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l Pobór mê¿czyzn urodzonych w 1983 r. z terenu gminy
Istebna odbêdzie siê w dniach 12�18 kwietnia br. w Cieszynie.
l Wójt Gminy p. Danuta Rabin wziê³a udzia³ w III Kon-

gresie Gmin Wiejskich RP, jaki odby³ siê w Warszawie w
dniu 13 marca br. Kongres obradowa³ pod has³em �Równo�æ
szans dla mieszkañców wsi w Polsce i Europie�.

Delegaci przyjêli stanowiska do rz¹du i parlamentu w nastê-
puj¹cych sprawach:
� polityki informowania spo³eczno�ci z obszarów wiejskich o inte-

gracji europejskiej oraz przygotowanie gmin do integracji z UE,
� bezpo�redniego wyboru wójta, burmistrza, prezydenta oraz

zmian w ustawach samorz¹dowych,
� finansów samorz¹dowych, w tym finansowania zadañ w za-

kresie o�wiaty i opieki spo³ecznej,
� apelu do Prezydenta, Parlamentu i Rz¹du o podjêcie nad przy-

sz³o�ci¹ polskiej wsi,
� przyjêcia terminu IV Kongresu Gmin Wiejskich.
l Informujê, ¿e w miesi¹cu kwietniu br. przeprowadzona

zostanie akcja sprz¹tania gminy (harmonogram na nastêpnej
stronie).

Ponadto podajê do wiadomo�ci, ¿e w miesi¹cu maju gmina
rozprowadzi worki na szk³o i plastik wraz z podaniem termi-
nów odbiorów do koñca br.

Nastêpne akcje zbiórki segregowanych odpadów odbêd¹ siê
w czerwcu, sierpniu i pa�dzierniku br.

W zwi¹zku z tym bardzo prosimy o przyst¹pienie do segrega-
cji �mieci, co w du¿ym stopniu obni¿y koszty wywozu odpa-
dów komunalnych.

KONKURS
�Nasze Kulinarne Dziedzictwo�

W dniu 18 kwietnia br. o godz. 10. 00 w domu Pañstwa
Marekwiców na Andzio³ówce nr 775 odbêdzie siê dla KGW,
gospodarstw agroturystycznych i indywidualnych oraz re-
stauratorów konkurs �Nasze kulinarne dziedzictwo�. Orga-
nizatorem jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie i ODR Cie-
szyn, a sponsorem nagród Urz¹d Gminy w Istebnej.

Produkty bêd¹ oceniane w nastêpuj¹cych kategoriach: na-
poje, zak¹ski, przystawki, ciasta i wyroby m¹czne, dania g³ów-
ne. Laureaci konkursu na szczeblu gminnym bêd¹ brali udzia³
w konkursie na szczeblu powiatowym, którego fina³ odbêdzie
siê 26 maja 2002 r. w Skoczowie z okazji dnia �Powiat bez gra-
nic�. Wszystkie panie, które zg³osi³y swój udzia³ w konkursie
zapraszam oczywi�cie ze smakowitymi potrawami naszego re-
gionu.

specjalista d/s rolnictwa
Maria Szotkowska

Sk³adamy serdeczne gratulacje z oka-
zji Jubileuszu 50�lecia Ko³a Przewodni-
ków Beskidzkich i Terenowych przy Od-
dziale PTTK �Beskid �l¹ski� w Cieszynie.

Dziêki Wam, przewodnikom, tury�ci z
kraju i zagranicy poznaj¹ zak¹tki nasze-

go kraju, a przede wszystkim nasze Beskidy, nasz¹ Trój-
wie�, nasz¹ piêkn¹ ziemiê, która jak mówi poeta � �Z u�mie-
chu Boga powsta³a�.

Wpajacie doros³ym, m³odzie¿y i dzieciom mi³o�æ i sza-
cunek dla przyrody, historii i ludzi zamieszkuj¹cych tê
piêkn¹ Ziemiê Cieszyñsk¹.

Otwieracie ludzkie oczy i serca na piêkno krajobrazu i
uczycie szacunku i pokory dla si³ przyrody.

Dziêkujê Wam za to szczególne umi³owanie zabytków
historycznych, które przekazujecie zwiedzaj¹cym tê Zie-
miê oraz ¿yczê wielu dalszych spotkañ z lud�mi, wielu
wdziêcznych s³uchaczy, sukcesów w pracy i szczê�cia w
¿yciu osobistym.

Wójt Gminy
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

(dok. na str. 2)

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
I SPIS ROLNY 2002

W dniach 21 maja � 8 czerwca 2002 r.
zostanie przeprowadzony Narodowy Spis
Powszechny ludno�ci i mieszkañ oraz Po-
wszechny Spis Rolny.

W województwie �l¹skim oko³o 22 tys.
rachmistrzów spisowych odwiedzi i spisze
1 mln 600 tys. mieszkañ, prawie 5 mln osób,

oko³o 130 tys. u¿ytkowników indywidualnych gospodarstw rol-
nych, ponad 200 tys. u¿ytkowników dzia³ek rolnych.

Z okazji 30 rocznicy �wiêceñ kap³añskich
ksiêdzu kanonikowi Jerzemu Kiera,

proboszczowi parafii p. w. �w. Bart³omieja
w Koniakowie

¿yczymy b³ogos³awieñstwa bo¿ego i �wiat³a
Ducha �wiêtego, wszelkiej pomy�lno�ci, zdrowia,

satysfakcji, zadowolenia z pracy dla parafii,
naszej Trójwsi i spo³eczno�ci

oraz sk³adamy serdeczne i z g³êbi serca p³yn¹ce
podziêkowania za dotychczasow¹ duszpastersk¹ opiekê

Wójt Gminy
Zarz¹d Gminy

Zespó³ Redakcyjny

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
I SPIS ROLNY 2002

ZBIÓRKA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

SZK£O, PLASTYK, ELEMENTY

WIELKOGABARYTOWE W JAWORZYNCE
11.04.2002 r.
Zapasieki, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Szkawlonka,

Czadeczka, Krê¿elka, Maciejka, Kikula, Ma³ysze, Byrty, Za
Groñ, Kopanica.

12.04.2002 r.
£upienie, Klimasy, Waszuty, Wawrzacze, Szkawrany, Ma-

³yjurki, Trójstyk, Polana, Korbasy, Duraje, £abaje, Dragony,
Buczniki, Bi³ki, £acki, S³owioki, Ondrusze, Gorzo³ki, Stañki,
Dziura, Klimki, Czepczory, Jasie, Krzy¿owa, Czerchla.

SZK£O, PLASTYK, ELEMENTY WIELKOGABARYTOWE

W KONIAKOWIE
15.04.2002 r.
Matyska, Bryje, Deje, Pustki, Dachtony, Raj, Odkrzas, Bu-

kowina, Gronik, Centrum, Legiery, Grapka, Rupienka, Fibacz-
na, Koryto, Wy¿rano, Kosarzyska, Pañska £¹ka.

16.04.2002 r.
Do Bogdo³a, Pietrasina,  Tyniok, Zimna Woda, Sztoczek,

Szkatu³ka, ¯urówka, Godzi�czonka, Jasieniowa.
17.04.2002 r.
Rastoka, Jasiówka, Rdzawka, Usnobocz, Wo³owe, B¹bolów-

ka, Ko�cianowice, Brzestowe, Cisowe, Pasieki.

SZK£O, PLASTYK, ELEMENTY

WIELKOGABARYTOWE W ISTEBNEJ
22.04.2002 r.
Jasnowice, Las, Szymcze, Bystre, Polanka, Suszki, Wilcze,

Tokarzonka, Mikszówka, Gliniane.
23.04.2002 r.
Wyszni Pole, Olecki, Andzio³ówka, S³owioczonka, Do So³-

tysa, Gaszperula, Tartak, Bucznik, Dzielec, Podoliny.
24.04.2002 r.
Zaolzie, Po³om, Leszczyna, Pietraszonka, Stecówka, Ska³a,

£¹czyna, Mlaskawka, Do Muzyka, Wywóz.
25.04.2002 r.
Istebna Centrum, Wojtosze, Poloki, Nowy York, Miki, Kiep-

ki, Pod Cmentarzem, Gazury.

NADLE�NICTWO WIS£A
informuje

Obfite opady �niegu w miesi¹cach zimowych spowo-
dowa³y znaczne szkody w drzewostanach Nadle�nictwa
Wis³a, równie¿ na terenie Gminy Istebna.

Niezale¿nie od rozpoczêtego ju¿ porz¹dkowania po-
wierzchni dotkniêtych szkodami, si³ami firm us³ugowych,
Nadle�nictwo Wis³a informuje mieszkañców o mo¿liwo-
�ci nabycia drewna opa³owego i u¿ytkowego równie¿ w
ramach samowyrobu po cenach obni¿onych.

Chêtnych do nabycia drewna zapraszaj¹ le�niczowie
poszczególnych Le�nictw pod nr. tel.: Gañczorka: 855 60
58, Beskidek: 855 60 26, Zapowied�: 855 63 93, Jaworzyn-
ka: 855 63 67, Bukowiec: 855 60 73, Olza: 855 61 41, Olec-
ki: 855 60 52.

(dok. ze str. 1)

Narodowy Spis Powszechny
Ludno�ci i Mieszkañ 2002
Dziêki wynikom dowiemy siê m. in.: ilu nas jest � kobiet,

mê¿czyzn, dzieci, osób doros³ych i starszych; jacy jeste�my �
stan cywilny, poziom wykszta³cenia, ile jest rodzin i jak s¹ licz-
ne, ile i jakie s¹ nasze gospodarstwa domowe; czym siê zajmu-
jemy � czy pracujemy jako pracownicy najemni czy na w³asny
rachunek, czy te¿ poszukujemy pracy, czy posiadamy gospo-
darstwo rolne, z czego siê utrzymujemy (z pracy, emerytury,
renty, itp.); jak mieszkamy � czy mieszkamy samodzielnie, ile
mamy izb, jak¹ powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkania, czy mamy
w mieszkaniu bie¿¹c¹ wodê, ³azienkê, gaz, centralne ogrzewa-
nie a tak¿e o: migracjach d³ugookresowych trwaj¹cych co naj-
mniej 12 miesiêcy, narodowo�ci i jêzyku najczê�ciej stosowa-
nym w domu, bezdomno�ci, bezrobociu.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2002
Wyniki pozwol¹ nam uzyskaæ informacje: ile jest gospo-

darstw rolnych; jaka jest ich charakterystyka i klasyfikacja � po-
wierzchnia, wyposa¿enie, budynki i budowle, sytuacja ekono-
miczna; jaka jest produkcja ro�linna i zwierzêca � uprawy polo-
we, ogrodnicze i pog³owie zwierz¹t gospodarskich, rozdyspono-
wanie produkcji rolniczej; ile jest pracuj¹cych w rolnictwie.

Uzyskanie pe³nych informacji o podstawowej bazie pro-
dukcyjnej g³ównych p³odów rolnych i o produkcji zwierzêcej
bêdzie podstaw¹ do realizacji ogólnokrajowej oraz regionalnej
polityki rolnej i spo³ecznej na wsi, bêdzie równie¿ niezbêdne
do finalizowania procesów integracyjnych z Uni¹ Europejsk¹.

Uzyskane dane jednostkowe pos³u¿¹ do opracowañ zbior-
czych. Dane indywidualne i dane osobowe s¹ poufne i podle-
gaj¹ szczególnej ochronie. Tajemnica statystyczna to jedna
z podstawowych zasad statystyki.

Opracowania zbiorcze obejmowaæ bêd¹: problematykê lud-
no�ci, gospodarstw domowych i rodzin, problematykê aktywno-
�ci ekonomicznej ludno�ci, problematykê budynków, mieszkañ i
warunków mieszkaniowych ludno�ci, problematykê roln¹.

Województwo �l¹skie podzielone jest na: 167 gmin, 49 gmin
miejskich, 22 gmin miejsko�wiejskich, 96 gmin wiejskich, 36
powiatów w tym 19 miast na prawach powiatu.

Kalendarium spisowe
1.06.2002 � 7.03.2002 � przygotowanie dokumentów dla

biur spisowych i rachmistrzów
od 1.03.2002 utworzenie gminnych biur spisowych
do 29.03.2002 nabór kandydatów na rachmistrzów
04.2002 szkolenia rachmistrzów
9-15.05.2002 przeprowadzenie obchodu przedspisowego
21.05.-8.06.2002 Przeprowadzenia spisów
07-12.2002 rejestracja, kontrola i opracowanie danych spi-

sowych
12.2002-01.2003 opracowanie wyników wstêpnych
lata 2003-2004 opracowanie i publikacja wyników
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Istebniañskie Stowarzyszenie Abstynentów
�Nadzieja� oraz Urz¹d Gminy w Istebnej

Je¿eli:
� Twoje ¿ycie wymyka Ci siê z r¹k, masz problemy z którymi

sobie nie radzisz w pracy i w domu,
� Nadu¿ywasz alkoholu,
Twoja rodzina cierpi z powodu twoich problemów z alkoholem,
� Spotyka Ciê przemoc fizyczna lub psychiczna,
Twoje dzieci cierpi¹ z powodu nadu¿ywania alkoholu przez

wspó³ma³¿onka, lub s¹ ofiarami jego przemocy,
� Prze¿ywasz kryzys ma³¿eñski, a twoja rodzina siê rozpada
Zapraszamy
I. Porady instruktora terapii uzale¿nieñ
� poniedzia³ki od godz. 12. 00 � 16. 00
� wtorki od godz. 10. 00 � 16. 00
II. Klub �Nadzieja� w dniach
� wtorek od godz. 15. 00 � 20. 00
� czwartek od godz. 15. 00 � 20. 00
Siedziba Klubu oraz Instruktora terapii Uzale¿nieñ znaj-

duje siê w Domu Stra¿aka Istebna Centrum, II piêtro.

Zabytki architektury Ziemi Cieszyñskiej
w twórczo�ci dzieciêcej

7 marca br. w Bibliotece Powiatowej w Cieszynie odby³o
siê uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt. �Za-
bytki architektury Ziemi Cieszyñskiej w twórczo�ci dzieciê-
cej�, adresowanego do czytelników bibliotek publicznych po-
wiatu cieszyñskiego.

Celem kulturalnego przedsiêwziêcia by³y: edukacja regional-
na dzieci i m³odzie¿y powiatu cieszyñskiego, kszta³towanie po-
czucia to¿samo�ci kulturowej, integracja m³odych mieszkañców
naszego powiatu oraz zapewnienie dzieciom twórczego wypoczyn-
ku w okresie ferii zimowych. Do Biblioteki Powiatowej w Cie-
szynie nap³ynê³o ogó³em 246 prac z których komisja oceniaj¹ca
powo³ana w sk³adzie: mgr £ukasz Konarzewski...... Wydzia³u
Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, mgr Renata Kar-
piñska, kierownik Biura Promocji i Informacji Urzêdu Miejskie-
go w Cieszynie, mgr Lucyna Deckert Firla, artystka plastyk oraz
mgr Iwona Kochaniec�K³êbek pedagog � bibliotekarz, postano-
wi³a nagrodziæ 16 prac. Przyznano równie¿ 26 wyró¿nieñ. Na
wystawie prac czytelników bibliotek publicznych powiatu cie-
szyñskiego, zorganizowanej przy okazji fina³u powiatowego
konkursu plastycznego, bogato reprezentowane by³y prace czy-
telników Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej, G³ówna
nagroda przyznana zosta³a El¿biecie Micha³ek, uczennicy kl.
II c Gimnazjum w Istebnej, za dwie prace rysowane wêglem,
przedstawiaj¹ce Studniê Trzech Braci i cieszyñski Rynek. Wy-
ró¿nienia natomiast otrzymali: Karolina Kohut za pracê przed-
stawiaj¹c¹ dawne gospodarstwo domowe oraz Izabela Juro-
szek i Piotr Macoszek za wyklejon¹ kawa³kami s³omy Chatê
Kawuloka w Istebnej. Prace z Istebnej zaskakiwa³y jurorów
ró¿norodno�ci¹ pomys³ów, form i technik plastycznych.

Sponsorem konkursu by³o Starostwo Powiatowe w Cieszynie
za� fundatorami atrakcyjnych nagród dla dzieci byli: Biuro Pro-
mocji i Informacji Urzêdu Miejskiego w Cieszynie, Hurtownia
Ksi¹¿ek �MarKa� w Bielsku�Bia³ej z siedzib¹ w Warszawie, Fir-
ma Lizmar Punkt Sprzeda¿y Sieci ERA w Cieszynie, za� s³odki
poczêstunek dla laureatów konkursu ufundowa³ Kraft Foods Pol-
ska Sp. z o.o. Oddzia³ �Olza� w Cieszynie.

Izabela Kula - Instruktor � koordynator
ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyñskiego

NATURA NIC NIE DAJE ZA DARMO,
W SWOICH PRAWACH WYDAJE SIÊ CZASEM

OKRUTNA, ALE ZAWSZE UCZCIWA

Nale¿y oponowaæ obawê przed rakiem, poniewa¿ udo-
wodniono, ¿e to nie z powodu niedbalstwa, ale z powodu prze-
sadnego strachu przed ewentualnym rozpoznaniem ludzie
odwlekaj¹ wizytê u lekarza.

Apel
Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jana Szwarca

Pragnê poinformowaæ Pañstwa, ¿e w trosce o zdrowie
Kobiet Ziemi Cieszyñskiej podj¹³em dzia³ania profilaktycz-
ne wykrywaj¹ce choroby nowotworowe piersi.

Badania obejmowaæ bêd¹: lekarskie badanie specjalistycz-
ne piersi, mamografiê, badania diagnostyczne (w razie wykry-
cia nieprawid³owo�ci).

Badaniem zostan¹ objête kobiety
w wieku od 60 do 65 lat

Miejsce badania � Poradnia Chorób Sutka ZO
Osoby wykonuj¹ce � Komitet Zwalczania Raka O Cieszyn

oraz pracownicy wskazani przez komitet
Zg³oszenia przyjmuje Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w

Istebnej pokój 107, tel. 855 62 22 w godzinach od 7.30 do 15.00 w
terminie od 15.04.2002 r. do 22.04.2002 r. Chêtnym na badanie
Urz¹d Gminy w Istebnej zorganizuje przewóz do Cieszyna.

¯onkil � jest symbolem
�wiadomej profilaktyki nowotworowej

Polski Komitet Zwalczania Raka
Oddzia³ w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4, tel. (033) 85 20 511 w. 446,
fax (033) 85 12 471. Nasze konto: BSK SA i Oddzia³ w Cieszy-
nie nr 10501083�102167798.

Opracowanie: dr Bronis³awa Szlauer
Rok wydania: 2000
Wydawca:
Polski Komitet Zwalczania Raka - Oddzia³ w Cieszynie Dziêki

Pomocy Fundacji im. Stefana Batorego.



4  l  Nasza Trójwie� KWIECIEÑ  2002

kieszeni, tornistra, rozmawiajmy z nim na takie tematy nie wsty-
dz¹c siê tego, poniewa¿ mo¿e siê okazaæ, ¿e jest ju¿ za pó�no na
ratunek. Niejednokrotnie nasze dziecko chc¹c zaimponowaæ innym
rówie�nikom nie�wiadomie siêga po �rodki psychotropowe lub na-
rkotyczne. Pe³ni¹c nocne s³u¿by bardzo czêsto widzê dzieci w wie-
ku 13-14 lat, kiedy wracaj¹c z dyskoteki do domu (s¹ w op³aka-
nym stanie). Zabroñmy im wracaæ do domu w godzinach rannych.
Niech nie bêdzie takich sytuacji, ¿e zwracaj¹c pewnego razu dziew-
czynie nie maj¹cej wiêcej ni¿ 14 lat, znajduj¹cej siê w stanie upo-
jenia alkoholowego u¿ywaj¹cej s³ów wulgarnych w centrum Isteb-
nej, us³yszê od niej - cytujê dos³ownie �a odwal siê ty ode mnie,
nie jeste� moim ojcem�. Proszê raz jeszcze zwracajmy uwagê na
nasze pociechy. Niech nie zaginie gdzie� warto�æ rodzica, nauczy-
ciela, niech nasze warto�ci chrze�cijañskie, jakie pozostawili nam
nasi dziadkowie i rodzice bêd¹ warto�ciami najwa¿niejszymi i nie-
przemijaj¹cymi.

Chcia³bym jeszcze wspomnieæ o zagro¿eniu wystêpuj¹cym w
kategorii wykroczeñ. Kszta³tuj¹ siê one na bli¿onym poziomie co
w roku 2000. Ogó³em sporz¹dzono 325 wniosków o ukaranie, w
tym 34 porz¹dkowe, 106 drogowych, 16 meldunkowych, 35 prze-
ciw mieniu. Na³o¿ono 631 mandatów karnych, z czego 297 man-
datów karnych w kategorii bezpieczeñstwa ruchu drogowego, w
tym ukarano 39 pieszych. Przeprowadzono 1226 interwencji. Na
terenie Istebnej, interwencji takich przeprowadzono 197, z tego 34
interwencje, to interwencje domowe. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tych
przypadkach przewa¿nie awanturuj¹ siê nietrze�wi mê¿owie i sy-
nowie. Kilka razy chc¹c zapobiec tragedii nale¿a³o takiego deli-
kwenta umie�ciæ w Izbie Wytrze�wieñ w Bielsku-Bia³ej. W takich
przypadkach cierpi tylko rodzina, ¿ona i dzieci. Nie dosyæ, ¿e m¹¿
przepija wyp³atê, to jeszcze trzeba op³aciæ pobyt w Izbie Wytrze-
�wieñ, niejednokrotnie jest to kwota ponad 200 z³otych.

W dalszych czynno�ciach funkjonariusze KP Wis³a ogó³em za-
trzymali 46 praw jazdy, zatrzymali 84 dowody rejestracyjne, a 68
osób z ca³ego terenu podleg³ego KP Wis³a przewieziono do wspo-
mnianej wcze�niej Izby Wytrze�wieñ.

Proszê Pañstwa, miniony rok równie¿ w Policji by³ rokiem do-
syæ ciê¿kim, oszczêdno�ci szukali�my we wszystkim, borykali�my
siê z brakiem pieniêdzy na paliwo do radiowozów. W tym miejscu
chcia³bym Wam jak i przede wszystkim Pani Wójt, podziêkowaæ
za pieni¹dze, które w formie darowizny przekaza³a na paliwo. Chcê
jeszcze wspomnieæ krótko okres, kiedy likwidowany by³ w Isteb-
nej Komisariat Policji. S³ysza³o siê g³osy, ¿e teraz to dopiero bê-
dzie �le, ¿e wzro�nie przestêpczo�æ i zagro¿enie bezpieczeñstwa,
jednak my�lê, ¿e wysi³ki jakie wspólnie w³o¿yli�my nie pozwoli³y
na to, by pesymi�ci mieli racjê. Podsumowuj¹c nasze spotkanie
chcê stwierdziæ, ¿e Komisariat Policji w Wi�le jest jedn¹ z jedno-
stek, która przoduje w wykrywalno�ci przestêpstw w powiecie cie-
szyñskim. Pozostaje wierzyæ i czyniæ wszystko, by niewykryte spra-
wy znalaz³y swój koniec a sprawcy przestêpstw znale�li siê tam
gdzie ich miejsce, to jest na ³awie oskar¿onych w S¹dzie w Cieszy-
nie. Tu jednak niezbêdna jest Wasza pomoc. Przypominam sobie
swój apel z tego miejsca kilka lat wstecz, kiedy prosi³em o wza-
jemn¹ wspó³pracê, która nie pozostawa³a bez echa. Wiele spraw z
Wasz¹ pomoc¹ zosta³o wykrytych, a sprawcy przestêpstw i wykro-
czeñ zostali ukarani. Chcê jeszcze prosiæ posiadaczy samochodów,
by nie parkowali swoich pojazdów na chodnikach. W szczególno-
�ci daje siê to zauwa¿yæ kiedy idziemy od Centrum w kierunku
Wojtoszy. Chodnik tak jest bardzo w¹ski, nie ma miejsca na nim
dla pojazdów, a ruch pieszych jest bardzo du¿y. Nieprzestrzeganie
tego przepisu poci¹gaæ bêdzie konsekwencjê w postaci grzywien.
Koñcz¹c pozostaje mi wszystkim Wam z³o¿yæ ¿yczenia, aby�my
wszyscy w swoich miejscach zamieszkania czuli siê bezpiecznie,
by nam wszystkim ¿y³o siê lepiej i bardziej rado�nie. Proszê, za-
bierzcie te¿ pozdrowienia Waszych rodzinom.

asp. Jan Sewastynowicz

STAN BEZPIECZEÑSTWA
I PORZ¥DKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2001
Tre�æ wyst¹pienia dzielnicowego asp. Jana Sewastyno-

wicza z dnia 3.03.2002 roku podczas Zebrania Wiejskiego w
OSP Istebna Centrum.

Szanowni Pañstwo, korzystaj¹c z okazji tak licznego przyby-
cia mieszkañców na coroczne Zebranie Wiejskie, chcia³bym wszy-
stkich serdecznie przywitaæ, jednocze�nie proszê o po�wiêcenie mi
kilku minut, gdy¿ chcia³bym pokrótce przedstawiæ Pañstwu i omó-
wiæ stan bezpieczeñstwa oraz porz¹dku publicznego na terenie
Gminy Istebna, porównuj¹c to ze stanem ca³ego Komisariatu.

W roku 2001 Komisariat Policji w Wi�le wszcz¹³ ogó³em 340
postêpowañ przygotowawczych. Patrz¹c na rok 2000 to postêpo-
wañ takich wszczêto o 72 wiêcej. W dalszym ci¹gu najbardziej
zagro¿onymi kategoriami przestêpstw s¹ kradzie¿e z w³amaniami,
oraz kradzie¿e cudzej rzeczy.

W kategorii kradzie¿e z w³amaniami w roku 2001 wszczêto 80
postêpowañ przygotowawczych z tego na terenie samej Istebnej
przestêpstw takich by³o 11. Przede wszystkim by³y to w³amania do
domków letniskowych stanowi¹cych w³asno�æ osób mieszkaj¹cych
na sta³e poza obszarem naszego powiatu i województwa. Zg³osze-
nia takich przestêpstw nastêpowa³y po d³ugim okresie od czasu ich
pope³nienia. To znaczy ujawnione one by³y dopiero wtedy, kiedy
ich w³a�ciciele przyje¿d¿ali na wypoczynek. Stanowi³o to du¿e trud-
no�ci w zabezpieczeniu �ladów i dowodów w³amania, co nastêp-
nie odbija³o siê na efektywno�ci wykrywczej. W kategorii rozbo-
jów i wymuszeñ rozbójniczych zanotowano wzrost przestêpstw.
By³y to przede wszystkim czyny karalne pope³nione przez nielet-
nich na szkodê nieletnich. Ponadto odnotowano wzrost przestêpstw
drogowych - dotyczy to jednak przestêpstwa z art. 178 § 1a kode-
ksu karnego (kierowanie pojazdem w stanie nietrze�wo�ci). Przy-
kre jest to, ¿e 14 takich przestêpstw ujawnionych zosta³o na mojej
dzielnicy to jest na terenie samej Istebnej. Mimo rygorystycznych
przepisów w tej kwestii oraz bardzo surowych kar, ³¹cznie z kar¹
pozbawienia wolno�ci, niektórzy kierowcy nie zdaj¹ sobie z tego
sprawy. Przecie¿ niejednokrotnie w zwi¹zku z nietaktownym ich
zachowaniem napewno dochodzi do wrêcz tragedii rodzinnych. Kie-
dy� proszê Pañstwa, po zdarzeniu takim, przysz³a do mnie ¿ona
jednego takiego delikwenta, i wrêcz b³agaj¹c mnie na kolanach,
wylewaj¹c ³zy, prosi³a mnie by³ odst¹pi³ od dokumentowania tej
sprawy. Motywowa³a to tym, ¿e w chwili obecnej i tak w domu
sytuacja jest tragiczna. Nie ma co w³o¿yæ do garnka, nie ma w co
ubraæ dzieci by godnie pos³aæ je do szko³y. S³ysz¹c takie s³owa,
wypowiadane w tak wielkim bólu samemu cisn¹ siê ³zy do oczu,
ale proszê Pañstwa prawo nasze obowi¹zuje wszystkich jednako-
wo. Dobrze, ¿e w roku ubieg³ym nie mieli�my takiego przypadku
jak kilka lat wcze�niej, gdzie przez nietrze�wego kierowcê traci
¿ycie kto� ca³kiem niewinny kto� na kogo oczekuje rodzina. Nie-
jednokrotnie s³yszymy w mediach jakie s¹ to wielkie tragedie. Od-
notowano równie¿ wzrost przestêpstw z Ustawy o Przeciwdzia³a-
niu Narkomanii. W roku 2001 wszczêto 3 postêpowania przygoto-
wawcze, 2 ju¿ zosta³y zakoñczone. I w tym przypadku smutne jest,
¿e i w tej kategorii jako Istebna mamy swój udzia³. Przypominam,
¿e w chwili obecnej nawet posiadanie najmniejszych ilo�ci narko-
tyku jest zabronione. Lecz najbardziej smutne jest to, ¿e chêæ bo-
gacenia siê poprzez rozprowadzanie takich substancji ma niewy-
mierne skutki dla tych, którzy je kupuj¹. Mo¿na �mia³o w tym miej-
scu powiedzieæ, ¿e przez takie zachowanie handluj¹cych �rodkami
narkotycznymi doprowadzaj¹ oni do tragedii rodzinnych, m³ody
organizm bardzo szybko uzale¿nia siê. Apelujê w tym miejscu do
rodziców i opiekunów swoich dzieci. Nie przechod�cie obok obo-
jêtnie je¿eli widzicie, ¿e Wasze dziecko wracaj¹c do domu zacho-
wuje siê w sposób nienormalny, a jest agresywne lub ca³kiem obo-
jêtne na to, co siê wokó³ niego dzieje. Sprawd�my zawarto�æ jego
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KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 3 marca 2002 roku w Koniakowie na Legierach

dosz³o do wypadku drogowego pomiêdzy kieruj¹cymi samo-
chodami marki Fiat Cinquecento oraz Fiat 126 p. W wyniku
wypadku obra¿eñ cia³a doznali kierowca i pasa¿er samochodu
Fiat 126, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

2. W nocy z 3 na 4. 03. 2002 r. nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y z w³amaniem do kiosku �Ruch� w Istebnej Centrum.
Ze �rodka kiosku sprawca zabra³ telekarty �Simplusa�, karty
telefoniczne oraz papierosy.

3. Tej samej nocy nieznany sprawca w³ama³ siê do pomie-
szczeñ biura handlowego firmy �Golik� na Tartaku. Sprawca
dokona³ kradzie¿y pieniêdzy oraz diamentowych pi³ do ciêcia.

4. W okresie pomiêdzy 24 lutego do 6 marca 2002 roku do-
konano w³amania do budynku mieszkalnego w Istebnej. Sprawca
dokona³ kradzie¿y karty do dekodera Cyfry + na szkodê mie-
szkañca Istebnej.

5. W dniu 8 marca 2002 r. funkcjonariusze Policji na Kuba-
lonce zatrzymali mieszkañca Istebnej, który kierowa³ samocho-
dem marki Renault znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci a po-

nadto maj¹c zatrzymane przez S¹d uprawnienia do prowadze-
nia pojazdów.

6. W okresie pomiêdzy 23 lutego do 9 marca 2002 roku w
Istebnej Podolinach nieznany sprawca zdemolowa³ wnêtrze
budynku mieszkalnego w³asno�ci mieszkañca Zabrza.

7. W dniu 25 lutego 2002 roku na wyci¹gu narciarskim w
Istebnej Zaolziu nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y jednej pary
nart marki Salomon wraz z wi¹zaniami tej samej firmy na szko-
dê mieszkañca Gliwic.

8. W dniu 17 marca 2002 roku w Koniakowie na Matysce
mieszkaniec Istebnej kieruj¹cy samochodem Fiat 126 potr¹ci³
pieszego, który wychodzi³ zza autobusu. Obydwaj mê¿czy�ni
zostali przewiezieni do szpitala na obserwacjê.

9. W dniach 11 i 12 marca 2002 roku funkcjonariusze Poli-
cji wykonuj¹cy zadania s³u¿bowe na terenie Koniakowa ustali-
li, ¿e kilkuosobowa grupa uczniów gimnazjum od d³u¿szego
okresu czasu dokonywa³a drobnych kradzie¿y w jednym z bu-
dynków na terenie Koniakowa na szkodê mieszkaj¹cego tam
samotnie mê¿czyzny. W wyniku podjêtych czynno�ci uda³o siê
odzyskaæ wiêkszo�æ skradzionych przedmiotów.

Opracowa³: ml. asp. Leszek Bujok

PO¯AR
Ogieñ � rozprze-

strzenia siê szybko i
najczê�ciej nie ma czasu na zabieranie ko-
sztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2
minutach ogieñ mo¿e staæ siê gro�ny dla
¿ycia. W ci¹gu 5 minut ca³y dom mo¿e sta-
n¹æ w p³omieniach.

Wysoka temperatura i dym s¹ tak samo
niebezpieczne jak p³omienie. Zach³y�niê-
cie siê bardzo gor¹cym powietrzem mo¿e
spowodowaæ poparzenie p³uc.

Po¿ar wytwarza truj¹ce gazy, które mog¹
zak³óciæ orientacjê cz³owieka i spowodo-
waæ os³abienie czynno�ci ruchowych oraz
ospa³o�æ.

Nie dopu�æ do powstania po¿aru!!!
� ostro¿nie u¿ywaj zastêpczych �róde³

grzewczych (np. przeno�ne grzejniki
elektryczne, gazowe, piecyki na drewno
i wêgiel),

� nie u¿ywaj kuchenki gazowej do ogrze-
wania,

� utrzymuj w sta³ej technicznej sprawno-
�ci instalacjê elektryczn¹, przed³u¿acze,
kable, gniazdka, instalacjê gazow¹, prze-
wody kominowe i wentylacyjne,

� nie przeci¹¿aj sieci elektrycznej. Korzy-
staj z rozga³êziacza z bezpiecznikiem, a
unikniesz iskrzenia i krótkich spiêæ,

� nie umieszczaj grzejników elektrycz-
nych, kuchenek mikrofalowych i innych
urz¹dzeñ elektrycznych pobieraj¹cych
du¿¹ moc w pobli¿u firan i innych ³a-
twopalnych materia³ów,

� nie u¿ywaj otwartego ognia (zapalni-
czek, �wiec, papierosów) w pobli¿u ³a-
twopalnych materia³ów,

� nie gromad� i nie u¿ywaj wewn¹trz bu-

dynku benzyn, paliw, nafty itp. Mo¿na
je przechowywaæ tylko w odpowiednich
pojemnikach w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach,

� popió³ gromad� w oddalonym od budyn-
ku metalowym pojemniku,

� zaopatrz mieszkanie, dom i obej�cie w
podrêczny sprzêt ga�niczy i naucz rodzinê
pos³ugiwaæ siê nim. Przestrzegaj terminów
badania sprawno�ci i ich legalizacji,

� zainstaluj w miarê mo¿liwo�ci wykry-
wacze dymu, które dwukrotnie zwiêksza-
j¹ szansê prze¿ycia,

� naucz dzieci jak informowaæ o po¿arze
przez telefon.
W czasie powstania po¿aru:

� zaalarmuj niezw³ocznie, przy u¿yciu
wszystkich dostêpnych �rodków osoby
bêd¹ce w strefie zagro¿enia,

� wezwij stra¿ po¿arn¹,
� przyst¹p niezw³ocznie, przy u¿yciu miej-

scowych �rodków ga�niczych do gasze-
nia po¿aru i niesienia pomocy osobom
zagro¿onym, w przypadku koniecznym
przyst¹p do ewakuacji ludzi i mienia.
Czynno�ci te wykonuj w taki sposób, aby
nie dosz³o do powstania paniki jaka mo¿e
ogarn¹æ ludzi bêd¹cych w zagro¿eniu,
które wywo³uje u ludzi ogieñ i dym. Pa-
nika mo¿e byæ przyczyn¹ niepotrzebnych
i tragicznych w skutkach wypadków w
trakcie prowadzenia dzia³añ ratowniczo�
ga�niczych. Dlatego prowadz¹c jakiekol-
wiek dzia³ania w przypadku powstania
po¿aru kieruj siê rozwag¹ w podejmo-
waniu decyzji,

� je�li ubranie pali siê na
Tobie zatrzymaj siê, po-
³ó¿ na ziemi i obracaj do

chwili zduszenia ognia, ucieczka spowo-
duje tylko zwiêkszenie p³omienia,

� nie ga� urz¹dzeñ elektrycznych wod¹
mog¹ byæ pod napiêciem, postaraj siê
od³¹czyæ zasilanie elektryczne,

� nie próbuj gasiæ ognia, którego nie je-
ste� w stanie opanowaæ. Wyprowad�
wszystkie osoby zagro¿one w bezpiecz-
ne miejsce i w razie potrzeby udziel
pierwszej pomocy,

� gdy po¿ar i sw¹d dymu obudzi Ciê ze
snu zbadaj czy drzwi s¹ ciep³e, je�li tak,
to nie otwieraj ich, lecz u¿yj innych dróg,
by opu�ciæ pomieszczenie (np. przez
okno je�li jest to mo¿liwe),

� je�li nie mo¿esz wyj�æ z pomieszczenia,
uszczelnij drzwi, kana³y wentylacyjne by
nie przedosta³ siê przez nie dym, otwórz
okno i wzywaj pomoc,

� je�li musisz wyj�æ przez pomieszczenia
zadymione, to zakryj usta i nos rêczni-
kiem, okryj siê czym� nie palnym lub mo-
krym kocem i przemieszczaj siê tu¿ przy
pod³odze dym i gor¹ce powietrze unosi
siê do góry, a do³em powietrze jest bar-
dziej czyste i ch³odne,

� opuszczaj¹c mieszkanie, zabierz ze sob¹
wszystkich domowników. Dzieci potra-
fi¹ chowaæ siê przed ogniem w miej-
scach, z których ich nie widaæ: w szafie,
pod ³ó¿kiem, pod po�ciel¹ itp.
Po po¿arze:

� nie wchod� do zniszczonego przez ogieñ
budynku zanim s³u¿by ratownicze nie
stwierdz¹, ¿e jest bezpieczny pod wzglê-

(dok. na str. 6)

INFORMACJE OBRONY CYWILNEJ
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8 MARCA W NASZEJ SZKOLE
Wprawdzie niektórzy uwa¿aj¹, ¿e dzieñ 8 marca, Dzieñ

Kobiet � to �wiêto przestarza³e i niemodne, jednak w naszej
szkole, dzieñ ten jest okazj¹, by przybli¿yæ uczniom, jak wielk¹
rolê w historii � nie tylko Polski � odegra³y kobiety i jak¹ rolê
pe³ni¹ dzisiaj.

Uczniowie klas IV naszej szko³y przygotowali program ar-
tystyczny pt. �Kobieta w historii �wiata� oraz przedstawi³y ba�ñ
J. Ch. Andersena �Kopciuszek�.

Program artystyczny przygotowa³y dzieci pod kierunkiem
pañ, wychowawczyñ klas czwartych � p. mgr Renaty Haratyk i
mgr Danuty Legierskiej.

Uczniowie ciep³o i serdecznie przyjêli przedstawienia, któ-
re da³y im okazjê do przemy�leñ, jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu spe³-
niaj¹ kobiety. Kobieta w ¿yciu dziecka w szkole to nie tylko
mama, babcia, ciocia, siostra, ale tak¿e nauczycielka, katechet-
ka, lekarka, pielêgniarka, kucharka, sprz¹taczka, opiekunka w
�wietlicy, bibliotekarka itd.

Wszystkim paniom, jakiekolwiek stanowisko piastuj¹ � na-
le¿y siê mi³o�æ, wdziêczno�æ i szacunek i tego w³a�nie uczymy
na codzieñ, a szczególnie wspominamy przy Dniu Kobiet, w
dniu Ich �wiêta.

Wych. klas IV SP 1 w Koniakowie
mgr R. Haratyk

mgr D. Legierska

Z  ¯YCIA  NASZYCH  SZKÓ£

III GIMNAZJALNA
SPARTAKIADA ZIMOWA

W dniu 7.03.2002 r. na wyci¹gu �MAREK� w Istebnej odby-
³a siê III Gimnazjalna Spartakiada Zimowa. W konkurencjach
narciarskich mimo ciê¿kich warunków pogodowych bra³o udzia³
80 uczniów.

WYNIKI SLALOMU:
Ch³opcy:
Klasa I:
1 miejsce � Mateusz Nies³anik
2 miejsce � Adam Podosek
3 miejsce � Stanis³aw Rucki
Klasa II:
1 miejsce � W³adys³aw Waszut
2 miejsce � Grzegorz Matuszny
3 miejsce � Micha³ Micha³ek
Klasa III:
1 miejsce � Krystian Kubica
2 miejsce � Mateusz Ligocki
3 miejsce � Zbigniew Go³ombek
Dziewczêta:
1 miejsce � Agnieszka Haratyk
2 miejsce � Jadwiga Bocek
3 miejsce � Maria Legierska
Dyrekcja Gimnazjum sk³ada serdeczne podziêkowanie dla spo-
nsorów naszej spartakiady: kierownictwa i obs³ugi wyci¹gu
�Marek�, rodziców � Marii Haratyk, Teresy Juroszek, Emilii i
Antoniego Juroszek, Ma³gorzaty i Zbigniewa Kawulok,  Urzê-
du Gminy w Istebnej.

INFORMACJE OBRONY CYWILNEJ

dem budowlanym, energetycznym, itp. dachy i stropy mog¹
byæ os³abione i wymagaæ naprawy,

� gdy potrzebujesz mieszkania, ¿ywno�ci lub straci³e� w po¿a-
rze osobiste przedmioty, zwróæ siê do gminy lub skontaktuj siê
z organizacjami wspomagaj¹cymi poszkodowanych,

� wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zni-
szczonych przedmiotów. Je�li jeste� dzier¿awc¹ lub lokatorem
wezwij w³a�ciciela,

� wyrzuæ ¿ywno�æ, napoje, lekarstwa, które nara¿one by³y na
wysok¹ temperaturê i dym,

� je�li posiadasz sejf lub masywn¹ metalow¹ skrzyniê nie próbuj
jej otwieraæ, mo¿e ona utrzymywaæ wysok¹ temperaturê przez
wiele godzin. Je�li otworzysz drzwi przed jej wych³odzeniem,
powietrze z zewn¹trz w po³¹czeniu z wysok¹ temperatur¹ we-
wn¹trz sejfu mo¿e spowodowaæ zapalenie siê zawarto�ci,

� je�li inspektor budowlany stwierdzi, ¿e budynek jest niebez-
pieczny i musisz opu�ciæ dom:

� popro� Policjê, Stra¿ Miejsk¹ o pilnowanie Twojego domu pod-
czas nieobecno�ci,

� zabierz ze sob¹ dokumenty to¿samo�ci, rzeczy osobiste, poli-
sê ubezpieczeniow¹.

� poinformuj przyjació³, krewnych, agenta ubezpieczeniowego,
pracodawcê, szko³ê, urz¹d pocztowy o miejscu twojego tym-
czasowego zakwaterowania.

(dok. ze str. 5)
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GMINNE ZIMOWE ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE

17 marca 2002 r. w Jaworzynce odby³y siê Gminne Zawody
Sportowo-Po¿arnicze jednostek z terenu Gminy Istebna. Przy
piêknej pogodzie rywalizowa³o miêdzy sob¹ 35 dru¿yn w 5
kategoriach wiekowych. By³a to i zabawa jak równie¿ sporto-
wa rywalizacja.

Stra¿acy z OSP Koniaków Centrum ze zdobytymi pucharami
                                                                                         foto: w³asna

Stra¿acy z OSP Jaworzynka Centrum prezentuj¹ zdobyte puchary
i dyplomy                                                                    foto: w³asna

Wyniki zawodów:

Rzut
granatem

StrzelanieCzas
biegu

£¹cznie
Lp. Jednostka OSP Sk³ad dru¿yny Bojówka Miejsce

Punkty karne w sek. i min.

1. Powy¿ej 40 lat 1. Bocek Józef 0 7,34 0 1,15 8,49 I
Koniaków 2. Tabaka Julian
Centrum 3. Micha³ek Jan

2. Do 12 lat
Koniaków 1. Zowada Wojciech 0 7,04 0 1,00 8,04 I
Centrum II 2. Kohut Krzysztof

3. Golik Jan
3. Istebna 1. Legierski Marek 0 7,11 0,15 2,00 9,26 II

Zaolzie 2. Haratyk Dariusz
3. Legierski Jacek

4. Koniaków 1. Legierski Dawid 0 7,48 0 1,45 9,33 III
Centrum I 2. Juroszek Pawe³

3. Golik Mariusz
Kobiety pow. 30 lat

5. Koniaków 1. Juroszek Teresa 0 7,59 0,15 1,45 9,59 I
Centrum 2. Waszut Katarzyna

3. Legierska Urszula
Ch³opcy 12-15 lat

6. Koniaków 1. Haratyk Józef 0 6,05 0 1,15 7,20 I
Centrum 2.Legierski Marcin

3. Waszut Micha³
7. Istebna 1. Kohut Kamil 0 6,16 0,30 0,45 7,31 II

Centrum 2. Bury Adam
3. Wolny Marek

8. Koniaków 1. Rybka Bart³omiej 0 6,05 0,30 1,00 7,35 III
Centrum II 2. Kazimierz Adam

3. Polok Marek
9. Istebna 1. Barabasz Marek 0 6,36 1,00 1,30 9,06 IV

Zaolzie 2. Krê¿elok Piotr
3. Legierski Tomasz

10. Jaworzynka 1. Czepczor Seweryn 0 7,01 0,45 1,30 9,16 V
Centrum 2. Bury Robert

3. £acek Miros³aw
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11. Koniaków 1. Kowalczyk Szymon 0 7,51 0,30 1,30 10,01 VI
Kosarzyska 2. Gluza Dawid

3. Ligocki Józef
Dziewczêta 12-15 lat

12. Koniaków 1. Waszut Karina 0 7,08 0,15 1,00 8,23 I
Centrum II 2. Bielesz Karolina

3. Zowada Barbara
13. Koniaków 1. Sikora Natalia 0 7,01 1,15 0,45 9,11 II

Centrum II 2. Haratyk Agnieszka
3. Bielesz Dominika

14. Koniaków 1. Czepczor Aneta 0 9,25 1,00 1,45 12,10 III
Kosarzyska 2. Czepczor Dominika

3. Golik Marta
Ch³opcy 16-18 lat

15. Jaworzynka 1. Ma³yjurek Dawid 0 5,57 0 1,30 7,27 I
Centrum II 2. Wawrzacz Robert

3. Micha³ek Stanis³aw
16. Istebna 1. Kohut Seweryn 0 5,59 0,15 1,15 7,29 II

Centrum 2. £acek Przemys³aw
3. Zió³kowski Tomasz

17. Jaworzynka 1. Golik Leon 0 6,00 0,30 1,00 7,30 III
Centrum I 2. Ja³owiczor Andrzej

3. Kajzar Janusz
18. Koniaków 1. Kli� Piotr 0 5,31 0,15 1,45 7,31 IV

Kosarzyska 2. Legierski Marek
3. Bielesz Józef

19. Jaworzynka 1. Dziedzic S³awomir 0,10 5,53 0,30 1,30 8,03 V
Zapasieki 2. Czepczor Jaros³aw

3. Moje�cik Wojciech
Dziewczêta 16-18 lat

20. Istebna 1. Zowada Barbara 0 6,25 0 1,00 7,25 I
Zaolzie 2. Czepczor Barbara

3. Wawrzacz Irena
21. Koniaków 1. Haratyk Ma³gorzata 0 6,47 0 1,45 8,32 II

Centrum 2. Mierzejewska R.
3. Bielesz Katarzyna

Mê¿czy�ni 19-30 lat
22. Jaworzynka 1. Juroszek Janek 0 5,59 0 1,00 6,59 I

Centrum II 2. Motyka Andrzej
3. Kilian Boles³aw

23. Koniaków 1. Stañko Wojciech 0 5,32 0 1,30 7,02 II
Centrum I 2. Waszut Grzegorz

3. Zeman Refa³
24. Istebna 1. Bielesz Adam 0 6,10 0 1,00 7,10 III

Centrum 2. Bielesz Antoni
3. Juroszek Adam

25. Jaworzynka 1. Micha³ek Krzysztof 0 6,12 0 1,00 7,12 IV
Centrum I 2. Kukuczka Tadeusz

3. Izba Jacek
26. Istebna 1. Zwardoñ Stanis³aw 0 6,39 0,15 0,30 7,24 V

Zapasieki 2. Haratyk Mariusz
3. Juroszek Stanis³aw

27. Istebna 1. Zawada Piotr 0 6,52 0 0,45 7,37 VI
Zaolzie I 2. Kohut Tadeusz

3. Kaczmarzyk K.
28. Koniaków 1. Kukuczka Pawe³ 0 6,54 0 1,15 8,09 VII

Centrum II 2. Bocek Dariusz
3. Kukuczka Józef

29. Istebna 1. Zowada Micha³ 0 6,48 0 1,30 8,28 VIII
Zaolzie II 2. Zowada Andrzej

3. Kaczmarzyk Mariusz
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30. Koniaków 1. Pawelec £ukasz 0,10 6,40 0,45 1,30 9,05 IX
Kosarzyska 2. Wojarski Andrzej

3. Fiedor Józef
Mê¿czy�ni pow. 31 lat

31. Jaworzynka 1. Micha³ek Piotr 0 5,55 0 0,45 6,40 I
Centrum II 2. Rucki Boles³aw

3. Bojko Henryk
32. Koniaków 1. Haratyk Boles³aw 0 6,03 0,15 0,30 6,48 II

Centrum 2. Haratyk Józef
3. Ligocki Bogdan

33. Istebna 1. Micha³ek Pawe³ 0 6,57 0 1,15 8,12 III
Zaolzie 2. £upie¿owiec K.

3. Bocek Leszek
34. Jaworzynka 1. Motyka Jan 0 6,22 0,15 1,45 8,22 IV

Centrum 2. Rucki Roman
3. Rucki Piotr

35. Koniaków 1. Fiedor Andrzej 0 6,44 0,30 1,45 8,59 V
Kosarzyska 2. Wêglarz Stanis³aw

3. Kubas Stanis³aw

Sekretarz ZG OSP
dh Renata Haratyk

ZADANIA PRODUCENTÓW ROLNYCH
W �WIETLE ZMIAN

PRZEPISÓW WETERYNARYJNYCH
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1979 r. o zwalczaniu chorób zaka-

�nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz o Inspek-
cji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999
r. z pó�niejszymi zmianami) i wydane na jej podstawie rozporz¹-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza m. in. ta-
kie obowi¹zki:

1. od dnia 1.01.2003 r. obowi¹zek zg³oszenia powiatowemu
lekarzowi weterynarii dzia³alno�ci polegaj¹cej na prowadzeniu
gospodarstwa, w którym s¹ utrzymywane zwierzêta gospodar-
skie. Prowadzenie takiej dzia³alno�ci wymaga spe³nienia warun-
ków zabezpieczaj¹cych przed zagro¿eniem epizootycznym i epi-
demicznym i zapewniaj¹cych w³a�ciw¹ jako�æ zdrowotn¹ towa-
rów (zwierzêta, �rodki spo¿ywcze pochodzenia zwierzêcego,
materia³ biologiczny i inne). W wypadku stwierdzenia niezgod-
no�ci z tzw. warunkami weterynaryjnymi powiatowy lekarz we-
terynarii mo¿e wydaæ decyzjê administracyjn¹ nakazuj¹c¹ usu-
niêcie uchybieñ lub wstrzymuj¹c¹ prowadzenie dzia³alno�ci.

2. od dnia 1.01.2002 r. byd³o i konie musz¹ posiadaæ doku-
menty identyfikacyjne zwane �paszportami�, a byd³o podlega
oznakowaniu. Ten obowi¹zek dotyczy od dnia 01.01.2003 r. owiec,
kóz, �wiñ, jeleni i danieli. Posiadacz zwierzêcia oznakuje zwie-
rzê i zg³osi ten fakt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa przez opuszczeniem przez zwierzê gospodarstwa nie pó�-
niej jednak ni¿ w terminie:

� 7 dni od dnia urodzenia w przypadku byd³a;
� w terminie 21 dni od dnia urodzenia w przypadku innych

gatunków zwierz¹t;
Po otrzymaniu zg³oszenia Agencja wydaje w³a�cicielowi pa-

szport i jednocze�nie prowadzi rejestr zwierz¹t oznakowanych i
zaopatrzonych w paszporty.

W³a�ciciel zwierz¹t prowadzi tzw. ksiêgê rejestracji zwierz¹t
wydawan¹ przez Agencjê oddzieln¹ dla ka¿dego gatunku zwie-
rz¹t, do której wpisuje:

� datê urodzenia zwierzêcia;
� numer identyfikacji zwierzêcia;

� miejsce przebywania zwierzêcia;
� dane poprzedniego w³a�ciciela
3. Zwierzêta mog¹ byæ wprowadzone do obrotu je¿eli s¹:
� oznakowane;
� zaopatrzone w paszport;
� wpisane do ksiêgi rejestracji;
� zaopatrzone w �wiadectwo zdrowia wystawione przez urzêdo-

wego lekarza weterynarii;
Posiadacz zwierzêcia zawiadamia Agencjê w terminie 7 dni o

padniêciu, uboju lub sprzeda¿y zwierzêcia.
4. Badanie zwierz¹t rze�nych i miêsa:
� badanie monitoringowe w kierunku BSE od dnia 15.02.2002

r. obejmuje byd³o w wieku powy¿ej 30 miesi¹ca ¿ycia poddane
tzw. ubojowi domowemu;

� od dnia 1.01.2003 r. dopuszcza siê ubój �wiñ, owiec i kóz
pod warunkiem wykorzystania uzyskanego miêsa wy³¹cznie na
potrzeby w³asne; ubój byd³a bêdzie mo¿liwy wy³¹cznie w urzê-
dowo zatwierdzonych rze�niach;

� od dnia 1.01.2003 r. miêso wo³owe przeznaczone do spo¿ycia
mo¿e byæ wprowadzone na rynek po do³¹czeniu do ka¿dego ele-
mentu lub porcji miêsa etykiety zwieraj¹cej dane pochodz¹ce z
dokumentu identyfikacji zwierzêcia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
Bogus³aw Kubica

NADLE�NICTWO WIS£A
Wis³a, ul. Czarne 6, tel. 855 24 26

wydzier¿awi w/w budynki wraz z wyposa¿eniem zlokali-
zowane w Wi�le ul. Czarne 6:
1. Zaplecze techniczne:
- hala 268,10 m2

- pom. socjalne i biuro 99,00 m2

- kot³ownia z zapleczem 65,80 m2

2. Stolarnia:
- hala 78,90 m2

- kot³ownia z WC 8.60 m2

Obiekty mo¿na ogl¹daæ od pn-pt. w godz. 7.30 - 15.30.
Uprawnionym do kontaktu w sprawie dzier¿awy jest mgr
Marian Jarosz.
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UNIA EUROPEJSKA
Zamieszczamy przedruk miesiêcznika Szkolnego Klubu Europejskiego dzia³aj¹cego przy Gimna-

zjum w Istebnej - Oddzia³ Stowarzyszenia �Teraz Europa" z siedzib¹ w Cieszynie.
Tematy Klubu zamieszczaæ bêdziemy systematycznie w nastêpnych numerach �Naszej Trójwsi".

Unia Europejska - to zwi¹zek pañstw  europejskich d¹¿¹-
cych do integracji (zjednoczenia), utworzony na mocy podpisa-
nego traktatu o Unii Europejskiej  7 lutego 1992 r  w Maastricht
w Holandii przez: Belgiê, Daniê, Francjê, Grecjê, Hiszpaniê,
Irlandiê, Luksemburg, Niemcy, Portugaliê, W. Brytaniê, i W³o-
chy. W 1995 do pañstw cz³onkowskich do³¹czy³y: Austria, Fin-
landia oraz Szwecja.

     Utworzenie UE jest pocz¹tkiem nowego etapu integracji
europejskiej, którego celem  jest ustanowienie unii gospodar-
czej i walutowej pañstw cz³onkowskich  oraz wzmocnienie i
rozszerzenie  ich wspó³pracy politycznej.

 Instytucje UE:
- RADA EUROPEJSKA , decyduje o polityce, jej siedzib¹

jest Strasburg, tworz¹ j¹ przedstawiciele rz¹dów i pañstw cz³on-
kowskich oraz przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej.

- KOMISJA EUROPEJSKA ,  jest to organ decyzyjny UE,
jej siedzib¹ jest Bruksela oraz Luksemburg, tworz¹ j¹ przedsta-
wiciele wszystkich rz¹dów pañstw cz³onkowskich. jest orga-
nem wykonawczym jej siedzib¹ jest Bruksela, w jej sk³ad wcho-

dzi 20 cz³onków, tzw. Komisarzy, wybieranych na okres piêciu
lat. Obecnie jej przewodnicz¹cym jest Romano Prodi by³y pre-
mier W³och.

- PARLAMENT EUROPEJSKI , jego siedzib¹ jest Stras-
burg ,  zajmuje siê zatwierdzaniem bud¿etu Unii , kontroluje
pracê Komisji, podejmuje inicjatywy ustawodawcze , zatwier-
dza nowe wnioski o przyst¹pienia do Unii. Tworz¹ go 626 po-
s³ów  wybieranych na okres piêciu lat przez obywateli Unii w
powszechnych i bezpo�rednich wyborach ( ostatnie wybory
odby³y siê w czerwcu 1994 roku). Pracami Parlamentu kieruje
prezydent i 14 wiceprezydentów.

- TRYBUNA£ SPRAWIEDLIWO�CI : najwy¿szy organ
s¹dowy Unii. Sk³ada siê z 15 sêdziów, po jednym z ka¿dego
pañstwa cz³onkowskiego, jednego dodatkowego sêdziego oraz
9 rzeczników generalnych. Ich kadencja trwa sze�æ lat.

           W roku 1998 rozpoczêto oficjalne negocjacje z  Pol-
sk¹ , Cyprem , Czechami , Estoni¹ , S³oweni¹ i Wêgrami na
temat ich przyst¹pienia do UNII EUROPEJSKIEJ .

Magdalena Kukuczka , Aleksandra Gazur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI
W GIMNAZJUM W  ISTEBNEJ

W czerwcu 2000 roku,
zosta³ powo³any do ¿ycia
Cieszyñski Klub Europejski
�TERAZ  EUROPA�. Sto-
warzyszenie to zrzesza
uczniów, studentów, nau-
czycieli oraz wszystkie oso-
by które s¹ zainteresowane
procesem jednoczenia siê
Europy, oraz integracj¹ Pol-
ski z Uni¹ Europejsk¹.

Cieszyñski Klub Euro-
pejski �Teraz Europa�, w
krótkim czasie pozyska³
wielu sympatyków. Obe-
cnie funkcjonuje w wiêk-
szo�ci szko³ach ponadgim-
nazjalnych i gimnazjach
powiatu cieszyñskiego pod

nazw¹  Szkolnych Klubów Europejskich. W Gminie Istebna ist-
nieje SKE przy Zasadniczej Szkole Zawodowej. Szkolny Klub
Europejski w Gimnazjum w Istebnej wspó³pracowa³by przede
wszystkim z Cieszyñskim Klubem Europejskim powo³anym
przy powiecie w Cieszynie, oraz wszystkimi innymi SKE  po-
wiatu cieszyñskiego. Klub Europejski w Gimnazjum funkcjono-
wanie swoje bêdzie wzorowaæ na statucie uchwalonym przez �Klub
Europejski� w Cieszynie. G³ówne za³o¿enia tego statutu to:

1. Kszta³towanie proeuropejskich postaw w�ród ró¿nych
grup spo³ecznych

2. Propagowanie idei integracji europejskiej
3. Kszta³towanie umiejêtno�ci w zakresie demokratycznych

form dzia³ania zbiorowego

4. Przygotowanie siê do wymagañ i nowych sytuacji wyni-
kaj¹cych z obecno�ci Polski w Unii Europejskiej

5.  Popularyzowanie kultury polskiej i regionalnej za granic¹
6.  Organizowanie i udzia³ w spotkaniach, wyk³adach semi-

nariach, konferencjach i innych dzia³aniach s³u¿¹cych pozna-
waniu Europy.

7.  Uczestniczenie w miêdzynarodowej wymianie uczniów,
studentów, nauczycieli i innych �rodowisk

8. Wspó³praca z Klubami Europejskimi oraz innymi organi-
zacjami o charakterze proeuropejskim

9. U³atwienie kontaktów miêdzynarodowych
10. Opracowywanie materia³ów informacyjnych o dzia³a-

niach lokalnych wspieraj¹cych proces integracji europejskiej.
Mamy nadzieje, ¿e SKE w Gimnazjum w Istebnej zyska gro-

no sympatyków w�ród uczniów i nauczycieli, oraz bêdzie wszel-
kimi sposobami d¹¿y³ do rozwijania �wiadomo�ci proeuropej-
skiej i tworzy³ podstawy dla dzia³añ wspieraj¹cych wej�cie Pol-
ski w struktury Unii Europejskiej.

Janusz Juroszek

GÓRALE W UNII EUROPEJSKIEJ
Jak znale�æ siê w zjednoczonej Europie!?!
Na pocz¹tek chcia³bym przedstawiæ kilka ogólnych infor-

macji i cele, które stawiamy sobie jako
redaktorzy niniejszej gazety. Nasza ga-
zeta jest rozprowadza w�ród mieszkañ-
ców Trójwsi, a wiêc typowych górali.
Wiemy wszyscy z gazet i telewizji, ¿e
od d³u¿szego czasu Polska stara siê o
uczestnictwo w Unii Europejskiej. Jako
obywatele Rzeczypospolitej mamy pra-
wo byæ informowanymi o wszystkich
dzia³aniach i decyzjach przedstawicieli
naszego kraju tudzie¿ o przywilejach i

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

ograniczeniach wynikaj¹cych z naszego cz³onkostwa w Unii.
Problemem naszej miejscowo�ci jest  pewnego rodzaju izo-
lacja od wiêkszych miast, w których dzia³aj¹ ju¿ instytucje
unijne.

Jako uczniowie gimnazjum w Istebnej mamy mo¿liwo�æ
przynale¿enia do szkolnego klubu europejskiego �Teraz Euro-
pa� . Jednym z jego celów jest upowszechnianie wszelkich in-
formacji zwi¹zanych z Uni¹ w  naszej wsi. Pragniemy rozwa-
¿yæ wszelkie �za� i �przeciw� naszego uczestnictwa w Unii.

Du¿o mówi siê, ¿e w Unii bêdzie ¿y³o nam siê lepiej, mimo
to nie brakuje osób sceptycznie nastawionych do integracji. Spo-
³eczeñstwo polskie mo¿emy podzieliæ na kilka grup:

-zwolenników integracji uwa¿aj¹cych, ¿e wyniknie z tego
wiele korzy�ci.

-przeciwników integracji, którzy uwa¿aj¹, ¿e uczestnictwo
w Unii przyniesie tylko ograniczenia i wzrost podatków.

-ludzi, którzy niewiele o Unii wiedz¹ i boj¹ siê zamêtu jaki
mo¿e wynikn¹æ z wst¹pienia Polski do Unii.

Poprzez publikowanie naszej gazety pragniemy pomóc pañ-
stwu w zajêciu konkretnego stanowiska i serdecznie zachêca-
my do kontaktu z naszym klubem i wyra¿ania swoich opinii,
obaw i oczekiwañ.

Co Unia nam da³a... co jeszcze da... a co zabierze...?

W ci¹gu ostatnich kilku lat mogli�my zaobserwowaæ wzmo-
¿on¹ dzia³alno�æ Unii tak¿e w naszej wsi.

Prawie ka¿dy mia³ okazjê jechaæ drogami wybudowanymi
b¹d� wyremontowanymi z funduszu Unii, jak choæby droga w
kierunku przej�cia granicznego w Zwardoniu. Wielu z nas na
pewno zadaje sobie pytanie, czy po integracji wszystkie drogi
bêd¹ tak wygl¹daæ, czy jest to tylko pewnego rodzaju chwyt
reklamowy promuj¹cy Uniê na naszym terenie? W koñcu trud-
no nie zauwa¿yæ niebieskich tabliczek z dwunastoma gwiazd-
kami przy tych �co lepszych� drogach. Jako mieszkañcy nasze-
go rejonu przynale¿ymy do tak zwanej strefy przygranicznej.

Wielu z nas nurtuje wiêc pytanie, jak bêd¹ wygl¹da³y przej-
�cia graniczne, gdy my i nasi po³udniowi s¹siedzi wejdziemy
do Unii Europejskiej.

Na te i inne pytania dotycz¹ce naszego regionu postaramy
siê odpowiedzieæ w kolejnych numerach naszego pisma. Czy-
tajcie nas!!!

Wojciech Mróz

te¿  - poprzez sw¹ oryginaln¹ osobowo�æ
- wp³ywa³ na idee znanego Francuskiego
poety - filozofa Edgarda Quineta czy hi-
storyka- idealisty Juliusza Micheleta.

Zreszt¹ o polskich twórcach g³o�no
by³o i jest w Europie do dzisiaj. Na  prze-
³omie XIX i XX wieku niemiecka cyga-
neria artystyczna okrzykuje S. Przyby-
szewskiego �genialnym Polakiem�, który
potrafi inspirowaæ do tworzenia dzie³ w
duchu modernistycznego buntu.

W tym samym mniej wiêcej czasie
inny Polak, Józef Korzeniowski vel Joseph
Conrad, podbija serca angielskich czytel-
ników, staj¹c siê- wedle zapewnieñ bry-
tyjskich literaturoznawców- jednym z naj-
wiêkszych angielskich powie�ciopisarzy.
W 1905 r. H. Sienkiewicz, w wyrazie miê-
dzynarodowego uznania, otrzymuje Na-
grodê Nobla. Podobnie W. S. Reymont
(1924), CZ. Mi³osz (1980) i W. Szymbor-
ska (1996). Europejskim rozg³osem  cie-
sz¹ siê nowatorskie powie�ci W. Gombro-
wicza, fantastyczno-naukowe, zabarwio-
ne osobliw¹ filozofi¹ dzie³a S. Lema, pe³-
na ironii intertekstualna poezja Z. Herberta
czy wreszcie groteskowa twórczo�æ S.
Mro¿ka.

Wystarczy. Wystarczy, by go³os³ow-
nym nie pozosta³o, sk¹din¹d patetyczne
stwierdzenie, i¿ z kultury europejskiej
wyro�li�my, z niej czerpiemy i z ni¹ pro-
wadzimy nieustanny dialog.

Cecylia Suszka

S£ÓW KILKA O POLSKO - EUROPEJSKICH
KONTAKTACH LITERACKICH

�I wdar³em siê na ska³ê piêknej Ka-
lijopy,

Gdzie dotychmiast nie by³o znaku
polskiej stopy�

Bogaty skarbiec kultury europejskiej
dostarcza³ wzorców polskim twórcom nie-
jednokrotnie, by przywo³aæ tylko Sztukê
rymotwórcz¹ F. K. Dmochwskiego wzo-
rowan¹ na L� art. poetique N. Boileau
(o�wiecenie), Gra¿ynê A. Mickiewicza za-
inspirowan¹ Giaurem Byrona, poemat dy-
gresyjny Beniowski J. S³owackiego odsy-
³aj¹cy do Don Juana Byrona czy Eugeniu-
sza Oniegina Puszkina (romatyzm), dra-
maty S. Przybyszewskiego nawi¹zuj¹ce
do sztuk M. Maeterlincka i A. Strindber-
ga (M³oda Polska) czy wiersze A. Wata
tworzone po lekturze w³oskiego futurysty
F. T. Marinettiego (dwudziestolecie miêdzy-
wojenne). Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ.

W tym miejscu ci�nie siê na usta pyta-
nie, czy owa korespondencja dzie³ i twór-
ców by³a wy³¹cznie jednostronna? Bynaj-
mniej. Dowodem tego, ot choæby katedra
� jêzyka i literatury s³owiañskiej� utwo-
rzona w College de France w celu zaspo-
kojenia rosn¹cego w XIX w zaintereso-
wania kultur¹ S³owian. Wyk³adaj¹cy na
niej A. Mickiewicz nie tylko zaznajamia³
Francuzów z literatur¹ polsk¹ tudzie¿
opart¹ na mesjanizmie historiozofi¹, ale

Bez kultury europejskiej nie by³oby
literatury polskiej. Pogl¹d ten zupe³nie su-
biektywny i w du¿ej mierze naznaczony
przesad¹ nie do koñca mija siê z prawd¹.
Wystarczy siêgn¹æ po pierwsze dzie³o li-
teratury narodowej - Kronikê polsk¹ Gal-
la - Anonima, by przekonaæ siê, ¿e zro-
dzi³a je tradycja  europejska.

Otó¿  po  pierwsze  kronika  w  orygi-
nale pisana  jest  po  ³acinie, w  jêzyku
Europy, uznawanym w wiekach  �rednich
i  d³ugo , d³ugo pó�niej za  jêzyk pi�mien-
nictwa. Po drugie, autor jej to nie Polak,
lecz  najprawdopodobniej  francuski za-
konnik  benedyktyñski. Efekt: najstarsze
dzie³o polskie z europejsk¹ metryk¹. Id�-
my dalej...

Byæ mo¿e genialny poeta polskiego
renesansu - Jan Kochanowski nie pisa³by
w jêzyku ojczystym, gdyby nie studia na
europejskich uczelniach (Padwa, Pary¿),
a zw³aszcza spotkanie z Ronsardem, przy-
wódc¹ znanej francuskiej grupy poetyc-
kiej Plejady, propaguj¹cej twórczo�æ w
jêzyku narodowym. To m.in. dziêki temu
poecie mistrz z Czarnolasu zarzuci³ pisa-
nie ³aciñskich elegii, siêgn¹³ po polszczy-
znê i trwale j¹ rozs³awi³, o czym sam uj-
muj¹co - w dedykacji do Psa³terza Dawi-
dowego- przekonuje:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PIERWSZE DYSKUSJE
NAD MONOGRAFI¥ GMINY ISTEBNA

W go�cinnej salce Domu Parafialnego w Istebnej odby³o
siê 6 marca br. pierwsze spotkanie z cyklu: �Monografia
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa�.

Organizatorami spotkania byli: Dziekan Dekanatu Istebniañ-
skiego ks. pra³at Jerzy Patalong, Gminny O�rodek Kultury w
Istebnej, Muzeum Beskidzkie im. A. Pod¿orskiego w Wi�le.

Na spotkanie przybyli Wójt Gminy p. Danuta Rabin, przew.
RG p. Jan Gazur, sekretarz Gminy p. Teresa £aszewska, dyr.
GOK p. El¿bieta Legierska�Niewiadomska, ksiê¿a z ca³ego
dekanatu istebniañskiego, przew. Ko³a Macierzy Ziemi Cieszyñ-
skiej p. Piotr Majeranowski, so³tys Istebnej i Koniakowa, radni,
cz³onkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, cz³onkowie
Stowarzyszenia Górali Istebniañskich, kierownicy zespo³ów re-
gionalnych oraz miejscowi dzia³acze kultury, m³odzie¿ i dzie-
ci�cz³onkowie zespo³ów regionalnych.

Zebranych przywita³ gospodarz obiektu, dziekan ks. pra³at
Jerzy Patolong.

Stwierdzi³, ¿e inicjatorem tego spotkania by³a p. mgr Ma³-
gorzata Kiere� z Muzeum Beskidzkiego w Wi�le. Podkre�li³,
jak wa¿ne dla spo³eczeñstwa jest zachowanie tradycji, gwary,
obyczajów, strojów itp., które w zastraszaj¹cym tempie gin¹ w
naszym regionie. Pochwali³ inicjatywê wydawania co roku �Ka-
lendarza Istebniañskiego�, który po raz drugi ukaza³ siê w tym
roku. Istnieje potrzeba ci¹g³ego udoskonalenia jego zawarto�ci,
a przede wszystkim uwspó³cze�nienia jego tre�ci.

Odnosz¹c siê do projektu opracowania pierwszej monogra-
fii naszych 3 wsi stwierdzi³, ¿e jest ona niezwykle potrzebna dla
poznania przez ¿yj¹cych i nastêpne pokolenia górali Trójwsi jej
prawdziwej historii i dziejów tego ludu.

Wprawdzie jest wiele opracowañ tematów z ró¿nych dzie-
dzin ¿ycia naszej wsi w formie prac dyplomowych studentów
ró¿nych uczelni, jednak ¿adna z nich nie obejmuje ca³o�ci hi-
storii i ¿ycia bie¿¹cego naszych wsi. St¹d od pewnego czasu
pojawi³a siê my�l o takim opracowaniu ze szczególnym uwzglê-
dnieniem zagadnieñ religijnych i kulturowych w formie mono-
grafii, czyli obszernej rozprawy naukowej.

Projekt pierwszej historyczno�etnograficznej �Monografii
3 beskidzkich wsi� przedstawi³a p. Ma³gorzata Kiere�. W ogól-
nym zarysie obejmowa³by historiê, kulturê, organizacjê ¿ycia
mieszkañców itp.

Szczegó³owo za� przedstawi³a najdawniejsze dziele isteb-
niañskiej ziemi ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³alno�ci
ks. Leopolda Tempesa (XVIII w.). Dzie³o ¿ycia ksiêdza Leo-
polda Tempesa jest warte spopularyzowania, gdy¿ 26 lat jego
pracy w�ród górali wycisnê³o piêtno na ich ¿yciu po dzieñ dzi-
siejszy, bo powsta³y wtedy m.in. � pierwszy ko�ció³, pierwszy
cmentarz i pierwsza szko³a.

Z kolei historycznego ujêcia problematyki II Wojny �wia-
towej dokona³a p. mgr Alicja Pylypenko � Czepczor. W sposób
rzeczowy, udokumentowany wywiadami i materia³ami histo-

rycznymi przedstawi³a najwa¿niejsze, czê-
sto kontrowersyjne wydarzenia z terenów
naszej gminy.

Takie ujêcie problematyki przez nau-
czycielkê � historyka ks. pra³at uzna³ za
rzetelne, oddaj¹ce prawdê historyczn¹, nie
krzywdz¹ce niesprawiedliwymi ocenami
¿adnej ze stron tych wydarzeñ, których ¿y-
j¹cych �wiadków jest z roku na rok coraz

mniej. W dyskusji powo³ano honorowych cz³onków Komitetu
Redakcyjnego Góralskiej Monografii. Zostali nimi: Wójt Gmi-
ny p. D. Rabin i ks. pra³at Jerzy Patolong.

Wszyscy pozostali go�cie, obecni na zebraniu zostali zapro-
szeni do wspó³pracy przy redagowaniu, do zdobywania i gro-
madzenia starych dokumentów, fotografii, nagrywania wywia-
dów itp. Zastanawiano siê te¿ nad innymi formami pomocy w
opracowaniu tej monografii.

Wie� Jaworzynka ma ju¿ swoj¹ monografiê, opracowa³ j¹ ks.
Palarczyk, proboszcz tamtejszej parafii i wyda³ w ubieg³ym roku.

Ks. Palarczyk poinformowa³ zebranych, ¿e z t¹ monografi¹,
a w³a�ciwie z jej wybranymi fragmentami zapoznawane by³y
dzieci w czasie nabo¿eñstw roratnich w okresie adwentu w ko-
�ciele parafialnym w Jaworzynce�Centrum.

Przew. Rady Gminy p. Jan Gazur podziêkowa³ p. Kiere� i
ks. Patalongowi za przybli¿enie pocz¹tków religii i w ogóle ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego naszej Trójwsi.

Na spotkanie przyby³a p. Bogumi³a Bocek nauczycielka SP
2 z Istebnej � Zaolzia z grup¹ uczennic, które przedstawi³y sta-
ry, zapomniany ju¿ dzisiaj zwyczaj chodzenia wiosn¹ �po Mo-
rzanie�. Starsze osoby obecne na spotkaniu z rozrzewnieniem
przypomina³y sobie, ¿e i one kiedy� chodzi³y z lalk¹ i od drzwi
puka³y i �piewa³y pie�ni o nadchodz¹cej wio�nie, za co otrzy-
mywa³y jajka i inne artyku³y spo¿ywcze b¹d� kilka grosików.

Obrady zakoñczono apelem, by wszyscy, którym bliska jest
rodzinna ziemia i jej nigdy nieprzemijaj¹ce warto�ci w³¹czyli
siê do wspólnego zbierania materia³ów, które bêd¹ wykorzy-
stywane przy opracowaniu tej jak¿e potrzebnej monografii.

Krystyna Rucka

Podziêkowanie
Sk³adam wyrazy najserdeczniejszych podziêkowañ na rêce

ks. pra³ata Jerzego Patalonga, Wójta Gminy Istebnej Pani Da-
nuty Rabin oraz Dyrektora Gminnego O�rodka Kultury Pani
El¿biety Legierskiej�Niewiadomskiej za przygotowanie spotka-
nia, które umo¿liwi³o przedstawienie problemów zwi¹zanych z
powstaniem pierwszej monografii historyczno�etnograficznej
beskidzkich wsi.

S³owa podziêkowania kierujê tak¿e do ksiê¿y i mieszkañców
gminy Istebna, którzy przybyli na to spotkanie. Dziêkujê Pani
mgr Bogus³awie Bocek za przygotowanie zapomnianego piêk-
nego wiosennego zwyczaju chodzenia po Morzanie za� Pani
Alicji Pylypenko�Czepczor za rzetelne przygotowanie materia-
³u dokumentuj¹cego okres II wojny �wiatowej w Istebnej.

Przedstawione w moim referacie dzie³o ks. Leopolda Tem-
pesa zas³uguje na szersze spopularyzowanie. Od jego przyby-
cia 18.V.1716 roku datuje siê istnienie wiary katolickiej na tere-
nie Istebnej. To w³a�nie jezuita Tempes nada³ kszta³t otoczeniu
ko�cio³a, za³o¿y³ drewniany ko�ció³ek i pierwszy istebniañski
cmentarz na polu Jana Kohuta oraz wybudowa³ szko³ê na polu
Paw³a Gazurka. Jego 26 letnia pos³uga w�ród górali istebniañ-
skich to prawdziwy pomnik, który pozostawi³ po sobie.

Ma³gorzata Kiere�
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W grudniu 2002 r. zespó³ regional-
ny �Koniaków� oraz �Kapela Wa³a-
si� zostali zaproszeni na I Miêdzyna-
rodowy Festiwal do Budapesztu, któ-
ry odby³ siê od 16 � 22 marca 2002 r.
W festiwalu tym bra³y udzia³ cztery pañ-
stwa grupy Wyszechradzkiej Wêgry, Pol-
ska, Czechy, S³owacja 11 zespo³ów (500
osób) w ró¿nych kategoriach. Wyst¹pi-
³y zespo³y pañstwowe, opracowane, au-
tentyczne.

Z Wêgier: narodowy zespó³ z Buda-
pesztu, Szinvavolgi z Miskolca, Ajak Nagyecsed. Ze S³o-
wacji: narodowy �Luænica� z Bratys³awy, opracowany �Ekonom�
z Bratys³awy, folklorystyczny �Zamutowæan� z Zamutova.

Czeska republika: narodowy im. Jozefa Vycpalka z Pragi,
�Valaski Vojevodina� z Kozlowic, folklorystyczny �Kunowjan�
z Uherske Hradiste.

Polskê reprezentowali: Zespó³ folkowy �Trebunie Tutki� z
Zakopanego, Zespó³ Tañca Ludowego �Poloniotze� z Zakopa-
nego, Zespó³ Regionalny �Koniaków� z Koniakowa.

Wielkim zaszczytem dla nas by³o uczestnictwo w tak wiel-
kim wydarzeniu. Wystêp zespo³u oraz kapeli �Wa³asi� spotka³
siê z wielk¹ ¿yczliwo�ci¹ i serdeczno�ci¹ widzów za autentycz-
no�æ muzyki, wykonanego programu. Na koniec koncertu ze-
spó³ zaprosi³ widzów do wspólnego tañcowania. Tañcem tym
by³ jeden z najstarszych zalotnych tañców �£owiynziok�.

G³ówn¹ zasad¹ festiwalu folkloru i jego czê�ci artystycznej
(muzyka, taniec, tradycja) nie ograniczanie siê wystêpów sce-
nicznych, lecz traktuje siê je jako dziedzictwo kultury narodo-
wej. Dziêki temu warto�ci dojrza³e jako tradycja nie u¿ytkowa-
ne w sposób pasywny lecz przeznacza siê je do aktywnego u¿yt-

FOLKLORYSTYCZNE SPOTKANIE WARSZTATOWE
krajów porozumienia Wyszechradzkiego �Budapeszt� 2002 r.

ku. Wynikiem tego jest to, ¿e w�ród m³odzie¿y muzyka, taniec
ludowy wbudowa³ siê w ¿ycie kulturalne. I zamiast pasywnego
uczestnictwa w kulturze proponowanej przez przemys³ rozryw-
kowy wyra¿a siebie aktywnym u¿yciem w³asnej autentycznej
kultury. Wêgierska szko³a tañca ludowego stworzy³a europej-
ski trzon o trwa³ej warto�ci, stworzy³a model, który da odpo-
wied� na wiekowe pytanie �Czy tradycjê mo¿na pogodziæ z mo-
dernizacj¹ czy obok zaniku form ¿ycia towarzyskiego mo¿na
nadal utrzymywaæ przy ¿yciu tradycje�. Mamy ciche, pobo¿ne
¿yczenie ¿eby i u nas te¿ siê spe³ni³y i a¿eby w dalszym ci¹gu
m³odzie¿ i dzieci chcia³yby podtrzymywaæ tradycje naszych
pradziadów �a góralsko muzyka i spiywani nigdy nie zaginê-
³a�.

Dla nas bardzo wielkim zaszczytem by³o te¿ zaproszenie przez
ksiêdza proboszcza Zbigniewa Czerniaka z jedynego na Wê-
grzech polskiego ko�cio³a w Budapeszcie na mszê �wiêt¹ nie-
dzieln¹. Kapela �Wa³asi� zagra³a i wszyscy za�piewali�my.
Bardzo wzruszy³o to polsk¹ wspólnotê ko�cieln¹.

Prezes Stowarzyszenia Urszula Gruszka

12.04. godz. 17.00 �Jubileusz 50�lecia Ko³a Przewodników
PTTK� w Cieszynie
13.04. godz. 19.00 Fiodor Dostojewski �Zbrodnia i kara�
Teatr Rozrywki w Chorzowie
16.04. godz. 9.30 i 11.30 H. Ch. Andersen �Królowa �niegu�
Teatr Nowy w Zabrzu
21.04. godz. 17.00 �Koncert charytatywny� Stowarzyszenie Na
Rzecz Integracji �Dzia³ajmy Razem�
23.04. godz. 10.00 i 16.00 �Szkolna £awka Artystyczna�
VI Przegl¹d Twórczo�ci Artystycznej Szkó³ Podstawowych
24.04. godz. 9.30 i 12.00 A. Fredro ��luby Panieñskie� Teatr
Nowy w Zabrzu
25.04. godz. 18.00 Koncert zespo³u �New Lise! m� w�ród wy-
konawców m. in. Natalia Niemen i Marcin Po�pieszalski
26.04. godz. 18.00 �Koncert Ireny Santor� Zespól Instrumen-
talny pod dyrekcj¹ Jerzego Jarosika
28.04. godz. 18.00 Koncert uczniów Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej w Cieszynie
Ju¿ wkrótce! - 17 maja godz. 18.00 - E. Kálmán
�Ksiê¿niczka Czardasza� (operetka w III aktach)

Teatr im. A. Mickiewicza
w Cieszynie zaprasza

UWAGA SZACHI�CI
W sobotê 4.05.2002 r. o godz. 9.00 odbêdzie siê w Szko-

le Podstawowej nr 1 w Jaworzynce Centrum coroczny tur-
niej szachowy dla dzieci i m³odzie¿y �O Puchar Wójta Gmi-
ny Istebna�.

Zapraszamy

K¥CIK SZACHOWY
Na diagramie obok bia³e ruch maj¹ bia³e. Prosimy wskazaæ

posuniêcie, po którym czarne podda³y partiê. Odpowied� w na-
stêpnym numerze Naszej
Trójwsi.

Rozwi¹zanie zadania
z marcowego numeru k¹-
cika:

Bia³e zagra³y:
1. H:g6+f7: g6.
2. Wf8 + Kh 7
3. Wfl-f7 + k h 6
4. W h 8 + K g 5
5. h2-h4 mat.

Eja
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WIOSENNE PRZYGOTOWANIA
DO NOWEJ RUNDY

Przygotowania do nowej rundy wiosennej w K.P. �Trójwie��
Istebna id¹ pe³n¹ par¹. Pod okiem trenerów zawodnicy trzech
naszych dru¿yn solidnie trenowali i przygotowywali siê do no-
wej rundy. W koñcówce przygotowañ frekwencja na treningach,
co bardzo cieszy trenerów i dzia³aczy Klubu jest wysoka. Na po-
cz¹tku, tj. w styczniu i lutym by³o s³abo. Na treningi przychodzi-
³o kilku zawodników. W miarê jak zbli¿a³ siê termin rozpoczêcia
rozgrywek zawodników przybywa³o. Szczególnie znaczna po-
prawa nast¹pi³a w dru¿ynie seniorów. W tej chwili nowy trener
naszych zawodników Jacek Kohut, który obj¹³ od stycznia tego
roku prowadzenie zespo³u ma do dyspozycji na treningach nawet
kilkunastu zawodników. Cieszy szczególnie fakt, ¿e od pewnego
czasu uczestniczy w treningach m³odsza czê�æ zespo³u. Dru¿yna
bra³a udzia³ w kilku meczach sparingowych i turnieju halowym
w Cisownicy gdzie zajêci drugie miejsce, przegrywaj¹c pierwsze
jedynie ró¿nic¹ bramek. Rezultaty osi¹gniête w rozegranych me-
czach sparingowych utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e dru¿yna
jest dobrze przygotowana. Wyniki: 6: 2 i 5: 2 z Rajcz¹, 5: 1 z
Wis³¹ i 5: 2 z Goleszowem mówi¹ same za siebie i tchn¹ optymi-
zmem przed rozpoczêciem rozgrywek.

Dru¿yny m³odzie¿owe pod okiem trenera Miros³awa Kapa-
sia równie¿ solidnie przepracowa³y okres przygotowawczy. Do-
bra frekwencja na treningach by³a zawsze i jest do tej pory w
zespole trampkarzy. Rzadko zdarza siê sytuacja, ¿e na treningi
przyjdzie mniej ni¿ dziesiêciu ch³opców. Gorzej natomiast sytu-
acja wygl¹da w dru¿ynie juniorów. Jest w zespole kilku ch³op-
ców, którzy bardzo solidnie przyk³adaj¹ siê do treningów, ale
zespó³ liczy jedenastu zawodników, a nie piêciu czy sze�ciu. W
tej chwili, przed rozpoczêciem rozgrywek sytuacja nieco siê po-
prawi³a, ale to jeszcze nie to czego ¿yczy³by sobie trener. Sytua-
cja juniorów w lidze jest do�æ ciê¿ka. Zajmuj¹ po rundzie jesien-
nej ósme miejsce, czyli ostatnie jakie mo¿na zaj¹æ ¿eby nie spa�æ
z Ligi Okrêgowej. Trudne zadanie czeka zespó³ i trenera, tym
bardziej, ¿e ze starszych zawodników zosta³o tylko dwóch, re-
szta to ch³opcy m³odsi o 2�3 lata. Dru¿yna rozegra³a kilka spa-
ringów i bra³a udzia³ w turniejach halowych. Bywa³o ró¿nie, m.in.
wygrali mecze z Górkami 3: 0, Z Nierodzimiem dwukrotnie 6: 3
i 4: 2 oraz przegrali z Ustroniem 2: 6 i Drogomy�lem 1: 2. W
turniejach halowych w Cieszynie i Brennej wypadli nie�le, cho-
cia¿ mog³o byæ lepiej.

Trampkarze natomiast dobrze wypadli na turniejach halowych,
na boisku natomiast jeden mecz wygrali z Górkami 2: 1, jeden
przegrali z Nierodzimiem 0: 4. Nie jest �le, dru¿yna jest dobra, a
czy dalej bêd¹ graæ w Lidze Okrêgowej to zale¿y od juniorów, bo
trampkarze awansuj¹ lub spadaj¹ razem z juniorami.

Wszystkim naszym dru¿ynom ¿yczymy udanego startu w
rundzie wiosennej i zajêcia jak najlepszych miejsc w koñcowej
rywalizacji.

Zapraszaj¹c wszystkich kibiców i sympatyków pi³ki no¿nej na
wszystkie mecze rozgrywane przez nasze dru¿yny informujemy, ¿e
�Trójwie�� Istebna w miesi¹cu kwietniu i maju rozgrywa swoje mecze
w Iskrzyczynie. Wyj¹tkiem s¹ dwa mecze wyjazdowe seniorów, z
Brenn¹ i Drogomy�lem. Do Iskrzyczyna bêdzie je�dzi³ autobus o
godzinie 9.30 z Jaworzynki przez Koniaków do Istebnej.

Prosimy o gor¹cy doping naszym dru¿ynom i ¿yczê aby ten
doping dodawa³ naszym zawodnikom przys³owiowych skrzyde³.

Terminarz rozgrywek
Seniorzy
07.04. godz. 11.00 Nierodzim
14.04. godz. 11.00 Wis³a
21.04. godz. 11.00 Koñczyce W.
28.04. godz. 11.00 Pogwizdów
01.05. godz. 11.00 Brenna (wyjazdowy)
5.05. godz. 11.00 Strumieñ
12.05. godz. 11.00 Puñców
19.05. godz. 11.00 Pogórze
26.05. godz. 11.00 Drogomy�l (wyjazdowy)
30.05. godz. 11.00 Zab³ocie
02.06. godz. 17.00 Górki W.
09.06. godz. 17.00 Kaczyce
16.06. godz. 17.00 Simoradz
Juniorzy i trampkarze
13.04. godz. 10.00/11.30 ¯ywiec
20.04. godz. 10.00/11.30 Jasienica
27.04. godz. 10.00/11.30 Wis³a
01.05. godz. 10.00/11.30 Wilkowice
04.05. godz. 10.00/11.30 Por¹bka
11.05. godz. 10.00/11.30 Wilamowice
18.05. godz. 10.00/11.30 Ustroñ
25.05. godz. 10.00/11.30 Lipowa
01.06. godz. 10.00/11.30 Jele�nia
08.06. godz. 10.00/11.30 £êkawica
15.06. godz. 10.00/11.30 Wêgierska Górka
Zapraszamy!!!

Piotr Rucki

Siatkarze � amatorzy pamiêtaj¹
�Odszed³, ale pamiêæ o nim nie zginê³a�

Dnia 10 marca br. mi³o�nicy siatkówki spotkali siê na turnieju
w SP nr 1 w Koniakowie.

Tym razem poza celem sportowym, uczestnikom przy�wieca³a chêæ
uczczenia �p. Eugeniusza Maliborskiego, który nale¿a³ do jednego z
g³ównych propagatorów tej dyscypliny sportu w naszej gminie � ina-
czej � tego �rodka aktywno�ci fizycznej i formy spêdzenia wolnego
czasu. W dzisiejszych czasach wolny czas albo jest luksusem, albo
tragiczn¹ konieczno�ci¹ (bezrobocie). Jednak najwa¿niejsze jest to, i¿
je�li ju¿ kto� wygospodarowa³ woln¹ chwilê, to zajmuje siê wtedy
czym�, co sprawia mu rado�æ i daje satysfakcjê.
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Taki by³ Pan Eugeniusz i tacy s¹ pozostali przyjaciele i koledzy.
Podczas uroczystego rozpoczêcia, w którym udzia³ wzi¹³ pan Zby-

szek Wa³ach ze swoj¹ kapel¹, obecna by³a ¿ona pana Eugeniusza Hali-
na wraz z córeczk¹ Jolant¹. Nikt nie kry³ wzruszenia, podczas nastro-
jowego wykonania wymownego utworu �Góralu, czy Ci nie ¿al...�

Wspania³y puchar i oryginaln¹ tablicê pami¹tkow¹ wykonali pa-
nowie: Piotr Bielesz, Zbigniew Krê¿elok i Jacek Vawraæ. Do nich kie-
rujê najwy¿sze s³owa uznania. Mi³ym gestem by³o wrêczenie roweru

Jolancie, na który z³o¿yli siê OSP Koniaków, radni Gminy i Gminny
O�rodek Kultury w Istebnej.

Rywalizacjê sportow¹ wygrali gospodarze turnieju � dru¿yna Ko-
niaków I, drugie miejsce zajêli Stra¿nicy Graniczni, a trzecie Istebna
Centrum i Koniaków II. W tym dniu jeszcze dobitniej ni¿ podczas
wszystkich poprzednich turniejów i rozgrywek, dali�my wyraz i do-
wód tego, ¿e najistotniejszy jest udzia³ w takich zawodach, ¿e cenniej-
sza od zwyciêskiego z³ota, jest postawa zwyciêzcy, która nie ogranicza
siê do perfekcyjnej skuteczno�ci, lecz istnieje zawsze � na parkiecie i
poza nim.

Kto� mi zarzuci, ¿e przesadnie ideologizujê � ja mu odpowiem:
je�li przesad¹ jest �wiêtowanie cz³owieczeñstwa, to ¿ycie o jakim ma-
rzyli�my jest tylko mitem.

Z wyrazami uznania i szacunku dla wszystkich uczestników tej
uroczysto�ci.

Tomasz Wirkus (VIRUS)
... Wspomnienie mi³o�ci pozwala mi zapomnieæ o �mierci...

Sztafeta dziewcz¹t 3 x 2 km CL w nadziejach olimpijskich (sk³ad
sztafety: Agnieszka Zawada, Anna Kawulok i Aniela Legierska)

Sztafeta juniorów m³odszych 3 x 5 km mix (sk³ad sztafety: Ma-
riusz Zawada, Jan Wa³ach i Stanis³aw ¯yrek).

Srebrne medale zdobyli:
Monika Legierska � juniorka, zdoby³a 5 medali srebrnych, a to: w

sprincie 1000 m, w biegu z³o¿onym na dochodzenie (5 km CL + 5 km
F), w biegu dowolnym F na dystansie 10 km w kategorii seniorek, w
biegu na 15 km F

Stanis³aw ¯yrek � junior m³odszy w biegu klasycznym na dystan-
sie 5 km i sztafeta 3 x 5 km mix.

Anna Kohut � juniorka m³odsza w biegu klasycznym na 5 km
Br¹zowe medale zdobyli:
Andrzej Micha³ek � junior w sprincie 1000 m
Stanis³aw ¯yrek � junior m³odszy w sprincie 1000 m
Anna Kohut � juniorka m³odsza w biegu z³o¿onym na dochodze-

nie (5 km klasykiem + 5 km F/w seniorkach
Anna Kawulok � nadzieja olimpijska w biegu klasykiem 2 km

W punktacji klubowej w narciarstwie biegowym na OGÓLNO-
POLSKIEJ OLIMPIADZIE M£ODZIE¯Y w Zakopanem biegacze i
biegaczki MIÊDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO w Isteb-
nej po raz drugi z rzêdu zajêli I miejsce.

Zawodnicy i zawodniczki MKS�u Istebna w kategorii junior i ju-
nior m³odszy trenuj¹ i ucz¹ siê w SZKOLE MISTRZOSTWA SPO-
RTOWEGO w Szczyrku. Szczególne uznanie i podziêkowanie za w³o-
¿on¹ pracê nale¿y siê kadrze trenerskiej, a to trenerowi W³odzimierzo-
wi Wlusiowi i trenerowi mgr Krzysztofowi Wanczykowi, za� za przy-
gotowanie w kategorii nadziei olimpijskich wychowawczyni, a zara-
zem trenerce pani mgr Wandzie B³a¿owskiej�Maciejczyk oraz panu
Tadeuszowi Maciejczykowi. J. Waszut

ZESTAW MEDALI
zdobytych na mistrzostwach Polski w biegach narciarskich

w sezonie zimowym 2001/2002 przez zawodników MKS�u Istebna
Biegacze i biegaczki Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego w Isteb-

nej zakoñczyli sezon zimowy zdobywaj¹c na mistrzostwach seniorek,
juniorów, juniorek, juniorów m³odszych, juniorek m³odszych oraz na
mistrzostwach nadziei olimpijskich 19 medali, w tym z³otych medali 7
sztuk, srebrnych 7 oraz br¹zowych 5. jest to rok dla zawodników MKS�
u najobfitszy w medale.

Z³ote medale zdobyli:
Andrzej Micha³ek 0 junior zdoby³ 2 z³ote medale w biegu na 15

km klasykiem oraz w biegu z³o¿onym na dochodzenie (10 km CL + 10
km ³y¿wa).

Mariusz Zawada � junior m³odszy � w biegu na 5 km klasykiem i
sztafeta 3 x 5 km

Agnieszka Zawada � nadzieja olimpijska w biegu na 2 km klasyk i
sztafeta 3 x 2 km

Sztafeta ch³opców 3 x 2 km CL w nadziejach olimpijskich (sk³ad szta-
fety: Tomasz Sikora, Józef Kawulok i Szymon Klimosz)
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PZU UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/ZIELONA KARTA

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

DORADZTWO I US£UGI
S¥ BEZP£ATNE

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733; tel. 855 71 81

BIURO ROZLICZEÑ PODATKOWYCH
BUCHALTER

Filia Istebna-Andzio³ówka 844;  tel. 855-76-24
þ ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowo�æ)

þ PIT   þ ksi¹¿ki przychodów i rozchodów þ PIT
þ rycza³t,  þ ewidencje VAT,    þ ewidencje ZUS

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

13.00-19.00,
* URZ¥D GMINY POK. 117:

wtorki 8.30-11.00

- 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 PZUWARTA SA

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

ROLNICZYCH
CZÊ�CI I �RODKI HIGIENY DO DOJAREK DeLaval

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

MO¯LIWO�Æ DOWOZU

DH ��wierk"
przy ul. 1 Maja 65 w Wi�le

przyjmuje zamówienia
na zakup wyk³adzin dywanowych

w oko³o 200 atrakcyjnych kolorach
i deseniach w konkurencyjnych cenach.

Zamówienia realizowane s¹ w terminie 3-dniowym.

AGD Abramowicz
NAPRAWA PRALEK AUTOMATYCZNYCH,

LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHNI ELEKTRYCZNYCH I GAZOWYCH
ARDO, AMICA, BOSCH, POLAR WHIRLPOOL,

INDESIT i innych
Ustroñ, os. Manhatan 8/5

tel. 854-33-19, 854-20-12, 0600 436 420

                    TUCZNIKI SPRZEDAM
Górniak Jan

Gumna 10 k/Cieszyna, tel. 856 26 53


