�æ prze-
liczenia stê¿enia alkoholu wed³ug norm wzoru podanego wy¿ej
otrzymuj¹c w ten sposób normê obowi¹zuj¹c¹ obecnie.

Opracowa³: m³ asp. Leszek Bujok

KOMISARIAT POLICJI W WI�LE
INFORMUJE

W zwi¹zku ze wznowieniem ogólnopolskiego programu �Mój
dzielnicowy" Komisariat Policji w Wi�le pragnie pañstwu przybli-
¿yæ sylwetki dzielnicowych, z opisem rejonów za które s¹ odpo-
wiedzialni.

Na prze³omie
lat 80. i 90. z chwi-
l¹ dokonania siê
przemian ustrojo-
wych w kraju, in-
stytucja dzielnico-
wego zosta³a znie-
siona. Szybko jed-
nak okaza³o siê, ¿e
z dzielnicowymi
trzeba bêdzie siê
przeprosiæ. Jako
funkcjon. Policji
bezpo�rednio kon-
taktuj¹cy siê ze
spo³eczeñstwem
okazali siê niezbê-
dni w �rodowisku.

W Komisaria-
cie Policji w Wi�le
istnieje 7 etatów
dzielnicowych, z

czego czterech dzielnicowych jest na teren miasta Wis³y, a pozo-
stali na teren gminy Istebna.

Podstawow¹ form¹ pracy dzielnicowego jest obchód. Dzielni-
cowy powinien znaæ prawie na pamiêæ swój rejon. W mysi prze-
pisów potrzebna jest mu wiedza o po³o¿eniu geograficznym i
ukszta³towaniu terenu, powinien orientowaæ siê jakie wyznania
religijne istniej¹ na jego terenie, jakie tradycje s¹ kultywowane
przez mieszkañców. Musi znaæ miejsca zagro¿one przestêpczo-
�ci¹ i wykroczeniami- znaæ konflikty miêdzyludzkie i ich pod³o-
¿e, orientowaæ siê kto ze wzglêdu na sw¹ przesz³o�æ- czy aktual-
ny tryb ¿ycia, mo¿e stwarzaæ zagro¿enie dla reszty spo³eczno�ci.

Od dzielnicowego oczekuje siê. ¿e bêdzie prowadzi³ rozmowy profi-
laktyczne z osobami stwarzaj¹cymi zagro¿enie, organizowa³ pomoc
w umieszczeniu ich w zak³adzie leczniczym, opiekuñczym, czy odwy-
kowym, utrzymywa³ kontakt ze specjalist¹ do spraw nieletnich, ucze-
stniczy³ w lokalnych imprezach i zebraniach, jednym s³owem by³
pomostem pomiêdzy Policj¹ a lokalnym spo³eczeñstwem.

Teren dzia³ania komisariatu w Wi�le obejmuje teren bardzo
rozleg³y, gdzie pracuje zaledwie 7 dzielnicowych. Ka¿demu z nich
przydzielono konkretn¹ dzielnicê.

Pierwsze cztery dzielnice przyporz¹dkowane s¹ miastu Wis³a,
a pozosta³e trzy gminie Istebna.

Dzielnic¹ numer piêæ, obejmuj¹c¹ ca³¹ wie� Istebna opiekuje
siê asp. Jan Sewastynowicz, policjant z 13 letnim sta¿em s³u¿by,

Dzielnic¹ numer sze�æ, obejmuj¹c¹ ca³¹ wie� Koniaków opie-
kuje siê m³. asp. Leszek Bujok, który w policji pracuje 10 lat.

Dzielnic¹ numer sie-
dem, obejmuj¹c¹ ca³a wie�
Jaworzynkê opiekuje siê st.
sier¿.Bogdan Gorzo³ka,
który równie¿ w policji pra-
cuje 10 lat.

Dzielnicowi KP Wis³a
nic posiadaj¹ s³u¿bowych
telefonów komórkowych.
Kontaktowaæ siê z nimi
mo¿na, dzwoni¹c pod nu-
mer 997 lub 8552413. Po-
nadto dzielnicowi z gminy
Istebna maj¹ dy¿ury w po-
mieszczeniach by³ego ko-
misariatu w Istcbncj, w
godz. 8.00-9.30 oraz 15.00-
16.30, tel. 855 60 13. Chc¹c
wybraæ siê z wizyt¹ do
dzielnicowego prosimy jed-
nak prêdzej upewniæ siê czy

pracuje on w dany dzieñ i czy bêdzie obecny, dzwoni¹c do dy¿ur-
nego K.P Wis³a pod numery telefonu wy¿ej podane.

Opracowa³:
Sier¿. szt. Pod¿orski Janusz

m³. asp. Leszek Bujok

asp. Jan Sewastynowicz

st. sier¿ant Bogdan Gorzo³ka
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Z  DZIA£ALNO�CI  OSP
TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ

Etap Gminny 11.04.2001 r.
Przeprowadzono pisemny etap Turnieju Wiedzy Po¿arniczej

na szczeblu gminy Istebna. Bra³y udzia³ dwie szko³y: SP 1 Isteb-
na - 5 uczestników, SP 1 Koniaków - 5 uczestników, 2 osoby ze
szkó³ �rednich.

Wyniki: I m. Micha³ Waszut - Koniaków, II m. Barbara Zowa-
da - Koniaków, III m. Marcin Legierski - Koniaków

Szkoda, ¿e tylko 2 szko³y przygotowa³y swoich uczniów do tego
turnieju, z którego wiedza po¿arnicza jest przydatna na codzieñ.

Etap drugi 26.05.2001 r.
Nasz¹ gminê reprezentowali 4 uczestnicy - w grupie m³odszej

Marcin Legierski, Micha³ Waszut, Barbara Zowada, w grupie star-
szej Jolanta Zowada. Po tek�cie pisemnym i dogrywce ustnej I
miejsce w grupie m³odszej zaj¹³ Marcin Legierski z Koniakowa,
a w grupie starszej Jolanta Zowada zajê³a II miejsce.

Brawo! Gratulujemy! Cieszy nas, ¿e m³odzie¿ tak dobrze re-
prezentuje nas na zewn¹trz.

Etap wojewódzki 26.06.2001 r.
Marcin Legierski, który wygra³ etap powiatowy turnieju re-

prezentowa³ nasz powiat w grupie m³odszej na turniej wojewódz-
kim. Turniej ten odby³ siê w Jednostce Ratowniczo-Ga�niczej w
Bielsku-Bia³ej Wapienica.

Zwyciêska dru¿yna OSP Koniaków

Na zdjêciu: Uczestnicy turnieju ze swoimi wychowawcami i organizatorami

Dru¿ynê stra¿aków prowadzi oficer operacyjny KPPSP w Cie-
szynie kpt. mgr in¿. Damian Legierski

OBCHODY DNIA STRA¯AKA
Jak co roku 3 maja w naszej gminie odprawione zosta³y we

wszystkich ko�cio³ach parafialnych msze �wiête w intencji stra-
¿aków ¿yj¹cych i zmar³ych.

4 maja stra¿acy z naszej gminy wziêli udzia³ w obchodach 80-
lecia Hasici w Bukowcu w Czechach, Obecne by³y poczty sztan-
darowe i delegacje stra¿aków. W imieniu stra¿aków Gminy Isteb-
na pahi Wójt Danuta Rabin przekaza³a na rêce Prezesa tamtejszej
stra¿y rze�bion¹ figurkê �w. Floriana. (na zdjêciu poni¿ej)

Gminne obchody Dnia Stra¿aka w naszej gminie rozpoczê³y
siê przemarszem stra¿aków do remizy w Istebnej Centrum, By³y
okoliczno�ciowe przemówienia, a wyró¿nieni stra¿acy otrzymali
medale i odznaki.

Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa odznaczeni
zostali:

1. Dh Bocek Franciszek OSP ISTEBNA CENTRUM
2. Dh Haratyk Józef OSP Koniaków Centrum
3. Dh Kubas Stanis³aw OSP Koniaków Kosarzyska
4. Dh Legierski Stanis³aw OSP Koniaków Centrum
5. Dh Matuszny W³adys³aw OSP Istebna Centrum
6. Dh Stañko Jan OSP Jaworzynka Centrum
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OBCHODY DNIA STRA¯AKA
(dok. ze str. 4)

Srebrnym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa odznaczeni
zostali:

1. Dh Gazurek Ilona OSP Istebna Centrum
2. Dh Kukuczka Jacek OSP Istenba Centrum
3. Dh Kukuczka Jerzy OSP Istebna Zaolzie
4. Dh Micha³ek Pawe³ OSP Istebna Zaolzie
5. Dh Polok Tadeusz OSP Istebna Centrum
6. Dh Zogata Stanis³aw OSP Jaworzynka Centrum

Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa zostali
odznaczeni:

1. Dh Baraniok Jan OSP Jaworzynka Centrum
2. Dh Czepczor Dariusz OSP Istebna Centrum
3. Dh Fuchs Stanis³aw OSP Istebna Zaolzie
4. Dh Golik Kazimierz OSP Kortaków Centrum
5. Dh Greñ Emil OSP Koniaków Kosarzyska
6. Dh Haratyk Renata OSP Koniaków Centrum
7. Dh Haratyk W³adys³aw OSP Jaworzynka Zapasieki
8. Dh Ja³owiczor Stanis³aw OSP Jaworzynka ZapasAeki
9. Dh Kajzar Pawe³ OSP Jaworzynka Centrum
10. KohutTadeusz OSP Istebna Zaolzie
11. Dh Kotela Czes³aw OSP Istebna Centrum
12. Dh Kukuczka Józef OSP Jaworzynka Centrum
13. Bh Legierski Kazimierz OSP Koniaków Kosarzyska
14. Dh Legierski Tadeusz OSP Koniaków Centrum
15. Dh £abaj Teresa OSP Jaworzynka Centrum
16. Dh Marekwica Andrzej OSP Istebna Centrum
17. Dh Zowada Teresa OSP Koniaków Centrum

Odznak¹ Wzorowy Stra¿ak odznaczeni zostali:
1. Dh Motyka Henryk OSP Jaworzynka Centrum
2. Dh Waszut Antoni OSP Istebna Zaolzie

dh R. Haratyk
sekr. ZGOSP

Grupa kobiet od 16 lat
I m Koniaków Centrum 80 75 155
Grupa mê¿czyzn od 16 lat
I m Koniaków Centrum 51 68 119
II m Istebna Centrum 55 67 122
III m Koniaków Centrum 54 71 125
IV m Jaworzynka Centrum 54/5 71/5 135
V m Istebna Zaolzie 65/5 69/10 149
VI m Jaworzynka Zapasieki 69/5 75 149
VII m Koniaków Kosarzyska 96/25 75/20 216

Startowa³a tak¿e dru¿yna OLDBOYÓW z Koniakowa Cen-
trum, która wyst¹pi³a bardzo dobrze i w swej grupie zajê³a I miej-
sce z czasem 56 78 134

Cieszy nas fakt, ¿e bior¹ udzia³ tak liczne grupy m³odzie¿y,
jednak szkoda, ¿e jest to m³odzie¿ tylko z jednej jednostki.

Mo¿e za rok bêdzie lepiej, mo¿e innym jednostkom tak¿e uda
siê nawi¹zaæ kontakty z m³odzie¿¹ szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych.                                 

Sekretarz ZG OSP dh Renata Haratyk

LETNIE ZAWODY
SPORTOWO-PO¯ARNICZE

Przy niesprzyjaj¹cej pogodzie rozpoczê³y siê 9 czerwca 2001
r. w Istebnej Letnie Zawody Sportowo-Po¿arnicze.

Organizatorem tegorocznych zawodów by³a jednostka OSP
Istebna Centrum.

Wyniki rywalizacji w sztafecie i bojówce przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
Grupa dziewcz¹t 12-15 lat         Bojówka    Sztafeta   Razem
I m. Koniaków Centrum 108 78/5 974
Grupa ch³opców 12-15 lat
I m Koniaków Centrum 81 101/5 993
Grupa ch³opcy do 12 lat
I m Koniaków Centrum 119/5 104 952
Punktacja w tej grupie jest inna ni¿ w pozosta³ych grupach, dlate-
go te wyniki ró¿ni¹ siê od pozosta³ych

Stra¿acy w akcji
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Z ¿ycia szkó³ i przedszkoli
CZERWCOWY  FESTYN  RODZINNY
Kolejny ju¿ raz 2 czerwca, odby³ siê Czerwcowy Festyn

Rodzinny - tym razem Dzieciêcy �Pod Skoczni¹� w Istebnej.
Organizator imprezy - Gminne Przedszkole w Istebnej sk³ada

serdeczne podziêkowania sponsorom z Istebnej, Jaworzynki i
Koniakowa oraz wszystkim tym, którzy okazali siê przyjació³mi
Przedszkola - lud�mi wielkiego serca, otwartymi na nasze pro�by
i potrzeby, dziêki którym dzieci Trójwsi obchodzi³y rado�nie swoje
�wiêto - Dzieñ Dziecka.

Dziêki Waszej pomocy finansowej i rzeczowej ka¿de dziecko
tego popo³udnia otrzyma³o  niejedn¹ nagrodê. Mog³o siê wyka-
zaæ swymi sprawno�ciami, uzdolnieniami plastycznymi, tanecz-
nymi, to sympatyczne popo³udnie pozostanie na d³ugo w ich pa-
miêci.

Równolegle z imprezami dla dzieci odbywa³y siê mecze pi³ki
no¿nej. Szczególnie dziêkujemy pi³karzom rozgrywaj¹cym mecz
towarzyski - pracownikom Urzêdu Gminy i LZS Istebna (oldbo-
ye), którzy bezinteresownie i z wielkim zaanga¿owaniem uprzy-
jemnili ten wieczór. Wygrali oldboje 6:4. Jeste�my równie¿
wdziêczni rodzicom za pomoc w obs³udze gastronomicznej i po-
rz¹dkowej imprezy. El¿bieta Studziñska

Dyr. Gminnego Przedszkola w Istebnej

Wszystkie przedszkolaki chcia³y mieæ zdjêcie z Kubusiem Puchatkiem

PODAJMY SOBIE RÊCE�
�Dzieñ Dziecka�- to dzieñ rado�ci, zabawy, wycieczek i innych

atrakcji, które w bie¿¹cym roku szkolnym czeka³y na naszych naj-
m³odszych. Jedn¹ z nich by³ program artystyczny, przygotowany przez
cz³onków� Ko³a ¯ywego S³owa� dzia³aj¹cego przy ��wietlicy �ro-
dowiskowej�w Szkole Podstawowej nr l w Koniakowie z udzia³em
aktorów z OPP. Nosi³ on tytu³ � Dzieci �wiata�, a wyre¿yserowany
zosta³ przez pani¹ mgr Agatê Polok i pani¹ mgr Barbarê Bury.

Nie wiadomo kiedy w barwnej scenerii �blasku migoc¹cych stro-
jów i rytmach skocznych piosenek, szkolnym widzom up³ynê³o spo-
ro czasu. Wiadomo jednak, i¿ rado�æ, podziw i zachwyt towarzysz¹-
ce wystêpom- to prze¿ycia i do�wiadczenia o szczególnie silnym za-
barwieniu emocjonalnym. To one s¹ najbardziej trwa³e i pozostaj¹ na
ca³e ¿ycie.

A zatem:
� Podajmy sobie rêce
Mo¿emy razem spe³niaæ
nasze marzenia.
Przej�æ dooko³a �wiata
i z³o w dobro zamieniaæ
To niebezpieczna wyprawa przyjacielu,
ale z Tob¹ siê nie bojê,
bo wiem , ¿e bêdzie
nas jeszcze wiêcej
a mo¿e bardzo wielu...�                         mgr Agata Polok

Program artystyczny �Dzieci �wiata" w wyk. dzieci z OPP Koniaków

Rywalizuj¹ce dru¿yny pi³karzy Urzêdu Gminy i LZS Istebna (odboje)
na wspólnym zdjêciu
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Z ¿ycia szkó³ i przedszkoli
KOMPUTERY W SZKOLE

Szko³a Podstawowa Nr 2 w Koniakowie - Rastoce wzbogaci³a
siê o now¹ pracowniê wyposa¿on¹ w 4 komputery i drukarkê. Sta³o
siê to mo¿liwe dziêki �rodkom otrzymanym od Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z któr¹ SP 2
Koniaków podpisa³a stosown¹ umowê.

W marcu i kwietniu b.r. przeprowadzone zosta³y szkolenia w
ramach podnoszenia i zmiany kwalifikacji mieszkañców gmin
wiejskich.

W w/w formie doskonalenia wziêli udzia³ chêtni mieszkañcy
z ca³ej Trójwsi.

Szkolenie przebiega³o w dwóch etapach. Najpierw w sali OSP
Koniaków odby³y siê wyk³ady.

Nastêpnie dwie grupy 10-cio osobowe zdobywa³y podstawo-
we umiejêtno�ci z zakresu obs³ugi komputera.

Koszt ca³ego przedsiêwziêcia wyniós³ 20 tys z³., z czego 15
tys. z³. pochodzi³o ze �rodków Agencji, a pozosta³e 5 tys. z³ prze-
znaczy³a na ten cel Rada Rodziców SP 2 Koniaków. Pan Stani-
s³aw Macoszek wykona³ solidne i estetyczne biurka, na których
stoj¹ nowe komputery.

Zakupiony sprzêt s³u¿y uczniom naszej szko³y. M³odzie¿ chêt-
nie korzysta z niego na lekcjach, jak równie¿ w czasie zajêæ pro-
wadzonych w ramach �wietlicy �rodowiskowej. W  przysz³ym roku
chcieliby�my po³¹czyæ komputery do sieci INTERNETU, aby
mo¿na by³o w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwo�ci tego wynalazku.

p. o. dyrektora
mgr Jadwiga Legierska

II SZKOLNY TURNIEJ
BEZPIECZEÑSTWA RUCHU DROGOWEGO

W dniu 8 czerwca 2001r. w Szkole Podstawowej nr l w Ko-
niakowie odby³ siê II Szkolny Turniej Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego.

Uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹ teoretyczn¹ z zakresu
przepisów ruchu drogowego, a nastêpnie umiejêtno�ciami prak-
tycznymi. Do walki przyst¹pi³o ponad 50 uczniów. Do fina³u za-
kwalifikowa³o siê 15 zawodników.

Najlepszym okaza³ siê Pawe³ Kubas z klasy Va, który sta³ siê
w³a�cicielem roweru. Drugie miejsce zaj¹³ Bart³omiej Legierski z
klasy V b (ubieg³oroczny zwyciêzca) , a na trzecim miejscu upla-
sowa³ siê Wojciech Legierski z klasy Va.

Ch³opcy otrzymali koszulki sportowe i s³odycze.
Po zakoñczeniu turnieju odbyt siê uroczysty apel, na którym

uczniom klas czwartych asp. Jan Sewastynowicz wrêczy³ karty
rowerowe (egzamin odby³ 4 czerwca 200lr.). Wszyscy uczniowie
otrzymali s³odycze.

Honorowym go�ciem Turnieju by³ Pan Stefan Zawalski- fun-
dator nagród (rower górski, koszulki )i s³odyczy. Za owocn¹ wspó³-
pracê Pan Zawalski otrzyma³ tytu³ � Przyjaciela Szko³y�. Dzieci
podziêkowa³y gromkimi brawami i serdecznymi u�miechami.

Nad przebiegiem Turnieju czuwali policjanci z Komisariatu w
Wi�le asp. Jan Sewastynowicz i Józef Porêbski, którym bardzo
serdecznie dziêkujemy.

Imprezê tê mo¿emy po raz kolejny, wpisaæ na listê bardzo po-
¿ytecznych i udanych.                             Beata Waszut - wiced. szko³y

Podziêkowanie
Jest taki dzieñ, kiedy doro�li w szczególny sposób pamiêtaj¹

o dzieciach.
1 czerwca o dzieciach z Oddzia³u Przedszkolnego w Konia-

kowie pamiêta³ Zak³ad Handlowy �JAR-STIW� pana Stefana i
Jaros³awa Zawalskich z Koniakowa przygotowuj¹c dla nich
s³odkie upominki, za co bardzo dziêkuj¹ dzieci i nauczycielki.

CZY MO¯NA POLUBIÆ ¯MIJÊ?
To trudne, choæ nie jest wcale o�liz³a i tak bardzo niebezpiecz-

na. Niestety pierwszym uczuciem jakiego doznajemy widz¹c nie-
spodziewanie ¿mijê jest strach. Je¿eli jednak opanujemy lêk to
oka¿e siê, ¿e wcale nas nie zaatakuje - nie le¿y to w jej naturze.
Spotkanie ze ¿mij¹ mo¿e byæ wspania³¹ lekcj¹ przyrody, pod wa-
runkiem i¿ uszanujemy jej �prywatno�æ�. Przecie¿ wkraczamy na
jej terytorium, je�li nie odpe³znie to ostrzega nas syczeniem. ̄ mija
zygzakowata jest aktywna w ci¹gu dnia i o zmroku.

W rejonie Istebnej mo¿na siê na ni¹ natkn¹æ szczególnie w
ciep³e, s³oneczne dni, kiedy wygrzewa siê na ³¹kach, kamieniach
lub zaciêtych pniach drzew. Czêsto mylona z niejadowitym za-
skroñcem, który ró¿ni siê od niej przede wszystkim charaktery-
stycznymi pomarañczowymi plamami na g³owie.

¯mija zygzakowata, jak wszystkie gady wystêpuj¹ w Polsce,
objêta jest ochron¹ gatunkow¹.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Zwyciêzca turnieju Pawe³ Kubas z Panem Zawalskim
i asp. Sewastynowiczem
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UWAGA AZBEST!
Do G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego, terenowych orga-

nów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno�budow-
lanej kierowane s¹ liczne zapytania dotycz¹ce usuwania lub naprawy
wyrobów budowlanych zawieraj¹cych azbest. Dostrzega siê te¿ nie-
�cis³e, a czêsto nieprawid³owe stosowanie przepisów ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych
azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628) oraz rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego
u¿ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest
(Dz. U. Nr 138, poz. 895).

W celu eliminacji tych nie�cis³o�ci i nieprawid³owo�ci przekazujê
niniejszym nastêpuj¹ce wyja�nienia.

Art. 1 ust. 1 ww. ustawy stanowi, ¿e w celu wyeliminowania pro-
dukcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawieraj¹cymi azbest zaka-
zuje siê importu, produkcji i obrotu azbestem i wyrobami zawieraj¹-
cymi azbest (obowi¹zuje od dnia 29 wrze�nia 1997 r.).

W art. 1 ust. 2 i art. 2 ww. ustawy podano zakres i okresy zwolnie-
nia z zakazów okre�lonych w art. 1 dotycz¹ce produkcji i obrotu p³y-
tami falistymi azbestowo�cementowymi dla budownictwa. Okresy
tych zwolnieñ ju¿ up³ynê³y � ostatni 30 marca 1999r.

Obecnie obowi¹zuje wiêc ca³kowity zakaz stosowania wyro-
bów zawieraj¹cych azbest w przypadku rozpoczynania nowych
robót budowlanych.

Nie stanowi zatem wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia zgody
na zastosowanie wyrobu zawieraj¹cego azbest, udokumentowanie jego
zakupu przed dniem wej�cia w ¿ycie ca³kowitego zakazu stosowania.

W przypadku, kiedy organ nadzoru budowlanego uzyska infor-
macjê o stosowaniu na budowie wyrobów zawieraj¹cych azbest nale-
¿y dokonaæ kontroli tej budowy lub robót.

Stosowanie wyrobów zawieraj¹cych azbest lub postêpowanie z
nim w sposób niezgodny z rozporz¹dzeniem tj., kiedy wykracza ono
poza naprawê lub usuwanie z obiektu, stanowi podstawê wstrzyma-
nia robót na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego I stopnia stwier-
dzi, ¿e organ administracji architektoniczno�budowlanej wyda³ po-
zwolenie na budowê nowego obiektu z zastosowaniem wyrobów za-
wieraj¹cych azbest lub przyjmuje bez sprzeciwu zg³oszenie budowy
lub wykonania robót budowlanych z tymi wyrobami, powinien ka¿-
dorazowo powiadomiæ organ nadzoru budowlanego II stopnia, który

na podstawie art. 84 b ust. 1 Prawa budowlanego upowa¿niony jest
do skontrolowania organu administracji architektoniczo�budowlanej.

W sposób analogiczny nale¿y postêpowaæ w przypadku budów
wymienionych w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w przy-
padku rozbiórek obiektów z wyrobami zawieraj¹cymi azbest.

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.
okre�la warunki wykonania prac polegaj¹cych na usuwaniu lub na-
prawie wyrobów zawieraj¹cych azbest i nak³ada na w³a�ciciela lub
zarz¹dcê obiektu obowi¹zek przeprowadzenia przegl¹du techniczne-
go lub wyrobów zgodnie z przepisami prawa budowalnego, sporz¹-
dzenia �Oceny� oraz powierzenia wykonania robót wykwalifikowa-
nemu wykonawcy, który wyka¿e brak zanieczyszczenia azbestem
miejsca wykonywania ww. robót.

Zaznaczam, ¿e usuwane wyroby okre�lone w § 4 pkt. 1 ww. roz-
porz¹dzenia powinny byæ zgodnie z § 4 pkt 2 zast¹pione wyrobami
nie zawieraj¹cymi tego surowca.

Podjêcie prac polegaj¹cych na usuwaniu lub naprawie wyrobów
zawieraj¹cych azbest zgodnie z § 3 pkt. 2 rozporz¹dzenia powinno
byæ poprzedzone zg³oszeniem w³a�ciwemu terenowemu organowi
nadzoru budowlanego co oznacza, ¿e od dnia 1 stycznia 1999 r. zg³o-
szenie nale¿y kierowaæ do organu administracji architektoniczno�bu-
dowlanej.

Jednocze�nie przypominam, ¿e w pismach z dnia 24 maja 2000 r.
znak DIT/I/414/261 a/A¯/00 i DIT/I/414/261b/A¯/00 Z�cy GINB
wskazano, ¿e zasadnym jest, aby przy zg³oszeniu prac polegaj¹cych
na naprawie wyrobów zawieraj¹cych azbest lub maj¹cych na celu ich
usuniêcie z obiektu budowlanego (§ 3 pkt. 2 ww. rozporz¹dzenia oraz
art. 30 ustawy Prawo budowlane), w³a�ciwy organ administracji ar-
chitektoniczno�budowlanej, na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 i 3 ww.
ustawy), ka¿dorazowo rozwa¿y³ mo¿liwo�æ na³o¿enia obowi¹zku uzy-
skania decyzji o pozwoleniu na budowê.

Celem bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest
nie zakwalifikowanych w �Ocenie� do wymiany lub naprawy, w³a-
�ciciel lub zarz¹dca powinien zabezpieczyæ je w sposób okre�lony w
§ 2 ww. rozporz¹dzenia tj. przez zabudowê (zamkniêcie) lub pokry-
cie wyrobów zawieraj¹cych azbest szczeln¹ warstwê materia³u nie
zawieraj¹cego tego surowca.

Na rynku s¹ ju¿ obecne firmy i �rodki systemu zabezpieczeñ azbe-
stu przed emisj¹ w³ókien.

Informacji w tym zakresie udziela Urz¹d Gminy II piêtro pok.
204 �BUDOWNICTWO�.

Inspektor Anna Bura

WRACAJCIE DO KORZENI
Has³o to leci przez Polskê od Mazowsza po rzeszowskie, �l¹sk,

¿ywieckie, Podhale, Beskidy a¿ po hale gorczañskie - je¿eli nie
wrócimy do narodowej kultury, je¿eli nie bêdziemy siê trzymaæ
ko�cio³a, to nas zachód zje z butami i kierpcami. Bez naszej ro-
dzimej kultury nic nie znaczymy! Nie kupujmy od �wiata pluga-
stwa, opierajmy siê o przepiêkn¹ polsk¹ muzykê ludow¹, o fol-
klor, o sztukê ludow¹.

Górale stale o tym pamiêtaj¹, wracaj¹ do swoich korzeni - choæ
zapomnieli o swych wo³oskich korzeniach. Nic dziwnego  - upa-
da owczarstwo - zapomina siê o starej tradycji, hale w Gorcach i
Tatrach zamkniête dla owiec, a mimo to nigdy na Podhalu  nie
by³o tylu muzyk. Budz¹ siê Gorce, budzi siê Ochotnica kolebka

wo³oskiego pasterstwa w której to wsi pasie siê owce od
1406 r. Co roku na Podhalu mamy 20 imprez - a to wie-
czory poezji, rzemios³a,  dudziarskie ostatki, muzyka Kar-
pat, spotkanie dudziorzy, spotkania przy tradycyjnej kuch-
ni góralskiej.

Has³o to podnosi wysoko Rabka - Muzeum Orkana, a
w szczególno�ci jego dyrektor, pan Jan Fudala. Organizuje
on 29 lipca 2001 roku ma³y festiwal górali beskidzkich -

Istebna, ¯ywiec, Orawa, Porêba Wielka, Ochotnica: bêdzie muzy-
ka stara, dawna, tañce, poezja, kuchnia gorczañska i bu³garska.

Bardzo ciekawa muzyka ¿ywiecka, gdzie jeszcze znaj¹ i graj¹
gamê wo³osk¹ - s³ychaæ tu echo Mo³dawi, Rumunii, tych paste-
rzy, którzy nam tu przynie�li z gospodark¹ pastersk¹, wysokogór-
sk¹ stroje, melodie, obyczaje. Pasterze wo³oscy wtopili siê w ¿y-
wio³ Polski, s³owiañski, ale ich kultura ¿yje w nas i powinna byæ
pielêgnowana nadal!

W nastêpnych latach bêd¹ ró¿ne imprezy nawi¹zuj¹ce do daw-
nych tradycji w muzyce, tañcu ale i snycerce, stolarstwie, obrzê-
dach i malarstwie oraz poezji pasterskiej, zbójnickiej, która prze-
niesie nas w dawny �wiat. Piêkno naszej kultury trzeba pokazaæ
Europie, a naszym przybli¿yæ j¹, aby�my ni¹ wszyscy ¿yli.

Przewodnicz¹cy Rady Muzeum w Rabce im. W³. Orkana
Teofil Wa³ach
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PRAWO WO£OSKIE I SAMORZ¥D
Historia pasterzy nazywanych przez S³owian i Bu³garów W³a-

chami, Wo³ochami do Kazimierza Wielkiego ma ju¿ IX w. Do
naszych czasów przetrwa³a tylko ich kultura pasterska, stroje mu-
zyka, obyczaje, gus³a, nazwy gór, zwierz¹t i sprzêtu pasterskiego.

Kim s¹ ci pasterze z VI w. z Ba³kanów, którzy pas¹ konie,
kozy, owce w bezle�nych górach od czasów cesarza rzymskiego
Hadriana, który zorganizowa³ pasterstwo na skale przemys³ow¹
(117 - 138 r. ne).

Pasterze Wo³osi to ca³kiem nowa spo³eczno�æ, która ukszta³-
towa³a siê w ci¹gu trzech wieków, byli to Dakowie, Trakowie,
przesiedleñcy Syrii, Sycylii. Hiszpanii, którzy zostali zromanizo-
wani, mówi¹c po ³acinie, trudni¹c siê pasterstwem.

Ba³kany zosta³y zdobyte przez Rzymian w II w. przed Chry-
stusem do 106 r. po Chrystusie, a per³¹ Ba³kanów by³a Dacja. W
latach 260 - 275 napór plemion germañskich na Dacjê by³ tak
wielki, ¿e Rzymianie musieli opu�ciæ tê prowincjê i nasta³ 100-
letni okres pokoju, bo ju¿ w roku 375 Germanie ¿yj¹cy na tere-
nach dzisiejszej Ukrainy, Mo³dawii zostali wyparci na zachód i
po³udnie przez Hunów.

Germañscy Wizygoci i Ostrogoci przeszli jak burza przez Ba³-
kany a¿ do Grecji niszcz¹c ca³e Ba³kany. Uchowali siê w górach
tylko pasterze. Ca³a cywilizacja i kultura rzymska upad³a, lud-
no�æ zosta³a wymordowana. Nastêpnie na Ba³kany wdzieraj¹ siê
Hunowie, pó�niej Awarowie, S³owianie i Bu³garzy i do 624 r. S³o-
wianie osiedlaj¹ siê na ca³ych Ba³kanach. Po roku 630 na Ba³ka-
ny wdzier¹j¹ siê Serbowie i Chorwaci, a w górach ¿yj¹ pasterze w
zupe³nej izolacji mówi¹cy po ³acinie. S³owianie i Wo³osi ¿yli w
zgodzie, chocia¿ byli podporz¹dkowani wiêkszo�ci s³owiañskiej,
a poniewa¿ pasterze nie maj¹ pieniêdzy wiêc p³ac¹ haracz w
owcach, skórach, we³nie tak jak to by³o za rzymskich czasów kie-
dy p³acili wszyscy rolnicy i pasterze czynsz w naturze. Ten czynsz
nazywa³ siê anona i to utar³o siê przez wieki i by³o ich prawem.
W pó�niejszych wiekach utar³o siê to (czynsz) jako dañ barania
po rumuñsku nuni muntului, który my nazywali �dañ górska�.
Pasterze wo³oscy od IV wieku uciekaj¹ za Dunaj na pó³noc w
Karpaty, a pó�niej przenikaj¹ do Karpat pó³nocnych i wschodnich,
tak wiêc mo¿emy stwierdziæ, ¿e autochtonami z Rumunii s¹ Wo-
³osi, a nie Wêgrzy jak sobie to przypisuj¹. Wêgrzy dopiero w IX -
X w. próbuj¹ siê usadowiæ w górach zachodnich Bihor i nad Cis¹
oraz na nizinie pó�niej nazwanej Siedmiogrodem. W ci¹gu wie-
ków Wo³osi osiedlali siê i stawali siê rolnikami, rzemie�lnikami,
wêdrownymi budarzami, byli te¿ jubilerami, z³otnikami, wetery-
narzami, znachorami, znali przewa¿nie dwa jêzyki. Ich prawo
osiedlania siê za czynsz i pewne us³ugi dla dworu oraz s³u¿ba w
dru¿ynach wojennych nazwano prawem wo³oskim. Przez nastêp-
ne wieki czynsz ten by³ podstawowym prawem Wo³ochów. Królo-
wie respektowali to prawo, potwierdzali je, a Wo³osi mówili to
jest nasze prawo, które mamy �ab antiquo�. Pasterze wêdruj¹c z
góry na górê szukali pastwisk, wiêc szli górami Karpatami na za-
chód i z biegiem czasu wytworzyli sobie pewn¹ autonomiê. Otó¿
Wo³osi mieli swoich so³tysów (knezi) i wojewodów, którzy byli
ich sêdziami i organizatorami wsi. Wszystko to funkcjonowa³o
dobrze do czasu XVII w., byli zale¿ni od swych panów od których
kupili ziemiê i fasy. Kne� s¹dzi³ w sprawach drobnych w swojej
w³asnej wsi, wojewoda znowu dwa raz do roku odprawia³ s¹dy w
sprawach powa¿nych (termini walachorum). wojewoda by³ te¿
³¹cznikiem miêdzy swoim ludem, a dworem. Koñcem XVII w.
s¹dy przesz³y w rêce s¹dów grodzkich, wojewoda jest tylko ucze-
stnikiem ze swoimi ³awnikami. Z  biegiem czasu do prawa wo³o-
skiego i do ich czynszu mo¿ni dopisuj¹ ró¿ne inne ciê¿ary wobec

pañstwa i dworu. Od roku 1520 Wo³osi s¹ pobierani do normalnej
s³u¿by wojskowej, do tego czasu s³u¿yli ze swoimi w³asnymi dru-
¿ynami i wyposa¿eniem, wojewoda i kne� ze swoimi lud�mi. Wsie
wo³oskie organizuje kne� tak jak wsie na prawie magdeburskim
tylko z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie p³ac¹ pieni¹dzem, a czynsz w ¿ywcu
(vigesima), piêæ baranów od setki. Oddaj¹ te¿ jagniêta i kozy, po
jednej sztuce na Jerzego i na Micha³a, oddaj¹ sukno, skóry, goto-
we gunie, upolowan¹ zwierzynê, drzewo wed³ug wcze�niejszych
umów z dworem albo starost¹. (od czasów Kazimierza Wielkiego
Wo³osi pe³ni¹ s³u¿bê le�n¹, policyjn¹, stra¿ zamkow¹, policjê gra-
niczn¹ i po�cigow¹ za zbójnikami. Podstawow¹ spraw¹ reguluj¹-
c¹ ich ¿ycie by³:

1) Popis - by³o to zebranie wojewodów i kneziów oraz baców,
gdzie spisywano ilo�æ owiec, hal, gdzie kto bêdzie pas³ i umawia-
no siê szczegó³owo co do czynszów, a wszystko to by³o zaproto-
ko³owane w ksiêgach gródzkich i ziemskich. Przy tej okazji odby-
wa³ siê:

2) Popis drzewny, gdzie  wyznaczano poszczególnym Wo³o-
chom ile maj¹ dostarczyæ drzewa do zamku (dworu). W czerwcu
odbywa³a siê lustracja na hali, czy owce wypasane s¹ w odpowie-
dniej ilo�ci, czy hala jest dobrze utrzymana. Wszystko by³o noto-
wane i ksiêgowane w rejestrach w³adz terenowych.

3) Jesieni¹ odbywa³y siê Rachunki, baca rozlicza³ siê z owiec
dworskich i gazdowskich i p³aci³ straty je�li takie by³y. Wyp³aca³
te¿ przy tej okazji nale¿no�æ pasterzom.

4) Jesieni¹ po rachunkach odbywa³ siê Poczêstunek gdzie baca
w obecno�ci wojewody czêstowa³ wszystkich, którzy byli hodow-
cami owiec winem i urz¹dza³ zabawê na swój koszt.

5) Wo³osi, którzy pa�li owce pañskie, biskupie byli jesieni¹
wyp³acani w florenach, ¿ywno�ci oraz otrzymywali odzie¿: kierp-
ce, p³ótno, sukno.

Najwa¿niejszym autonomicznym prawem by³a Wielka Gro-
mada Akmami), by³o to zebranie kneziów z pewnego rejonu gór,
którzy wybierali swojego wojewodê. Wojewoda ustala³ wszelkie
zebrania, s¹dy dwa razy do roku. na takim samym zebraniu (gro-
mada wiejska), wybierano knezia, który przewodzi³ wsi, wybiera³
podatki (dañ barania, górska, kary pieniê¿ne, s¹dowe). Musimy
sobie zdawaæ sprawê, ¿e w miarê postêpu cywilizacji, rozwoju
demograficznego, wszelkie rz¹dy przesz³y w rêce administracji
pañstwowej. Autonomia wo³oska upad³a, kiedy po roku 1735 de-
kretami rz¹dowymi zaczêto zalesiaæ hale, gdy¿ drzewo dawa³o
trzysta razy wiêcej dochodów. Pozosta³o w niektórych regionach
tylko po kilka hal, ale w Tatrach utrzyma³o pasterstwo do dzi�,
Wo³osi zasymilowali siê z ludno�ci¹ nap³ywow¹ z nizin, ale pozo-
sta³y nazwiska, przezwiska wo³oskie, nazwy geograficzne polan i
lasów, gór, sprzêtu pasterskiego i zwierz¹t.

NAZEWNICTWO.

NAZWISKA I PRZEZWISKA POCHODZENIA WO£OSKIEGO
Nazwiska - Baliga. Kuliga, Batko, Fudala, Kulesza, Sula. Sutor,

Marusarz, Homa, Oleksa, Hajda, Rusinek, Kuruc, Walasek, Walsik,
Wa³ach, W³ach, Hodór, Ligas, Karch, Surma, Berka, Wajda, Saba³a.

Góry - Kiczera, Magóra, Kikula, Berdo, Munczó³, Romanka,
Girowa, Beskid, Groñ, Grapa, Turnia,

Nazwy sprzêtu domowego i pasterskiego - klag, oscypek, ¿yn-
tyca, bryndza, watra, kierdel, putnia, stronga, ko¿ug, gunia, puty-
ra, koliba, kosor, portki.

Przewodnicz¹cy Rady Muzeum
im. W³adys³awa Orkana w Rabce

Teofil Wa³ach
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28 lipiec - sobota
17.00 - �Ma³y Koniaków� z Koniakowa wraz z zaprzyja�nionym
Zespo³em
18.00 - �Echentive� z Fuencaliente (Wyspy Kanaryjskie) Hiszpania
18.45 - Podegrodzie z Podegrodzia
19.30 �Pu�inelis� z Kowna - Litwa
29 lipiec - niedziela
17.00 �Doliny So³y� z O�wiêcimia
17.45 �Raalte� z Raalte - Holandia
18.30 - �Spod Kicek� z Mordarki
19.15 - Menelais� z Karditsy - Grecja
4. Wystawa Twórczo�ci Ludowej Istebna 2001
koronka, haft, rze�ba, malarstwo
Wystawie towarzyszy: �GIN¥CY �WIAT� - Wystawa fotogra-
ficzna starego budownictwa drewnianego
WYSTAWA TWÓRCZO�CI LUDOWEJ
oraz �Folder dla Europejczyka� - prace uczniów SP nr 1 w Istebnej
miejsce: budynek ZSZ Istebna 68, termin: 25.07-12.08.
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej zwraca siê do wszystkich twór-
ców ludowych o dostarczenie prac na tegoroczn¹ wystawê w termi-
nie do 23 lipca br. do biura GOK-u (pok. 212 Urzêdu Gminy)

KALENDARZ IMPREZ
KULTURALNO-SPORTOWYCH

organizowanych w miesiêcy lipiec, sierpieñ 2001 r.
przez Gminny O�rodek Kultury w Istebnej

1. �V Dni Istebnej - z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubow¹
Termin: 7 - 8 lipiec
Miejsce: amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
Szczegó³owy program na stronie 1
2. Plenerowy pokaz  filmów
Termin: 21 lipiec, godz. 19.00
miejsce: amfiteatr �Pod Skoczni¹� w
Istebnej
3. VII Festyn Istebniañski" organizo-
wany w ramach Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej w Istebnej
28 lipiec- 29 lipiec
miejsce: amfiteatr �Pod Skoczni¹" w
Istebnej
Program:

dru¿yna Stra¿y
Granicznej - Ja-
worzynka zmu-
si³a ich w pó³fi-
nale do maksyu-
malnego wysi³ku
- przegrywaj¹c
dopiero w tie
brek�u do 13.
Znów  opanowa-
nie p. Wojtka
Go�ciniaka i
jego zdumiewa-
j¹ca zdolno�æ
szybkiego upo-
rz¹dkowania gry
swojego zespo³u
zaowocowa³y

zwyciêstwem w tym emocjonuj¹cym spotkaniu. Pan Go�ciniak
otrzyma³ zas³u¿enie nagrodê dla najwarto�ciowszego gracza tur-
nieju (MVP).

Mi³¹ niespodziank¹ by³a postawa NAUCZYCIELI z Istebnej,
którzy dwa razy pewnie (2:0 i 2:0) wygrali z Istebn¹-Centrum
dowodzon¹ przez Wojtka Ka³uckiego (ps. Voytaz), który niczym
Hammer - Popke punktowa³ raz za razem, Oczywi�cie pi³ki ro-
dziela³ jak zwykle duch zespo³u Jan Sewastynowicz. NAUCZY-
CIELE ulegli w finale dru¿ynie OSP Zaolzie (0:2) i zajêli II miej-
sce. Drugim przyjemnym zaskoczeniem by³o zajêcie III miejsca
przez Stra¿ Graniczn¹ - Jaworzynka, która robi du¿e postêpy i ma
serce do walki!

Stra¿nicy wszystkie mecze rozstrzygali w tie break�ach: naj-
pierw z OSP KONIAKÓW, potem z OSP ZAOLZIE - gdzie byli
blisko wygranej i sprawienia olbrzymiej sensacji oraz z ISTEB-
NA CENTRUM w walce o trzecie miejsce.

Gracze dru¿yny ISTEBNA CENTRUM cicho liczyli na udzia³
w finale, jednak ich problemy kadrowe odebra³y im tê szansê.

Brawa nale¿¹ siê te¿ dru¿ynie OSP KONIAKÓW, która poka-
za³a, ¿e potrafi walczyæ i choæ w koñcówce nie mia³a szczê�cia -
to na pewno ma przysz³o�æ.

SIATKOMANIA
Dnia 9 czerwca br. odby³ siê ju¿ trzeci z planowanego cyklu 7

turniejów pi³ki siatkowej. Tym razem organizatorem g³ównym  byli
nauczyciele SP 1 w Istebnej.

Zdaje siê, ¿e idea tych amatorskich mityngów zago�ci³a na
sta³e w tzw. grafiku imprez sportowych naszej gminy.

Na uznanie i podziw zas³uguje fakt, i¿ inicjatywa tych rozgry-
wek pochodzi od samych graczy - czyli mieszkañców gminy i to
zarówno tych, którzy maj¹ ogromny zapa³ choæ ju¿ dawno osi¹-
gnêli dojrza³o�æ, jak i �m³odych gniewnych�, dla których sport
jest ¿ywio³em.

Tak¿e zetkniêcie do�wiadczenia i m³odzieñczego entuzjazmu
daje zaskakuj¹co dobre rezultaty i to nie tylko w wymiarze czysto
sportowym, lecz tak¿e g³êbszym - wychowawczym.

Poziom rozgrywek by³ wysoki. Mecze by³y niezwykle wyrów-
nane i zaciête - czêsto o losach spotkañ decydowa³y tie break i.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e jak zwykle dominowa³a dru¿yna OSP
Zaolzie, która po raz trzeci zdoby³a I miejsce i puchar, jednak

Zgrana �Paka" - OSP Zaolzie. Od lewej: Micha³ Probosz, Jan Probosz,
Andrzej Go�ciniak, Wojciech Go�ciniak, Tadeusz Kohut, Jacek Haratyk

M³odo�æ i do�wiadczenie - Andrzej i Wojciech
Go�ciniakowie - ustalaj¹ nastêpn¹ akcjê.

(dok. na str. 11)
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SIATKOMANIA
(dok. ze str. 10)

Specjalne podziêkowania dla gospodarza turnieju Pana Piotra
Ruckiego.

Uwielbiamy te chwile oczekiwañ i przygotowania do wyj�cia
na parkiet. Rodzi siê wtedy niezwyk³a wiê� miêdzy graczami - s¹
inni, s¹ mniej lub bardziej obdarzeni talentem i tzw. czuciem gry,
ale wiedz¹, ¿e nie mog¹ bez siebie zaistnieæ, gdy¿ tego wymaga
ta dyscyplina. I zwyciê¿aj¹ lub przegrywaj¹, ale zawsze oddaj¹c
grze ca³ych siebie i co najwa¿niejsze robi¹ to w duchu fair play i
z humorem.

Sport w rêkach ludzi inteligentnie ambitnych jest magicznym
balsamem dla ducha i cia³a. Sport w takim wydaniu uszlachetnia
i rodzi pozytywn¹ atmosferê tak¿e poza sportow¹ aren¹.

�POK£ON DLA ZAWODNIKÓW�
Tomek Wirkus

Rado�æ po udanym ataku - OSP Zaolzie

K¥CIK SZACHOWY
Na prze³omie kwietnia i maja (21. 04 do 05, 05 br.) odby³y siê

w Warszawie II mistrzostwa Europy kobiet. Od czasu olimpiady
szachowej w roku 1935 by³y to najwy¿szej rangi zawody rozegra-
ne w naszym kraju. Nad Wis³ê �ci¹gnê³a ca³a europejska czo³ów-
ka szachistck z wyj¹tkiem sióstr Polgar.

Pierwsze miejsce zdoby³a Almira Skripchenko Lautier (8 punk-
tów). Cztery polskie zawodniczki: Joanna Dworakowska, Marta
Zielinska, lweta Radziewicz i Monika Soæko zdobywaj¹c po 7
punktów uzyska³y awans do najbli¿szych mistrzostw �wiata.

W dniach 18 - 20 maja w domu wypoczynkowym Halny w
Wi�le rozegrane zosta³y ogólnopolskie mistrzostwa lekarzy w grze
szybkiej, I miejsce przypad³o Przemys³awowi Ereñskiemu der-
matologowi z Poznania.

W turnieju mê¿czyzn (Halny Wis³a), w którym bra³ udzia³ nasz
Robert Bujok (KS Trojwie�) uczestniczy³o 50 zawodników, w tym
wielu o wysokim rankingu (mistrzowie FIDE, kandydaci i I kate-
gorie). Robert uplasowa³ siê na 22 miejscu zostawiaj¹c w pobi-

tym polu szachistów I
kategorii Dziêki wyso-
kiemu rankingowi
turnieju Robert uzyska³
normê na II kategoriê.
Jest to najwy¿sza  ka-
tegoria wojewódzka,
nastêpna I to ju¿ kate-
goria pañstwowa.

W czerwcowym
numerze K¹cika, w po-
zycji z partii Tal - Po-
rtisch bia³e zagra³y l.
Sf5 - h6! i czarne pod-
da³y, poniewa¿ nie ma
obrony przed matem.

Na diagramie powy¿ej pozycja z partii Tajmanow - Jacobsen.
Nale¿y wskazaæ posuniêcie bia³ych, po którym czarne podda³y
partiê. Rozwi¹zanie w nastêpnym K¹ciku. EJa

O BESKIDZKIM LESIE
Ró¿norodny barwny, beskidzki lesie
w pniu potê¿ny, �mig³y i roz³o¿ysty
Pachniesz nektarem i ¿ywic¹ w lesie
odziany w zielone li�cie i ig³y.

Wabisz oko, cudn¹ barw¹ zieleni
ucho szumem, który wicher w dal niesie
po beskidzkiej, zgarbionej naszej ziemi
do góralskich, go�cinnych chat podcieni.

Szumisz cichutko i szemrzesz potokiem,
który �róde³kiem pod ska³y wytrysn¹³,
szumisz i patrzysz wierzcho³ków okiem
na ksiê¿yc, który srebrn¹ tarcz¹ b³ysn¹³.

Twój szum, twój cieñ i spokój niezm¹cony
jest ukojeniem dla ludzi zmêczonych
ludzi w epokê atomu rzuconych
dla ludzi nieszczêsnych w niej zagubionych.

Twoje podszycie w runo le�ne bogata
wabi oczy barw ró¿nych odcieni.
¯ywi zwierzê, jelenie rogate
i ludzi obdarza swoimi plonami. Józef Sikora, Istebna 443

SPORT - O�WIADCZENIE
W zwi¹zku z zakoñczeniem  przeze mnie dzia³alno�ci w Klubie

Pi³karskim KP Trójwie� MILLERS, dziêkujê wszystkim, którzy
przyczynili siê do powstania i rozwoju tego klubu przez 6 lat jakie
minê³y od momentu za³o¿enia Fan Klubu Angielskiej Pi³ki No¿nej.

Fan Klub ten by³ bowiem zal¹¿kiem dru¿yny pi³karskiej. Rów-
nocze�nie, w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê opiniami na temat mo-
jego odej�cia chcê zaznaczyæ, ¿e by³a to wy³¹cznie moja decyzja,
na któr¹ nikt nie mia³ wp³ywu. Decyzjê tê podj¹³em  ju¿ zim¹, ale
zgodzi³em siê pe³niæ jeszcze funkcjê kierownika dru¿yny do koñ-
ca sezonu w okresie przej�ciowym po zmianie Zarz¹du.

Poniewa¿ ludzka pamiêæ jest bardzo zawodna i niektórzy ju¿
zapomnieli o roli jak¹ w tym klubie odegra³ Piotr Ja³owiczor,
chcia³bym podkre�liæ, ¿e za³o¿enie tego klubu to Jego zas³uga
u¿ywaj¹c najprostszego okre�lenia - �Gdyby nie Piotr to po pro-
stu nie by³oby tego klubu  przez ostatnie lata.

Jako jeden z za³o¿ycieli mam nadziejê i tego ¿yczê wszystkim
którym le¿y na sercu dobro kultury fizycznej w naszym regionie i
którzy s¹ zwi¹zani z klubem - ¿e  klub w dalszym ci¹gu bêdzie rós³
w si³ê i rozwija³ siê dla dobra naszej spo³eczno�ci.

Jacek Kohut

Uwaga!
Wyniki zakoñczonego sezonu pi³karskiego oraz komenta-

rze uka¿¹ siê w sierpniowym numerze �Naszej Trójwsi".
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DORADZTWO I US£UGI
S¥ BEZP£ATNE

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733; tel. 855 71 81

UBEZPIECZENIA WARTA, POLONIA
- KOMUNIKACYJNE, MAJ¥TKOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
- ZIELONA KARTA
- II FILAR PZU �Z£OTA JESIEÑ",
  III FILAR PZU �POGODNA JESIEÑ"

KUPNO-SPRZEDA¯
Dzia³ki, domki, stare chaty

Po�rednictwo - UNIWERSAL
* biuro Koniaków-Matyska
  codziennie oprócz niedziel 13.00-19.00,
* Urz¹d Gminy pok. 117: wtorki 8.30-11.00

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

BIURO ISTEBNA CENTRUM
(obok przystanku do Jaworzynki)
pon. , sobota 9.00-12.00
�roda, pi¹tek 14.00-17.00

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

US£UGI ZDUÑSKIE - MOTYKA STANIS£AW
Milówka, ul. Kasztanowa 3; Tel. 863-77-29 lub 863-75-88 (wieczorem)

BIURO ROZLICZEÑ PODATKOWYCH

BUCHALTER
Filia Istebna-Andzio³ówka 844;  tel. 855-76-24
þ ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowo�æ)
þ ksi¹¿ki przychodów i rozchodów
þ rycza³t,     þ ewidencje VAT,
þ ewidencje ZUS

Oferujê:
                - budowê i przebudowê pieców kuchennych
i pokojowych z materia³u w³asnego lub powierzonego

- kominki kaflowe
- kafle, okucia, piekarniki, blachy itp.

SKLEP Z ODZIE¯¥ U¯YWAN¥
PROSTO Z BELGII

w budynku Gospody �Pod Ochodzit¹" w Koniakowie
OFERUJE:

DU¯Y WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY,
CZÊSTE DOSTAWY TOWARU

Czynne codziennie od 8.00-15.00
w soboty od 8.00 - 12.00

Zapraszamy

Listy do Redakcji


