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WÓJT GMINY INFORMUJE

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Zdrowych, b³ogos³awionych
�wi¹t Wielkanocnych

dla wszystkich mieszkañców
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa ¿yczy

Ma³gorzata Kiere�, Radna Powiatu Cieszyñskiego

Wszystkim mieszkañcom naszej Trójwsi
zdrowych, radosnych

�wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego,
wiosennego nastroju, smacznego �wiêconego

i udanego �migusa ¿ycz¹
Wójt Gminy, Rada Gminy

i Zespó³ Redakcyjny

UWAGA KONKURS !
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Al-

koholowych og³asza konkurs plastyczny pt. �Bez-
pieczna wie�� dla uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjum, przyjmowane bêd¹ tylko prace indywidualne
wykonane technik¹ dowoln¹. Wykonane prace nale¿y
z³o¿yæ w swojej szkole do dnia 26 kwietnia br. Ka¿da
praca zostanie nagrodzona.

Uwaga mieszkañcy Jaworzynki!
Pocz¹wszy od 1 czerwca 2004r. we wsi Jaworzyn-

ka odpady komunalne odbierane bêd¹ w ka¿dy wto-
rek od godziny 8.00 rano. W tym celu do koñca maja
br. dostarczone zostan¹ do ka¿dej posesji 4 rodzaje wor-
ków, w których nale¿y gromadziæ odpady zgodnie z
napisami na workach i dostarczaæ do najbli¿szej drogi
gminnej do godziny 8.00 rano.

Wielkanoc
Droga wierzb¹ sadzona w�ród zielonej ³¹ki,
Na której pierwsze jaskry ¿ó³ciej¹ i mlecze,
Po�ród wierzb, po kamieniach w¹ska struga ciecze,
A pod niebem wysoko �piewaj¹ skowronki.

W�ród tej ³¹ki wilgotnej od porannej rosy,
Drog¹, któr¹ co �wiêto szli ludzie ze �piewk¹,
Idzie sobie Pan Jezus wpó³nagi i bosy,
Z wielkanocn¹ w przebitej d³oni chor¹giewk¹.

Naprzeciw idzie ch³opka. Ma kosy z³ociste,
£owicka jej spódniczka i piêkna zapaska.
Pozna³a Zbawiciela z �wiêtego obrazka,
Upad³a na kolana i krzyknê³a - �Chryste!�

Bije g³ow¹ o ziemiê z serdeczn¹ rozpacz¹,
A Chrystus siê pochyli³ nad le¿¹cym cia³em
I rzeknie: �Powiedz ludziom niech wiêcej nie p³acz¹.
Dwa dni le¿a³em w grobie. I dzi� zmartwychwsta³em�.

Jan Lechoñ
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Rodzaje dokumentów potrzebnych przy ubieganiu siê o za-
si³ek rodzinny wraz z dodatkami oraz pozosta³e �wiadczenia.

Osoby ubiegaj¹ce siê o zasi³ek rodzinny od l maja 2004 roku
sk³adaj¹ wniosek (wzór wniosku) o zasi³ek rodzinny oraz dodat-
ków do zasi³ku rodzinnego wraz z dokumentami:

1. uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ
osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek rodzinny;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3. orzeczenie o niepe³nosprawno�ci albo o umiarkowanym lub

znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci, w przypadku, gdy w ro-
dzinie wychowuje siê dziecko niepe³nosprawne;

4. za�wiadczenie szko³y w przypadku, gdy dziecko ukoñczy³o
18 rok ¿ycia;

5. za�wiadczenia lub o�wiadczenia stwierdzaj¹ce wysoko�æ
dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

- za�wiadczenia z urzêdu skarbowego o wysoko�ci dochodów
uzyskanych przez cz³onków rodziny w roku kalendarzowym po-
przedzaj¹cym okres zasi³kowy, je¿eli dochody te podlegaj¹ opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasa-
dach ogólnych;

- o�wiadczenia cz³onków rodziny o wysoko�ci uzyskanego
dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³ko-
wy, je¿eli cz³onkowie rodziny rozliczaj¹ siê na podstawie przepi-
sów o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osi¹ganych przez osoby fizyczne;

- za�wiadczenia urzêdu skarbowego o wysoko�ci nale¿nego
zrycza³towanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzjê
lub decyzje ustalaj¹ce wysoko�æ podatku dochodowego w formie
karty podatkowej,

- o�wiadczenia cz³onków rodziny o wysoko�ci uzyskanego in-
nego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres za-
si³kowy niepodlegaj¹cemu opodatkowaniu;

- za�wiadczenie w³a�ciwego organu gminy o wielko�ci gospo-
darstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³-
kowy albo nakaz p³atniczy za ten rok,

- przekazy lub przelewy pieniê¿ne dokumentuj¹ce wysoko�æ ali-
mentów, je¿eli cz³onkowie rodziny s¹ zobowi¹zani wyrokiem s¹du
lub ugod¹ s¹dow¹ do ich p³acenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

- kopiê odpisu wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty na rzecz
osób w rodzinie lub kopiê odpisu protoko³u posiedzenia zawiera-
j¹cego tre�æ ugody s¹dowej, przekazy lub przelewy pieniê¿ne do-
kumentuj¹ce faktyczn¹ wysoko�æ otrzymanych alimentów, w przy-
padku uzyskania alimentów ni¿szych ni¿ zas¹dzone w wyroku lub
ugodzie s¹dowej oraz za�wiadczenie komornika o ca³kowitej lub
czê�ciowej bezskuteczno�ci egzekucji alimentów, a tak¿e o wyso-
ko�ci wyegzekwowanych alimentów,

- za�wiadczenie o wysoko�ci ponoszonej op³aty za pobyt cz³onka
rodziny, przebywaj¹cego w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
okres zasi³kowy, w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie,

- dokument potwierdzaj¹cy utratê dochodu oraz wysoko�æ utra-
conego dochodu, je¿eli dochód rodziny uleg³ obni¿eniu na skutek
utraty dochodu przez cz³onka rodziny.

6. informacjê s¹du o tocz¹cym siê postêpowaniu w sprawie
o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opie-
kuj¹cej siê dzieckiem, która wyst¹pi³a o przysposobienie tego
dziecka;

7. kopiê aktów zgonu rodziców lub kopiê odpisu wyroku zas¹-
dzaj¹cego alimenty w przypadku osoby ucz¹cej siê;

8. kopiê karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywaj¹-
cego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadaj¹cego status

uchod�cy lub posiadaj¹cego zezwolenie na osiedlenie siê w Rzecz-
pospolitej Polskiej;

9. kopiê odpisu prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego roz-
wód lub separacjê albo kopiê aktu zgonu ma³¿onka lub rodzica
dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowuj¹cej dziecko;

Osoby ubiegaj¹ce siê o ustalenie prawa do dodatku do za-
si³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego do wniosku do³¹czaj¹:

1. za�wiadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowaw-
czego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy zosta³ udzielony;

2. za�wiadczenie o co najmniej sze�ciomiesiêcznym okresie
pozostawania w zatrudnieniu bezpo�rednio przed uzyskaniem pra-
wa do urlopu wychowawczego.

Osoby ubiegaj¹ce siê o ustalenie prawa do dodatku do zasi³ku
rodzinnego z tytu³u samotnego wychowywania dziecka i utraty pra-
wa do zasi³ku dla bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego okre-
su jego pobierania, do wniosku o zasi³ek rodzinny do³¹czaj¹:

l. za�wiadczenie powiatowego urzêdu pracy o utracie prawa do
zasi³ku dla bezrobotnych okre�laj¹ce datê utraty tego prawa oraz o
zarejestrowaniu osoby ubiegaj¹cej siê o ten dodatek, jako poszu-
kuj¹cej pracy.

Osoby ubiegaj¹ce siê o ustalenie prawa do dodatku do za-
si³ku rodzinnego, z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, do wnio-
sku o zasi³ek rodzinny do³¹czaj¹:

�   za�wiadczenie szko³y w przypadku nauki dziecka w szkole
ponadgimnazjalnej.

Osoby ubiegaj¹ce siê o ustalenie prawa do dodatku do za-
si³ku rodzinnego z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szko-
le poza miejscem zamieszkania, downiosku o zasi³ek rodzinny
do³¹czaj¹:

�  dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe zameldowanie ucznia
w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniaj¹cym zamiesz-
kanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

�   za�wiadczenie szko³y, w przypadku nauki dziecka w szkole
ponadgimnazjalnej;

�  o�wiadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi
oraz dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe zameldowanie.

Osoby staraj¹ce siê o przyznanie zasi³ku pielêgnacyjnego sk³a-
daj¹ wniosek (wzór wniosku) z nastêpuj¹cymi za³¹cznikami:

�   orzeczenie o niepe³nosprawno�ci albo
�  orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawno�ci ze

wskazaniem daty powstania niepe³nosprawno�ci albo
�   orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci;
�   uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to¿sa-

mo�æ osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek pielêgnacyjny.
Ubiegaj¹cy siê o przyznanie �wiadczenia pielêgnacyjnego

sk³adaj¹ wniosek (wzór wniosku) oraz nastêpuj¹ce za³¹czniki:
�   orzeczenie o niepe³nosprawno�ci ³¹cznie ze wskazaniami, o

których mowa w art. 6b ust 3 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123 póz. 776 z pó�n. zm.)
albo o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci dziecka;

�  za�wiadczenia lub o�wiadczenia o wysoko�ci dochodów
Osoba ubiegaj¹ca siê o ustalenie prawa do dodatku do za-

si³ku rodzinnego z tytu³u samotnego wychowywania dziecka
sk³ada wniosek o zasi³ek rodzinny.

Postêpowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku w przy-
padku osoby w wieku powy¿ej 50 lat, otrzymuj¹cej do dnia
wej�cia w ¿ycie ustawy �wiadczenie z funduszu alimentacyjne-
go, wszczyna siê na podstawie wniosku, którego wzór okre�la
za³¹cznik nr 7 do rozporz¹dzenia.

�WIADCZENIA RODZINNE - WYMAGANE DOKUMENTY
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Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. Za�wiadczenie terenowej jednostki Zak³adu Ubezpieczeñ

Spo³ecznych o wyp³acie �wiadczenia z funduszu alimentacyjnego
2. Za�wiadczenie komornika o ca³kowitej lub czê�ciowej bez-

skuteczno�ci egzekucji alimentów zas¹dzonych wyrokiem s¹du
3. Za�wiadczenia lub o�wiadczenia o wysoko�ci dochodów
Postêpowanie w sprawie o przyznanie �wiadczeñ rodzinnych

na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna
w³a�ciwy organ gminy lub miasta w³a�ciwy ze wzglêdu na miejsce
jej czasowego pobytu. Do wniosku do³¹cza dokument potwierdza-
j¹cy tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania
w miejscu pobytu.

W przypadku, gdy cz³onek rodziny utraci³ dochód uzyski-
wany w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³ko-

wy, do wniosku o ustalenie prawa do �wiadczeñ rodzinnych,
powinien on do³¹czyæ:

1. za�wiadczenie o wysoko�ci przeciêtnego miesiêcznego do-
chodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres
zasi³kowy;

2. za�wiadczenie lub o�wiadczenie o wysoko�ci dochodu uzy-
skanego w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku.

Kopiê dokumentów mo¿e uwierzytelniæ podmiot realizuj¹cy
�wiadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument
wyda³a.

W przypadku zmiany liczby cz³onków rodziny - urodzenie
dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, �mieræ itd. - nale¿y
fakt ten zg³osiæ organowi wyp³acaj¹cemu zasi³ek. Zmiana ta wp³y-
wa na uprawnienia do �wiadczeñ rodzinnych.

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury / obok ko�cio³a /
- sala nr 4, pierwsze piêtro

Gminne Centrum Informacji têtni ¿yciem. �The business is
as usual� - angielskie powiedzenie oznaczaj¹ce, ¿e wszystko
idzie normalnym trybem dobrze oddaje to, co dzia³o siê w Cen-
trum w trakcie miesi¹ca marca.

Podobna jak w lutym by³a frekwencja - 647 osób na stano-
wiskach komputerowych, co daje przeciêtnie 24 osoby na je-
den dzieñ pomimo prowadzonych dwa razy w tygodniu kursów
i innych spotkañ odbywaj¹cych siê w siedzibie Centrum. Pra-
cownicy Centrum udzielali porad poszukuj¹cym pracy - w tym
równie¿ niepe³nosprawnym. M³odzie¿ korzysta³a ze sprzêtu
komputerowego w celu poszukiwania informacji, pisania prac i
wypracowañ szkolnych.

Przez ca³y miesi¹c we wtorki i pi¹tki odbywa³y siê kursy
podstaw komputera i jêzyka angielskiego. Ostatnie wyk³ady tej
edycji kursów planowane s¹ na dzieñ 23.04. Po tym terminie
wraca normalny porz¹dek korzystania ze stanowisk kompute-
rowych równie¿ we wtorki i pi¹tki - od 8.00 do 18.00.

W dniu 03.03 odby³o siê spotkanie z pracodawcami, po�wiê-
cone ofercie Powiatowego Urzêdu Pracy - po¿yczkom na two-
rzenie miejsc pracy i refundacji organizacji pracy. W spotkaniu
wziê³o udzia³ dwóch doradców z Urzêdu Pracy w Cieszynie,
którzy omówili w/w sprawy i odpowiedzieli na zwi¹zane z nimi
pytania.

Pracownik Centrum uczestniczy³ w regionalnym seminarium
dotycz¹cym wdra¿ania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
zorganizowanym przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w dniu 04.03.
w Bielsku Bia³ej. Jednym z celów omawianego programu jest
przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia.

W dniu 07.03. na stokach Z³otego Gronia odby³a siê Sparta-
kiada Samorz¹dowców Ziemi Cieszyñskiej w slalomie gigan-
cie. Pracownicy Centrum uczestniczyli w niej zarówno w roli
organizatorów jak i startuj¹cych zawodników - omówienie im-
prezy i wyniki w serwisie sportowym �Naszej Trójwsi�.

Pracownik Centrum zajmowa³ siê tak¿e organizacj¹ rzad-
kiego w skali gminy wydarzenia jakim by³ wystêp w hali
naszego Gimnazjum reprezentacji Polski w pi³ce halowej za-
wodników powy¿ej 35 lat. Dru¿yna ta spotka³a siê w dniu
28.03. z reprezentacj¹ Gminy Istebna - wiêcej w serwisie
sportowym gazetki.

Stowarzyszenie Agroturystyczne �Natura� zorganizowa³o w

pomieszczeniu Centrum spotkanie Ko³a Istebna. Odby³o siê ono
w dniu 08.03 a dotyczy³o spraw zwi¹zanych z prowadzeniem
gospodarstw agroturystycznych na terenach wiejskich a tak¿e
tworzeniem produktów turystycznych, promocji i reklamy oraz
dzia³alno�ci w ramach Stowarzyszenia �Natura� http://
www.agroturystyka. cieszyn.pl

W dniu 11.03. wys³ano do Wydzia³u Promocji Regionu ,
Turystyki i Sportu   Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
�l¹skiego materia³y aktualizacyjne do informatora turystycz-
nego Województwa �l¹skiego. Materia³y te zosta³y opracowa-
ne przez pracownika Centrum we wspó³pracy z Gminnym
O�rodkiem Kultury.

Centrum wspó³pracowa³o tak¿e przy redagowaniu kolejne-
go numeru gazetki �Nasza Trójwie��.

W dniach 15, 17 i 22 marca w Cieszynie odbywa³o siê szko-
lenie dla pracowników Gminnych Centrów zorganizowane przez
Powiatowy Urz¹d Pracy. W szkoleniu tym bra³ udzia³ przedsta-
wiciel naszego Centrum, a dotyczy³o ono poszerzenia oferty
programowej Gminnych Centrów Informacji. W czasie szkole-
nia by³a te¿ mo¿liwo�æ wymiany pogl¹dów na temat aktualnie
prowadzonej dzia³alno�ci z przedstawicielami innych Gminnych
Centrów Informacji z naszego powiatu.

Nasze Centrum otrzyma³o opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej poradnik dla absolwen-
tów szkó³ �rednich pod nazw¹ �Wyprawka Maturzysty 2003 /
2004�. Jest on wydany na p³ycie CD - ROM i sk³ada siê z o�miu
dzia³ów tematycznych omawiaj¹cych takie zagadnienia jak m.in.
- mo¿liwo�ci dalszego kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, poszukiwanie pracy, zak³adanie w³asnej fir-
my, szansê i perspektywy m³odzie¿y wynikaj¹ce z przyst¹-
pienia Polski do Unii Europejskiej. Autorzy poradnika w za-
koñczeniu �Listu od redakcji� pisz¹ do absolwentów - �Mamy
nadziejê, ¿e stworzony przez nas poradnik oka¿e siê Wam po-
mocny w trudnych chwilach dokonywania przed- i pomatural-
nych wyborów ¿yciowych�. Wszyscy absolwenci z naszej gmi-
ny zainteresowani otrzymaniem w/w publikacji proszeni s¹
o kontakt z naszym Centrum. Publikacja jest bezp³atna.

W siedzibie Centrum mo¿na te¿ skorzystaæ z Internetowego
Pakietu �Gazety Prawnej�. Propozycja ta szczególnie powinna
zainteresowaæ naszych przedsiêbiorców, ale i innych, którym
publikacje gazety mog¹ byæ pomocne.

Wszelkie informacje zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Gminnego
Centrum Informacji w Istebnej mo¿na uzyskaæ w siedzibie Cen-
trum, pod numerem telefonu - 8 55 61 58 jak równie¿ na stronie
intemetowej pod adresem: http://www.ug.istebna.pl

Opracowa³: Jacek Kohut
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Przygotowanie Gminy Istebna do pozyskiwa-
nia Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
na realizacjê inwestycji gminnych.

Od momentu wst¹pienia naszego kraju w struktury Unii Euro-
pejskiej (1 maja 2004 r.) otwieraj¹ siê przed nami nowe mo¿liwo-
�ci w zakresie pozyskiwania Funduszy Strukturalnych UE (FS).
Gmina Istebna mo¿e nadal korzystaæ z unijnych funduszy w ra-
mach programu SAPARD i innych przedakcesyjnych g³ównie na
realizacjê inwestycji gminnych. Finansowane z programu SAPARD
bêd¹ kolejne inwestycje gminne zgodnie z uchwalonym wielolet-
nim planem inwestycyjnym gminy. �rodki SAPARD bêd¹ jednak
z czasem siê wyczerpywaæ, prawdopodobnie mo¿liwo�æ z ich ko-
rzystania potrwa do koñca roku 2006. Natomiast ju¿ od bie¿¹cego
roku Gmina Istebna mo¿e ubiegaæ siê o �rodki Europejskie w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR) Województwa �l¹skiego ze �róde³ finansowa-
nia - Fundusze Strukturalne UE, bêd¹ce instrumentami Polityki
Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie re-
strukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów UE. W ten sposób
wp³ywa siê na zwiêkszenie spójno�ci ekonomicznej i spo³ecznej Unii.
Fundusze kierowane s¹ do tych sektorów gospodarki i regionów,
które bez pomocy finansowej nie s¹ w stanie dorównaæ do �redniego
poziomu ekonomicznego w UE. W latach 2004 - 2006 Wojewódz-
two �l¹skie otrzyma z Funduszy Strukturalnych UE kwotê 279 mln
931 ty�. euro. Ilo�æ rzeczywi�cie wykorzystanych �rodków zale¿eæ
bêdzie od mo¿liwo�ci bud¿etowych jednostek samorz¹dowych i ja-
ko�ci przygotowanych wniosków. Ostateczny rozdzia³ w/w kwoty
na finansowanie poszczególnych priorytetów i dzia³añ zostanie okre-
�lony przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR sk³a-
da siê do Urzêdu Marsza³kowskiego, który je rozpatruje oraz wy-
p³aca w ramach dotacji. Rozpatrywanie wniosków odbywa siê na
zasadach konkursu. Dofinansowane bêd¹ tylko te projekty, które
otrzymaj¹ minimum 60% punktów. Projekty oceniane bêd¹ miê-
dzy innymi pod wzglêdem ich u¿yteczno�ci i przydatno�ci dla gmi-
ny. Dofinansowane bêd¹ jedynie te projekty, które wpisuj¹ siê w
strategiê rozwoju gminy i regionu oraz przyczyni¹ siê do poprawy
i podniesienia jako�ci ¿ycia spo³eczno�ci lokalnej. Ministerstwo
Gospodarki i Polityki Spo³ecznej nie ustali³o jeszcze terminów i
ostatecznych wersji dokumentów wdra¿aj¹cych program. Gmina
Istebna mo¿e siê równie¿ ubiegaæ o �rodki w ramach programu
INTERREG III A. Nadrzêdnym celem Programu INTERREG III
A jest poprawa warunków i standardów ¿ycia w obszarze pograni-
cza za pomoc¹ wspólnych przedsiêwziêæ spo³eczno�ci i instytucji
z Polski, Czech i S³owacji. INTERREG III A ma zachêcaæ w³adze
regionalne pogranicza i inne organy publiczne do postrzegania

wspó³pracy transgranicznej jako �rodka stymuluj¹cego ich rozwój
przez umo¿liwienie dostêpu do do�wiadczeñ, jakimi dysponuj¹ inni.

Równie¿ w przypadku tego programu konieczne jest dzia³anie
w oparciu o strategie dzia³ania przyjêt¹ przez gminê, która jest do-
kumentem niezbêdnym przy ubieganiu siê o Fundusze Struktural-
ne. Je¿eli jeden z priorytetów ujêtych w strategii gminy dotyczy
rozwoju wspó³pracy transgranicznej to pozyskiwanie �rodków eu-
ropejskich na realizacjê tego typu projektów ma du¿o wiêksz¹ szansê
powodzenia i u³atwia proces aplikacyjny.

Poziom dofinansowania projektów w ramach ZPORR i IN-
TERREG III wynosi 75% kosztów kwalifikowanych przedsiê-
wziêæ. Pozosta³e 25% pochodziæ powinno z bud¿etu gminy.

Posiadaj¹c strategiê rozwoju mo¿na z wyprzedzeniem zapla-
nowaæ i zarezerwowaæ �rodki niezbêdne do zapewnienia wk³adu
w³asnego gminy. W strategii powinny byæ zapisane zadania oraz
okresy ich realizacji. Rada Gminy uchwalaj¹c bud¿ety na kolejne
lata powinna braæ równie¿ pod uwagê zapewnienie wspótfinanso-
wania dla projektów europejskich.

Posiadanie dokumentu strategicznego w du¿ym stopniu uprasz-
cza podejmowanie tych decyzji.

W 1-ej po³owie 2004 r. planowana jest realizacja �Zintegrowa-
nej Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 2005-2015", nastêp-
nie podanie dokumentu do konsultacji spo³ecznej i podjêcie przez
Radê Gminy stosownej uchwa³y.

Aby lepiej przygotowaæ miasta i gminy woj. �l¹skiego do wy-
korzystania F. St. Zarz¹d Województwa �l¹skiego stworzy³ pro-
gram PARTNER w formie internetowej listy rankingowej kart pro-
jektów sk³adanych przez poszczególne jednostki samorz¹dowe, w
tym tak¿e przez Gminê Istebna, w której wyznaczony zosta³ koor-
dynator odpowiedzialny za wspó³pracê przy realizacji projektu.
Koordynatorzy s¹ odpowiedzialni m.in. za zbieranie informacji do
bazy danych, koordynowanie prac nad projektami oraz sta³y kon-
takt z pozosta³ymi uczestnikami przedsiêwziêcia.

Projekt PARTNER wykorzystany zosta³ równie¿ przy przygo-
towywaniu i realizacji Narodowego Planu Rozwoju, którego czê-
�ci¹ s¹ sektorowe programy operacyjne dotycz¹ce konkurencyjno-
�ci gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju obszarów wiej-
skich, rybo³ówstwa, oraz transportu i ochrony �rodowiska, a tak¿e
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. NPR
stanowi podstawê negocjacji Polski i Unii Europejskiej. Zawiera
propozycje celów, dzia³añ oraz sposobów ich finansowania.

Do bazy PARTNER Urz¹d Gminy w Istebnej zg³osi³ nastêpu-
j¹ce karty projektów aktualizowane i weryfikowane w miarê wpro-
wadzanych zmian i pozyskiwania dokumentacji. Karty projektów
z³o¿one zosta³y na podstawie za³o¿eñ bud¿etowych wieloletniego
planu inwestycyjnego (za³¹cznik nr 8 do uchwa³y bud¿etowej Rady
Gminy Istebna z dn. 30.01.2004):

Nr karty projektu w bazie PARTNER - 514

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR - Dzia³anie 3.1 - Obszary wiejskie

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych 3 - Infrastruktura podstawowa
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 31 - Infrastruktura transportowa
Podkategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 312 - Inwestycje materialne
Planowany okres realizacji 2004 - 2006
Szacunkowa warto�æ inwestycji netto w EURO * 340000
Beneficjent g³ówny Urz¹d Gminy w Istebnej

Modernizacja istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego dróg
gminnych w Istebnej

Tytu³ projektu
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Nr karty projektu w bazie PARTNER - 963

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR - Dzia³anie 1.2 - Infrastruktura ochrony �rodowiska

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych 3 - infrastruktura podstawowa
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 34 - infrastruktura �rodowiska
Podkategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 345 - oczyszczanie �cieków
Planowany okres realizacja 2004 - 2006
Szacunkowa warto�æ inwestycji netto w EURO * 2192897
Beneficjent g³ówny Urz¹d Gminy w Istebnej

Nr karty projektu w bazie PARTNER - 983

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR - Dzia³anie 3.1 - Obszary wiejskie

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych 1 - Sektor produkcyjny
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 17 - Turystyka
Podkategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 171 - Inwestycje materialne
Planowany okres realizacji 2004 - 2006
Szacunkowa warto�æ inwestycji netto w EURO * 58000
Beneficjent g³ówny Urz¹d Gminy w Istebnej

Nr karty projektu w bazie PARTNER - 1071

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR - Dzia³anie 3.1 - Obszary wiejskie

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych 3 - Infrastruktura podstawowa
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 34 - Infrastruktura �rodowiska
Podkategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 341 - Ochrona powietrza
Planowany okres realizacji 2005
Szacunkowa warto�æ inwestycji netto w EURO * 70570
Beneficjent g³ówny Urz¹d Gminy w Istebnej

Nr karty projektu w bazie PARTNER -1072

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR - Dzia³anie 3.1 - Obszary wiejskie

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych 3 - Infrastruktura podstawowa
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 34 - Infrastruktura �rodowiska
Podkategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 341 - Ochrona powietrza
Planowany okres realizacji 2005
Szacunkowa warto�æ inwestycji netto w EURO * 152584
Beneficjent g³ówny Urz¹d Gminy w Istebnej

Nr karty projektu w bazie PARTNER -1073

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR - Dzia³anie 3.1 - Obszary wiejskie

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych 3 - Infrastruktura podstawowa

Budowa oczyszczalni �cieków wraz z kanalizacj¹ sanitarn¹
w Istebnej dla przysió³ków: Andzio³ówka, Tartak i Dzielec

Tytu³ projektu

Modernizacja skoczni narciarskiej oraz O�rodka Sportowo-
Rekreacyjnego �Pod Skoczni¹� w Istebñej

Tytu³ projektu

Termomodernizacja Szko³y Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce,
Gmina Istebna

Tytu³ projektu

Termomodernizacja i remont dachu w Szkole Podstawowej nr 1
w Istebnej

Tytu³ projektu

Budowa ujêcia wody Gañczorka wraz z sieci¹ wodoci¹gow¹
dla Gminy Istebna

Tytu³ projektu
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Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 34 - Infrastruktura �rodowiska
Podkategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 344 -Woda pitna (gromadzenie,

przechowywanie, uzdatnianie i
dystrybucja)

Planowany okres realizacji 2004-2006
Szacunkowa warto�æ inwestycji netto w EURO * 596224
Beneficjent g³ówny Urz¹d Gminy w Istebnej

Budowa ujêcia wody Gañczorka wraz z sieci¹ wodoci¹gow¹
dla Gminy Istebna

Tytu³ projektu

* warto�æ 1 EURO = 4,90 PLN z dn. 08.03.2004 w zaokr¹gleniu

Aktualnie nie zosta³y jeszcze ostatecznie zatwierdzone wszystkie dokumenty stanowi¹ce o mo¿liwo�ci aplikowania o �rodki w
ramach ZPORR, lecz s¹ one w fazie uzgodnieñ i projektowania. Informacje, które docieraj¹ do samorz¹dów lokalnych oparte s¹ w
g³ównej mierze o wersje robocze i projekty dokumentów przygotowywanych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Dokumenty te wraz z opisami, wytycznymi i dodatkowymi informacjami znajduj¹ siê na stronach internetowych: www.silesia-re-
gion.pl, www.zporr.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl. Urz¹d Gminy w Istebnej prowadzi sta³¹ i bie¿¹c¹ wspó³pracê z Wydzia-
³em Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa �l¹skiego w celu uzyskiwania infor-
macji u³atwiaj¹cych poruszanie siê w zagadnieniach dotycz¹cych w³a�ciwego i terminowego przygotowania gminy do aplikowania
wniosków w ramach Funduszy Strukturalnych UE.

Istebna, 2004-03-23 Przygotowa³: Wies³aw Legierski
koordynator programu PARTNER

podinspektor ds. programów i funduszy europejskich
Wydzia³ Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej

Pañstwowa Komisja Wyborcza informuje, ¿e zasady wybiera-
nia pos³ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej okre�lone s¹ ustaw¹ z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

Przepisy ustawy reguluj¹ zasady uczestnictwa w tych wybo-
rach obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej nie bê-
d¹cych obywatelami polskimi.

Okre�lenie �obywatel Unii Europejskiej� obejmuje zarówno
obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w jej kszta³cie
do dnia 30 kwietnia 2004 r., jak obywateli pañstw, które stan¹ siê
cz³onkami Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

Okre�lenie �pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej� obejmuje
zarówno pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej w jej kszta³cie
do dnia 30 kwietnia 2004 r., jak pañstwa, które stan¹ siê cz³onkami
Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

Ilekroæ poni¿ej mowa o �wyborcy� bez bli¿szego okre�lenia,
rozumie siê przez to zarówno wyborców, którzy s¹ obywatelami
polskimi, jak wyborców, którzy s¹ obywatelami Unii Europejskiej
nie bêd¹cymi obywatelami polskimi.

I. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)
Prawo wybierania pos³ów do Parlamentu Europejskiego w Rze-

czypospolitej Polskiej ma:
- ka¿dy obywatel polski, który najpó�niej w dniu g³osowania

koñczy 18 lat, pod warunkiem, ¿e nie zosta³ pozbawiony praw pu-
blicznych lub ubezw³asnowolniony prawomocnym orzeczeniem
s¹du, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzecze-
niem Trybuna³u Stanu,

- obywatel Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelem polskim,
który najpó�niej w dniu g³osowania koñczy 18 lat oraz, zgodnie z

prawem, stale zamieszkuje w Polsce i zosta³ ujêty w sta³ym reje-
strze wyborców, o ile nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w pañstwie cz³onkowskim
Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

II. Prawo wybieralno�ci (bierne prawo wyborcze)
Prawo wybieralno�ci do Parlamentu Europejskiego w Rzeczy-

pospolitej Polskiej ma osoba, która:
- ma prawo wybierania pos³ów do Parlamentu Europejskiego

w Rzeczypospolitej Polskiej,
- najpó�niej w dniu g³osowania koñczy 21 lat,
- nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umy�lnie, �ciga-

ne z oskar¿enia publicznego,
- od co najmniej 5 lat zamieszkuje w Polsce lub innym pañ-

stwie cz³onkowskim Unii Europejskiej.
III. Udzia³ w g³osowaniu
G³osowanie zostanie przeprowadzone w obwodach g³oso-

wania utworzonych:
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w obwodach

g³osowania utworzonych w szpitalach, zak³adach pomocy spo³ecz-
nej, zak³adach karnych oraz aresztach �ledczych,

- za granic¹,
- na polskich statkach morskich.
1. G³osowanie obywateli polskich w miejscu sta³ego zamiesz-

kania w Polsce
Wyborcy bêd¹cy obywatelami polskimi, którzy s¹ zamel-

dowani na pobyt sta³y na obszarze gminy, a nie z³o¿yli wniosku
o wpisanie do sta³ego rejestru wyborców w innym miejscu oraz
wyborcy bêd¹cy obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani

       
 PAÑSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA
       ZPOW-903-5/04                                                                                                                Warszawa, dnia 1 marca 2004 r.
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do rejestru wyborców na w³asny wniosek, na podstawie sta³ego
rejestru wyborców zostan¹ wpisani z urzêdu do spisów wyborców
sporz¹dzanych dla poszczególnych obwodów g³osowania.

Wyborcy, którzy s¹ zameldowani na pobyt czasowy zostan¹ ujê-
ci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt sta³y.

2. G³osowanie obywateli Unii Europejskiej niebêd¹cych oby-
watelami polskimi

Obywatele Unii Europejskiej nie bêd¹cy obywatelami pol-
skimi, stale zamieszkali na obszarze gminy, posiadaj¹cy prawo
wybierania mog¹ uczestniczyæ w wyborach pod warunkiem, ¿e
najpó�niej w 30. dniu po zarz¹dzeniu wyborów z³o¿¹ w urzê-
dzie gminy wniosek o wpisanie do sta³ego rejestru wyborców.

Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
- kserokopiê wa¿nego dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ

wnioskodawcy,
- pisemn¹ deklaracjê, w której wnioskodawca poda: swoje oby-

watelstwo i adres sta³ego zamieszkania w Polsce, nazwê okrêgu
wyborczego albo miejscowo�ci w pañstwie swojego pochodzenia,
gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, o�wiadczenie, ¿e
zamierza korzystaæ z czynnego prawa wyborczego tylko w Polsce
oraz o�wiadczenie, ¿e w pañstwie swojego pochodzenia nie zosta³
pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

Obywatele Unii Europejskiej nie bêd¹cy obywatelami pol-
skimi, którzy nie zostan¹ wpisani do sta³ego rejestru wybor-
ców zgodnie z tymi zasadami nie bêd¹ mogli uczestniczyæ w
wyborach.

Wpisani do sta³ego rejestru wyborców obywatele Unii Euro-
pejskiej niebêd¹cy obywatelami polskim zostan¹ z urzêdu umiesz-
czeni w spisach wyborców w miejscu sta³ego zamieszkania w Pol-
sce. Dopisywanie tych wyborców do spisów wyborców poza miej-
scem sta³ego zamieszkania odbywa siê na analogicznych zasadach,
jak dopisywanie do spisów wyborców obywateli polskich, pod
warunkiem, ¿e zostali oni wpisani do rejestru wyborców w miej-
scu sta³ego zamieszkania.

3. G³osowanie poza miejscem sta³ego zamieszkania
G³osowanie w szpitalach, zak³adach pomocy spo³ecznej, za-

k³adach karnych i aresztach �ledczych
Wyborcy, którzy bêd¹ przebywaæ w dniu wyborów w szpita-

lach, zak³adach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresz-
tach �ledczych zostan¹ wpisani do spisów wyborców sporz¹dzonych
dla obwodów g³osowania utworzonych w tych jednostkach i bêd¹ mogli
g³osowaæ w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby
przebywaj¹ce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Obywatel Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelem polskim
mo¿e zostaæ wpisany do spisu wyborców w wy¿ej wymienionej
jednostce pod warunkiem, ¿e wcze�niej zosta³ wpisany do sta³ego
rejestru wyborców w miejscu sta³ego zamieszkania

Wyborca wpisany do spisu wyborców w wy¿ej wymienionej
jednostce zostanie z urzêdu skre�lony ze spisu w miejscu sta³ego
zamieszkania.

Osoby, które przybêd¹ do wy¿ej wymienionych jednostek w
dniu wyborów, bêd¹ mog³y g³osowaæ w obwodach utworzonych w
tych jednostkach wy³¹cznie na podstawie za�wiadczeñ o prawie
do g³osowania.

G³osowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do
spisu na wniosek wyborcy

Wyborcy, czasowo przebywaj¹cy poza miejscem zameldo-
wania na pobyt sta³y (w tym wyborcy zameldowani na pobyt cza-
sowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chc¹ wzi¹æ
udzia³ w g³osowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni z³o¿yæ
wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek sk³ada siê w urzêdzie gminy, na obszarze której cza-
sowo przebywa wyborca, najpó�niej w 10. dniu przed dniem wy-
borów.

¯o³nierze pe³ni¹cy zasadnicz¹ lub okresow¹ s³u¿bê wojskow¹
oraz pe³ni¹cy s³u¿bê w charakterze kandydatów na ¿o³nierzy za-
wodowych lub odbywaj¹cy æwiczenia i przeszkolenie wojskowe,
ratownicy odbywaj¹cy zasadnicz¹ s³u¿bê w obronie cywilnej poza
miejscem sta³ego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszaro-
wanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rz¹du, Stra¿y Granicz-
nej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz S³u¿by Wiêziennej pe³ni¹cy
s³u¿bê w systemie skoszarowanym, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w
g³osowaniu w miejscu odbywania s³u¿by, powinni z³o¿yæ wniosek
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwo-
dzie w danej miejscowo�ci.

Wniosek sk³ada siê w urzêdzie gminy miêdzy 21. a 14. dniem
przed dniem wyborów. Osoby, które przyby³y do miejsca zakwa-
terowania po tym terminie mog¹ z³o¿yæ wniosek najpó�niej w 2.
dniu przed dniem wyborów.

Wyborcy niepe³nosprawni mog¹ g³osowaæ w wybranym przez
siebie obwodzie g³osowania dostosowanym do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuj¹. W
tym celu powinni oni z³o¿yæ wniosek o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym obwodzie. Wniosek sk³ada siê w urzêdzie gmi-
ny najpó�niej w 10. dniu przed dniem wyborów.

Obywatel Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelem polskim
mo¿e zostaæ dopisany do spisu wyborców w miejscu pobytu cza-
sowego pod warunkiem, ¿e wcze�niej zosta³ wpisany do sta³ego
rejestru wyborców w miejscu sta³ego zamieszkania.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na w³asny wniosek zo-
stanie z urzêdu skre�lony ze spisu w miejscu sta³ego zamieszkania.

G³osowanie na podstawie za�wiadczenia o prawie do g³oso-
wania

Wyborca, który zamierza zmieniæ miejsce pobytu przed dniem
wyborów mo¿e otrzymaæ za�wiadczenie o prawie do g³osowania. Z
za�wiadczeniem takim mo¿na g³osowaæ w dowolnym obwodzie g³o-
sowania w kraju, za granic¹ lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie za�wiadczenia o prawie do g³osowania
sk³ada siê w urzêdzie gminy, w której wyborca bêdzie ujêty w
spisie wyborców, najpó�niej w 2 dniu przed dniem wyborów.

Wyborca, któremu wydano za�wiadczenie o prawie do g³osowa-
nia zostanie z urzêdu skre�lony ze sporz¹dzonego spisu wyborców.

G³osowanie w kraju obywateli polskich stale zamieszka³ych
za granic¹

Obywatele polscy stale zamieszkali za granic¹, którzy bêd¹
przebywaæ w kraju w dniu wyborów, mog¹ wzi¹æ udzia³ w g³oso-
waniu w dowolnym obwodzie g³osowania, je�li przed³o¿¹ obwo-
dowej komisji wyborczej wa¿ny polski paszport oraz dokument
potwierdzaj¹cy, ¿e stale zamieszkuj¹ za granic¹. Dokumentem ta-
kim mo¿e byæ np. karta sta³ego pobytu, dokument potwierdzaj¹cy
zatrudnienie za granic¹ lub dokument potwierdzaj¹cy uprawnienie
do korzystania ze �wiadczeñ ubezpieczenia spo³ecznego za grani-
c¹. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze tak¹
osobê do spisu wyborców, zaznaczaj¹c to w paszporcie przez odci-
�niêcie pieczêci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie prze-
znaczonej na adnotacje wizowe. Obywatele polscy stale zamiesz-
kali za granic¹ mog¹ równie¿ g³osowaæ na podstawie za�wiadcze-
nia o prawie do g³osowania wydanego przez konsula, o ile zostali
na swój wniosek wpisani do spisu wyborców w obwodzie g³oso-
wania utworzonym za granic¹.

4. G³osowanie w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹
Obywatele polscy stale zamieszkali za granic¹ w celu wziê-

cia udzia³u w g³osowaniu powinni z³o¿yæ do w³a�ciwego konsu-
la wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzo-
nym za granic¹.

Obywatel polski, a tak¿e obywatel Unii Europejskiej niebêd¹-
cy obywatelem polskim, stale zamieszka³y w Polsce, a przebywa-
j¹cy czasowo za granic¹, mo¿e zostaæ wpisany do spisu wyborców
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w obwodzie utworzonym za granic¹ pod warunkiem, ¿e wcze�niej
zosta³ wpisany do rejestru wyborców w miejscu sta³ego zamiesz-
kania w Polsce.

Wniosek sk³ada siê ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie
lub telefaksem. W zg³oszeniu podaje siê: nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, miejsce sta³ego zamieszkania oraz numer wa¿nego
paszportu, miejsce i datê jego wydania. Obywatele Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelami polskimi mog¹ podaæ numer innego wa¿nego
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ i musz¹ podaæ dodatkowo
miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym
za granic¹ sk³ada siê najpó�niej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wykaz obwodów g³osowania utworzonych za granic¹ okre�la
Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporz¹dzenia, które jest
publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wy-
kaz tych obwodów g³osowania bêdzie dostêpny równie¿ we wszyst-
kich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego
Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

5. G³osowanie w obwodach g³osowania utworzonych na pol-
skich statkach morskich

Wyborcy przebywaj¹cy w dniu wyborów na polskich stat-
kach morskich, w celu wziêcia udzia³u w g³osowaniu powinni
z³o¿yæ do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wybor-
ców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, ¿e posiadaj¹
za�wiadczenie o prawie do g³osowania.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzo-
nym na polskim statku morskim sk³ada siê najpó�niej w 5 dniu
przed dniem wyborów.

Wykaz obwodów g³osowania utworzonych na polskich stat-
kach morskich okre�la Minister Infrastruktury w drodze rozporz¹-
dzenia, które jest publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wykaz tych obwodów g³osowania bêdzie dostêpny
równie¿ we wszystkich polskich placówkach konsularnych, dele-
gaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie interneto-
wej Pañstwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

6. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu g³osowania
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisuj¹ do

spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
- przed³o¿¹ za�wiadczenie o prawie do g³osowania,
- zostali pominiêci w spisie, je¿eli udokumentuj¹, ¿e stale za-

mieszkuj¹ na terenie danego obwodu g³osowania, a urz¹d gminy
potwierdzi, ¿e nie otrzyma³ zawiadomienia o utracie przez nich pra-
wa wybierania lub o objêciu spisem wyborców w innym obwodzie,

- zostali skre�leni ze spisu w zwi¹zku z umieszczeniem w spi-
sie wyborców w szpitalu lub zak³adzie pomocy spo³ecznej, je¿eli
udokumentuj¹, ¿e opu�cili szpital lub zak³ad pomocy spo³ecznej w
przeddzieñ wyborów,

- s¹ obywatelami polskimi stale zamieszkuj¹cymi za granic¹,
g³osuj¹cymi w kraju na podstawie wa¿nego polskiego paszportu,

- przybyli do szpitala lub zak³adu pomocy spo³ecznej w przed-
dzieñ wyborów.

Terminy wykonania poszczególnych czynno�ci wyborczych
zostan¹ okre�lone postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej o zarz¹dzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. In-
formacja o tych terminach bêdzie dostêpna na stronie internetowej
Pañstwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl, w delegaturach
Krajowego Biura Wyborczego oraz we wszystkich polskich pla-
cówkach konsularnych.

UWAGA! Zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordy-
nacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) �Do-
kumenty wymagane na podstawie przepisów ustawy niesporz¹dzone w jê-
zyku polskim s¹ sk³adane wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski.�

Przew. Pañstw. Kom. Wyborczej - Ferdynand Rymarz

KOMUNIKATY  DLA  ROLNIKÓW
l Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Miêdzy�wieciu zaprasza wszystkich za-
interesowanych do sk³adania wniosków o wpis do ewidencji
producentów.

Wnioski przyjmowane s¹ w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Miêdzy�wieciu,
Miêdzy�wieæ 38.

Czas pracy Biura Powiatowego w okresie od l kwietnia do 31
lipca b.r. od poniedzia³ku do pi¹tku, godz 7.00-19.00. Szczegó-
³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Biurze Powiatowym ARiMR
w Miêdzy�wieciu: Telefon 853 03 23

Formularze wniosków dostêpne s¹ w Biurze Powiatowym AR
i MR, Urzêdach Gmin oraz na stronie internetowej
www.airm.gov.pl

Jednocze�nie informujemy rolników, ¿e w dniach od 15 kwiet-
nia do 15 czerwca br. bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski o dop³aty
bezpo�rednie.

* * *
l Rejonowy Urz¹d Pocztowy w Bielsku Bia³ej informuje,

¿e Rolnik prowadz¹cy gospodarstwo rolne który bêdzie chcia³
skorzystaæ z pomocy unijnej tj. dop³at bezpo�rednich dla rol-
nictwa, musi posiadaæ konto bankowe. Pocztowe konto �Far-
mer� s³u¿y do prowadzenia rozliczeñ gospodarstwa rolnego i
umo¿liwia uzyskanie wsparcia finansowego z Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz funduszy pomocowych.
Pocztowe Konto Farmer mo¿na za³o¿yæ w dowolnym urzêdzie
pocztowym.

* * *
l Informacja dla posiadaczy zwierz¹t gospodarskich
Stosownie do otrzymanego pisma od Wojewódzkiego Leka-

rza Weterynarii w Katowicach nr WIW-HP 62635-25/BSE/03 z
dnia 28.04.2003 r. przy odbiorze zw³ok prze¿uwaczy (byd³o,
owce, kozy) istnieje mo¿liwo�æ korzystania z us³ug firmy SA-
RIA Ma³opolska Sp. z o.o. Wielkanoc.

W wypadku padniêcia zwierzêcia z w/w gatunku nale¿y za-
wiadomiæ Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie tel.
8520626, który opisze przyczynê zgonu i wype³ni odpowiedni¹
dokumentacjê - �Zg³oszenie celem utylizacji�.

Zg³oszenie to nale¿y wys³aæ faxem (obowi¹zek w³a�ciciela
zwierzêcia) do wspomnianej firmy pod nr tel. 012-387 30 61 i
oczekiwaæ na przybycie �rodka transportu.

Jednocze�nie informujê, ¿e na terenie powiatu cieszyñskiego jest
jedna ubojnia byd³a u Pana Karola Chwastka tel. 856 26 23 Dêbo-
wiec ul. Rolnicza 1, gdzie mo¿na dokonywaæ uboju byd³a i ciel¹t.

        GRZYBÓWKA Z£OTOTRZONOWA
Porasta murszej¹-

ce drewno szczegól-
nie buków oraz in-
nych drzew li�cia-
stych. Pojawia siê
kêpkami w 2 lub 3
rzutach do koñca
wrze�nia. W Istebnej
spotykana jest miê-
dzy innymi na górze
Bukowiec, gdzie jest prawdziw¹ ozdob¹ lasu. Grzyb ten, z po-
wodu nieprzyjemnego zapachu jest niejadalny. Równie¿ ze
wzglêdu na jego niewielkie wymiary, nikt nie usi³uje go zbieraæ
w celach spo¿ywczych. Tekst i foto: Jaros³aw Gil
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 pa�dziernika 1995r. �Prawo ³o-
wieckie� (Dz. U. nr 42 poz. 372 z 2002r. tekst jednolity). £owiec-
two jako element ochrony �rodowiska przyrodniczego, w rozumie-
niu ustawy oznacza ochronê zwierz¹t ³ownych (zwierzyny) i go-
spodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz za-
sadami racjonalnej gospodarki rolnej, le�nej i rybackiej.

Zwierzêta ³owne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodo-
we stanowi¹ w³asno�æ Skarbu Pañstwa. Zgodnie z art. 46 wspo-
mnianej ustawy dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu ³owieckiego obo-
wi¹zany jest do wynagradzania szkód wyrz¹dzonych:

1. w uprawach i p³odach rolnych przez dziki, ³anie, jelenie,
daniele i samy,

2. przy wykonywaniu polowania.
Oglêdzin i szacowania szkód, a tak¿e ustalaniu wysoko�ci

odszkodowania dokonuj¹ przedstawiciele zarz¹dcy lub dzier-
¿awcy obwodu ³owieckiego. Na ¿¹danie strony w oglêdzinach,
szacowaniu szkód oraz wysoko�ci odszkodowania uczestniczy
przedstawiciel wla�ciwej terytorialnie izby rolniczej.

W³a�ciciele lub posiadacze gruntów rolnych i le�nych powin-
ni, zgodnie z potrzebami, wspó³dzia³aæ z dzier¿awcami i zarz¹dca-
mi obwodów ³owieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkoda-
mi. W przypadku, gdy pomiêdzy w³a�cicielem lub posiadaczem
gruntu a dzier¿awc¹ lub zarz¹dc¹ obwodu ³owieckiego powsta³ spór
o wysoko�æ wynagrodzenia za szkody, strony mog¹ zwróciæ siê do
w³a�ciwego ze wzglêdu na miejsce powsta³ej szkody organu gmi-
ny w celu mediacji dla polubownego rozstrzygniêcia sporu. Od-
szkodowanie nie przys³uguje:

l. osobom, którym przydzielono grunty stanowi¹ce w³asno�æ
Skarbu Pañstwa jako deputaty rolne na gruntach le�nych.

2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub p³odów rolnych, któ-
rzy nie dokonali ich sprzêtu w terminie odbiegaj¹cym wiêcej ni¿
14 dni od zakoñczenia okresu zbioru tego gatunku ro�lin w danym
regionie, okre�lonego przez wojewodê,

3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, któ-
rzy nie wyrazili zgody na budowê przez dzier¿awcê lub zarz¹dcê
obwodu ³owieckiego urz¹dzeñ lub wykonywanie zabiegów zapo-
biegaj¹cych szkodom,

4. za szkody nieprzekracz¹j¹ce warto�ci 100 kg ¿yta w przeli-
czeniu na l hektar uprawy,

5. za szkody powsta³e w p³odach z³o¿onych w sterty, stogi i
kopce, w bezpo�rednim s¹siedztwie lasu,

6. za szkody w uprawach rolnych za³o¿onych z ra¿¹cym naru-
szeniem zasad agrotechnicznych.

Skarb Pañstwa odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez zwie-
rzêta ³owne objête ca³oroczn¹ ochron¹. Skarb Pañstwa odpowiada
równie¿ za szkody wyrz¹dzone przez wilki w�ród zwierz¹t gospo-
darskich, z wy³¹czeniem drobiu, na terenach, na których nie s¹ one
objête ca³oroczn¹ ochron¹. Za szkody wyrz¹dzone na terenach ob-
wodów ³owieckich le�nych, odszkodowania wyp³aca Pañstwowe
Gospodarstwo Le�ne Lasy Pañstwowe ze �rodków bud¿etu pañ-
stwa, a na terenach obwodów ³owieckich polnych i terenach nie
wchodz¹cych w sk³ad obwodów ³owieckich - wojewodowie. Mi-
nister �rodowiska wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie sposobu po-
stêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za
szkody w uprawach i p³odach rolnych. W my�l tego rozporz¹dze-
nia dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu ³owieckiego informuje w³a-
�ciwy miejscowo zarz¹d gminy o osobach upowa¿nionych do przyj-
mowania zg³oszeñ szkód wyrz¹dzonych przez dziki, ³anie, jelenie,
daniele i sarny w uprawach i p³odach rolnych. W³a�ciciel lub po-
siadacz gruntu, na którym wyst¹pi³a szkoda (czyli poszkodowany)
zg³asza szkodê w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia jej

powstania. Wstêpnego oszacowania i ustalenia szkód
(czyli oglêdzin) dokonuj¹ upowa¿nieni przedstawicie-
le dzier¿awcy lub zarz¹dcy obwodu ³owieckiego przy
udziale poszkodowanego lub jego pe³nomocnika (pe³-

nomocnictwo musi byæ udzielone na pi�mie) oraz na ¿¹danie jed-
nej ze stron przedstawiciela w³a�ciwej terytorialnie izby rolniczej.
Dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu ³owieckiego zawiadamia poszko-
dowanego o terminie oglêdzin lub ostatecznego szacowania szko-
dy. Nieobecno�æ zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje
dokonania oglêdzin lub ostatecznego szacowania szkody. Z oglê-
dzin oraz ostatecznego szacowania szkody sporz¹dza siê protokó³,
który podpisuj¹ szacuj¹cy, poszkodowany oraz przedstawiciel izby
rolniczej danego terenu. Oglêdzin dokonuje siê w terminie 7 dni
od dnia zg³oszenia szkody. W czasie oglêdzin ustala siê: gatunek
zwierzyny która dokona³a szkody, rodzaj i jako�æ uprawy, obszar
ca³ej uprawy oraz przybli¿ony obszar uprawy, która zosta³a uszko-
dzona. Ostatecznego szacowania oraz wysoko�æ odszkodowania
dokonuje siê najpó�niej na dzieñ przed zbiorem uszkodzonej lub
zniszczonej uprawy lub p³odu rolnego. O terminie planowanego
zbioru uszkodzonych upraw poszkodowany jest zobowi¹zany po-
wiadomiæ szacuj¹cego pisemnie, w terminie 7 dni przed zamierzo-
nym zbiorem. Podczas ostatecznego szacowania podobnie jak pod-
czas oglêdzin ustala siê gatunek zwierzyny, która spowodowa³a
szkodê, rodzaj uprawy, obszar ca³ej uprawy oraz czê�æ, która ule-
g³a uszkodzeniu procent zniszczenia uszkodzonej uprawy ; wyso-
ko�æ odszkodowania.

Obliczenia rozmiaru szkody dokonuje siê poprzez pomno¿enie
wielko�ci uszkodzonego obszaru uprawy i procentu jej zniszczenia
(powierzchnia zredukowana) oraz ustalonego plonu.

Wysoko�æ odszkodowania oblicza siê, mno¿¹c rozmiar szkód
przez cenê skupu danego artyku³u rolnego, a w przypadku gd
niejestprowadzony skup - cenê rynkow¹, obowi¹zuj¹c¹ w okre
siê szacowania i rejonie wystêpowania szkody, pomniejszeñ o
nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

Wysoko�æ odszkodowania za szkody wyrz¹dzone przez dzik
na ³¹kach i pastwiskach ustala siê na podstawie ostatecznegi sza-
cowania, uwzglêdniaj¹c warto�æ utraconego plonu (masy zielonej
lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowa-
dzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotne go; koszty te
wylicza siê na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych
oraz warto�ci rynkowej niezbêdnych do wysiania nasion. Je¿eli
szkoda powsta³a i zosta³a zg³oszona bezpo �rednio przed sprzêtem
lub w jego trakcie, dokonuje siê jedynie ostatecznego szacowania.
Nieuprz¹tniêcie p³odów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu osta-
tecznego szacowania wyklucza mo¿liwo�æ ponownego szacowa-
nia, w przypadku dalszego zwiêkszenia siê szkody. Przy ostatecz-
nym szacowaniu szkód wyrz¹dzanych w uprawach rolnych wyma-
gaj¹cych zaorania odszkodowanie ustala siê, je¿eli szkoda powsta³a:

l. w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysoko�ci 25%,
2. w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysoko-

�ci 40%,
3. w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysoko�ci

60%,
w okresie od dnia 11 czerwca - w wysoko�ci 85% wyliczonej

wysoko�ci odszkodowania.
Wyp³aty odszkodowañ dokonuj¹ dzier¿awcy lub zarz¹dcy ob-

wodów ³owieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporz¹dzenia
protoko³u ostatecznego szacowania szkody. Opracowano: �l¹ska
Izba Rolnicza na podstawie ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995r.
Prawo ³owieckie (Dz. U. z 2002r. nr 42 póz. 372) oraz rozporz¹-
dzenia Ministra �rodowiska z dnia 15 lipca 2002r. w sprawie spo-
sobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodo-
wañ za szkody w uprawach i p³odach rolnych.

Przedruk z �Wiadomo�ci Rolniczych�
ODR Bielsko-Bia³a, nr 3/2004 r.

 SZKODY  £OWIECKIE
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Z  LE�NEJ  NIWY
Mija w³a�nie marzec, miesi¹c w którym �nieg pokrywa³ wszyst-

ko wko³o. Po jego stopnieniu las poka¿e czym go cz³owiek �ubar-
wi³� zw³aszcza wokó³ swoich siedzib jak równie¿ wokó³ dróg i
potoków. �mieci poka¿¹ siê i bêd¹ straszyæ mieszkañców - ci zreszt¹
przywykli, a mo¿e nie s¹ ju¿ na nie wra¿liwi oraz wczasowiczów -
z tymi jest ró¿nie. Jedni narzekaj¹ i zabieraj¹ swoje �mieci ze sob¹,
inni uwa¿aj¹, ¿e u siebie ko³o domu to nie, bo wszyscy widz¹ a i wido-
ku z w³asnego okna psuæ nie nale¿y, ale w obcym terenie gdzie jest siê
anonimowym mo¿na opró¿niæ baga¿nik, czy wyczy�ciæ popielniczkê
w³asnego samochodu. Le�nicy jak co roku w porozumieniu ze szko³a-
mi zorganizuj¹ akcjê sprz¹tania. Na terenie Wis³y odbêdzie siê to w
dniach 4 do 8 maja. M³odzie¿ i dzieciaki bêdzie siê edukowaæ, a doro-
�li uspokoj¹ swoje sumienie, ¿e dbaj¹ o �rodowisko.

Rok 2003 by³ dla lasów rokiem z³ym, ze wzglêdu na suszê i
letnie upa³y. Stoki gór zamiast cieszyæ zieleni¹, pokry³y siê br¹zo-
wymi plamami suchych drzew. Sprawcy tego s¹ dwaj : pospolity
grzyb - opieñka miodowa i kornik (w du¿ym uproszczeniu, bo kor-
ników wystêpuj¹cych na �wierku jest wiele). Efekty dzia³alno�ci
wy¿ej wymienionych widaæ w lesie nawet zim¹ gdzie w niektó-
rych fragmentach zaczyna przypominaæ to walkê z wiatrakami. Rok
2004 zapowiada siê podobnie - obym by³ z³ym prorokiem - dlate-
go tak wa¿ne jest terminowe wycinanie drzew chorych, które po-
winno usuwaæ siê w momencie zauwa¿enia �trocinek� sypi¹cych
siê spod kory, a nie dopiero w momencie opadania z niego igie³.
Drewno takie nale¿y okorowaæ, a korê i ga³êzie w miarê mo¿liwo-
�ci spaliæ .Najgorzej, gdy w³a�ciciel lasu warunkuje wycinkê od
tego czy jest kto� chêtny na zakup drewna. Postêpowanie takie pro-
wadzi wprost do niekontrolowanego rozmna¿ania szkodników i
zmarnowania ca³ego fragmentu lasu.

Wszystkim nam zale¿y przecie¿ na tym, ¿eby lasy by³y zdro-
we. Lasy bowiem stanowi¹ wa¿ny element górskiego krajobrazu -
a po to przyje¿d¿aj¹ do nas wczasowicze i tury�ci, by nacieszyæ
oczy ich piêknem.

 23.03.2004
Mgr in¿. Andrzej Klimek Nadle�nictwo Wis³a

PO¯YCZKI DLA MA£YCH
I �REDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

Fundusz Górno�l¹ski S.A. w Katowicach rozpocz¹³ udzie-
lanie po¿yczek dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw z wo-
jewództwa �l¹skiego. Celem programu jest tworzenie nowych
miejsc pracy na terenie województwa �l¹skiego.

Wysoko�æ indywidualnej po¿yczki
Po¿yczka udzielana jest w kwocie od 20 do 500 tysiêcy z³o-

tych. Maksymalna wysoko�æ po¿yczki wynika z przemno¿enia
kwoty 20 tysiêcy z³otych przez liczbê nowych miejsc pracy.

Przeznaczenie po¿yczki. Po¿yczka przeznaczona mo¿e byæ na
dofinansowanie przedsiêwziêcia inwestycyjnego. Finansowaniu
podlegaj¹ tylko wybrane nak³ady na realizacjê projektu, tzn.: �kwa-
lifikowane nak³ady inwestycyjne� przeznaczone m. in. na zakup,
uzbrojenie i rekultywacjê gruntów, budowê lub remont budynków
oraz zakup maszyn i urz¹dzeñ, zakup nowych �rodków transportu.

Struktura finansowania: po¿yczka do 25 % kwalifikowanych
nak³adów inwestycyjnych; udzia³ w³asny Wnioskodawcy min. 25
%; kredyt bankowy (obowi¹zkowy) max. 25%. Fundusz Górno-
�l¹ski wspó³pracuje z bankami dzia³aj¹cymi na terenie wojewódz-
twa �l¹skiego w zakresie finansowania projektów M�P. Lista ban-
ków dostêpna jest na stronie internetowej Funduszu.

Kto mo¿e wnioskowaæ?
Wnioskodawca, aby spe³niaæ warunki kwalifikuj¹ce do otrzy-

mania po¿yczki musi: 1. byæ ma³ym lub �rednim przedsiêbiorc¹ w
rozumieniu Ustawy �Prawo dzia³alno�ci gospodarczej� i prowa-
dziæ dzia³alno�æ od co najmniej 12 miesiêcy; 2. realizowaæ inwe-
stycje w sferze produkcji lub us³ug, w wyniku których powstaj¹
nowe miejsca pracy; 3. posiadaæ zdolno�æ kredytow¹ oraz akcepta-
cjê banku komercyjnego dla dofinansowania przedmiotowego pro-
jektu inwestycyjnego; 4. wykazaæ, ¿e w ci¹gu 6 miesiêcy poprze-
dzaj¹cych z³o¿enie wniosku przedsiêbiorstwo nie zmniejszy³o sta-
nu zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych.

Okres kredytowania � do 7 lat, oprocentowanie � 50 % stopy
redyskonta weksli NBP.

Umorzenie po¿yczki. Istnieje mo¿liwo�æ umorzenia ca³ej czê-
�ci kapita³owej po¿yczki. Mo¿e to nast¹piæ pod warunkiem utwo-
rzenia i utrzymania przez minimum 2 lata zadeklarowanej przez Po-
¿yczkobiorcê ilo�æ miejsc pracy. Szczegó³owe informacje dostêpne
s¹ w Funduszu Górno�l¹skim S.A. Katowice ul. Sokolska 8, Biuro
Programów Pomocowych � www.fgrn.com.pl, centrala tel. 32/20 10
041, 20 08 400, 20 08 417, e-mail: fundusz@fgrn.com.pl, oraz na
stronie internetowej Województwa �l¹skiego � www.silesia-region.pl

PODSUMOWANIE BIBLIOTECZNEGO KONKURSU
25 marca w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Cieszynie

odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu ��l¹ska maska-
rada czyli folk karnawa³ w bibliotece�, zrealizowanego w ra-
mach akcji Ferie z bibliotek¹ 2004. W konkursie wziêli udzia³ czy-
telnicy wszystkich bibliotek publicznych dzia³aj¹cych na terenie
powiatu cieszyñskiego oraz Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cie-
szynie. Celem kulturalnego przedsiêwziêcia by³o przede wszyst-
kim zapewnienie twórczego wypoczynku dzieciom i m³odzie¿y
powiatu cieszyñskiego w okresie ferii zimowych. ��l¹ska maska-
rada...� by³a form¹ rywalizacji na najciekawsz¹ maskê karnawa³o-
w¹, kotylion, nakrycie g³owy lub karnawa³owy rekwizyt. Do kon-
kursu zg³oszonych zosta³o ponad 200 prac plastycznych.

Wspania³¹ kolekcjê prac dzieciêcych, inspirowanych elemen-
tami o charakterze regionalnym zg³osi³a do konkursu Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Istebnej Filia w Jaworzynce. Spo�ród nade-
s³anych przez GBP prac plastycznych, bêd¹cych pok³osiem warsz-
tatów plastycznych, jakie podczas tegorocznych ferii odbywa³y siê
w filii w Jaworzynce nagrody otrzyma³y: Marcelina Heczko i Ane-
ta Heczko.

Wszyscy laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowy-
mi, za� dodatkow¹ atrakcjê stanowi³o wspólne wyj�cie do kina na
film pt. �Gdzie jest Nemo�. Ekspozycjê prac uczestników konkur-
su pt. �Wspomnienie karnawa³u� mo¿na obejrzeæ w sali wystawo-
wej Biblioteki Powiatowej w Cieszynie.

Izabela Kula

Bank Spó³dzielczy w Ustroniu Oddzia³ w ISTEBNEJ
serdecznie zaprasza do korzystania z naszych us³ug.
Oferujemy promocyjny KREDYT WIOSENNY - wysoko�æ

do 5.000,00 z³, bez porêczeñ, okres sp³aty do 18 miesiêcy, ni-
skie oprocentowanie, minimalna prowizja.

Proponujemy równie¿ rachunki oszczêdno�ciowo-rozliczenio-
we ROR, które mo¿na otworzyæ na promocyjnych warunkach,
bez op³at za za³o¿enie, a tak¿e rachunki bie¿¹ce dla osób pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, gdzie prowizja za prowa-
dzenie konta wynosi ju¿ od 15 z³otych miesiêcznie.

Rolnicy mog¹ zak³adaæ rachunki oszczêdno�ciowo - rozlicze-
niowe ROR na dop³aty bezpo�rednie.

Zapraszamy do naszych placówek w Ustroniu, w Wi�le, w
Istebnej oraz do punków kasowych na Jaworzynce i w Konia-
kowie. Zapraszamy równie¿ do korzystania z naszych ban-
komatów w Istebnej i w Ustroniu przy ul. Partyzantów l.

Przyjd� i sam siê przekonaj.
BANK Spó³dzielczy

W USTRONIU Oddzia³ w Istebnej
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Kronika  Policyjna
1. W nocy z 08/09. 03.2004 r. w³amano siê do pawilonu

usytuowanego obok wyci¹gu narciarskiego Szañce w Konia-
kowie. Sprawcy dokonali kradzie¿y trzech par nart, butów nar-
ciarskich oraz deski snowboardowej. Po kilku dniach czê�æ skra-
dzionego sprzêtu odnalaz³a siê niedaleko miejsca w³amania.

2. W dniu 22.03.2004 r. w  Istebnej funkcjonariusze Stra-
¿y Granicznej w Jaworzynce zatrzymali mieszkañca Jawo-
rzynki, który prowadzi³ samochód osobowy marki Polonez
znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

3. W nocy z 22/23.03.2004 r. w Koniakowie nieznany
sprawca u¿ywaj¹c dopasowanego klucza w³ama³ siê do po-
mieszczeñ stolarni, sk¹d zabra³ frezy stolarskie oraz inne na-
rzêdzia na szkodê Spó³dzielni Us³ug i Produkcji w Koniako-
wie. W dwa dni pó�niej wszystkie zabrane narzêdzia zosta³y
podrzucone przed jedn¹ z posesji w Koniakowie w stanie nie-
uszkodzonym.

4. W nocy z 24/25.03.2004 r. na Brzestowym w Istebnej
nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby bocznej w
samochodzie VW Polo wszed³ do wnêtrza tego pojazdu, sk¹d
dokona³ zaboru w celu przyw³aszczenia radia samochodo-
wego marki Sony na szkodê mieszkañca Istebnej.

5. W dniu 27.03.2004 r. na polanie Szarcula w Istebnej
nieznany sprawca w³ama³ siê do zaparkowanego tam samo-
chodu osobowego marki Opel Corsa, sk¹d dokona³ zaboru
sprzêtu turystycznego, odzie¿y, artyku³ów elektronicznych
oraz dokumentów na szkodê mieszkanki Cieszyna oraz oby-
watelki Estonii.

6. W dniu 27.03.2004 r. na Tartaku w Istebnej zatrzyma-
no mieszkañca Koniakowa, który prowadzi³ samochód oso-
bowy marki Honda znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci, po-
mimo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orze-
czonego przez s¹d.

7. W dniu 27.03.2004 r. na Zaolziu kieruj¹cy samocho-
dem marki Daewoo Tico mieszkaniec Rybnika potr¹ci³ pra-
wid³owo id¹cych dwóch pieszych, a nastêpnie odjecha³ z miej-
sca zdarzenia nie udzielaj¹c pierwszej pomocy pokrzywdzo-
nym. Podjête w sprawie czynno�ci doprowadzi³y do zatrzy-
mania kieruj¹cego, któremu pobrano krew do badañ na za-
warto�æ alkoholu oraz zatrzymano prawo jazdy i osadzono w
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiato-
wej Policji w Cieszynie celem wykonania nastêpnych czynno-
�ci z jego udzia³em.

Opracowa³: asp. Leszek Bujok

Mi³o mi poinformowaæ Szanownych Czytelników �Na-
szej Trójwsi�, ¿e w dniu 11.02.2004 roku w siedzibie Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odby³o siê wrê-
czenie odznaczeñ pañstwowych nadawanych przez Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwa�niewskiego.
W�rod odznaczonych znale�li siê tak¿e funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji w Wi�le, którzy za ratowanie ¿ycia osób pod-
czas po¿aru budynku w O�rodku Sportowym �Start� w Wi�le
w sierpniu ubieg³ego roku zostali odznaczeni Krzy¿em Zas³u-
gi za Dzielno�æ. Funkcjonariuszami tymi s¹: St. Post. W³ady-
s³aw Procner oraz St. Post. Tomasz Juraszek. Pragnê podkre-
�liæ, ¿e wymienieni funkcjonariusze podczas prowadzenia dzia-
³añ ratowniczych doznali obra¿eñ cia³a w postaci poparzeñ.

Opracowa³: Asp. Leszek Bujok

z ̄ ycia gimnazjum
MA£Y  JUBILEUSZ  W  GIMNAZJUM !!!

Dnia 30.01.2004r ju¿ po raz pi¹ty odby³a siê Zimowa Spartakiada
M³odzie¿y Gimnazjalnej w Istebnej. Jak co roku, dziêki go�cinno�ci i
ogromnej ¿yczliwo�ci pañstwa Beaty i Janusza Waszutów mogli�my
przeprowadziæ nasze zawody. Ca³a m³odzie¿ zgromadzona licznie na
wyci¹gu ,,Marek� mog³a do woli korzystaæ z darmowych przejazdów
przez ca³y niemal dzieñ! Dla wiêkszo�ci z nich jest to frajda tylko raz
w roku- bo po prostu nie staæ ich na takie szaleñstwo. Zarówno brak
odpowiedniego sprzêtu jak i pieniêdzy nie pozwala w pe³ni wykorzy-
staæ ukrytych czêsto talentów. O ogromnym zainteresowaniu t¹ impre-
z¹ niech �wiadczy fakt, i¿ pierwsi chêtni wypo¿yczaj¹cy sprzêt nar-
ciarski za symboliczn¹ op³atê na ca³y dzieñ zjawili siê u pana  Waszuta
ju¿ ,,grubo przed siódm¹ rano�! Szczê�liwców by³o przesz³o 150 osób-
dla reszty nie starczy³o po prostu ,,desek�.

Jak co roku zgodnie z tradycj¹ najlepsi sportowcy z naszej szko³y
zjechali z góry na nartach, by zapaliæ znicz i wci¹gn¹æ flagê olim-
pijsk¹. Dopiero teraz pan Dyrektor Bogdan Ligocki powita³ wszyst-
kich licznie zgromadzonych i przypomnia³ uczestnikom poszcze-
gólne konkurencje oraz zasady udzia³u w nich. Obfite opady �nie-
gu, jakie w tym dniu towarzyszy³y naszym zmaganiom nie prze-
szkodzi³y w dobrej zabawie. W tym roku szczególny nacisk posta-
wili�my na udzia³ ca³ej klasy w zmaganiach nie tylko sportowych,
ale tak¿e w aktywnym kibicowaniu swoim dru¿ynom, ciekawym
przebraniu, oryginalnych plakietkach pozwalaj¹cych odró¿niæ po-
szczególnych uczniów a przede wszystkim kulturalnym zachowa-
niu siê. Specjalnie do tego celu powo³ana Niezale¿na Komisja pod
przewodnictwem p. Ewy Ko¿doñ-Waligóry wywi¹za³a siê z powie-
rzonego jej zadania na pi¹tkê z plusem! Koronne dyscypliny takie
jak: slalom na nartach i na snowbordzie skupia zawsze najliczniej-
sze grono zawodników. Rywalizacja jest naprawdê ostra, a zwy-
ciêzca tylko jeden! Bieg na nartach powiêkszy³ siê w tym roku o
licznych amatorów, którzy na co dzieñ nie trenuj¹ w klasach spor-
towych. �wiadczy to o tym, ¿e sporty zimowe na naszym terenie
ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ aprobat¹ ze strony m³odzie¿y. Dla tych
osób, które posiadaj¹ zdolno�ci plastyczne i nie tylko by³a konku-
rencja ,,rze�ba na �niegu�. Po raz pierwszy od 5 lat �niegu nie za-
brak³o. Przesz³o 30 kompozycji bardzo ciekawych i orginalnych
figur zdobi³o d³ugo plac wokó³ wyci¹gu ,,Marek�. Jury pod prze-
wodnictwem p. Danuty Konarzewskiej mia³o trudny wybór by wy-
³oniæ t¹ najlepsz¹! Z kolei uczniowie, którzy nie kochaj¹ nart mogli
wykazaæ siê w ,,rzucie do celu�. Przy odrobinie szczê�cia i dobrej
zabawie 4-osobowe reprezentacje klas rywalizowa³y ze sob¹ przy
dopingu kolegów i kole¿anek. Ale najlepsz¹ atrakcja ca³ej Spartakia-
dy jest zawsze ,,Zjazd na byle czym�. W tej konkurencji trzeba wy-
kazaæ siê pomys³owo�ci¹ w wykonaniu najciekawszego a tak¿e du¿¹
odwagê, by na nich zjechaæ i jeszcze zrobiæ najlepszy czas! £¹czna
nota za czas przejazdu i punkty za pojazd daj¹ dopiero I miejsce.
Bezkonkurencyjny , jak siê do tej pory okaza³ siê Tomasz Marekwica
- uczeñ klasy IIIA, który ju¿ po raz 3 z rzêdu króluje w tej dyscypli-
nie. Samo przygotowanie ,,sprzêtu� zajmuje mu oko³o tygodnia. Lubi
majsterkowaæ i z tego s¹ efekty.

Gor¹cy posi³ek i herbatka rozgrza³y uczestników tej wspania³ej
zabawy. O godzinie 14.30 zadowoleni uczniowie rozeszli siê do
domów. Najwytrwalsi zje¿d¿ali do godziny 17.00! Taka masowa
impreza �wiadczy o tym, ¿e mo¿na i trzeba j¹ organizowaæ a takim
ludziom dobrej woli jak pp. Waszutowie w imieniu wszystkich
uczniów naszego Gimnazjum i ca³ego grona pedagogicznego chce-
my powiedzieæ: - ,,dziêkujemy Wam z ca³ego serca�
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WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

SLALOM NA NARTACH
DZIEWCZÊTA                                CH£OPCY
1. Haratyk Agata  IIIF                 1. �wiêty Daniel   IC
2. Kamiñska Monika IIF  2. Waszut W³adys³aw  IIID
3. Zawada Barbara  II E  3. Rucki Stanis³aw  III C
SNOWBORD
1. Nies³anik Mateusz  IIIF
2. Kawulok Józef  II C
3. Ma³yjurek Sylwester II A
BIEG NA NARTACH
DZIEWCZÊTA         CH£OPCY
1. Zawada Agnieszka II C 1. Sikora Tomasz  II C
2. Ligocka Magda II C 2. Kawulok Henryk II H
3. Kubalok Katarzyna I C 3. Gazurek Sebastian I C
RZE�BA W �NIEGU
1. KLASA II C
2. KLASA  III F - ,,DELFINY��
3. KLASA II F - ,,SMOK��
RZUT DO CELU
1. KLASA  I A
2. KLASA III D
3. KLASA  II H

,,ZJAZD NA BYLE CZYM�
1. Marekwica Tomasz kl . IIIA
2. Kubieniec Robert kl. I B
3. Solawa Marek kl. II H
    Byrtus Józef kl. II H
    Dubiel Boles³aw kl. II H
3. Matysiak Beata kl.II A
    Zogata Katarzyna kl. II A
    Bury Barbara kl II A

W dzisiejszym numerze drukujemy pracê uczenni-
cy Zofii Mucha, która w konkursie ekologicznym zdo-
by³a I miejsce.

�wiêty Franciszek z Asy¿u
Jan Pawe³ II jest wyj¹tkow¹ postaci¹, poniewa¿ jako jedyny

papie¿ zauwa¿y³, ¿e przyroda �stoi pod wielkim znakiem zapy-
tania�. Chc¹c pomóc ekologom przyzna³ im patrona. Nie na
darmo zosta³ nim �wiêty Franciszek z Asy¿u. Zrezygnowa³ z
¿ycia, jakie oferowa³ mu jego ojciec, czyli z ¿ycia bogatego
kupca. Wybra³ biedê (któr¹ nazwa³ swoj¹ siostr¹, a tak¿e �Pa-
ni¹, któr¹ musi po�lubiæ) i nêdzê. Jego ojciec nie mog¹c siê z
tym pogodziæ wydziedziczy³ go ze spadku. Jego s³owa zdumie-
wa³y nawet innowierców. Dziêkuj¹c mu za pokazanie prawdzi-
wej ��cie¿ki ¿ycia� mówili:

- Twe kazania sprawiaj¹ i¿ rozpromienia siê �serce stygn¹cego
�wiata�.

Gdyby �wiêty Franciszek ¿y³ w XX wieku to jego s³owa mia-
³yby wiêkszy wp³yw na �wiat, poniewa¿ dzisiejsi ludzie nie doce-
niaj ¹ piêkna, które ich otacza. Za ¿ycia �wiêtego Franciszka, czyli
w XII wieku nie by³o tak wielkiego postêpu techniki, wiêc naj-
wiêksz¹ rozrywk¹ tamtych ludzi by³o, po³o¿yæ siê na trawie i po-
s³uchaæ �piewu ptaków, po dniu spêdzonym w polu. Ludno�æ tam-
tych czasów bardzo dba³a o �rodowisko, poniewa¿ mówili:

- Bóg wybaczy zawsze, cz³owiek czasem, a natura nigdy!
Przyda³aby siê teraz taka osoba jak¹ by³ �wiêty Franciszek z

Asy¿u, poniewa¿ postêp techniki rozwin¹³ siê w bardzo szybkim
tempie, a nikt nie zwraca uwagi na wymieraj¹ce gatunki zwierz¹t i
ro�lin. Nikt nie przejmuje siê dol¹ or³ów, które gin¹ z powodu bra-
ku miejsca zamieszkania i lêgu.

Nie przeszkadza mi rozwój �wiata, ale �zatrzymajmy siê na
chwilê i popatrzmy przed siebie�. Je¿eli nie zaczniemy dbaæ o na-
sz¹ �matkê Ziemiê�, to Ona przestanie dbaæ o nas (np.: za�miecona
gleba przestanie obradzaæ i ulegniemy klêskom g³odowym).

Do wszystkich ludzi!
Patrzmy na �wiat okiem �wiêtego Franciszka z Asy¿u, bo je�li

nie to bêdzie pocz¹tek naszego koñca!!!
Zofia Mucha klasa III �a�

� DOBRZE WIDZI SIÊ TYLKO SERCEM.
NAJWA¯NIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE
DLA OCZU�

Pod takim has³em dnia 26 lutego na zaproszenie Dyrek-
cji Wojewódzkiego O�rodka Chorób P³ucnych dla Dzieci i
M³odzie¿y na Kubalonce odby³o siê spotkanie cz³onków
Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Cieszynie z dzieæ-
mi -pensjonariuszami sanatorium. Przedstawiciele PZN -
pani mgr Halina Massalska-Mielnik i pan Marian Jaku-
ciñski przeprowadzili zajêcia �JAK POMAGAÆ NIEWI-
DOMYM�.

W spotkaniu uczestniczy³o wraz z wychowawcami oko³o
200 dzieci i m³odzie¿y ze wszystkich stron Polski przebywaj¹-
cych na turnusie. Zajêcia trwa³y 2 godziny i mimo omawiania
trudnej tematyki zachowanie uczestników by³o wzorowe. Za-
interesowanie m³odzie¿y ogromne,mali pacjenci zadawali du¿o
ciekawych pytañ, z uwag¹ ogl¹dali przedmioty s³u¿¹ce niewi-
domym w codziennym ¿yciu.

W podziêkowaniu uczestnicy spotkania dedykowali przed-
stawicielom Zwi¹zku Niewidomych przygotowany przez sie-
bie program artystyczny. Uczestnictwo w spotkaniu przyczyni
siê do integracji niewidomych z osobami pe³nosprawnymi. Dzie-
ci pozna³y potrzeby niewidomych a cz³onkowie PZN wynie�li
przekonanie, ¿e m³odzie¿ potrafi prze¿ywaæ kalectwo innych i
chce im pomagaæ.

Zarz¹d Ko³a POLSKIEGO ZWI¥ZKU NIEWIDO-
MYCH w Cieszynie dziêkuje za wzorowe przygotowanie
spotkania i stworzenie atmosfery powagi i wzajemnej ¿ycz-
liwo�ci Kierownikowi Wychowania panu mgr. Stanis³awowi
Cendrzakowi oraz wychowawcom pani mgr Ma³gorzacie
Pawlusiñskiej i pani mgr Annie Kilian.

Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a

Józef Madecki
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OCALMY  OD  ZAPOMNIENIA

G.C.1930/11
Nikn¹ce zawody II

FURMAÑSTWO
Dalszym nikn¹cym zawodem jest furmañstwo. Zawód ten

nie ginie tak nagle, jak tkactwo, lecz z roku na rok maleje z
powodu nieop³acalno�ci.

¯e nasz góral trudni³ siê od dawna furmañstwem, �wiadczy
o tem nazwa wsi, s¹siaduj¹cej z Istebn¹, to jest Koniakowa. Stare
podanie tak tê nazwê t³umaczy: Bardzo dawno ci¹gn¹³ w górê
dolin¹ Olzy trakt, którym kupcy przeje¿d¿ali z towarami z po-
³udnia przez prze³êcz Jab³onkowsk¹ na wschód i pó³noc. Po-
niewa¿ �ród³a Olzy tworz¹ przewa¿nie m³aki i moczary, to te¿
trakt ten bieg³ tam, gdzie jest dop³yw Olzy, Gliniany. Tutaj we-
d³ug podania by³a chatka, ma³a pocz¹tkowo, gdzie kupcy noco-
wali, by nabraæ si³ do przeprawy przez góry, stanowi¹ce dzia³
wód, a¿eby dostaæ siê do doliny rzeki So³y. Ko³o tej chatki po-
wsta³a pó�niej osada, która od tej pierwszej chatki, czyli po na-
szemu izby, izdebki, wziê³a nazwê Izdebna, czyli dzisiejsza Isteb-
n¹. W starych mapach znajduje siê nazwa dawniejsza Izdebna.
Od tej Izdebnej trakt bieg³ stromo pod górê, tote¿ kupcy mieli
wielkie trudno�ci z przepraw¹. Aby im przyj�æ z pomoc¹, jeden
z pierwszych osadników dzisiejszego Koniakowa naby³ w oko-
licy Milówki konia i tym koniem pomaga³ kupcom wyci¹gaæ
fury z towarem na wierzch Ochodzitej. Takim to zbiegiem oko-
liczno�ci nietylko ch³op pomóg³ kupcom, ale i zarazem da³ na-
zwê dzisiejszemu Koniakowu.

Pó�niej, kiedy pobudowano jakie takie drogi, zaczêli górale
je�dziæ do Wieliczki na sól, wo¿¹c j¹ g³ównie kupcom do Ja-
b³onkowa. Pocz¹tkowo mieli wozy drewniane i nie kute ko³a,
zwane �bosoki�� Wozili ze sob¹ drewniane chalbije, które za-
k³adali na ko³o, chc¹c zjechaæ z góry, szczególnie z wysokiej
góry, zwanej Kociyr, z której wdó³ trzeba jechaæ milê (oko³o 7
km). Do Wieliczki by³o trzeba jechaæ tydzieñ. Jednym koniem
przywozi³ furman 10 centów (oko³o 500 kg) soli, za co dosta-
wa³ jako furmankê dziesi¹t¹ czê�æ soli. Po wojnach napoleoñ-
skich, gdy panowa³ ogólny g³ód, zaczêli górale je�dziæ za zbo-
¿em daleko na Wêgry. Furmanka ta trwa³a a¿ do zbudowania
kolei. W zesz³em stuleciu wo¿ono do Wêgierskiej Górki rudê
¿elazn¹, której du¿o w Istebnej kopano, co jeszcze dzi� widaæ z
le¿¹cych poza Glinianym �forotów� i rudziarni. Ruda ta by³a
pono wysoko-procentowa, lecz z powodu ró¿nych malwersa-
cyj kopania zaprzestano.

Od dawna a¿ do obecnych czasów zwozi góral zim¹ drzewo
z zrêbów le�nych, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e dawniej wo¿ono drze-
wo �na p³ow�, to jest do rzek Olzy i Czadeczki, których woda
nios³a jod³y i smereki nieraz z jednego gronia w ró¿ne strony,
pierwsza na pó³noc, a druga na po³udnie. Dzisiaj znów wozi siê
drzewo do kolei.

Od niektórych takich starych zawodowych furmanów mo¿-
na by³o s³uchaæ ca³¹ zimê wieczorami opowiadania o najroz-
maitszych przygodach. Znali oni wszystkie promy na wêgier-
skim Wagu (dop³yw Dunaju). Takiego sta³ego furmana lud zwa³

Kontynuujemy przedruk artykulów Jerzego Probosza, które ukazywa³y siê przed II Wojn¹ �wiatow¹ w
�Gwiazdce Cieszyñskiej�.

Dzisiaj c. d. cyklu �Nikn¹ce zawody� - art. z listopada 1930 r. oraz �Jak wie� �l¹ska obchodzi Wielkanoc� -
art. z 1929 r.

�wieczny furmón�. Jeden z takich furmanów, kiedy nie mia³
chwilowo konia, to ka¿dego rana przypasywa³ guniê powro-
zem, wk³ada³ za guniê placek owsiany, wyci¹gn¹³ wóz z �po-
ciynio� (wozownia), przypina³ nañ ³añcuchy i czê�æ dnia prze-
siedzia³ na wozie, w ten sposób spêdzaj¹c czas, nim kupi³ no-
wego konia.

Inny taki furman mia³ w domu ma³¹ ku�niê, gdzie sobie
zrêcznie wykonywa³ wszelkie prace kowalskie. Raz, jad¹c z Wie-
liczki, oderwa³ jego koñ podkowê. W Podgórzu pod Krakowem
by³a ku�nia przydro¿na. Tam nasz ch³opek wst¹pi³, prosz¹c o
przybicie koniowi podkowy. Nie by³o jeszcze wtedy grzeby-
ków (�ufnali�), to te¿ niebieg³y majster dwa razy grza³ w ogniu
kawa³ ¿elaza, nim zrobi³ jeden grzebyk. Ch³op ba³ siê, ¿e go
drudzy odjad¹, bo pojedynczo wtedy by³o niebezpiecznie je-
chaæ, wiêc mówi kowalowi: �Majsterku, u nas to kowol dwa
grzebyki robi, jak ró¿ zagrzeje�. Kowal porwa³ siê na tak¹ uwa-
gê, rzuci³ ch³opu kleszcze, mówi¹c: �To se zrób sóm, dy� taki
m¹dry�. Ch³op wzi¹³ ¿elazo, zagrza³ i zrobi³ trzy grzebyki, za
drugim razem znów trzy. Majster zdziwiony ju¿ konia nie ku³,
tylko nogê mu trzyma³. Ch³op, przybiwszy koniowi podkowê,
chcia³ p³aciæ, kowal jednak nic nie wzi¹³, zawstydzony zrêcz-
no�ci¹ górala.

Dzisiaj furmañstwojako zawód zanika. Nietylko dlatego, ¿e
kolej coraz bardziej zbli¿a siê do naszych gór, ale te¿ i wszech-
w³adnie naszego ch³opa z biczem wypieraj ¹ wszelkiego rodza-
ju auta i ró¿ne traktory. Stary góral, patrz¹c na nie mówi, ¿e to
dawno by³o prorokowane, ¿e �bedóm wozy je�dziæ bez uoja�
(bez dyszla). W pracy na roli za� zastêpuje konia czêsto krówka
zaprzêgowa, która nietylko wozi, ale i mleko daje, a za kierat
pracuje motor spalinowy, który wkrótce znów ust¹pi elektrycz-
nemu. To te¿ furman i jego przygody ¿yæ bêd¹ tylko w poda-
niach. Mo¿e w niedalekiej przysz³o�ci w samym nawet Konia-
kowie konia ani furmana ju¿ nie bêdzie.

Jerzy Probosz

G.C. 1929/28

JAK WIE� �L¥SKA
OBCHODZI WIELKANOC

W �odwiczyr� sobotni m³odzie¿ �szumnie wyrychtowano�
idzie na �wskrziszyni�. Graj¹ ju¿ tr¹by, rado�nie bij¹ z mo�-
dzierzy a¿ p³osz¹ siê w wie¿y ko�cielnej zimê ca³¹ �pi¹ce �ga-
copiyrze�. Ksi¹dz rado�nie intonuje Allejuja.

Ch³op na kolana pada, sw¹ piê�ci¹ tward¹ w piersi wali i
szepce: �Ach! Jezu odpuszcz tym, co le¿om downo pot trowni-
kym, bo kaj¿dy grzysznikym, ale o Panie zeszlij smi³owanie
dio naszij ojczizny, dio niej krew i blizny my z³ozicz gotowi,
choczby nasze ziczi, ale niech szie szfiyczi wolnoszczi jutrzin-
ka. Jezu! bo godzinka w niewoli to mêki a usz doszcz udrynki
dio nas biydnych ch³opów, nie chcymy Hergottów!! A ³za ciê¿-
ka; ³za jak ¿ar pal¹ca pada na ziemiê przed Twym, Chryste,
majestatem. Je¿isz! Maryja! nie domy!! Kryste uchowej!!! Pa-
niynko Maryjo, uopatruj te¿ uod wszeckigo z³ego. Na to my
telki roki po kany jakich frontach szie tu³ali, ma³o to naszich
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pad³o w �wiatowej wojnie, a potym czeszi, ale Pón Bok moc-
niejszi...

A anio³ek ma³y �puc³aty chroboczek� dziwi siê z gzymsu
o³tarza i my�li sobie: Ach! �wiêty Michole Archaniele, dej miê
ku wojsku stym norodem ze szl¹zokami. Za� ten organ radosny
��ni asz hej daleko i wysoko do ��ómbóczka�� bo latosz rado-
sne Wielkanoc, bo ju¿ braci nie czechmani, wiedz¹ czechmani
sami, co to niewola, m³yny boskie miel¹ pono poma³u, ale z
czechami to szie chutnie zauobraca³o.

W Wielkanoc ko�ció³ zapchany do �imentu; ani byjapko na
ziym nie dolecza³o�. Nie robi siê najmniejszych prac, wszystko
uprzednio przygotowane, w cha³upie czy�ciutko wybielone i
wymyte, w okó³ krzy¿a wieniec nowy z pachn¹cej jedliny.
Doszcz szie boziatko Jezusek naciyrpieli, doszcz! Na stole wiêk-
szy jak zwykle, sztuc wêdzonki i gdzie niegdzie kawa czy her-
bata; �kierego biyda nie szczisko, �dyby na cukier starczi³o to
hej! ale przecaje drogi ryjski i piyñcz grejcarów�.

M³odzie¿ umawia siê na jutrzejsze �szmiergusty�. W drugie
�wiêto od rana ila to uciechy; mo¿me bez karnie �uobloc Halsz-
kym, Jewkym czi Maryszym, ani suchej niczi na ¿odnej nie
beje�. Bo aposto³owie chcieli roznie�æ na ca³y �wiat nowinê o

zmartwychwstaniu, a wiedzieli, ¿e im to najprêdzej baby zro-
bi¹. ̄ ydzi za� chcieli przeciw dzia³aæ i to gwarz¹ce kobiety wod¹
oblewali, tote¿ w �szmiergust wodom dziyfkym chlust!�

Dzieci te¿ maj¹ uciechê, bowiem jaja malowane wynosz¹ w
koszulce na pole i kulaj¹ po trawniku a skowronek wzbija siê w
niebo i nuci hymn pochwalny. Temu, co ten �liczny �wiat tak
m¹drze ufundowa³. Zwyczaj polskiego �wiêconego na �l¹skiej
wsi nie by³ wprowadzony, obecnie go praktykuj ¹ ró¿ne zrze-
szenia. Jeszcze powiem o jednej sierocie. Od maluczka jej ojco-
wie odemrzyli i pas³a najpierw gêsi, pó�niej krowy, nikt jej nie
uczy³, ani edukowa³. W Wielki Pi¹tek kazali jej i�æ do ko�cio³a.
Posz³a do ksiêdza i chce siê spowiadaæ. Ksi¹dz mówi, ¿e dzi�
nie ma spowiedzi: A czemu? No, bo Pan Jezus umar³. - Parcie
to, parcie; na dy przeca byli wszechmocni, a te¿ ich smiyt³o?
dziwi siê biedna sierocina. Te¿ i bo¿a wola zmiecie tych, co im
zdaje siê, ¿e s¹ mo¿e równymi wszechmocnemu, a s¹ tylko pro-
chem i w b³oto siê obróc¹.

O Jezu Chryste, pierwszy raz lato� na wolnym �l¹sku zmar-
twychwsta³y, spraw, by nasze progi siê w niewolê nie dosta³y a¿
na wieki. Amen.

Jerzy Probosz

W artykule poprzednim zasygnalizowa³em g³ówne trudno�ci
zwi¹zane z gwar¹ i jej zapisywaniem. Problemy te wynikaj¹ z niedo-
statków polskiego alfabetu, jak równie¿ z braku mo¿liwo�ci ozna-
czeñ wszystkich specyficznych zmian d�wiêkowych, jakie zacho-
dz¹ w trakcie mówienia. ¯adna wypowied� nie jest na bie¿¹co kon-
trolowana przez mówi¹cego! Nikt nie my�li w trakcie mówienia o
tym, jakiego przypadka gramatycznego ma u¿yæ, jakiego czasu, ja-
kiego trybu, gdzie bêdzie przecinek, wykrzyknik lub kropka. Co naj-
wy¿ej panuje mówca nad ekspresj¹ mowy: natê¿eniem g³osu, wyso-
ko�ci¹ d�wiêku, nad szybkim lub wolnym wypowiadaniem s³ów i
zdañ. Wa¿n¹ rolê w mówieniu odgrywaj¹ indywidualne predyspo-
zycje mówi¹ce � ka¿dy ma w³asny sposób wypowiadania siê. Trze-
ba te¿ uwzglêdniæ mankamenty mowy wynikaj¹ce z budowy jamy
ustnej, np. wada zgryzu, rozszczepienie podniebienia itp.

Nasz jêzyk ojczysty � gwara istebniañska � ma pewien zasób
s³ów, które wyró¿niaj¹ nas w�ród innych regionów Polski. �S³ow-
nik� gwarowy mo¿e jednak byæ zbli¿ony do zasobu leksykalnego
gwar Polski po³udniowej, np. gwar ma³opolskich, takich jak gwary
¿ywiecczyzny, gwary orawskie, podhalañskie, spiskie lub rusnac-
kie. Podobieñstwa wynikaj¹ z historycznych uwarunkowañ i osad-
nictwa ludno�ci na tych terenach. Jedno jest jednak wychwyty-
wane od razu, natychmiast � wymowa! Brzmienie wyrazów!

We�my pod uwagê s³owo �ju¿�. W naszym s³owniku gwaro-
wym zapiszemy je �u��. W trakcie wypowiadania bêdzie ono
przybieraæ bardzo ró¿ne formy d�wiêkowe. Zale¿y to od tego, z
jakimi g³oskami s¹siaduje!

I tak w zdaniu: �Ju¿ idê, mamo!�. Powiemy: �U¿ jidym
mamo!� lub �U� idym, mamo!� albo £u� jidym, mamo!� W alfa-
becie fonetycznym by³oby zapisane tak: �uU� iid?m, mamo!�.
�Mam tego dosyæ!� Po naszemu: �U� tego móm do�æ!� albo: �Usz
tego móm doszæ!�. Zmieniaj¹c s¹siedztwo g³osek, nasze ��� zmie-
ni swoje brzmienie: �Daj mi ju¿ spokój!�, �U� dej mi pokój� lub
�U¿ dej mi pokój� - w naszym jêzyku nie ma takiej sk³adni, ale
chodzi mi tylko przyk³ad! Ka¿dy z tych zapisów jest dobry, do
przyjêcia. Ka¿dy zapis chce oddaæ wiernie brzmienie gwarowe
tego zdania. W innym towarzystwie g³osek, �u��, np. w tekstach

Wymowa i zapis gwary istebniañskiej
bojtek: �Ju¿ siê mi ³aweczka...�- �Uj szie mi ³aweæka...� Lub:
�UJ szie mi ³owiesek ...�.  Podobnie dzieje siê przy zbiegu dwóch
szczelinowych, np. �s� � �z�. Zaobserwujemy to w tek�cie mo-
dlitwy pañskiej: �...ale naj zbaf ode z³ego...� lub w wyrazie: �roz-
s¹dek, rozs¹dzaæ�, np. �rozs¹d� sam�, us³yszymy: �rojsónc sóm�,
ale �rojsóndz dobrzie�, roj za miesziónc (raz w miesi¹cu) . Rów-
nie¿ g³oska �dz�, �d¿�, �d�� zachwuje siê podobnie. �Id� natych-
miast!�, u nas powiemy: �Jiæ poros!� lub �Jiè poros!�. �Nie jed�
szybko!�, u nas: � Nie jaæ chónym!� i �Nie jaè chónym!�. Id� za
stodo³ê � �Jid� za stodo³ym!� lub �Jid� za stodo³ym!�.

Mówi¹c, nie zwracamy uwagi na takie zmiany. Nie sposób
zastanawiaæ siê nad tym. Przy zapisie ma to jednak znaczenie.
Chwila zastanowienia wystarczy, aby zapis by³ poprawny. Nie
bêdziemy wówczas mieæ pretensji, ¿e nie respektuje siê naszej
mowy w pi�mie.

 Najogólniej rzecz ujmuj¹c, zasada jest taka: �¿�, �d¿�, �d��,
�è�, ���, ��� zachowuj¹ tê postaæ w pisowni, je�li po nich wystê-
puje spó³g³oska d�wiêczna lub samog³oska.

Przy zbiegu g³osek szczelinowych, np. s � z , pierwsza prze-
chodzi w �j�, za� przed spó³g³oskami bezd�wiêcznymi przybie-
raj¹ postaæ szczelinowych miêkkich, tj. ���, �æ�, �d��, ���, dlate-
go te¿ zapisa³em w przyk³adzie: �³aweæka�, a nie �³aweczka�.

Przyj¹æ trzeba ostatecznie wniosek jêzykoznawców, takich jak
prof. K. Nitsch, St. B¹k, K. Dejna, J. Bubak, ¿e na naszym tere-
nie wystêpuj¹ g³oski szczelinowe w formie po�redniej, a wiêc:
�è�, ���, ���, �d�, ���. Dla zapisania ich czcionk¹ literack¹ pro-
ponujê pisaæ: �¿iebrok� , �¿iobro�, ��ber�, �cziyrpok�, �Cziadeæ-
ka�, �czitaæ�, �czióngnóæ�, �cziyj�ko�, � d¿i�ka�, �d¿iepro�, d¿i-
waæ szie�, ��winczieæ�, ��nieæ�, �d�wiyrzie�, �szikowny�, �
szcziyrnisko�, �szniyg�, �sziajt�, �szianowaæ�, �szniurowaæ�,
��miych�, ��fieder�, �tfiertka�. Przyk³adów jest wiele a¿ do wy-
czerpania zasobu leksykalnego gwary. Bêdzie to mo¿na zaobser-
wowaæ, gdy zajmiemy siê (my � znaczy tak¿e - Czytelnicy) bu-
dowaniem �S³ownika polsko � istebniañskiego�.

Bardzo czêsto, a jest to s³yszalne jeszcze w Jaworzynce, spó³-
g³oski szumi¹ce wymawiane s¹ na zasadzie opozycji do jêzyka
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Kapela �Wa³asi�
S³ynna, znana, ceniona i lubiana kapela �Wa³asi� koncertu-

je od 20 lat, powsta³a w Istebnej a w obecnym sk³adzie gra 5 lat.
Za³o¿ycielem i kierownikiem kapeli jest Zbigniew Wa³ach,

graj¹cy na skrzypcach. Jest wnukiem artysty malarza Jana Wa-
³acha z Istebnej.

Ponadto kapelê tworz¹: Jan Kaczmarzyk, graj¹cy na altów-
ce; Piotr Kohut, graj¹cy na skrzypcach; Robert Waszut, graj¹cy
na kontrabasie; Jan Wa³ach, syn Zbigniewa, graj¹cy na skrzyp-
cach. Kapela specjalizuje siê w muzyce tradycyjnej.

O kapeli �Wa³asi� mo¿na pisaæ wiele, dzisiaj ograniczê siê
do opisania dokonañ kapeli  w minionym 2003r., a tak¿e wspo-
mnê o planach i pracy w roku bie¿¹cym.

Rok 2003, bardzo pracowity i obfituj¹cy w ciekawe wy-
darzenia rozpocz¹³ siê  z inspiracji czeskiego kompozytora,
nagraniami na p³ytê nowej muzyki do du¿ych spektakli, któ-
ra w sposób artystyczny, nowy pokazuje balet i muzykê jako
widowisko.

Czeskiemu kompozytorowi, który przebywa³ w Polsce, naj-
bardziej �wpad³a w ucho� kapela �Wa³asi�i zaprosi³ j¹ na ty-
dzieñ  do Pragi, gdzie dokonano nagrania p³yty.

polskiego. S¹ to nieliczne przypadki, które u m³odego pokolenia
wzbudzaj¹ �miech. Dzieje siê tak np. w wyrazie: ¯ywiec. U nas,
w Jaworzynce, mówi siê: � Jadym do ¯ifczia�, �By³ech w ¯if-
cziu�, � kupi³ech bóty f Cziaczi�. Podobnie dzieje siê, gdy w jê-
zyku polskim wystêpuje szczelinowa miêkka. Np.: siódma � mój
s¹siad Pawe³ mówi wtedy -  � szódmo�, � na szódmóm�, � do
koszczo³a�, a wiêc wymawia je twardo. Oczywi�cie nie chodzi tu
o jedn¹ osobê. Zjawisko to zaobserwowa³em u wielu osób i to
nie tylko starszych wiekiem.

Z szeregiem naszych spó³g³osek szczelinowych wi¹¿e siê jesz-
cze jedna kwestia. Po nich nigdy nie wystêpuje �y�, chyba tylko
w bardzo nielicznych wyj¹tkach, do których nale¿y �szczypa�-
³uczywo. Wymowa wyrazów wspó³czesnych tej zasadzie tak¿e
podlega: �rzeczywisto�æ� wypowiadamy jako: �rziecziwistoszæ�,
�czy�ciæ� � �cziszcziæ�.

Przy tej okazji warto wspomnieæ o jeszcze jednej osobliwo-
�ci naszej wymowy. Mówi¹c, ¿e w gwarze pojawia siê wymowa
niektórych g³osek szczelinowych na zasadzie opozycji do jêzyka
polskiego, to mimo tego mamy w naszej gwarze pozosta³o�æ tzw.
�mazurzenia�, czyli cechy bardzo typowej dla gwar ma³opolskich.
Na ¿ywiecczy�nie i podhalu mówi¹: �idzies� (idziesz), �be-
dzies�(bêdziesz). W naszej gwarze mamy dwie takie formy. W 3
osobie liczby mnogiej, czasu tera�niejszego �mama krzicóm�
(�mama krzyczy� � w znaczeniu: sprzeciwia siê, gani co� lub ko-
go�). Równie¿ w czasowniku: �spiywaæ�. Te formy zaobserwowa-
³em, lecz mo¿liwe jest ich pojawianie siê w innych wyrazach.

W kolejnych artyku³ach mówiæ bêdê o jeszcze innych zjawi-
skach fonetycznych, np. �r� frykatywnym, tj. �rz�, spalatalizowa-
nym �l�, czyli �¾ �, o nag³osowym �o�, o tzw. prejotacji np. �jid�!�,
�Jistebne�, a tak¿e o wymowie i zapisie nag³osowego �u�.

Rafa³ Wa³ach

W miesi¹cu lutym kapela delegowana przez Staro-
stwo Powiatowe  w Cieszynie uczestniczy³a w Targach
Turystycznych w Mediolanie. By³a to jedyna kapela,
która reprezentowa³a, a równocze�nie promowa³a nasz
region, �l¹sk, a tym samym nasz kraj.

Na prze³omie maja i czerwca kapela zosta³a za-
proszona do Rzymu do udzia³u w VI �wiatowych Re-

kolekcjach Lud�mierskich. Odbywaj¹ siê one z inicjatywy papie-
¿a Jana Paw³a II i gromadz¹ poloniê z ca³ego �wiata. Wtedy te¿
kapela by³a na prywatnej audiencji u papie¿a.

Udzia³ w Rekolekcjach by³ ogromnym prze¿yciem artystycz-
nym i duchowym dla cz³onków kapeli, a tak¿e dla wszystkich
uczestników tych spotkañ.

W czerwcu kapela �Wa³asi� znowu jako jedyna z naszego
kraju wziê³a udzia³ w Targach Turystycznych w Brukseli i Luk-
semburgu, gdzie promowa³a nasz region i kraj przed wej�ciem do
Unii Europejskiej.

W lipcu kapela przygotowa³a i uczestniczy³a w kolejnym ju¿
Miêdzynarodowych Spotkaniach Gajdoszy i Dudziarzy na Steców-
ce. Z roku  na rok uczestniczy w nich coraz wiêcej kapel i solistów.

W miesi¹cu sierpniu br. znowu jako jedyna ekipa z Polski
kapela po raz pierwszy uczestniczy³a w �wiatowym Festiwalu
Muzyki Ulicznej w Ferrarze (W³ochy). Wyboru kapeli dokona³
przedstawiciel organizatora, który przebywa³  w Polsce i sam
stawiaj¹c ostre kryteria przysz³ym uczestnikom � wybra³ w³a-
�nie kapelê �Wa³asi�.

We wrze�niu kapela uczestniczy³a w Festiwalu Muzyki Tra-
dycyjnej w Salzburgu, gdzie prezentowa³a by³a przede wszyst-
kim archaiczna muzyka ludowa i archaiczny strój regionalny.

W miesi¹cu listopadzie wraz  grup¹ cz³onków z Zespo³u
Regionalnego �Koniaków� kapela przebywa³a na Cejlonie, gdzie
prawie 2 tygodnie koncertowa³a  w czasie Miêdzynarodowego
Festiwalu w Sri Lance, go�ci³a te¿ w ambasadzie indyjskiej  i
przyjmowana by³a przez przedstawicieli Ministerstwa Kultury
w Colombo.

Kierownik kapeli �Wa³asi� p. Zbigniew Wa³ach jest zatrud-
niony na pó³ etatu w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej. Z
tego te¿ powodu uczestniczy wraz z kapel¹ prawie we wszyst-
kich imprezach organizowanych przez Urz¹d Gminy i GOK.

Muzyka kapeli u�wietnia tak¿e imprezy, jak: Noworoczne
Spotkania Op³atkowe dla Seniorów w ka¿dej wsi, Jubileusze par
ma³¿eñskich, Zaduszki Istebniañskie itp.

Towarzyszy te¿ zespo³om regionalnym � dzieciêcym i doro-
s³ym z okazji ró¿nych imprez rocznicowych, okoliczno�ciowych
i jubileuszy. Kapela swoj¹ muzyk¹ tradycyjn¹ i wspó³czesn¹
u�wietnia wszystkie wernisa¿e � wystawy malarzy, rze�biarzy,



16  l  Nasza Trójwie� KWIECIEÑ  2004

Wystawê Twórczo�ci Ludowej z okazji TKB organizowane przez
GOK w Istebnej, a czasem tak¿e ¿egna na cmentarzu zmar³ych
twórców ludowych, poetów czy mi³o�ników regionu.

Fachowo�æ Z. Wa³acha w dziedzinie muzyki regionalnej i nie
tylko dostrzegli organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej, któ-
rzy zapraszaj¹ go do jury Wojewódzkiej Komisji Ogólnopolskie-
go Festiwalu Kapel i �piewaków w ¯ywcu, co jest wielkim wy-
ró¿nieniem dla naszego artysty.

A co w 2004r.?
W lutym 2004r. Ponownie kapela zosta³a zaproszona do Rzy-

mu na VII ju¿ �Rekolekcje  Lud�mierskie�, z tym, ¿e zapropono-
wano jej wiêkszy limit miejsc (15 osób) a w poprzednim roku
by³a tylko kapela � 5 osób. To �wiadczy o ¿yczliwym przyjêciu
kapeli przez organizatorów tego spotkania u Ojca �wiêtego i do-
brze rokuje na przysz³o�æ, gdy¿ znowu mo¿e otrzymaæ zwiêkszo-
ny limit miejsc.

W tym poszerzonym sk³adzie spotkali siê tak¿e na prywatnej
audiencji u Ojca �wiêtego.

Aktualnie kapela przygotowuje siê w Bielsku � Bia³ej do przed-
stawienia teatralnego, realizowanego przez re¿ysera Wies³awa
Komasê �Wielki Tydzieñ�.

� O Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pañskim�, które bêdzie
wystawione w bielskim teatrze. Tekst sztuki pochodzi z XVI w.,
muzyka jest podk³adana pod dramaturgiê wydarzeñ. Muzykê
skomponowa³ Józef Skrzek, a kapela �Wa³asi� j¹ wykonuje.

Ponadto kapela przygotowuje siê do wydania p³yty z muzyk¹,
która jest wynikiem wspó³pracy z innymi wykonawcami i zawie-
ra nowe elementy muzyczne, nie tylko tradycyjne. W planach ka-

Kapela �Wa³asi�

KO£O PRZEWODNIKÓW
Beskidzkich i Terenowych PTTK
Ul. Glêboka 56 Tel/Fax 8521-186
43-400 Cieszyn

KURS NA PILOTÓW WYCIECZEK
I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Mamy przyjemno�æ poinformowaæ Pañstwa, ¿e Ko³o
nasze organizuje, pocz¹wszy od kwietnia br., kurs dla kan-
dydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycz-
nych - beskidzkich.

Kandydat powinien posiadaæ �wiadectwo ukoñczenia
przynajmniej szko³y- �redniej. Po ukoñczeniu kursu i zdaniu
odpowiednich egzaminów przed pañstwow¹ komisj¹ zdoby-
wa siê dwa nowe zawody, a tak¿e uprawnienia do kierowa-
nia i prowadzenia wycieczek oraz innych imprez turystycz-
nych, jak równie¿ sprawowania funkcji rezydenta, na terenie
kraju i za granic¹ (od l maja 2004 r. honorowane we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej). Zajêcia na kursie prowadzone
bêd¹ przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, przez co
gwarantujemy wysoki poziom przygotowania kandydatów
do egzaminów pañstwowych..

Kurs (zgodnie z ustaw¹ o us³ugach turystycznych) trwa
rok i obejmuje ³¹cznie 300 godz. zajêæ teoretycznych oraz
11 wycieczek jednodniowych i 4 dwudniowe (w tym jedna
zagraniczna). Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w sali by³ego Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczo-Technicznych przy ul. Kraszewskiego
w Cieszynie co dwa tygodnie w soboty i niedziele w godzi-
nach od 8.00 do 17.00. Ca³kowity kurs kursu - 1050 z³.

Bli¿szych informacji o kursie udziela kierownik kur-
su, kol. Stanis³aw Kawêcki, tel. 0608-311-368 oraz sekre-
tarz kursu, kol. Sabina Kopka tel. 0606-643-805.

peli na ten rok pozostaj¹ wszystkie cykliczne imprezy, ale tak¿e
mog¹ siê zdarzyæ jeszcze inne, nieznane dzisiaj.

Koniecznie nale¿y wspomnieæ o dydaktycznej pracy p. Z.
Wa³acha. Otó¿ 20 lat temu ówczesna dyr. Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej w Koniakowie, pani Maria Chmiel zaproponowa³a mu pracê
instruktora gry na instrumentach ludowych. Garnê³o siê do niego
wielu uczniów, spo�ród których najlepsi dzisiaj to cz³onkowie
zespo³u  �Golec uOrkiestra�, a tak¿e cz³onkowie innych kapel
regionalnych z naszej Trójwsi. Niektórzy z nich s¹ te¿ ju¿ instruk-
torami i szkol¹ kolejne pokolenia muzyków.

Pan Zbyszek pracuje nadal z dzieæmi i m³odzie¿¹, a efekty
jego pracy mo¿na co roku us³yszeæ w czasie �Dni Istebnej�, kie-
dy na estradê w Amfiteatrze �Pod Skoczni¹�  w Istebnej wycho-
dzi ponad 50 dzieci i m³odzie¿y i daj¹ swój koncert. Jest to nieza-
pomniane prze¿ycie nie tylko dla m³odych grajków, którzy ucz¹
siê przecie¿ indywidualnie, ale przede wszystkim dla s³uchaczy.

W tym miejscu p. Zbigniew Wa³ach sk³ada serdeczne podziê-
kowanie  p. Marii Chmiel za jej propozycjê, jej otwarto�æ, dziêki
której rozpoczê³a siê ta jego akcja z ma³ymi artystami, która przy-
nosi owoce i trwa po dzieñ dzisiejszy.

Dziêkuje te¿ p. Wójt Danucie Rabin i dyr. GOK p. E. Legier-
skiej � Niewiadomskiej za ¿yczliwo�æ i wsparcie dzia³alno�ci.

Na podstawie rozmowy z p. Z. Wa³achem
opracowa³a K. Rucka

dok. ze str. 15
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KASETA PROMOCYJNA
O GMINIE ISTEBNA

Gminny O�rodek Kultury pragnie przedstawiæ miesz-
kañcom Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa promocyjn¹
kasetê video o walorach gminy Istebna.

W tre�ci znajduj¹ siê walory przyrodnicze, kulturowe,
turystyczne, inwestycje gospodarcze - ca³o�æ tematów
zwi¹zanych z istotnymi wydarzeniami. Czas emisji - 40
minut. Kasetê mo¿na zamówiæ w siedzibie GOK-u - cena
kasety 23 z³.

Zachêcamy zainteresowanych do nabycia tej¿e kasety.

ZWYCIAJE
WIELKANOCNE
Cias �wiónt Wielkanocnych zacino sie

w Niedzielym Palmowóm roztomajtymi
praktykami kiere zabezpiecia³y ludzi i go-
wied� ³od chorób, ciarów a pole ³od sia-
ranci, zarazy. W tyn dziyñ wsiecy z dzie-
dziny przinosiajóm do ko�cio³a do po-
�wiyncynio kocianki. Same kocianki sóm

symbolym zicio. Kocianka mia³a po po�wiyncyniu wielkóm
moc, kadzóno nióm krowy coby by³y zdrowe i to aji chróni³o
³od ciarownic. Dowano jóm te¿ za ³obrozki �wiyntych, kadzi-
³o sie i kropi³o �wiyncónóm wodóm krowy po ³ocielyniu. Z
ga³ónzek kocianek robi³o sie krziziæki kiere wciska³o sie do
ziymie na polach i to mia³o zapobiyc przed gradami i sklu-
dzaæ urodzje.

We Wielim Tydniu  gazdowie zacinali u� cosi ma³o niewiela
paranciæ w polu, w zogrodzie, sadzili przisadym i we Wielóm
Sobotym po skrzisiyniu trzyn�li w zogrodach drzewami ³owo-
cowymi, coby sie ³obudzi³y po zimie i zaciyny siumnie rodziæ.
Po rezurekcyji trzaby³o uwijaæ du dómu, coby w lecie sie chne-
da skónci³o robotym w polu. Ga�dziny musia³y poziyraæ na kro-
wy bo bezmali we Wieli Pióntek ciarownice kradóm cosi z chly-
wa, z placu i ciarujóm byd³o.

Przed Wielkanocóm i we Wielkómnoc je stra�nie moc zaka-
zów, bo ludzie wierzili zie dusiæki umrzytych sóm w tym ciasie
w zogrodzie. £od Wielkigo �æwortku do Wielkij Soboty  nie
wolno by³o robiæ tartasu, t³óc w stympie zbozio, m³óciæ, mlyæ
na ¿arnach, rómbaæ, przyj�æ, tkaæ i siæ itp Starzi ludzie padali
zie trza w tym ciasie spóminaæ po cichu i w skupiyniu mynkym
i  �mieræ Jezusa Krystusa. W tym ciasie po cha³pach chodzi³y
�Morzany� dwa dziywcióntka z kierych jedna nosi³a ze sebóm
�macianóm lalkym ³owiniónóm w powijok, a drugo mia³a kosi-
ciek do kierego zbiyra³a wajca. Dziywcióntka jak wlaz³y do
cha³py spiywa³y ³o mynce Pana Jezusa.

Z ³obrzyndów  religijnych do dzi�ka mómy zwyciaj strojy-
nio grobu Krystusa, przi kierym na warcie stojóm Stra¿acy.

Jedne ze starsich zwyciajów wielkanocnych sóm zwiónza-
ne z wodóm. We Wieli Piónek wcias rano wsiecy �li do potoka,
abo do studnie sie umyæ w tej wodzie, to mia³o wylycic jak
kiery mio³ jaki choróbska na skórze. Po takim umyciu w zimnej
wodzie nimoc sie mia³a nie chytaæ.

We Wielóm Sobotym poli sie przed ko�cio³ym Judosia. W
tym dniu te¿ chodzi sie �wiynciæ  kie³basym, chlyb, bociek,
wyndzónkym, wajca.

Po�wiyncóne jedzyni jedli w niedzielym. Nigdzi nie wolno
by³o wtedy isæ i nie wolno by³o nic robiæ, ani pomywaæ. We
�miergusty ³od samego rana wsiecy sie polywali. Nejpryndzy
warzili wajca i jak mieli koj�ciciek  bibu³y tó¿ ty wajca zabar-
wili a jak ni tó¿ ni i potym ka¿dy tego waju�ka sko�towo³. Gala-
nio dowali te¿ swojim galankóm s³odki drzewko �lukrecyjym�
(korzynie drzewka kanadyjskigo � kupowali to w Jab³ónkowie),
ale przed tym bili tym drzewkym dziywki po nogach coby ich
nogi nie bola³y, za to poloci dostowali ³od galanek wajca. Mali
ch³apcy za� cikali buækami po nogach dziywciynta. To cikani
buækami i lukrecyjóm mia³o przekozaæ z tego drzewa si³ym
witalnóm za� oblywani sie wodóm je staróm magicznóm prak-
tykóm kieróm kiejsi robi³o sie na wiosnym,  coby by³o przez
lato do�æ deszczu.

Po po³edniu za� sie starzi polywali. A jak sie u� upolywali
tó¿ sie roze�li po cha³pach, poprzewlykali, ³odbyli w chlywie i
potym sie pozbiyrali w jednej cha³pie. Ka¿dy prziniós ze se-
bóm kapcielinym gorzo³ki i jak u� wsiecy byli wroz tó¿ se nej-
pryndzy pospiywali pobo¿ne pie�niæki, potym zaciyni spiywaæ
insi bojtki i jak se u� pospiywali tó¿ sie roze�li. Jak sie rozcho-
dzili zicili se wsieckigo  dobrego i coby na rok zas sie wsiecy w
tym grónie spotkali.

Kiejsi to by³o inaksi zici, teraz u� sie ziodyn nie dziwo ci
trza drzewkami potrzyj�æ po Skrzisiyniu ci ni. Starzi ludzie ma³o
pamiyncóm a nie to Bozie m³odzi.

Dorota Gazurek

ZAPROSZENIE
DO UDZIA£U W WYSTAWIE

Urz¹d Miejski w Prudniku
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Szanowni Pañstwo!
Gmina Prudnik zaprasza do udzia³u w VII Wystawie

Twórców Ludowych i Rzemios³a Artystycznego pograni-
cza polsko-czeskiego, która odbêdzie siê w dniach 4-6. 06.
2004r. w Prudniku (woj. opolskie) w Hali Sportowej
O�rodka Sportu i Rekreacji przy ul. £uczniczej o po-
wierzchni 2.400 m2 - przy Hotelu �Obuwnik�.

Prezentacja obejmowaæ mo¿e wszystkie dziedziny twór-
czo�ci artystycznej. Mog¹ to byæ wieñce ¿niwne, kuk³y, ga-
iki, marzanny, pisanki, wycinanki, palmy, rze�by ludowe,
szopki, koronki, hafty, witra¿e, kowalstwo artystyczne, wy-
roby ceramiczne, gliniane, twórczo�æ garncarska, zdobnic-
two w drewnie, stolarstwo artystyczne, wyroby tkactwa lu-
dowego, malarstwo, inne.

Udzia³ twórców w wystawie jest b e z p ³ a t n y
VII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemios³a Artystycz-

nego pogranicza polsko - czeskiego zosta³a dofinansowana
ze �rodków Unii Europejskiej.

Informacji udziela i pisemne zg³oszenia przyjmuje Wy-
dzia³ Gospodarki Przestrzennej. Promocji i ROZWOJU Gmi-
ny- Urz¹d Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Ko�ciusz-
ki 3, tel. (0-77) 406 62 00, 406 62 56, fax.(0-77) 406 62 28

Termin zg³oszeñ do 30.04.2004r.

Z uwagi na ograniczon¹ powierzchniê hali - liczy siê ko-
lejno�æ zg³oszeñ.

Kartê zg³oszenia mo¿na otrzymaæ w Gminnym O�rod-
ku Kultury, tel. 8556280.
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KONKURS  �DRZEGORZE I MORZANY�
ROZSTRZYGNIÊTY

W pióntek dwanostego marca ³o 10.00 do Gminnego £o�rodka Kultury
w Istebnej przijecha³y na konkurs Morzany i Drzegorze z ca³ych trzóch
dziedzin. W Jury siedzieli Pani Ma³gosia Kiere� przewodniczónco. Ciotka
Zuzka Kawulok, Ciotka Hanka Buro, El¿bieta Legiersko - Niewiadómsko i
dali siê te¿ napytaæ Ujec Jan Kawulok. Przijecha³o ku ko�cio³u as siedym-
dziesiónt dziecek, co nas stra�nie uradowa³o zie tela dziecek siê nauci³o
Morzan i Drzegorzi.

£obrzynt tyn u� u nas downo zaginó³ i jyny nikierzi starzi ludzie je�cie
cosi ma³oniewiela pamiyncóm. Konkurs tyn sk³odo³ siê z dwóch ciyj�ci.
Dziecka nejpryndzy losowa³y trzi pytania ³o morzanach drzegorzach, zwy-
ciajach przedwielkanocnych i na nich ³odpowiada³y a potym dziepro poka-
zowa³y ³obrzynd.

Konkurs
�Dzielny stra¿ak�

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Istebnej og³asza konkurs pla-
styczny dla szkó³ podstawowych pt. �Dzielny Stra¿ak�. Pra-
ce oceniane w kategoriach klas 1-2, 3-4, 5-6, nale¿y przes³aæ
do Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej do koñca kwiet-
nia br. Wszystkie prace bêdzie mo¿na ogl¹daæ w sali wysta-
wowej Gminnego O�rodka Kultury, a prace zwyciêzców po-
jawi¹ siê w przysz³orocznym kalendarzu stra¿ackim.

Kto lubi malowaæ?
Zapraszamy dzieci na zajêcia plastyczne

Szkó³ki Malarskiej
prowadzonej przez Pani¹ Iwonê Konarzewsk¹,

które odbywaj¹ siê
w ka¿dy czwartek w godz. 13.00 - 15.00
w Gminnym O�rodku Kultury, sala nr 1.

Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny.
Wszystkie materia³y (kredki, bloki, itp.)

zapewnia organizator.

Zapraszamy !!!

WYNIKI:
MORZANY
I miyjsce SP 2 Istebna Zaolzie: Ma³gorzata Kajzar, Edyta Legierska
II miyjsce Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie:  Mo-
nika Bielesz, Katarzyna Kulik
III miyjsce SP 1 Jaworzynka: Ewa £acek, Angelika Ma³yjurek
III miyjsce SP 2 Istebna Zaolzie: Angelika Kohut, Angelika
Legierska
III miyjsce SP2 Jaworzynka Zapasieki: Aneta S³owioczek,
Lucyna £acek
WYRÓ¯NIYNIA: Roksana Sikora - �Mali Istebniocy�,  Dag-
mara Sikora - �Mali Istebniocy�, Katarzyna Kajzar - SP 1 Jawo-
rzynka, Klaudia Dragon - SP 1 Jaworzynka
DRZEGORZE
I miyjsce SP 2 Istebna Zaolzie: Kamil Juroszek, Janek Kohut,
Mateusz Zowada
II miyjsce Oddzia³ Przedszkola w Jaworzynce: Bart³omiej
Golik, Krzysztof Kajzar, Jan Ja³owiczor
III miyjsce SP l Jaworzynka: Adam Micha³ek, Józef Juroszek
WYRÓ¯NIYNIA: Andrzej Ja³owiczor - �Mali Istebniocy�,  Da-
rek Ja³owiczor - �Mali Istebniocy�, Andrzej Haratyk - SP 2 Jawo-
rzynka Zapasieki, Pawe³ Ligocki - SP 2 Jaworzynka Zapasieki
Opiekunowie:
SP 1 Jaworzynka - Ma³gorzata Ma³yjurek, Irena £acek
Oddzia³ Przedszkola w Jaworzynce - Maria Klimek
SP 2 Jaworzynka Zapasieki - Ewa �liwka
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie - Joanna Cichy
SP 2 Istebna Zaolzie - Bogus³awa Bocek
,,Mali Istebniocy� - Dorota Gazurek, Barbara Zowada

Dorota Gazurek
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SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT
SAMORZ¥DOWCY
ZIEMI CIESZYÑSKIEJ
NA STOKU Z£OTEGO GRONIA
W dniu 7.03. odby³a siê I Zimowa Spartakiada

Samorz¹dowców Ziemi Cieszyñskiej w slalomie gigancie. Miej-
scem rywalizacji siedemdziesiêciu piêciu uczestników by³ wyci¹g
�Marek� na stoku Z³otego Gronia w Istebnej. Trasa slalomu liczy³a
prawie 500 m, a ustawiono na niej 14 bramek. Ka¿dy zawodnik
przeje¿d¿a³ trasê dwukrotnie, jednak o miejscu w koñcowej klasy-
fikacji decydowa³a nie suma lecz jeden czas - lepszy z dwóch prze-
jazdów. Rywalizacja toczona przy piêknej, s³onecznej pogodzie by³a
bardzo zaciêta. Zanotowano kilka upadków, ale generalnie wszy-
scy byli bardzo zadowoleni. Po zakoñczeniu zawodów odby³a siê
dekoracja zwyciêzców, którzy otrzymali puchary i dyplomy z r¹k
przedstawicieli w³adz Gminy Istebna - Danuty Rabin, Jerzego Mi-
cha³ka, Jana Gazura i Józefa Poloka. Reprezentacja naszej Gminy
w silnej stawce 13 dru¿yn wypad³a bardzo przyzwoicie, zajmuj¹c
w koñcowej klasyfikacji czwarte miejsce. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e
sporty alpejskie nie s¹ u nas szczególnie popularne a ponadto w dwóch
kategoriach wystawili�my tylko jednego zawodnika /do klasyfikacji
koñcowej zalicza³y siê rezultaty dwóch najlepszych zawodników z
danej gminy/ wynik ten trzeba uznaæ za sukces. Wyniki poszczegól-
nych kategorii i koñcowa klasyfikacja dru¿ynowa zamieszczona jest
poni¿ej. Organizatorzy zawodów dziêkuj¹ P. Józefowi Waszutowi,
w³a�cicielowi wyci¹gu �Marek�, za udostêpnienie obiektu, przygo-
towanie trasy i zaplecza technicznego oraz Zwi¹zkowi Komunalne-
mu Ziemi Cieszyñskiej z P. Dyrektorem Bogus³awom Kasperkiem
za pomoc finansow¹.

I ZIMOWA SPARTAKIADA SAMORZ¥DOWCÓW ZIEMI
CIESZYÑSKIEJ W SLALOMIE GIGANCIE

ISTEBNA 7.03.2004

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
pierwsze trzy miejsca i lokaty zawodników z Istebnej

KOBIETY do 40 lat
M-sce            Nazwisko i imiê             Miejscowo�æ

l. ZABINSKA KATARZYNA Cieszyn
2. CZY¯ BARBARA Wis³a
3. PODZORSKA BO¯ENA Brenna
*
5. MACURA URSZULA Istebna
8. IWANEK JADWIGA Istebna
KOBIETY powy¿ej 40 lat

M-sce             Nazwisko i imiê            Miejscowo�æ
l. WINIARSKA GRA¯YNA Ustroñ
2. SZEREMETA MARIA Wis³a
3. WANAT JADWIGA Zebrzydowice
*
11. PIETRASZKO MARIA Istebna
MÊ¯CZY�NI do 40 lat

M-sce             Nazwisko i imiê            Miejscowo�æ
l. PETER JÓZEF Ha¿lach
2. GREN WITOLD Brenna
3. ¯UR BOGUS£AW Brenna
*
6. WASZUT JANUSZ Istebna
27. LEGIERSKI WIES£AW Istebna
MÊ¯CZY�NI powy¿ej 40 lat

M-sce         Nazwisko i imiê               Miejscowo�æ
1. GREÑ ZYGMUNT Brenna

2. WANAT GRZEGORZ Cieszyn
3. WIELGOS JERZY Wis³a
*
6.  KOHUT JACEK Istebna
KLASYFIKACJA MIEJSCOWO�CI - GMIN

  M-sce         Nazwa           Ilo�æ punktów
 l WIS£A 97
 2 BRENNA 92
 3 USTROÑ 90
 4 ISTEBNA 69
 5 CIESZYN 68
 6 CHYBIE 66
 7 SKOCZÓW 53
 8 HA¯LACH 40
 9 DÊBOWIEC 34
10 ZEBRZYDOWICE 33
11 POW. CIESZYN 28
12 JAWORZE 16
13 STRUMIEÑ 7
14 MZD CIESZYN -

opracowali: J. Waszut, J. Kohut

Jedena�cie medali !!!!!!!!!
Podczas Otwartych Ogólnopolskich Spotkañ UKS w Bie-

gach Narciarskich, m³odzie¿ z UKS Istebna przy SP 1 Istebna i
UKS Gimnazjum Istebna na trasach biegowych w Kluszkow-
cach ko³o Nowego Targu zdoby³a ³¹cznie jedena�cie medali w
kategorii m³odzik i dziewcz¹t i ch³opców rocznik 90 i m³odsi.

W pierwszym dniu zawodów tj. 05.03.2004r. nasza m³odzie¿
startowa³a w kategorii m³odzik stylem ³y¿wowym na dystansie 5km.

Dziewczêta
3. miejsce - Zawada Agnieszka
7. miejsce - Ligocka Magdalena
Ch³opcy
2. miejsce - Sikora Tomasz
6. miejsce - Kawulok Henryk
7. miejsce - Biernat Adrian
£¹cznie w tej kategorii startowa³o 170 zawodników
W drugim dniu tj. 06.03.2004r. rozegrano biegi stylem kla-

sycznym w kategorii m³odzik i dzieci rocznik 90 i m³odsi na
dystansie 3km.

M³odzicy dziewczêta
1. miejsce - Zawada Agnieszka
3. miejsce - Ligocka Magdalena
                  ch³opcy
2. miejsce - Kawulok Henryk
6. miejsce - Sikora Tomasz
8. miejsce - Biernat Adrian
Dziewczêta rocznik 90 i m³odsi � dystans 2km.
2. miejsce - Kubalok Katarzyna
8. miejsce - Kawulok Katarzyna
21. miejsce - £acek Joanna
                  ch³opcy
1. miejsce - Gazurek Sebastian
10. miejsce - Kaczmarzyk Adam
18. miejsce - Ligocki Mateusz
£¹cznie wystartowa³o oko³o 500 zawodników
W ostatnim dniu zawodów rozegrano najbardziej emocjo-

nuj¹c¹ konkurencjê � sztafety.
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Jako pierwsi wystartowali m³odzicy zdobywaj¹c srebr-
ny medal (na 25 sztafet) w sk³adzie:

1. Kawulok Henryk
2. Biernat Adrian
3. Sikora Tomasz

TERMINARZ ROZGRYWEK
K.P. �TRÓJWIE�� ISTEBNA

o mistrzostwo kl. A
Sezon 2003/04- runda wiosenna

12.04.04r. LKS Górki Wielkie - KP �Trójwie�� Istebna

18.04.04r. LKS Koñczyce Ma³e - KP �Trójwie�� Istebna

25.04.04r. KP �Trójwie�: Istebna - LKS Strumieñ

01.05.04r. KS Wis³a - KP �Trójwie�� Istebna

03.05.04r. KP �Trójwie�� Istebna - LKS Simoradz

09.05.04r. LKS Pogórze - KP �Trójwie�� Istebna

16.05.04r. KP �Trójwie�� - LKS Brenna

23.05.04r. KKS Zebrzydowice - KP �Trójwie�� Istebna

30.05.04r. KP �Trójwie�� Istebna - LKS Pogwizdów

06.06.04r. LKS Zab³ociæ - KP �Trójwie�� Istebna

10.06.04r. KP �Trójwie�� Istebna - LKS Ochaby

13.06.04r. KS Nierodzim - KP �Trójwie��-

20.06.04r. KP �Trójwie�� Istebna - KS Skoczów II

Szachy to jedna z najstarszych gier
na �wiecie, tym niemniej tj. gra jak
najbardziej nowoczesna, zjednuj¹ca

sobie wielu zwolenników. Niewyczerpane mo¿liwo�ci szachów
i bogactwo zawartych w grze tre�ci, jej nieub³agana, konsekwent-
na logika, a zarazem nieograniczone szerokie pole do popisu
dla niczym nie skrêpowanej twórczej inicjatywy i fantazji spra-
wiaj¹, ¿e szachy wnios³y powa¿ny wk³ad do ogólnej kultury
ludzko�ci.

�GRA MÊDRCÓW�, �GIMNASTYKA MÓZGU� oraz inne
podobne okre�lenia s¹ dowodem szacunku wielu ludzi dla tej
wspania³ej gry.

Czym s¹ w³a�ciwie szachy? Odpowied� nie jest ³atwa.
Szachy s¹ sportem umys³owym, rozwijaj¹cym pewne w³a-

sno�ci intelektu, maj¹ te¿ znamiona sztuki, gdy¿ piêknie roze-
grana partia lub dobrze skomponowane zadanie wzbudzaj¹ za-
chwyt szachistów, podobnie jak poemat, rze�ba czy symfonia
zachwycaj¹ca znawców tych dziedzin.

Poza tym, na co stanowczo zbyt ma³¹ uwagê zwraca siê,
szachy s¹ jednym z najlepszych �rodków przeciw zgubnym na-
³ogom. �mia³o mo¿na twierdziæ, ¿e im wiêcej r¹k naszej m³o-
dzie¿y bêdzie ustawia³o ma³e figurki na czarno-bia³ych polach
szachownic, tym mniej r¹k wyci¹gnie siê do kart i kieliszka...

Tym bardziej cieszy fakt, ¿e od siedmiu lat w Szkole Pod-
stawowej nr l w Jaworzynce szachy ciesz¹ siê tak¹ popularno-
�ci¹, gdzie 12 lutego br. Odby³ siê Gminny Turniej Szachowy.

Dziêki przychylno�ci Gminnego O�rodka Kultury w Isteb-
nej, który ufundowa³ nagrody, turniej sta³ siê jeszcze bardziej
atrakcyjny. Wziê³o udzia³ 53 zawodników. Najlepsi:

kl IV - VI. ch³opcy:
l miejsce - Bart³omiej Juroszek - kl IV
l miejsce - Tomasz Morys - kl V
1 miejsce - Tomasz Stañko - kl VI
2 miejsce - Marek Kohut - kl V

SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT

3 miejsce - Marek Ma³yjurek - kl V
kl IV - VI. dziewczêta:
1 miejsce - Joanna Byrtus - kl V
2 miejsce - Urszula Musur - kl IV
3 miejsce - Sylwia Suszka - kl V
kl I - Vl. ch³opcy:
1 miejsce - Jarek Czepczor - kl III
2 miejsce - Wojciech Ma³yjurek - kl II
3 miejsce - Bartek Rucki - kl II
kl I - III. dziewczynki:
1 miejsce - Ania Sikorska - kl III
2 miejsce - Zuzia Kawulok - kl III

Barbara Br¹czek - Musur

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Drugie rywalizowa³y m³odziczki równie¿ zdobywaj¹c
srebrny medal na 15 sztafet w sk³adzie: 1. Zawda Agnieszka,
2. Legierska Aniela, 3. Ligocka Magdalena

W kategorii dziewcz¹t rocznik 90 i m³odsi (wystarto-
wa³o 24 sztafety), nasze dziewczêta zdoby³y z³oty medal
w sk³adzie: 1. Kubalok Katarzyna, 2. £acek Joanna, 3. Kawu-
lok Katarzyna

Równie¿ ch³opcy pokonuj¹c  36 sztafet zdobyli z³oty
medal biegn¹c w sk³adzie:

1. Ligocki Mateusz
2. Kaczmarzyk Adam
3. Gazurek Sebastian
W ogólnej punktacji zdobyli�my pierwsze miejsce za co

otrzymali�my Puchar Prezesa PZN. Na sukces naszych biega-
czy z³o¿y³ siê ogrom pracy wielu osób. Ogólnie w zawodach
wystartowa³o oko³o 500 biegaczy z ca³ej Polski. Jest to naj-
wiêksza impreza sportowa w ca³ym sezonie zimowym, tym
wiêkszy jest sukces istebniañskich sportowców.

Opr. 07.03.2004
W. Szynka, J. Hulawy, H . Gazurek
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P I £ K A  N O ¯ N A
A JEDNAK KONIAKÓW RASTOKA

I PRZYJACIELE!
Tocz¹ce siê od 22 pa�dziernika w hali gimna-

zjum rozgrywki Istebniañskiej Ligi Pi³ki Halowej o Puchar Pre-
zesa �Kosty� dobieg³y koñca. Rozegrana w dniu 11 marca ostat-
nia kolejka zakoñczy³a najd³u¿szy jak do tej pory halowy turniej
sportowy w historii naszej gminy. Dziesiêæ dru¿yn z Ustronia,
Wis³y, Lalik i oczywi�cie z naszej Trójwsi rywalizowa³o w dwóch
rundach systemem �ka¿dy z ka¿dym� - mecz i rewan¿.

Rozgrywki zakoñczy³y siê niespodziewanym, aczkolwiek ca³-
kowicie zas³u¿onym zwyciêstwem dru¿yny z naszego terenu, wy-
stêpuj¹cej pod nazw¹ �KONIAKÓW RASTOKA I PRZYJACIE-
LE�. Sukces to niespodziewany dlatego, ¿e przed rozgrywkami za
zdecydowanych faworytów uznawano zespo³y Kosty Ustroñ i Proc-
ner Team z Wis³y, które od lat bior¹ udzia³ w rozgrywkach halo-
wych, a zas³u¿ony dlatego, ¿e dru¿yna Rastoki mia³a zdecydowa-
nie najlepszy bilans je�li chodzi o statystykê - najmniej pora¿ek,
najwiêcej strzelonych i najmniej straconych bramek. Z³o¿y³o siê
na to wiele czynników, które sprawi³y, ¿e do�æ przypadkowo po-
sk³adana dru¿yna okaza³a siê najlepsza. ¯elazna konsekwencja w
grze obronnej, szybkie kontrataki, umiejêtno�æ radzenia sobie w
ataku z dru¿ynami �muruj¹cymi� dostêp do w³asnej bramki a wresz-
cie bramkarz Jacek �widerski - uznany za najlepszego w ca³ych
rozgrywkach to g³ówne zalety zwyciêzców. Z osiemnastu rozegra-
nych spotkañ Rastoka wygra³a 15, dwa zremisowa³a i tylko raz
dozna³a goryczy pora¿ki, a �rednia straconych bramek - 1,83 na
mecz to w pi³ce halowej bardzo rzadko spotykany wyczyn. Z³o¿y³
siê na niego wysi³ek wszystkich cz³onków ekipy - mieszkaj¹cych
w Rastoce, b¹d� maj¹cych tam �korzenie� oraz - zgodnie z nazw¹
dru¿yny - ich przyjació³ z Koniakowa Centrum i Istebnej.

Pozosta³e dru¿yny z naszego terenu zajê³y miejsca w �rodku
tabeli. Szczególnie du¿y niedosyt mog¹ odczuwaæ reprezentanci
�REALU JAWORZYNKA�. Mocna personalnie dru¿yna jeszcze
na dwie kolejki przed koñcem mog³a liczyæ nawet na drugie miej-
sce w tabeli. Niestety, dwa ostatnie mecze pi³karzy z Jaworzynki
to prawdziwy koszmar. Tylko jeden punkt w meczach z teore-
tycznie du¿o s³abszymi przeciwnikami i w konsekwencji miejsce
poza podium. Na pociechê pozosta³o indywidualne wyró¿nienie
dla Roberta Czepczora, uznanego najlepszym zawodnikiem z pola.

Najmniej korzystnie zaprezentowa³a siê dru¿yna �CWANIA-
KÓW ISTEBNA�. Kilka s³abszych wyników w trakcie rozgry-
wek spowodowa³o du¿e perturbacje personalne - zawodnicy nie
przychodzili na mecze - czego efektem by³o dopiero szóste miej-
sce w koñcowej tabeli.

Miejsca naszych dru¿yn:
l. KONIAKÓW RASTOKA I PRZYJACIELE 47pkt.
4. REAL JAWORZYNKA 36 pkt.
6. CWANIAKI ISTEBNA 23 pkt.
Ze wzglêdów technicznych opracowanie statystyczne turnieju

- wyniki naszych dru¿yn, pe³n¹ tabelê, pe³ny sk³ad i zdjêcie zwy-
ciêzców - zostanie zamieszczone w nastêpnym numerze.

Opracowa³ Jacek Kohut

Z OSTATNIEJ CHWILI !
Reprezentacja Gminy Istebna  3
Reprezentacja Polski  4
Grali zawodnicy powy¿ej 35 roku ¿ycia (szczegó³y w na-

stêpnym numerze).

SPORT  SPORT  SPORT WSZYSTKO CO WIEM
O KALENDARZACH

Do napisania tej krótkiej notatki zmusi³a mnie publikacja
zamieszczona w gazetce �Nasza Trójwie�� nr 2, autorstwa Ma³-
gorzaty Kiere� dotycz¹ca �Kalendarzy z Istebnej, Jaworzynki i
Koniakowa�. Cieszy, ¿e nareszcie kto� dostrzeg³ i doceni³ to
wydawnictwo i za to serdecznie Ma³gosi Kiere� dziêkujê. Chcia³-
bym jednak sprostowaæ kilka faktów dotycz¹cych tego ostat-
niego wydania. Jak wiem ca³y trud zbierania materia³ów, reda-
gowania, korekty, koszty finansowe druku ponosi niestrudzony
spo³ecznik Józef Micha³ek z Andzio³ówki. On to równie¿ �od-
kry³� Kronikê pana Traczewskiego, przechowywan¹ pieczo³o-
wicie przez Dyrektora Szko³y na Zapasiekach pana Kierczaka.
Co najwa¿niejsze - Józef Micha³ek podj¹³ siê odczytania tej¿e
Kroniki, która jest rêkopisem pisanym niekiedy bardzo nieczy-
telnie. Mo¿na powiedzieæ: Tej Osobie Gmina Istebna zawdziê-
cza swój corocznie wydawany Kalendarz. W powiecie cieszyñ-
skim tylko trzy Gminy oprócz Istebnej wydaj¹ swoje Kalenda-
rze a wydawnictwa te s¹ traktowane jako najlepsza reklama
Gminy, st¹d wszystkie Kalendarze sponsoruj¹ U.G. W naszej
takie sprawy traktuje siê po macoszemu. Obawiam siê ¿e jest to
chyba ostatnia edycja tego rodzaju w naszej Gminie. Co doty-
czy uwag M. Kiere� w sprawie artyku³u J. Juroszka to nie za-
bieram g³osu: jest to wy³¹cznie sprawa miêdzy wy¿ej wymie-
nionymi i by³oby nietaktem, bym wtr¹ca³ siê do tej polemiki.
Uwa¿am jednak, ¿e ka¿da publikacja dotycz¹ca naszej ukocha-
nej � Ojcowizny� jest cenna.

Piotr Majeranowski

(Ta krótka notatka mia³a ukazaæ siê w numerze 3 N. T.)
W nr 3 N.T. Janusz Juroszek w swoim artykule wywo³uje

moje nazwisko, w zwi¹zku z tym chcia³bym mu zadaæ parê py-
tañ (jako historykowi i radnemu).

Dlaczego, je¿eli zna doskonale historiê ocalenia Kroniki
Szko³y na Zapasiekach nie opisa³ tej¿e - czy tak postêpuje hi-
storyk? Niech pó�niej nie dziwi siê zastrze¿eniom dotycz¹cym
jego publikacji.

A teraz pytanie wyborców: Dlaczego radny Janusz Juroszek,
który zna doskonale ciê¿kie realia tworzenia � Kalendarza� nie
wnioskuje na Radzie lub Komisji o minimaln¹ chocia¿ pomoc
finansow¹ dla tego wydawnictwa? Przypuszczam tak¿e, ¿e zgod-
nie z jego sloganem wyborczym Gminna Kasa jest pe³na, �wiad-
cz¹ o tym ostatnie podwy¿ki diet radnych a¿ o 50% (z 100 z³ na
150 z³! za udzia³ w sesjach i posiedzeniach Komisji). Z w³asne-
go do�wiadczenia wiem, ¿e takie podwy¿ki uruchamiaj¹ lawi-
nê innych podwy¿ek. Pytam równie¿ ,dlaczego zniesiono op³a-
tê za gazetkê �Nasza Trójwie��. Dla ogó³u czytelników gazetka
sta³a siê niedostêpna, po prostu nie mo¿na jej otrzymaæ bo -
zgodnie z zasad¹ co za darmo to bior¹ bez umiaru po parê eg-
zemplarzy - powiedzenie dystrybutora. Kogo chciano uszczê-
�liwiæ takimi posuniêciami? Na pewno nie nas - wyborców bo
pieni¹dze (by³aby to spora suma), które przeznaczono na pod-
wy¿ki diet i z op³at za Gazetkê mo¿na by³o przeznaczyæ na inne
cele, nie tylko na Kalendarz ale choæby na usuniêcie �mieci,
które �upiêkszaj¹� nasz¹ Gminê (wystarczy obejrzeæ park i po-
bocza drogi w kierunku Szko³y im J. Londzina).

By³y radny
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UBEZPIECZENIA WSZELKIE
W domu handlowym �U Gazdy� w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist
poniedzia³ek 15.00 17.00
wtorek 9.00 12.00 15.00 17.00
czwartek 9.00 12.00 15.00 17.00
pi¹tek 15.00 17.00
sobota 9.00 12.00

nr tel. 0 601 45 30 46
lub (033) 855 63 10
Pozosta³e godziny praca
w terenie wg. uzgodnieñ

„ Nasza Trójwie�”  - wydaje URZ¥D GMINY  w Istebnej  Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel.85-56-087 - woj. �l¹skie
Adres strony internetowej Gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzêdu Gminy: urzad.gminy@istebna.pl

Redaguje Zespó³ w sk³adzie: Krystyna Rucka, Janusz Waszut, El¿bieta Legierska-Niewiadomska
Sk³ad komputer. i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) 85-10-543, fax (0-33) 85-11-643

Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

Sklep �Meblik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE
I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

PILARKI ,  KOSY,  £AÑCUCHY,  OLEJE
WARSZTAT -  NAPRAWA URZ¥DZEÑ

HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE
NAPRAWA KOSIAREK -  RATY,  SERWIS

Autoryzowany Przedstawiciel �STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

Biuro rozliczeñ podatkowych

�BUCHALTER�
Filia Istebna - Andzio³ówka 844
tel. 855 7624 czynne codziennie

ofe r u je  pe³n¹  obs³ugê  ks iêgowo -podatkow¹,
kadr owo -p ³acow¹ p racown ików d la  F i rm

oraz  osób f i z ycznych  (P IT )
B iu r o  pos iada l i cenc jê  MF n r  7058/98 o raz
ubezp ieczen ie  od  odpowiedz ialno�c i  cyw i lne j

TU iR  C IGNA STU S.A .  n r  po l isy  A167944

Agropolisa S.A. Compensa S.A.
DAEWOO - PTU S.A. Samopomoc S.A. WARTA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych �TUW�
- Korzystne stawki ubezpieczniowe

- Mo¿liwo�æ wyboru firmy
- Zero zwy¿ek za wiek pañ przed 25 rokiem ¿ycia.

P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
l KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

l ZIELONA KARTA
l KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥

l MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUDOWANIA GOSPOD.
l ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. 855 71 02

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
Wtorek - sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)

8.00 do 13.00, tel. 855 64 93

SPRZEDAM KROWÊ
tel. 855 63 41

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 9.00-19.00,

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

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

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

WARTA SA
TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM


