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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Informujemy, ¿e w dniu 24 maja 2004r. (poniedzia-
³ek) w godz. od 9.00 do 12.00 w Gminnym O�rodku
Kultury w Istebnej sala nr 1 pe³niæ dy¿ur bêdzie Radna
Powiatu Cieszyñskiego Ma³gorzata Kiere�.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Podziêkowanie

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim tym miesz-
kañcom Gminy Istebna, którzy z³o¿yli podpisy na mnie jako
kandydata na pos³a do Parlamentu Europejskiego. Dziê-
kujê te¿ tym, którzy sumiennie te podpisy zbierali.

Ma³gorzata Kiere�

13 CZERWCA 2004 r. WYBORY
POS£ÓW DO PARLAMENTU
EUROPELSKIEGO - obwody g³osowania str. 2

26 maja - Dzieñ Matki
Wszystkim Matkom w dniu Ich �wiêta ¿y-

czymy, by ten dzieñ by³ radosny, szczê�liwy,
by przyniós³ Wam to, co najcenniejsze- mi-
³o�æ, szacunek i pamiêæ od najbli¿szych.

Wójt Gminy Rada Gminy
i Zespó³ Redakcyjny

4 maja- Dzieñ Stra¿aka
Drodzy Stra¿acy!

Z okazji Dnia Stra¿aka obchodzonego co roku 4 maja,
w dzieñ Waszego patrona �w. Floriana sk³adam Wam i Wa-
szym rodzinom ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci.
¯yczê Wam wiele satysfakcji z podejmowanych przez Was
zadañ oraz z uczestnictwa w akcjach, w czasie których ra-
tujecie mienie, zdrowie a nawet ¿ycie ludzkie.

Równocze�nie dziêkujê Wam za czynny i chêtny udzia³ w
¿yciu kulturalnym, o�wiatowym i sportowym naszej gminy.

Dziêkujê za popularyzacjê zagadnieñ ochrony przeciw-
po¿arowej w�ród dzieci i m³odzie¿y, co uwidacznia siê osi¹-
ganiem dobrych wyników na Turniejach Wiedzy Po¿arni-
czej ró¿nych szczebli.

Sk³adam te¿ serdeczne ¿yczenia weteranom- stra¿akom
i m³odzie¿y stra¿ackiej.

Wójt Gminy Danuta Rabin

l Z okazji przyst¹pienia Polski, Czech i S³owacji do Unii Europej-
skiej w dniu 1 maja 2004r. na �Trójstyku� w Jaworzynce odby³o siê
spotkanie przedstawicieli w³adz gmin przygranicznych. Ze strony na-
szej gminy udzia³ wziêli  Józef Micha³ek - Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny oraz Józef Polok -  Przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty RG. Spotkanie
zakoñczy³o siê symbolicznym postawieniem  �mojki�
l W dniach 1-2 maja br. w³adze gminy i Radni uczestniczyli w Pikniku

Le�nym organizowanym przez Nadle�nictwo Wis³a oraz Ko³a £owieckie.

SPRZ¥TANIE GMINY
Dzieñ 30 kwietnia br. og³oszony zosta³ dniem sprz¹tania naszej

Gminy. Akcja by³a wspóln¹ inicjtayw¹ wszystkich Szkó³z terenu gminy
Istebna, Nadle�nictwa Wis³a, Powiatowego Zarz¹du Dróg w Cieszynie,
Komisariatu Policji w Wi�le, Gminnego O�rodka Kultury i Urzêdu Gmi-
ny w Istebnej. Do sprz¹tania gminy przed wej�ciem do wspólnoty pañstw
UE zapraszono równie¿ zak³ady pracy i wszystkich mieszkañców gminy.

W czasie akcji zebrano 2 tysi¹ce worków �mieci. Wszystkim bior¹-
cym udzia³ w akcji tj. m³odzie¿y szkolnej, nauczycielom oraz miesz-
kañcom gminy w imieniu organizatorów dziêkujê.

Uwaga mieszkañcy Jaworzynki!
Pocz¹wszy od 1 czerwca 2004 r. we wsi Jaworzynka odpady komu-

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

WÓJT GMINY INFORMUJE

Od momentu, gdy radni gminy podjêli uchwa³ê o tym, by
�Nasza Trójwie�� by³a rozdawana bezp³atnie - sta³a siê dla
wielu dotychczasowych czytelników niedostêpna.

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami Czytelników informu-
jê, ¿e zwiêkszamy nak³ad o 400 egzemplarzy.

Apelujê równocze�nie do tych osób, które nie s¹ zaintere-
sowane informacjami zawartymi w �Naszej Trójwsi�, by nie
zabiera³y tej gazetki i pozostawi³y j¹ dla osób, które zechc¹ z
niej skorzystaæ.

  1 MAJA 2004 r. - POLSKA
   W UNII EUROPEJSKIEJ

Po¿egnanie z granic¹
Dnia 30.04.2004 r. w Cieszynie delegacja z Gminnego O�rodka

Kultury w Istebnej uczestniczy³a w symbolicznym �Po¿egnaniu z
granic¹�. Przedstawiciele samorz¹dowców polsko-czeskiego Eurore-
gionu �l¹sk Cieszyñski - Tesinske Slezsko podpisali Deklaracjê Cie-
szyñsk¹. Stwierdzili w niej, ¿e nie zwracaj¹c uwagi na narodowo�æ,
wyznanie i przekonania polityczne wspólnie przyczyniaj¹ siê do roz-
woju i pog³êbienia polsko-czeskiej wspó³pracy na terenie Euroregionu
�l¹sk Cieszyñski.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY - STR. 2
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Jasnowice, Suszki, Szymcze, Las, Gazury, Kiepki, Miki,
Krzy¿owa, Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, Kêpka, Kawule,
Kulonki, Kubale, Micha³ki, Haratyki, Kohuty, Burowie, Szarce, Wojtosze,
Beskid, Matyska, Bryje, Poloki

Mlaskawka, £¹czyna, Ska³a, Zadolina, Brzestowe, Leszczyna, Stecówka, Pie-
troszonka, Murzynka, Andzio³ówka, Bucznik, Po³om, Kawulonka, Tartak-Olza,
Zagroñ, Olecki, Wyszni Pole, Kubalonka, Mra�nice, Wilcze, Tokarzonka, Po-
lanka, Bystre, Dupne, U stawu, Mikszówka, S³owioczonka, B�niokowa,

Zapasieki Dolne i Górne, Szkawlonka, Rozce�cie, Bobczonka, Wielki Po-
tok, Wyrchczadeczka, �liwkula, Siwoniowskie, Stefanka, Szyroki, Krê¿el-
ka, Maciejka, Na Potoku, Zakikula, Kikula, Czadeczka Dolna i Górna, Za
Groñ, Duraje, Ma³yjurki, Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy. £upie-
nie, Korbasy, Bestwiny, £abaje, Dragony, Bi³ki, Droga na £acki, £acki, S³o-
wioki, Ondrusze, Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Buki, Krzy¿owa, Czer-
chla, Byrty, Ma³ysze, Jasie, Czepczory

Czê�æ so³ectwa Koniaków obejmuj¹ca przysió³ki po prawej stronie drogi
krajowej od granicy so³ectwa Istebna do granicy gminy Milówka

Czê�æ so³ectwa Koniaków obejmuj¹ca przysió³ki po lewej stronie drogi kra-
jowej od granicy so³ectwa Istebna do granicy gminy Milówka

Nr
obwodu

g³osowania

Granice obwodu
Siedziba

obwodowej
komisji wyborczej

Gminny O�rodek Kultury
w Istebnej (piêtro)
Istebna 68

Gminny O�rodek Kultury
w Istebnej (parter)
Istebna 68
/Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych/

Szko³a Podstawowa nr 1
w Jaworzynce

Szko³a Podstawowa Nr 1
Koniaków (�wietlica)
/Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych/

Szko³a Podstawowa Nr 1
Koniaków  (I piêtro)

13 CZERWCA 2004 R. /NIEDZIELA/
WYBORY POS£ÓW DO PARLAMENTU EUROPELSKIEGO

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera siê 54 pos³ów do Parlamentu Europejskiego.
Okrêg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa �l¹skiego  Siedziba Okrêgowej Komisji Wyborczej mie�ci siê w

Katowicach. Lokale wyborcze czynne bêd¹ od godz. 8.00 do 22.00
W gminie Istebna utworzono nastêpuj¹ce obwody g³osowania /uchwa³a nr IV/29/2003 Rady Gminy Istebna z dnia 25

lutego 2003r

1

2

3

4

5

Rada Gminy uchwali³a
W dniu 16 kwietnia 2004r. odby³a siê sesja Rady Gminy. Obradom

przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady Józef Micha³ek.
Na sesji Rada Gminy udzieli³a Wójtowi Gminy absolutorium

(sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Istebna z a rok 2003 publi-
kowane jako wk³adka do gazety).

Na sesji podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjne-

go realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale �rodków SAPARD/
modernizacja parku spacerowo rekreacyjnego w Istebnej-Centrum

- w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjne-
go realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale �rodków SAPARD/
modernizacja drogi gminnej Rastoka/

- w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjne-
go realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale �rodków SAPARD/
modernizacja drogi gminnej Bryje-Deje/

- w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego
realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale �rodków SAPARD/mo-
dernizacja drogi gminnej Zimna Woda-Sztoczek/

- w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjne-
go realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale �rodków SAPARD/
rozbudowa oczyszczalni �cieków Glinianne wraz z budow¹ kanaliza-
cji sanitarnej Istebna Centrum/

- w sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o przeznaczeniu
�rodków na finansowanie w 2005 roku inwestycji w ramach realizacji
wieloletnich zadañ inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej
Jaworzynka Krzy¿owa i Istebna - Gazury.

- w sprawie zmian w bud¿ecie gminy Istebna
- zaci¹gniêcia kredytu na czê�ciowe pokrycie inwestycji gminnych /

m.in. na sfinansowanie modernizacji i remontów dróg gminnych i dróg
rolniczych oraz na budowê oczyszczalni i kolektora/

- o utworzeniu  oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawo-
wych

- w sprawie likwidacji Szko³y Filialnej w Kosarzyskach Szko³y Pod-
stawowej Nr 1 im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Koniakowie z dniem
1 wrze�nia br

- w sprawie utworzenia �rodków specjalnych przy placówkach o�wia-
towych Gminy Istebna

- w sprawie absolutorium
- w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
- w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej.
Na sesji omawiano równie¿ Program Ochrony �rodowiska i Gmin-

ny Plan Gospodarki Odpadami z udzia³em   przedstawicieli GIG w
Katowicach.

Ponadto Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej Pani Te-
resa £acek z³o¿y³a sprawozdanie z dzia³alno�ci  O�rodka za 2003 rok.

Teresa £aszewska
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GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

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

W miesi¹cu kwietniu ze stanowisk komputerowych skorzy-
sta³y 593 osoby. Zakoñczy³y siê kursy � Podstawy Obs³ugi Kom-
putera i Podstawy Jêzyka Angielskiego. W zwi¹zku z zaintere-
sowaniem tego typu inicjatyw¹ w�ród mieszkañców gminy Cen-
trum postanowi³o zorganizowaæ kurs jêzykowy po raz drugi.
Poni¿ej podstawowe informacje dotycz¹ce tej propozycji:

KURS � PODSTAWY JÊZYKA ANGIELSKIEGO
Informacje i zapisy � do dnia 25.02.04 w siedzibie GCI �

tel. 8556158
Spotkanie organizacyjne � 28.05.04 � pi¹tek � godz. 17.00

� w siedzibie GCI. Kurs jest bezp³atny
W najbli¿szym czasie Centrum zamierza zorganizowaæ spo-

tkania dla osób bezrobotnych pod nazw¹ �Klub Pracy�. Uczest-
nicy zajêæ klubowych spotykaj¹ siê kilka razy w ustalonych ter-
minach, aby w sposób efektywny zapoznaæ siê z rynkiem pracy.

KLUB PRACY � miejsce spotkañ osób poszukuj¹cych pracy
*  Jak poruszaæ siê na rynku pracy
*  Przygotowanie do rozmowy z pracodawc¹
*  Redagowanie niezbêdnych dokumentów
*  Wymiana do�wiadczeñ z dotychczasowych prób poszu-

kiwania pracy
Informacje � w siedzibie Centrum i pod numerem telefonu

8556158. W siedzibie Centrum mo¿na nabyæ poradnik dla ab-
solwentów szkó³ �rednich, który mo¿e siê okazaæ pomocny w
trudnych chwilach dokonywania przed i pomaturalnych wybo-
rów. Poni¿ej krótka charakterystyka tego wydawnictwa:

WYPRAWKA  MATURZYSTY 2003/2004 � poradnik dla
absolwentów szkó³ �rednich

Forma � p³yta CD � ROM.
Opracowanie � Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Spo³ecznej.
Zagadnienia tematyczne:
- psychologia sukcesu dla pocz¹tkuj¹cych,
- mo¿liwo�ci dalszego kszta³cenia i podnoszenia kwalifika-

cji zawodowych,
- poszukiwanie pracy i zdobywanie pierwszych do�wiad-

czeñ zawodowych,
- zak³adanie w³asnej firmy i prawne aspekty prowadzenia

dzia³alno�ci gospodarczej,
- wolontariat i jego formy,
- szanse i perspektywy dla m³odzie¿y wynikaj¹ce z przyst¹-

pienia do Unii Europejskiej
Publikacja jest bezp³atna.
W Centrum jest mo¿liwo�æ skorzystania z informacji zawar-

tych w �Gazecie Prawnej�. Propozycja ta jest skierowana w stro-
nê tych wszystkich, którzy s¹ zainteresowani prawnymi aspek-
tami dotycz¹cymi pracy, gospodarki, podatków itp.

�GAZETA PRAWNA� � PODATKI, GOSPODARKA, PRA-
CA - Podstawowe dzia³y tematyczne: Podatki, Gospodarka, Pra-
wo Gospodarcze, Praca, Prawo na co dzieñ, Kronika Prawna.

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 stro-
nie internetowej pod adresem: http://www.ug.istebna.pl

Opracowa³:  Jacek Kohut

Zespó³  Szkó³  Ponadgimnazjalnych
w  Istebnej - Zaolziu

og³asza nabór na rok szkolny 2004/05 do

I. Liceum Profilowanego:
Profil:
Us³ugowo-gospodarczy: 30 miejsc
Kszta³towanie �rodowiska: 30 miejsc
2. Zasadniczej Szko³y Zawodowej
klasa wielozawodowa - 30 miejsc
3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
po:
- Zasadniczej Szkole Zawodowej 40 miejsc
- gimnazjum lub o�mioletniej szkole podstawowej 40 miejsc

Termin sk³adania dokumentów: od 17 maja do 18 czerwca.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 855-61-56.

Program zagospodarowania Trójstyku
- modernizacja dróg w Jaworzynce

Wobec zaistnia³ej mo¿liwo�ci aplikowania o fundusze unij-
ne na wspó³pracê transgraniczn¹ dostêpne w ramach Inicjaty-
wy Wspólnoty INTERREG III A Urz¹d Gminy w Istebnej pod-
j¹³ dzia³ania w kierunku realizacji projektu maj¹cego na celu
zagospodarowanie rejonu Trójstyku poprzez rozwój infrastruk-
tury podstawowej, zw³aszcza drogowej. 28 kwietnia br. w s¹-
siedniej Hrèavie odby³o siê robocze spotkanie, na którym spotkali
siê m.in. wójtowie i starostowie gmin le¿¹cych w obszarze przy-
granicznym (Bukovec, Hrèava, Istebna), starosta cieszyñski, sekre-
tarze Euroregionu �l¹sk Cieszyñski - Tì�ínské Slezsko po stronie
polskiej i czeskiej, radni gminy i powiatu cieszyñskiego. Efektem
tego spotkania jest wypracowanie g³ównych za³o¿eñ i celów wspól-
nego, polsko-czesko-s³owackiego projektu pod robocz¹ nazw¹ �Pro-
gram zagospodarowania obszaru Trójstyku Polski, Czech i S³owa-
cji�. Pierwszym etapem tego projektu bêdzie modernizacja dróg
dojazdowych: powiatowej Jaworzynka Krzy¿owa-Trzycatek, gmin-
nej Jaworzynka Polana - £upienie oraz drogi po stronie czeskiej
prowadz¹ce z Bukovca do przej�cia granicznego na £upieniach.
Strona czeska posiada ju¿ projekt dokumentacji technicznej na swój
odcinek drogi, natomiast Gmina Istebna uruchomi³a procedurê za-
mówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej
drogi lokalnej Polana-£upienie. Starosta Cieszyñski, co jest dla nas
bardzo wa¿ne, zdeklarowa³ opracowanie dokumentacji technicz-
nej na drogê powiatow¹ Jaworzynka Krzy¿owa-Trzycatek. Koñ-
cem maja br., kiedy zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem zamówieñ
publicznych zostan¹ ju¿ wy³onieni projektanci, odbêdzie siê spo-
tkanie w celu skoordynowania technicznych prac projektowych tak,
aby modernizacja wszystkich dróg objêtych projektem by³a spój-
nym, kompleksowym rozwi¹zaniem komunikacyjnym w tym ob-
szarze. Projekt zagospodarowania Trójstyku przygotowywany bê-
dzie po og³oszeniu ostatecznych wytycznych i dokumentów  Ini-
cjatywy Wspólnoty INTERREG III A, co ma nast¹piæ nie wcze-
�niej ni¿ w lipcu br. Zak³adaj¹c uruchomienie programu na jesieni
br. realnym jest terminowe przygotowanie ca³o�ci wymaganej do-
kumentacji ³¹cznie z obowi¹zkowym studium wykonalno�ci w celu
z³o¿enia wniosku o dofinansowanie. Mamy nadziejê na powodze-
nie ca³ego przedsiêwziêcia, a obiecuj¹ca dobra wola wspó³pracy
strony czeskiej i starosty cieszyñskiego pozytywnie rokuje na po-
wodzenie realizacji projektu z korzy�ci¹ dla gminy Istebna.

Przygotowa³: Wies³aw Legierski
Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej
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Wraz z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej dla przed-
siêbiorców otwieraj¹ siê nowe mo¿liwo�ci w zakresie pozyski-
wania funduszy na rozwój ma³ych i �rednich firm (w skrócie:
MSP). Ramy mo¿liwego wsparcia finansowego w ramach fundu-
szy strukturalnych UE okre�laj¹:

I. Sektorowy Program Operacyjny �Wzrost konkurencyjno�ci
przedsiêbiorstw, lata 2004-2006� znany pod has³em �UNIA DLA
PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNO�Æ�

II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
w tym Dzia³anie 2.5 � Promocja przedsiêbiorczo�ci, Dzia³anie 3.4
� Mikroprzedsiêbiorstwa.

Ad I. SPO �Wzrost konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw� - Prio-
rytet 2 - Bezpo�rednie wsparcie przedsiêbiorstw

Dzia³anie 2.1 - Wzrost konkurencyjno�ci ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw poprzez doradztwo

Projekty sk³adaæ mog¹ ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa, pro-
wadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem
mikroprzedsiêbiorstw innych ni¿ dzia³aj¹cych ponad 3 lata na ryn-
ku, oraz nowopowstaj¹ce MSP oparte na zaawansowanych tech-
nologiach.

Dzia³anie 2.2 - Wsparcie konkurencyjno�ci produktowej i tech-
nologicznej przedsiêbiorstw

2.2.1.Wsparcie dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych in-
westycji (w rozumieniu przepisów UE), polegaj¹cych na utworze-
niu lub rozbudowie przedsiêbiorstwa, zarówno ze sfery produk-
cyjnej jak i us³ugowej oraz na rozpoczêciu w przedsiêbiorstwie
dzia³alno�ci obejmuj¹cej dokonywanie zasadniczych zmian pro-
dukcji, produktu lub procesu produkcyjnego, jak równie¿ wspar-
cie tworzenia miejsc pracy zwi¹zanych z nowymi inwestycjami.

2.2.2.Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiêbiorstw po-
przez pokrycie czê�ci kosztów udzia³u przedsiêbiorców w targach
i wystawach miêdzynarodowych oraz misjach gospodarczych zwi¹-
zanych z targami i wystawami za granic¹.

Dzia³anie 2.3 - Wzrost konkurencyjno�ci ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw poprzez inwestycje

Projekty sk³adaæ mog¹ ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa prowa-
dz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem mi-
kroprzedsiêbiorstw innych ni¿ dzia³aj¹cych ponad 3 lata na ryn-
ku, oraz nowopowstaj¹ce MSP oparte na zaawansowanych tech-
nologiach.

Dzia³anie 2.4 - Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostoso-
wywania  przedsiêbiorstw do wymogów ochrony �rodowiska.

2.4.1 - Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie przeprowadze-
nia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowa-
nego

2.4.2 -  Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki wod-
no-�ciekowej,

2.4.3 - Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie ochrony powie-
trza

2.4.4 - Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki od-
padami przemys³owymi i niebezpiecznymi

Szczegó³owe postanowienia w odniesieniu do obszarów wspar-
cia oraz odbiorców pomocy zosta³y zapisane w Uzupe³nieniu Sek-
torowego Programu Operacyjnego �Wzrost konkurencyjno�ci
przedsiêbiorstw� dostêpnego w internecie m.in. pod adresami:
www.parp.gov.pl, www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ Sektorowym Programem Operacyjnym
�UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKU-
RENCYJNO�Æ� jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej, Departament Zarz¹dzania Programem Wzrostu Kon-
kurencyjno�ci Gospodarki.

Ad II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regio-
nalnego

Dzia³anie 2.5 � Promocja przedsiêbiorczo�ci
W ramach Dzia³ania 2.5 wsparcie uzyskaj¹ projekty s³u¿¹ce za-

pewnieniu kompleksowej pomocy osobom:
- zamierzaj¹cym rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz
- osobom, które w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szko-

leniowego w ramach dzia³ania 2.5 rozpoczê³y dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ w formie mikroprzedsiebiorstwa (rozumiane jako zarejestro-
wanie nowopowsta³ej firmy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami),

w postaci:
a) �wiadczenia us³ug doradczych i szkoleniowych wspieraj¹-

cych zak³adanie i prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej, pole-
gaj¹cych na:

- organizowaniu us³ug informacyjnych z zakresu podstawowych
zasad prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,

- organizowaniu grupowych i indywidualnych us³ug doradczych
i szkoleniowych, umo¿liwiaj¹cych nabywanie umiejêtno�ci nie-
zbêdnych dla prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,

- organizowaniu szkoleñ ukierunkowanych na podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych, po³¹czonych z indywidualnym doradztwem
(coaching) jako czê�ci¹ szkolenia,

- zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem
obejmie okre�lon¹ grupê osób, udzielaj¹c im pomocy doradczej
np. w: diagnozie potrzeb przedsiêbiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju
oraz zakresu potrzebnej pomocy, u³atwianiu dostêpu do zaawan-
sowanych us³ug doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instru-
mentów wsparcia dostêpnych dla mikroprzedsiêbiorstw,

- organizowaniu przedsiêwziêæ grupowych z udzia³em nowo-
powsta³ych mikroprzedsiebiorstw.

b) Rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju
c) Przekazywania pomocy finansowej przys³uguj¹cej po zareje-

strowaniu mikroprzedsiêbiorstwa w formie:
- wsparcia pomostowego,
- jednorazowej dotacji na rozwój dzia³alno�ci
Dzia³anie 3.4 � Mikroprzedsiêbiorstwa
Beneficjentami Ostatecznymi s¹ mikroprzedsiêbiorstwa, które

rozpoczê³y dzia³alno�æ gospodarcz¹ nie wcze�niej ni¿ 3 lata kalen-
darzowe przed momentem z³o¿enia wniosku aplikacyjnego do Dzia-
³ania 3.4, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:

1) zatrudnia³y �redniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników, i
2) osi¹gnê³y roczny obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyro-

bów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równo-
warto�ci w z³otych 2 milionów euro, lub

3) warto�æ aktywów przedsiêbiorstw na koniec jednego z tych
lat, nie przekroczy³a równowarto�ci w z³otych 2 milionów euro,

Typy projektów:
- TYP I: Specjalistyczne us³ugi doradcze dla mikroprzedsiê-

biorstw
Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzaj¹ce-

go innowacyjno�æ w przedsiêbiorstwie, zwiêkszaj¹cego jego kon-
kurencyjno�æ. Mog¹ to byæ projekty zwi¹zane z:

- opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku
zbytu,

- wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
- zdobyciem nowej grupy klientów,
- racjonalizacj¹ przep³ywów finansowych, towarów, materia³ów,

informacji wewn¹trz przedsiêbiorstwa,
- komputeryzacj¹, racjonalizacj¹ logistyki sprzeda¿y towarów i us³ug,
- popraw¹ zarz¹dzania wewn¹trz firmy, itp.

FUNDUSZE   STRUKTURALNE   DLA   PRZEDSIÊBIORCÓW

(dok. na str. 5)
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Specjalistyczne us³ugi doradcze nie obejmuj¹ doradztwa sta³e-
go, zwi¹zanego z codzienn¹ dzia³alno�ci¹ operacyjn¹ przedsiêbior-
stwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

- TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbiorstw
Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofi-

nansowanie inwestycji zwi¹zanych z:
- utworzeniem, rozbudow¹ lub nabyciem przedsiêbiorstwa,
- rozszerzeniem zakresu dzia³alno�ci gospodarczej,
- rozpoczêciem w przedsiêbiorstwie dzia³añ obejmuj¹cych doko-

nywanie zasadniczych zmian produkcji b¹d� procesu produkcyjnego
- zmian¹ wyrobu lub us³ugi, w tym tak¿e zmian¹ w zakresie spo-

sobu �wiadczenia us³ug,
- unowocze�nieniem wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia

dzia³alno�ci gospodarczej firmy,
- modernizacj¹ �rodków produkcji,
Dofinansowanie ze �rodków publicznych wspiera projekty in-

westycyjne poprawiaj¹ce innowacyjno�æ przedsiêbiorstwa, zwi¹-
zane z unowocze�nieniem zarówno jego sposobu dzia³ania jak i
oferty handlowej. W przypadku projektów o warto�ci przekracza-
j¹cej równowarto�æ w PLN 10.000 euro przedsiêbiorca jest zobo-
wi¹zany do zaci¹gniêcia kredytu bankowego w wysoko�ci co naj-
mniej 50% wnioskowanej kwoty.

Poziom dofinansowania projektów
Dofinansowanie dla projektu doradczego ze �rodków publicznych:
- do 5000 euro (równowarto�ci w PLN),
- 50% kwalifikuj¹cego siê kosztu,
w tym:
- 35% udzia³ �rodków z EFRR,
- 15% udzia³ �rodków z bud¿etu pañstwa.
Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze �rodków pu-

blicznych:
- do 50 000 euro (równowarto�ci w PLN),
- nie wiêcej ni¿ 65 % okre�lona poni¿ej procentowo czê�æ kwa-

lifikowanych kosztów projektu:
w tym:
- 35% udzia³ �rodków z EFRR w ka¿dym z podregionów,
-pozosta³a czê�æ dofinansowania pochodzi ze �rodków bud¿etu

pañstwa.
Ramy dofinansowania dla MSP zawarte s¹ w odpowiednich do-

kumentach udostêpnionych na stronach internetowych:
� Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci:
www.parp.gov.pl/dotacje - dotacje PARP-u wobec ma³ych i �red-

nich przedsiêbiorstw
� Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej:
www.funduszestrukturalne.gov.pl - wszystko o funduszach struk-

turalnych UE  www.konkurencyjnosc.gov.pl - informacje o Sekto-
rowym ProgramieOperacyjnym �Wzrost konkurencyjno�ci przed-
siêbiorstw, lata 2004-2006� znanym pod has³em UNIA DLA
PRZEDSIÊBIORCZYCH - �PROGRAM KONKURENCYJ-
NO�Æ�

www.zporr.gov.pl  - informacje o Zintegrowanym Programie
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w ramach którego dofinan-
sowane mog¹ byæ tak¿e projekty MSP.

? �l¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego - www.silesia-region.pl/
fundusze

1 kwietnia br. w holu budynku g³ównego MGPiPS przy Placu
Trzech Krzy¿y 3/5 w Warszawie zosta³ uruchomiony Punkt infor-
macyjny nt. funduszy strukturalnych UE. Wszyscy zainteresowa-
ni mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce funduszy strukturalnych oraz
poszczególnych programów operacyjnych osobi�cie lub telefonicz-
nie pod numerami telefonów: 693-50-40 oraz 693-50-55, b¹d� prze-
s³aæ pytanie na adres: punktinformacyjny@mg.gov.pl. Punkt jest
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10:00 - 15:00.

Informacji w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w zakresie swoich kompetencji
udziela Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Isteb-
nej, 1 piêtro, pok. nr 208, tel. (33) 855 65 00, e-mail: istebna.in-
west@poczta.ox.pl. W miarê w³asnych kompetencji i mo¿liwo�ci udo-
stêpnimy dokumenty i materia³y pomocne przy aplikowaniu ze �rod-
ków unijnych, wska¿emy równie¿ przydatne adresy i nazwy instytucji
zajmuj¹cych siê doradztwem, szkoleniem i sporz¹dzaniem wniosków.

Przygotowa³: Wies³aw Legierski
koordynator programu PARTNER

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

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
8 marca 2004 roku Gmina Istebna otrzyma³a PROMESY

- zobowi¹zanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa do zawarcia umowy na wspó³finansowanie inwestycji
dotycz¹cych modernizacji nastêpuj¹cych dróg gminnych:

1. Rastoka we wsi Koniaków,
2. Zimna Woda - Sztoczek we wsi Koniaków,
3. Bryje - Deje we wsi Istebna i Koniaków.
Nastêpstwem otrzymania Promes by³o rozstrzygniêcie prze-

targu. W dniu 19 kwietnia zosta³y zawarte umowy na roboty z
firm¹: EUROVIA POLSKA S.A. z Miko³owa.

Warto�æ robót dla poszczególnych zadañ wraz ze �ród³ami i
wielko�ci¹ finansowania przedstawia poni¿sza tabela.

  
Nazwa zadania Warto�æ brutto              �rodki UE               Bud¿et Gminy

               progr. SAPARD
Modernizacja drogi
Rastoka 590.211,09 436.417,00 153.794,09
Modernizacja drogi
Zimna Woda -Sztoczek 649.021,78 479.006,21 170.015,57
Modernizacja drogi
Bryje - Deje 413.987,64 305.786,00 108.201,64
RAZEM 1.653.220,51 1.221.209,21 432.011,30

Roboty na drogach rozpoczn¹ siê po podpisaniu umowy z
Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinan-
sowanie dróg, (co planowane jest pocz¹tkiem maja), a ich za-
koñczenie planowane jest do 31 lipca 2004 r.,

Dalej oczekujemy wydania przez Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa PROMES na nastêpuj¹ce zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni �cieków Istebna Gliniane wraz
z sieci¹ kanalizacyjn¹ po Beskid,

2. Modernizacje Parku w Istebnej Centrum.
3. Budowê kanalizacji sanitarnej w Jaworzynce - Krzy¿owa

i Istebna Gazury.
23 kwietnia br. firmie KAZMAR z Andrychowa zosta³

przekazany plac budowy - teren na budowê sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Jaworzynka w przysió³kach: Ma³yjurki,
Bestwiny, Duraje, £abaje po Polanê.

Zadanie obejmuje budowê 3,9 km sieci g³ównej, 869 mb
kolektora t³ocznego wraz z dwoma przepompowniami �cieków,
pod³¹czenie 61 budynków wykonuj¹c 1,4 km sieci przy³¹cze-
niowej. Koszt zadania wynosi netto 820 tys. z³, z czego: 242
tys. z³ stanowi¹ �rodki w³asne gminy, 578 tys. z³ po¿yczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Po¿yczka jest oprocentowana w wyso-
ko�ci 0,4 stopy redyskonta Veksla jednak nie mniej ni¿ 3%.

Zakoñczenie budowa kanalizacji   i osi¹gniêcie zak³adanych
efektów ekologicznych planowane jest na 31 grudnia 2004 r.

Opracowa³: B. Juroszek
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 Komunikaty dla rolników
DOP£ATY DLA ROLNIKÓW

- ci¹g dalszy
W formie przypomnienia , którym producentom rolnym

bêd¹ przys³ugiwaæ p³atno�ci obszarowe.
Otó¿ bêd¹ siê o nie mogli staraæ wszyscy rolnicy, którzy

posiadaj¹ gospodarstwo o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿
l ha u¿ytków rolnych. Je¿eli gospodarstwo sk³ada siê z wielu
dzia³ek to wielko�æ ka¿dej z nich nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 0,1
ha u¿ytków a za u¿ytki rolne uwa¿a siê grunty orne, pastwiska,
³¹ki, od³ogi, ugory,sady i plantacje wieloletnie, z tym ¿e musz¹
byæ one utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Wiele niejasno�ci
budzi sprawa w³asno�ci ziemi. Okazuje siê, ¿e o dop³aty mog¹
wystêpowaæ producenci rolni, a wiêc osoby fizyczne i prawne ,
w³a�ciciele i dzier¿awcy gruntów rolnych. P³atno�ci bêd¹ przy-
znawane tym producentom, którzy faktycznie zarz¹dzaj¹ go-
spodarstwem rolnym. Aby uzyskaæ dop³aty rolnicy musz¹ z³o-
¿yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych i uzyskaæ

numer identyfikacyjny. Numer ten jest wydawa-
ny przez Agencjê Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Dopiero po jego otrzymaniu rolni-
cy mog¹ ubiegaæ siê o dop³aty bezpo�rednie,któ-

re s¹ przyznawane wy³¹cznie na wniosek producenta; dop³aty s¹
bowiem dobrowolne i rolnicy mog¹ z nich zrezygnowaæ.

Wniosek o dop³aty maj¹ byæ sk³adane w terenowych od-
dzia³ach AR i MR od 15 kwietnia do 15 czerwca bie¿¹cego roku.

Formularze wnioskowe sk³adajmy zgodnie z rzeczywisto-
�ci¹ i przepisami, bowiem bêd¹ one kontrolowane, nie w ka¿-
dym gospodarstwie lecz wyrywkowo. Kontrolerzy bêd¹ mieli
prawo: wej�cia na teren gospodarstwa ustalenia powierzchni
dzia³ek, sprawdzenia upraw podanych ro�lin, przejrzenia wszel-
kiej dokumentacji, okre�lenia stanu utrzymania gruntów we
w³a�ciwej kulturze rolnej.

Dop³aty bêd¹ przyznawane od powierzchni ogólnej gospo-
darstwa oraz dodatkowo powierzchni zajêtej przez zbo¿a , ro-
�liny w³ókniste, przeznaczone na nasiona oraz od czynnej do
czynnej powierzchni ³¹k i pastwisk.

Opracowano na podstawie
Beskidzkie Wiadomo�ci Rolnicze kwiecieñ 2004-04-22

informator O�rodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku Bia³ej

WYPALANIE TRAW SZKODZI �RODOWISKU
I JEST KARALNE

Wypalanie suchej ro�linno�ci wp³ywa negatywnie na wiele
elementów przyrodniczych, ziemia zostaje wyja³owiona, do at-
mosfery przedostaje siê wiele zwi¹zków chemicznych bêd¹cych
truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierz¹t, zabijanych jest
wiele organizmów ¿ywych ,niezbêdnych do prawid³owego funk-
cjonowania przyrody.

Mimo wielu zagro¿eñ utrzymuje siê moda na bezmy�lne podpa-
lanie wszystkiego co poro�niête jest usychaj¹c¹ traw¹ . Wypalanie
traw oprócz tego, ¿e jest naprawdê niebezpieczne jest te¿ niedozwo-
lone. Okre�laj¹ to odpowiednie zapisy prawne:

Ustawa z 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie przyrody. (DZ.U.
z 2001 r. nr 99, poz. 1079 z pó�n zm) zgodnie z jej art. 45 zabrania
siê wypalania ro�linno�ci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, ro-
wach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie ocze-
retów i trzcin: z kolei art. 59 stanowi, ¿e Kto wypala ro�linno�æ na
³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych,
szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze
aresztu lub grzywny » ustawa z 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (DZ.U.
z 2000 r. nr 56, poz. 679 z pó�n. zm.), jej art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi,
¿e w lasach oraz na terenach �ródle�nych, jak równie¿ w odleg³o�ci
do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i czynno�ci mog¹-
cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególno�ci:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez
w³a�ciciela lasu lub nadle�niczego,

2. korzystania z otwartego p³omienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³o�ci ro�lin-

nych.
Dodatkowe sankcje zagra¿aj¹ osobom, które doprowadzi³y do

czyjej� �mierci lub powstania strat materialnych,
Ustawa z 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie przeciwpo¿aro-

wej mówi, ¿e zabrania siê wypalania ro�linno�ci na ³¹kach, pastwi-
skach, nieu¿ytkach, rowach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub
w strefie oczeretów i trzcin.

Artyku³ 59 rozdzia³u 8 ustawy o ochronie przyrody mówi, ¿e
kto wypala ro�linno�æ na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach,
pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i
trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny.

Wed³ug art. 82, par. l Kodeksu wykroczeñ, za wykroczenie tego
typu grozi kara aresztu,grzywny lub nagany.

Natomiast art. 24, par, l w zwi¹zku z art. 82 mówi jasno: grzywnê
wymierza siê w wysoko�ci od 5 z³ do 500 z³, chyba ¿e ustawa sta-
nowi inaczej.

Po akcesji Polski z UE producent rolny bêdzie móg³ uzyskaæ
dop³aty do gruntów rolnych. Warunki i tryb ich uzyskania okre�la
ustawa z 18 grudnia 2003 r. o p³atno�ciach bezpo�rednich do grun-
tów rolnych (Dz.U. z 2004 r. nr 6, poz. 40). Jej art. 2 ust. l stanowi:
Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie-
posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej, bêd¹cej posiadaczem gospodar-
stwa rolnego, zwanej dalej producentem rolnym, przys³uguj¹ p³at-
no�ci na bêd¹ce w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w do-
brej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony �rodowi-
ska, zwane dalej gruntem rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 tej ustawy, minister w³a�ciwy do spraw
rolnictwa okre�li w drodze rozporz¹dzenia minimalne wymagania
utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze, z zachowaniem
wymogów ochrony �rodowiska.

Art. 6 ustawy okre�la, ¿e dyrektor oddzia³u regionalnego
ARiMR przeprowadza kontrole w zakresie spe³niania przez produ-
centów rolnych warunków do przyznawania p³atno�ci, m.in. spraw-
dzane bêdzie czy zadeklarowane grunty s¹ utrzymywane w dobrej
kulturze rolnej.

Rolnicy mog¹ liczyæ równie¿ na drugie, obok dop³at bezpo-
�rednich, �ród³o sta³ych subwencji z II Filaru Wspólnej Polityki
Rolnej, z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rol-
nictwie. S¹ to p³atno�ci zwi¹zane z podejmowanymi dzia³aniami
okre�lonymi w Programie Rolno�rodowiskowym. Jednym z wa-
runków ich otrzymania jest stosowanie zasad zwyk³ej dobrej prak-
tyki rolniczej, opisanych w za³¹czniku K do Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Punkt 6 tego za³¹cznika brzmi: Obowi¹zuje zakaz wypalania
ro�linno�ci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach
przyro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Zakaz dotyczy równie¿ miedz.

Opracowano na podstawie art. zawartego
w gazecie Samorz¹du/Administracji

nr 7 z 2004r.
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Wyst¹pienie dzielnicowego
st. asp. Jana Sewastynowicza na Zebraniu
Wiejskim w Istebnej 28 marca 2004r.

S z a n o w n i   P a ñ s t w o ! ! !
Chcê z tego miejsca przywitaæ wszystkich serdecznie i po-

prosiæ o chwilkê cierpliwo�ci poniewa¿ chcia³bym z ramienia
Policji przedstawiæ Pañstwu analizê stanu bezpieczeñstwa na
terenie podleg³ej mi dzielnicy Istebna, porównuj¹c to do roku
2002, kiedy to na zesz³orocznym zebraniu wiejskim nie mia-
³em dla Pañstwa zbyt optymistycznych wie�ci.

Proszê Pañstwa! Dziêki Wam, dziêki Waszej niejednokrot-
nie anonimowej pomocy uda³o siê powstrzymaæ szalej¹cy wzrost
przestêpstw na naszym terenie, a nawet powiem wiêcej: dziêki
ca³emu spo³eczeñstwu poziom bezpieczeñstwa na terenie Isteb-
nej za rok 2003 nale¿y uznaæ za  utrzymuj¹cy siê na poziome
dobrym. Pewnie, ¿e najlepiej by by³o, gdyby przestêpstw tych
nie by³o wcale, lecz takie w chwili obecnej s¹ fakty, ¿e nie da
siê ich ca³kowicie unikn¹æ ani ca³kowicie im zapobiec.

Chcê przypomnieæ Pañstwu plagê w³amañ do budynków
prywatnych jaka mia³a miejsce w roku 2002. Problem by³ tak
znaczny,  ¿e kiedy zbli¿a³ siê weekend i do Istebnej przyje¿d¿a-
li w³a�ciciele pozostawionych mieszkañ i budynków bez opie-
ki, w Komisariacie ustawia³a siê kolejka, celem zg³oszenia o
w³amaniu czy kradzie¿y. Przypominacie sobie Pañstwo mój apel
o pomoc i wspó³pracê w tym temacie i teraz w tym miejscu z
pe³n¹ satysfakcj¹ chcê stwierdziæ g³o�no i wyra�nie,  ¿e UDA-
£O SIÊ! Wspólnie powstrzymali�my z³o, a wszystkie umorzo-
ne dochodzenia zosta³y na nowo podjête. Prawie w 100% odzy-
skano utracone rzeczy, wydaj¹c je prawowitym w³a�cicielom.
Na dowód tego powiem Pañstwu, ¿e je¿eli w roku 2002 na tere-
nie tylko samej Istebnej stwierdzono 79 przestêpstw w wiêk-
szo�ci przeciwko mieniu, to w roku ubieg³ym przestêpstw tych
stwierdzono 36 a w tej najgro�niejszej kategorii, je¿eli wolno to
tak nazwaæ, w kategorii przeciwko mieniu przestêpstw tych by³o
tylko 11, z tego w piêciu przypadkach nie uda³o siê nam ustaliæ
sprawców. Dochodzenia umorzono, lecz nie znaczy to, ¿e spraw-
cy tych przestêpstw mog¹ siê ju¿ czuæ bezpiecznie. Bêdzie czas,
¿e zostan¹ im przedstawione zarzuty i ponios¹ oni zas³u¿on¹ karê.

Ogólnie jako ca³y Komisariat Policji w Wi�le mo¿emy po-
szczyciæ siê tym, ¿e rok ubieg³y by³ rokiem dobrym. Spad³a
ilo�æ przestêpstw z 452 na 422. Wzrasta wykrywalno�æ, która
wynosi 71,2 %. To wszystko, jak wspomnia³em, jest miêdzy
innym Wasz¹ zas³ug¹. Ale chcê te¿ zwróciæ uwagê na ciê¿k¹
pracê jak¹ wykonali wszyscy funkcjonariusze Komisariatu Po-
licji. Na pewno wiêcej by³o nas widaæ w terenie. Kontakty dziel-
nicowych z nieletnimi w szko³ach, przedszkolach, niejednokrot-
nie na boisku szkolnym i sali gimnastycznej zbli¿y³y ich do sie-
bie, nie czuj¹ siê oni pozostawieni sami sobie.

Chcê w tym miejscu z dum¹ powiedzieæ, ¿e jako Komisariat
Policji  w Wi�le posiadamy w³asn¹ dru¿ynê pi³karsk¹, uczestni-
czymy w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Istebniañskiej, a w
znacznym stopniu wokó³ w³asnej osoby co mówiê z wielk¹ sa-
tysfakcj¹ zgromadzi³a siê du¿a grupa m³odzie¿y, gdzie raz  w
tygodniu na sali w Gimnazjum gramy w siatkówkê, reprezentu-
jemy Gminê w ca³ym Powiecie Cieszyñskim. To wszystko ma
swój wp³yw na dobre stosunki  z m³odzie¿¹, a nieletni nie maj¹
czasu na psoty i wybryki.

Proszê Pañstwa, na terenie Gminy zmniejszy³a siê liczba
kolizji drogowych, lecz drastycznie wzros³a, bo o ponad 70 %
liczba wypadków drogowych, gdzie byli ranni. Przyby³o kie-

rowców, samochodów, na drogach jest coraz cia�niej. Proszê tu
z tego miejsca, nie dociskajmy peda³u gazu do dechy, miejmy
ograniczone zaufanie do innych uczestników drogi, uczmy na-
sze dzieci chodziæ po drogach zgodnie z przepisami, miejmy
nad nimi baczniejsz¹ uwagê.

Nie czekajmy a¿ stanie siê tragedia. Mam tu równie¿ na my�li
zbli¿aj¹cy siê okres wiosennych prac polowych, gdzie nasze
pociechy niejednokrotnie usilnie pomagaj¹ nam w tych pracach.
Ci¹gle s³yszymy o wypadkach z udzia³em nieletnich na trakto-
rach i innych maszynach rolniczych. Zwracajmy równie¿ bacz-
niejsz¹ uwagê, czy nie przychodz¹ do domu po za¿yciu narko-
tyków czy te¿ innych u¿ywek, poniewa¿ sta³o siê to plag¹, któ-
ra narasta w naszym spo³eczeñstwie w skali ca³ego kraju.

Apelujê do rodziców, by czasami przebudziæ siê o godz. 4-
tej czy 5-tej, kiedy to dziecko wraca z dyskoteki, ¿eby spraw-
dziæ w jakim jest stanie. Apelujê równie¿ do m³odzie¿y, by nie
kusiæ losu, zabieraj¹c do szko³y telefony komórkowe, które
obecnie tak czêsto tracicie w wyniku przestêpstw.

Do doros³ych!
Okres wiosny to okres, kiedy niektórzy z Was wypalaj¹ tra-

wê na ³¹kach. Nie wiem, co chc¹ w ten sposób uzyskaæ, Na
pewno nie wiêksz¹ wydajno�æ upraw. Natomiast gin¹ ptaki,
zwierzêta, owady, które s¹ tak potrzebne i po¿yteczne.

Kolejna sprawa. Apele jakie stosuje Pani Wójt na temat bie-
gaj¹cych bez opieki psów nie daj¹ ¿adnego skutku. Przypomi-
nam,  ¿e jest to wykroczenie okre�lone w art. 77 Kodeksu Wy-
kroczeñ, gdzie obowi¹zuj¹cy taryfikator zmusza funkcjonariu-
sza policji do na³o¿enia na w³a�ciciela psa grzywny w wysoko-
�ci 200 z³. Trzeba siê tu dobrze zastanowiæ.

A wymiaru pieni¹dza nie da siê przeliczyæ na, nie daj Bo¿e,
powsta³¹ z tego powodu tragediê.

Przypominam jeszcze, ¿e biuro dzielnicowych w Istebnej  w
dalszym ci¹gu znajduje siê w budynku Urzêdu Gminy, gdzie prze-
wa¿nie interesanci przyjmowani s¹ w godzinach od 8 do 9.30.
Natomiast Komisariat Policji w Wi�le czynny jest ca³odobowo.

Byæ mo¿e, ¿e je¿eli spotkamy siê na nastêpnym takim spo-
tkaniu, bêdê mia³ dla Pañstwa jeszcze lepsze wiadomo�ci. ¯y-
czê Pañstwu i sobie, ¿eby tak by³o. Dziêkujê.

st. asp. Jan Sewastynowicz, Dzielnicowy KP Wis³a

STAROSTA CIESZYÑSKI
prowadz¹cy zadania z zakresu geodezji i kartografii

jako zadania administracji rz¹dowej
zawiadamia

i¿ w dniach od 10.05.2004r. do 21.05.2004r. w siedzibie
Urzêdu Gminy Istebna bêdzie wy³o¿ona do wgl¹du doku-
mentacja II etapu dostosowania danych ewidencyjnych za-
wieraj¹cych informacje okre�laj¹ce pola powierzchni kon-
turów u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych w gra-
nicach dzia³ek ewidencyjnych zawartych w operacie ewiden-
cji gruntów i budynków do wymogów rozporz¹dzenia Mini-
stra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr
38, póz. 454).

Osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ wnioski i zastrze¿enia
do przed³o¿onej dokumentacji w trakcie jej wy³o¿enia. Nie sta-
wienie siê nie wstrzymuje dalszego postêpowania i spowoduje
przyjêcie danych zawartych w opracowanej dokumentacji do
operatu ewidencji gruntów i budynków.

mgr in¿. Tadeusz Kopeæ
Wicestarosta
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INFORMACJE STAROSTWA
POWIATOWEGO W CIESZYNIE

REMONTY DRÓG
Tegoroczna zima by³a bardzo kosztowna. Skoki temperatur i

du¿e opady �niegu spowodowa³y ogromne uszkodzenia na drogach
powiatu cieszyñskiego. Jak informuje Urszula Kosman, zastêpca
dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg Publicznych Cieszynie, pod-
czas ostatniego kwarta³u 2003 r. i pierwszego kwarta³u 2004 r. na
utrzymanie dróg powiatowych wydano 543 ty�. z³. Dla porówna-
nia w latach ubieg³ych w tym samym okresie na akcjê zima wyda-
wano oko³o 350 ty�. z³. Na utrzymanie dróg wojewódzkich zarz¹d
dróg wyda³ tej zimy l min 90 ty�. z³, podczas gdy w ubieg³ych
latach by³a to �rednio kwota 700 ty�. z³ (najdro¿sza zima z ubie-
g³ych lat kosztowa³a 840 ty�. z³). Poniewa¿ szkody na drogach s¹
ogromne, mo¿e nie wystarczyæ �rodków finansowych na wykona-
nie wszystkich niezbêdnych remontów. Na drogach s¹ one prowa-
dzone od pocz¹tku kwietnia. Ich wykonawcy zostali wy³onieni w
przetargach. W przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci s¹ to remonty, podczas
których likwidowane s¹ najg³êbsze ubytki nawierzchni.

Powiatowy Zarz¹d Dróg Publicznych Cieszynie ma w swojej
pieczy 234 km dróg powiatowych, 98 km dróg wojewódzkich.
Natomiast 132 km dróg powiatowych na terenie miast s¹ utrzymy-
wane przez miasta na podstawie zawartych porozumieñ.

Trwaj¹ remonty na drogach powiatu cieszyñskiego. Wykonawców
wy³oniono  w  dwóch przetargach.   Osobny  przetarg  zosta³ przeprowa-
dzony  dla  dróg  wojewódzkich,   osobny dla  dróg powiatowych. Po-
nadto ka¿da z kategorii dróg zosta³a podzielona na trzy zadania.

W wyniku przetargów wybrane zosta³y nastêpuj¹ce firmy:  Dro-
gi wojewódzkie: zadanie l - DW 941 odc. Skoczów-Wis³a i DW 942
Szczyrk-Wis£a - Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe KAMIL   z
Ustronia; zadanie 2 - DW 941 odc. Wis³a-Jaworzynka, i DW 943
granica pañstwa - Koniaków - EUROVIA POLSKA S. A. Miko³ów
Oddzia³ Bielsko-Bia³a; zadanie 3 - DW 937 Jastrzêbie Zdrój-Ha¿-
lach i DW 938 Paw³owice-Cieszyn - EUROVIA POLSKA S. A.
Miko³ów Oddzia³ Bielsko-Bia³a.

Drogi powiatowe: zadanie l - drogi powiatowe w gminach Dê-
bowiec,   Ha¿lach,   Zebrzydowice  -  Prywatna Firma Robót Dro-
gowych BRUK z Cieszyna; zadanie 2 - drogi powiatowe w gmi-
nach Skoczów, Chybie, Strumieñ - DRO-MOST z Brennej; zada-
nie _3_- drogi powiatowe w gminach Brenna, Goleszów, Istebna -
BRUKARSTWO Budowa Obiektów Drogowych ze Skoczowa. W
zale¿no�ci od stopnia zniszczenia nawierzchni i wielko�ci ubyt-
ków bêd¹ stosowane nastêpuj¹ce technologie; remont emulsj¹ as-
faltow¹ i grysami uszczelniaj¹cymi w¹skie spêkania oraz p³ytkie ubytki
lub remont mas¹ asfaltow¹ z ewentualn¹ napraw¹ podbudowy.

Zgodnie z podpisanymi umowami roboty na drogach powinny
byæ zakoñczone do 15 czerwca,  choæ wiêkszo�æ prac zostanie
wykonana w kwietniu i w maju.

KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ
ZADAÑ POWIATU
Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, ¿e Zarz¹d

Powiatu og³osi³ konkurs ofert na realizacjê zadañ powiatu w II
po³owie 2004 r. przez organizacje pozarz¹dowe (w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie - Dz.U. nr 96 z 2003r. poz. 873), osoby
prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepi-
sów o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczpospo-
litej  Polskiej,  o stosunku  Pañstwa do  innych ko�cio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno�ci sumienia i wy-
znania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alno-

�ci po¿ytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, jednostki organizacyjne podleg³e organom admini-
stracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie od 7 maja do l czerwca br. w
kancelarii  Starostwa Powiatowego w  Cieszynie (przy ul. Bobrec-
kiej 29) lub poczt¹ - decyduje data stempla pocztowego, w nastêpuj¹-
cych  dziedzinach (w  nawiasach podana  zosta³a wysoko�æ kwot, prze-
znaczonych na wsparcie wy³onionych zadañ):

a) kultura (16.000 z³),
b) kultura fizyczna i sport (45.000 z³),
c) turystyka i promocja powiatu (8.500 z³),
d) edukacja (10.000 z³),
e) pomoc spo³eczna (19.500 z³),
f) ochrona �rodowiska (2.500 z³),
g) promocja i ochrona zdrowia 4.500 z³),
h) przeciwdzia³anie bezrobociu (5.000 z³).
Druki wniosków, regulamin konkursu oraz dodatkowe informa-

cje dostêpne s¹ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
Cieszynie:   www.powiat.cieszyn.pl (Stowarzyszenia/Konkurs) lub
w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i  Informacji w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, pok. 213   (tel. 851-04-
44 wew.  213, fax. 851-07-75,  e-mail: sp@powiat.cieszyn.pl).

1. W dniu 31 marca 2004 roku na pêtli autobusowej w Ja-
worzynce Trzycatku funkcjonariusze Stra¿y Granicznej oraz Po-
licji podczas kontroli pasa¿erów samochodu Polonez zatrzymali
mieszkankê Pyrzyc narodowo�ci romskiej poszukiwan¹ przez
Policjê w Poznaniu. Zatrzyman¹ osobê osadzono w aresztach
Stra¿y Granicznej w Cieszynie celem wykonania dalszych czyn-
no�ci procesowych z jej udzia³em.

2. W dniu 11 kwietnia 2004 roku na Tartaku w Istebnej mia³
miejsce gro�ny wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem
marki Fiat 126p mieszkaniec Rudy �l¹skiej zjecha³ na przeciw-
leg³y pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z samochodem Opel astra
kierowanym przez mieszkañca Rycerki Dolnej. W wyniku ude-
rzenia, trzy osoby z Fiata dozna³y powa¿nych obra¿eñ cia³a i
zosta³y przewiezione do szpitala w Cieszynie.

3. W dniu 17 kwietnia 2004 roku w Istebnej na Dzielcu funk-
cjonariusze Stra¿y Granicznej zatrzymali mieszkañca Istebnej,
który kierowa³ samochodem marki Subaru znajduj¹c siê przy
tym w stanie nietrze�wo�ci.

4. W dniu 17 kwietnia 2004 roku z terenu jednej z posesji w
Istebnej nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y aluminiowego
kot³a piekarskiego.

5. W dniu 19 kwietnia 2004 mieszkaniec Istebnej oraz miesz-
kaniec Jastrzêbia Zdroju dokonali ujêcia sprawcy 37 - letniego
mieszkañca Jaworzynki, który dokona³ kradzie¿y z w³amaniem
do punktu gastronomicznego mieszcz¹cego siê przy jednym z
wyci¹gów narciarskich na Zaolziu w Istebnej. Ujêtego przez
siebie sprawcê przekazali w rêce Policji. W stosunku do spraw-
cy w³amania S¹d Rejonowy w Cieszynie na wniosek Policji i
Prokuratury zastosowa³ �rodek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy.

6. W dniu 21 kwietnia 2004 roku na Jasiówce w Koniako-
wie mia³ miejsce wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem
marki Ford Sierra mieszkaniec Koniakowa potr¹ci³ motorowe-
rzystê jad¹cego motorowerem marki �OGAR�, który wyjecha³
wprost pod jad¹cy samochód. Kieruj¹cy motorowerem z obra-
¿eniami cia³a zosta³ przewieziony do szpitala.

Opracowa³: aspirant Leszek Bujok

Kronika  Policyjna
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INFORMACJE WYDZIA£U PROMOCJI I OCHRONY
ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO

W CIESZYNIE
Wydzia³ Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powia-

towego w Cieszynie zaprasza do udzia³u i wspólnej organi-
zacji VI Miêdzynarodowej Kompanii Antynikotynowej
�Rzuæ palenie i Wygraj�.

Kampania jest organizowana w ramach programu CINDI WHO.
Obejmuje ponad 80 krajów na ca³ym �wiecie. G³ównym elemen-
tem Kampanii jest konkurs z nagrodami, w którym zgodnie z regu-
laminem mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿da osoba doros³a, regularnie pal¹-
ca tytoñ (papierosy, cygara, fajki) od conajmniej roku. Warunkiem
uczestnictwa jest zaprzestanie palenia na okres czterech wyzna-
czonych tygodni, wype³nienie kuponu konkursowego i przes³anie
go na adres centrum kampanii do dnia podanego w regulaminie.

Miêdzynarodow¹ nagrod¹ w konkursie jest 10 000 USD.
Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Misztal pod

nr tel. 8510444 wew. 123.
Kupony konkursowe s¹ do nabycia w Urzêdzie Gminy Isteb-

na oraz w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Istbnej.
Wype³niony kupon proszê przes³aæ na adres:
KATEDRA MEDYCYNY SPO£ECZNEJ I ZAPOBIE-

GAWCZEJ UNIWERSYTETU W £ODZI, UL. ¯ELIGOW-
SKIEGO 7/9 - 90-752 £ÓD�.

Europa przestaje paliæ! Rzuæ palenie i wygraj!
Wielki miêdzynarodowy konkurs antytytoniowy

Szanowna Pani! Szanowny Panie ! Czy pal¹ pañstwo pa-
pierosy? A Pañstwa znajomi? Rodzeñstwo? Dzieci?

W�ród nas jest wielu pal¹cych - w pracy, na ulicy, w domu, w
szkole, na uczelni, a nawet w szpitalu mo¿na spotkaæ osoby pal¹ce.
Palenie w naszym kraju jest bardzo rozpowszechnione- pali ok. 12
milionów Polaków, co drugi mê¿czyzna i co trzecia kobieta. Rocz-
nie na zakup papierosów wydajemy ogromn¹ sumê ok. 1,5 miliarda
dolarów. Palenie nie jest wcale niezbêdne. Europa przestaje paliæ !

W wielu krajach (Finlandia, Szwecja, Anglia) odsetek osób
pal¹cych obni¿y³ siê do ok. 25 %. W USA, Kanadzie, krajach
skandynawskich palenie uwa¿a siê nie tylko za szkodliwe dla
zdrowia lecz równie¿ sta³o siê po prostu niemodne.

Wielu pal¹cych chce przestaæ paliæ papierosy ! Mo¿na prze-
staæ paliæ! Naprawdê ! W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat kilka-
na�cie milionów Europejczyków zrezygnowa³o z palenia. Ten
konkurs jest �wietn¹ okazj¹ do zrealizowania jednego z najwa¿-
niejszych posuniêæ w ¿yciu. Wszyscy przecie¿ chcemy byæ zdro-
wi, ¿yæ jak najd³u¿ej, cieszyæ siê dobrym samopoczuciem i
sprawno�ci¹ fizyczn¹. Niepalenie papierosów jest równie istot-
ne dla 20-latkajak i dla osoby 50-czy 70-letniej. Pal¹c tytoñ
nara¿amy tak¿e - dzieci, osoby chore, ludzi niepal¹cych. K³êby
szkodliwego dymu tytoniowego zanieczyszczaj¹ �rodowisko i
szkodz¹ nam wszystkim - tym, którzy pal¹ i tym, którzy s¹ prze-
ciwnikami papierosów.

W tym konkursie, choæ nagrody wylosuj¹ tylko niektórzy,
wygrywaj¹ wszyscy! Proszê policzyæ tylko zaoszczêdzone pie-
ni¹dze. Dziesiêæ lat bez papierosów to oszczêdno�æ kilku a na-
wet kilkunastu tysiêcy nowych z³otych. Za tê sumê mo¿na ku-
piæ co� o czym od dawna marzymy lub wyjechaæ na atrakcyjn¹
wycieczkê. A je¿eli w rodzinie pal¹ trzy lub cztery osoby ? A
inne korzy�ci - lepsze samopoczucie, �wie¿y oddech, mniej czê-
ste przeziêbienia, wiêksza sprawno�æ serca i p³uc, ³adniejsza cera?

Liczymy na Pañstwa udzia³ w konkursie!
Liczymy tak¿e na pañstwa pomoc ! Proszê przekazaæ infor-

macje o konkursie swoim krewnym i znajomym, s¹siadom, ko-
le¿ankom i kolegom z pracy. Wspólnie z przyjació³mi ³atwiej
rozstaæ siê z na³ogiem palenia. Razem z nami rzuci palenie po-
nad 100 tysiêcy osób z dwudziestu siedmiu krajów -z Finlandii,
Szwecji, Niemiec, Czech, S³owacji, Rosji a nawet z Brazylii i
Argentyny. Proszê �ledziæ informacje w prasie, radio i telewizji
- bêdziemy przekazywaæ informacje i wskazówki jak rzuciæ pa-
lenie. Radzimy zwróciæ siê o pomoc do swoich lekarzy i specja-
listycznych placówek. Warto skorzystaæ z dostêpnych ksi¹¿ek,
broszur i niotek. Ale najwa¿niejsza jest silna wola i decyzja:

�Od jutra przestajê paliæ. Rzucam papierosy. Na zawsze !�
Prof. dr hab. med. W. Drygas

Spotkajmy siê na szczycie góry Czantoria
w dniu 23.05.2004 r. o godz. 10.00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Cieszynie oraz Polski Komitet Zwalczania Raka

O/Cieszyn
serdecznie zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u

w IV RODZINNYM
RAJDZIE ANTYNIKOTYNOWYM

W programie:
- poradnictwo medyczne w zakresie:
� jak rzuciæ palenie
� jak utrzymaæ prawid³ow¹ wagê cia³a
� jak dbaæ o w³asne zdrowie
� jak zabezpieczyæ siê przed chorobami zaka�nymi
- bezp³atne pomiary ci�nienia,cukru we krwi
- konkursy sprawno�ciowe dla dzieci i doros³ych
- konkurs plastyczny
- pokaz ratownictwa górskiego -GOPR
- stoiska z materia³ami o�wiatowo-zdrowotnymi

NOWE  KO£O  PCK
Informujemy, ¿e dnia 30 marca bie¿¹cego roku w �bó-

lach� zrodzi³o siê Terenowe Ko³o PCK, którego trzon stano-
wi m³odzie¿. Prezesem tego ko³a jest Magdalena Marekwica,
za� zastêpcami zostali: Pawe³ Kazjar i Jaros³aw Bielesz, sekre-
tarzem Dorota Stachurek, a skarbnikiem Magdalena Haratyk.
¯yczymy sobie wszyscy, aby szlachetne idee czerwonokrzyskie
w naszej gminie osi¹ga³y zamierzone rezultaty. Mo¿e siê to dziaæ
tylko przy poparciu i udziale wszystkich tych, którym potrzeby
drugich(a jest ich coraz wiêcej) nie s¹ obojêtne. Nie wiadomo,
w którym momencie komu� z nas w przysz³o�ci mo¿e byæ po-
trzebna pomoc ze strony Czerwonego Krzy¿a, który jest orga-
nizacja na skalê miêdzynarodow¹. Z aktualnych kontaktów z
Rejonowym Oddzia³em PCK w Cieszynie sygnalizujemy mo¿-
liwo�æ wspania³ego wypoczynku( a okres wakacji i urlopów
przed nami) poni¿ej:

Informacja o obozie
Polskiego Czerwonego Krzy¿a

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Biel-
sku-Bia³ej informuje , ¿e w dniach 13.07 - 30.07.2004 roku bê-
dzie organizatorem obozu wypoczynkowo -szkoleniowego PCK
dla dzieci i m³odzie¿y w miejscowo�ci Jaros³awiec / ko³o Ustki
województwo zachodniopomorskie, w odleg³o�ci ok. 500 m od
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morza. Zakwaterowanie w namiotach typu � NS� po 8 osób z
pe³nym wyposa¿eniem (rega³y, ³ó¿ka, po�ciel, pod³ogi w na-
miotach).

O�rodek po³o¿ony jest w lesie sosnowym z zapleczem so-
cjalnym i rekreacyjnym w budynkach (sanitariaty, ciep³a i zim-
na woda). Obóz zlokalizowany w wydzielonej czê�ci campin-
gu, teren ogrodzony i o�wietlony o ca³odziennym dozorze. Na
terenie znajduje siê boisko do siatkówki, koszykówki, kort te-
nisowy oraz plac zabaw dla dzieci, sala telewizyjna, sklep spo-
¿ywczy i kawiarnia.

Nad zdrowiem uczestników czuwaæ bêdzie pielêgniarka,
zajêcia nad wod¹ prowadziæ bêd¹ ratownik WOPR.

Uczestnikami obozu mog¹ byæ osoby w wieku 12 do 17 roku
¿ycia. Ca³kowity koszt obozu 18 dniowego wynosiæ bêdzie 870
z³otych.

W programie obozu przewidujemy:
a) - 3 ca³odzienne wycieczki autokarowe S³owiñski Park

Narodowy z ruchomymi wydmami, skansenem i muzeum etno-
graficznym. Wycieczkê do Ustki-rejs statkiem. S³upska spacer
po Parku Krajoznawczym Dolna S³upia.

b) - wycieczki piesze w okolicach miejsca pobytu
c) - codziennie wieczorem impreza kulturahio-o�wiatowa
      /ogniska .dyskoteki itp./
d) - zajêcia sportowe w wodzie i obiektach sportowych
e) - naukê p³ywania
f) - naukê udzielania I pomocy przedlekarskiej
      / kurs 16 godz./
g) - aktywny wypoczynek
Ponadto organizatorzy zapewniaj¹ ka¿demu uczestnikowi:
a) - przejazd i ubezpieczenie
b) - wspania³e wy¿ywienie /4 posi³ki dziennie/
c) - do�wiadczon¹ kadrê i mi³¹ atmosferê na obozie
Zapisy wraz z wp³at¹ 400 z³otych nale¿y dokonaæ w Zarz¹-

dzie Rejonowym PCK
ul. Sobieskiego 6 w Bielsku-Bia³ej do 30 kwietnia 2004 roku

lub pozosta³ych Zarz¹dach
Rejonowych PCK woj. �l¹skiego
Pozosta³¹ kwotê nale¿y wp³aciæ do 1 czerwca 2004 roku

/rezygnacja z obozu w terminie p³atno�ci drugiej raty z przy-
czyn innych jak choroba powoduje potr¹cenie z dokonanej
wp³aty 20% kosztów organizacyjnych/. Osoby z innych re-
jonów województwa �l¹skiego mog¹ bezpo�rednio wp³acaæ
na konto Zarz¹d Rejonowy PCK w Bielsku-Bia³ej ul. Sobie-
skiego 6:

Bank �l¹ski I/O Bielsko-B
nr konta 7310501070100000041979
z dopiskiem akcja lato koniecznie napisaæ kogo dotyczy

wp³ata . Po dokonaniu zapisu i wp³aty uczestnik otrzyma wszyst-
kie dokumenty niezbêdne do wyjazdu na obóz (karta zdrowia,
wniosek do zak³adu pracy pro�ba o dofinansowanie z ZFS rodzi-
ców je¿eli bêdzie to wymagane).

Organizatorzy czyni¹ starania o pozyskanie dodatkowych
�rodków na organizacjê obozu, które zmniejsz¹ koszty pobytu
oraz bêd¹ podstaw¹ do dofinansowania kosztów dla dzieci z
rodzin wielodzietnych.

Wszelkich informacji udziela Zarz¹d Rejonowy PCK w
Bielsku-Bia³ej tel. (033) 8228211 uL Sobieskiego 6 fax
8150777 w godz. 8.00-15.00.

NOWE  KO£O  PCK
(dok. ze str. 9)

WARTO SIÊ UCZYÆ!
W dniach 21-23 kwietnia 2004 roku uczniowie Zespo-

³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta
w Wi�le brali udzia³ w VI Ogólnopolskim Konkursie Wie-
dzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmanna, organizo-
wanym przez Polskie Zrzeszenie Hoteli pod patronatem
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w
Przedsiêbiorstwie Turystycznym �Czarny Potok� S.A. w
Krynicy Zdroju.

Konkurs sk³ada³ siê z trzech etapów. Pierwszy etap odby³
siê w szkole i pozwoli³ wy³oniæ spo�ród uczniów ZSGH dwo-
je reprezentantów, uczniów klasy 5THA: Anetê Jegierska z
Koniakowa i Adama Szkucika. Drugi etap. w którym bra³o
udzia³ 138 uczniów z 69 szkól hotelarskich w Polsce sk³ada³
siê z czê�ci pisemnej (test pisemny z zakresu organizacji i tech-
niki pracy w hotelarstwie. turystyki, bloku ekonomiczno-praw-
nego i bloku gastronomicznego) oraz czê�ci ustnej (prezenta-
cja swojej osoby, szko³y i regionu). Do trzeciego etapu - fina-
³u dosta³a siê Aneta z najwiêksz¹ liczba punktów spo�ród
wszystkich uczestników konkursu. W finale piêtnastu naj-
lepszych hotelarzy zmaga³o siê z dwoma zadaniami: obs³ug¹
go�cia w hotelowej recepcji w jêzyku obcym oraz nakryciem
sto³u dla dwóch konsumentów pod wylosowane menu wraz z
serwowaniem wina.

Dziêki bardzo dobremu przygotowaniu naszych uczniów
przez nauczycieli wszystkich przedmiotów zawodowych, a
szczególnie przez M. Paterek. L. Janotê. M. Tokarsk¹ pod kie-
runkiem pani Anny Janik. przy wsparciu Adama, a nade wszyst-
kim dziêki talentowi Anety, nasza reprezentantka zajê³a trze-
cie miejsce w konkursie. W sukcesie tym maj¹ udzia³ tak¿e
polonistki - B. Sieczkowska i K. Strycharska, które udzieli³y
cennych rad dotycz¹cych prezentacji.

W nagrodê Aneta otrzyma³a stypendium ufundowane
przez Wy¿sz¹ Szkolê Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
obejmuj¹ce wpisowe i czesne na 3-letnie studia wieczorowe
w tej¿e uczelni.

Oprócz udzia³u w rywalizacji uczniowie mieli równie¿ oka-
zjê zintegrowaæ siê ze �rodowiskiem hotelarskim, zapoznaæ siê
z obiektami hotelarskimi w Krynicy oraz wzi¹æ udzia³ w szko-
leniu i pokazie barmañskim.

Nasi reprezentanci dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili
siê do ich sukcesu. w tym równie¿ Radzie Rodziców, która sfi-
nansowa³a ich wyjazd do Krynicy.

Opiekun m³odzie¿y podczas Konkursu - Ewa Stanna
Danuta Szczypka

,,Z  BIO£ÓM
POLYWKÓM

DO
EUROPY�
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z  ¯ycia  szkó³  podstawowych
Dzieñ RegionalnyDzieñ RegionalnyDzieñ RegionalnyDzieñ RegionalnyDzieñ Regionalny

w Szkole Podstawowej nr lw Szkole Podstawowej nr lw Szkole Podstawowej nr lw Szkole Podstawowej nr lw Szkole Podstawowej nr l
w Jaworzyncew Jaworzyncew Jaworzyncew Jaworzyncew Jaworzynce

Gronie nasze, gronie,
�l¹ska wy ozdob¹,
w�ród was serce p³onie,
cz³ek czuje siê sob¹.
ks. Emanuel Grim

Piêkne s¹ Beskidy i kto tu siê urodzi³, albo przyjezdny, któ-
ry choæ raz je ujrza³ nie mo¿e pozostaæ wobec nich obojêtny.
Tutejsze zwyczaje, stroje, gwara, �piew, taniec i gra na instru-
mentach tworz¹ niepowtarzaln¹ kulturê, charakterystyczn¹ tyl-
ko dla tego regionu. Chwal¹ j¹ poeci ludowi w swoich wier-
szach, inspiruje malarzy, zachwyca turystów, a mieszkañcy tego
regionu gorliwie j¹ pielêgnuj¹.

Dzieñ 23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzyn-
ce by³ Dniem Regionalnym. Uroczysto�æ rozpoczê³a pani dyr.
Gra¿yna Przyby³a, która przywita³a go�ci z Czech, uczniów i
nauczycieli,a potem odda³a g³os prezenterom- uczniom klasy
VIb- Kamilowi Krowickiemu i Magdzie Ma³yjurek. Kamil za-
�piewa³: �Idzie ³owcior gróniym�, a Magda powita³a wszyst-
kich s³owami: �Zebrali my siê tu dzi�ka, coby siê jeszcze roz
przizdrzyæ naszij szumnej Jaworzince. Ka¿dy dziyñ nad tym nie
rozmy�lómy, bo nas wdycki naganio: jedni lecóm do roboty, dru-
dzy do szko³y, a nasza dziedzina a¿ wo³o:�Przistóñ! Podziwej siê
jako u nas szumnie!� To¿ dzi�ka na chwilym przistóñmy i przy-
zdrzyjmy siê naszim strojom, bojtkóm i tañcowaniu.�

Uczniowie recytowali wiersze poetów ludowych: Lojzka Po-
loka z Wycieczki, który piêknie opowiada³ o Jaworzynce, Jana Pro-
bosza �Gronie powiada³y�, Boles³awa Ligockiego o trombicie.

Potem wszyscy podziwiali tañce i �piewy dzieci nale¿¹cych
do zespo³u �Czadeczka� prowadzonego przez panie: Ma³go-
rzatê Ma³yjurek i Irenê £acek.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia by³ zespó³ �Jackowie�, który
na zaproszenie pani dyr. Gra¿yny Przyby³y przyjecha³ �zza mie-
dzy�, bo z pobliskiego Jab³onkowa. Wystêp go�ci by³ doskona-
³¹ okazj¹, aby przyjrzeæ siê tañcom, zwyczajom, strojom i przy-
s³uchaæ siê muzykowaniu, oraz porównaæ ludow¹ kulturê s¹-
siadów, z kultur¹ naszego regionu. A wiêcej w niej podobieñstw
ni¿ ró¿nic.

Po wystêpach przyszed³ czas na konkursy. Na pocz¹tek od-
by³a siê próba �czy dziecka poradzóm jeszcze gwarziæ po na-
szymu.� Chodzi³o o przet³umaczenie kilku zwrotów z jêzyka
ogólnopolskiego na jêzyk gwarowy. Okaza³o siê, ¿e nie jest to
takie proste i czasem trzeba by³o sporego wysi³ku, aby wydo-
byæ z zakamarków umys³u odpowiednie s³ówko.

Po tej krótkiej rozgrzewce, dzieci opowiada³y gawêdy ks.
Emanuela Grima, Anny Bury, Paw³a Poloka i Karola Piegzy, a
jurorzy pilnie siê przys³uchiwali, aby oceniæ kto opowiada³ naj-
piêkniej. Zwyciê¿y³a najm³odsza uczestniczka Katarzyna Juro-
szek z kl. �O�, która opowiedzia³a gawêdê Paw³a Poloka pt:
�We szkole.� Pani Katarzyna Rucka stwierdzi³a, ¿e dziewczyn-
ka ma zadatki na prawdziw¹ gawêdziarkê.

Rozstrzygniêty zosta³ równie¿ konkurs plastyczny og³oszo-
ny przez �Muzeum Na Grapie�. Nale¿a³o dowoln¹ form¹ pla-
styczn¹ przedstawiæ obrzêdy zwi¹zane z nadej�ciem wiosny.
Prace by³y bardzo ciekawe i ró¿norodne pod wzglêdem techni-
ki wykonania. Pierwsze miejsce przypad³o Marcelinie Heczko
i £ucji Juroszek-uczennicom kl.Ib, ale nagrody otrzymali wszy-
scy mali arty�ci. Dodatkow¹ nagrod¹ jest zorganizowana przez
pani¹ Katarzynê Ruck¹ wystawa wszystkich prac w �Muzeum
Na Grapie.�

Nastêpny konkurs zwi¹zany by³ z wystaw¹ fotograficzn¹ za-
tytu³owan¹ �Migawki beskidzkie� autorstwa pani Marii Klimek.
Rywalizowali uczniowie klas V i VI, którzy musieli wykazaæ
siê spostrzegawczo�ci¹ i wiedz¹ o regionie. Zwyciê¿yli ucznio-
wie kl. Vb.

W szkole w Jaworzynce dzieci ucz¹ siê graæ na skrzypcach,
a uczy je pani Monika Wa³ach. M³odzi muzycy popisali siê
swoimi umiejêtno�ciami daj¹c wspania³y koncert zakoñczony
hymnem Zjednoczonej Europy, bo niewa¿ne gdzie ¿yjemy, ja-
kiej jeste�my narodowo�ci, jakiego wyznania, wszyscy jeste-
�my lud�mi, nad nami jedno niebo. Szanujmy swoj¹ odmien-
no�æ, ale nie zapominajmy gdzie nasz �ojcowski dom�.

Magda Ma³yjurek po¿egna³a wszystkich przyby³ych �pie-
wem i zaprosi³a na �kapu�nicym ze ziymniokami�.Przy wyj-
�ciu ka¿dy, kto przyszed³ w stroju regionalnym zosta³ poczê-
stowany cukierkami.

Za rok, wszyscy spotkaj¹ siê znowu, aby �wiêtowaæ Dzieñ
Regionalny, bo nale¿y to do tradycji szko³y w Jaworzynce.

Dziêkujê pani Irenie £acek za wspólne przygotowanie uro-
czysto�ci, oraz paniom: dyr. Gra¿ynie Przybyle, Ma³gorzacie
Ma³yjurek, Beacie Probosz, Monice Wa³ach, Katarzynie Ruckiej,
Marii Klimek, Krystynie Kolek i panu Mariuszowi Juroszkowi.

Dziêkjê fundatorom nagród: Radzie Rodziców, Spó³dzielni
Uczniowskiej i �Muzeum Na Grapie�.

Monika Suszka

SZKOLNE DNI REGIONU W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W KONIAKOWIE- RASTOCE

Zgodnie z harmonogramem obchodów Szkolnych Dni Re-
gionu w dniu 29.04.04r. do SP 2 w Rastoce przyby³y osoby,
które reprezentowa³y w³adze gminne, o�wiatowe, przedsta-
wicieli instytucji zwi¹zanych z edukacj¹, nauczycieli. Obec-
ni byli: sekretarz gminy- Teresa £aszewska, radny- Henryk
Gazurek, Jacek Kohut z Gminnego Centrum Informacji, Jan
Waszut z GOK-u, redaktor �Naszej Trójwsi�- Krystyna Rucka,
doradca metodyczny historii- Jadwiga W¹sowicz, radna powia-
tu cieszyñskiego i dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wi�le-
Ma³gorzata Kiere�, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ko-
niakowie- Dariusz Matuszny z kapel¹ dzia³aj¹c¹ w placówce,
nauczyciele z powiatu ¿ywieckiego.

Zebranych przywita³a p. Lucyna Bytów, nauczycielka .któ-
ra zorganizowa³a, przygotowa³a i przeprowadzi³a Szkolne Dni
Regionu. Pani Bytow powiedzia³a:

Gor¹co witam wszystkich zacnych go�ci.
Zorganizowali�my Szkolne Dni Regionu po to, by pokazaæ,

¿e nasi uczniowie nie tylko poznaj¹ kulturê naszej miejscowo-
�ci, ale równie¿ potrafi¹ aktywnie uczestniczyæ w jej wspó³-
tworzeniu.
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Dotychczas brali�my udzia³ w konkursach, wystawach zwi¹-
zanych z szeroko rozumian¹ ma³¹ Ojczyzn¹. Realizujemy mody-
fikacje programowe, które zawieraj¹ tre�ci i tematykê dotycz¹-
c¹ Trójwsi. Chcemy, aby edukacja wysz³a za drzwi klas i na
terenie szko³y mo¿na by³o zobaczyæ czego ona dotyczy.

Harmonogram obchodów tego �wiêta w nadszej placów-
ce jest nastêpuj¹cy:

27 kwietnia - dla spo³eczno�ci szkolnej, rodziców i miesz-
kañców Koniakowa;

29 kwietnia - dla zaproszonych go�ci (w³adz gminnych,
o�wiatowych, przedstawicieli instytucji zwi¹zanych z edukacj¹);

8 maja - dla nauczycieli z katowickich szkó³.
Dzisiaj go�cimy Was, drodzy pañstwo i mamy nadziejê, ¿e

nasza wspó³praca na p³aszczy�nie wychowania i nauczania przy-
niesie wspania³e efekty.

Scenariusz tegorocznych Dni Regionu obejmuje:
- wystêpy dzieci (wiersze i inscenizacje gwarowe oraz pie�ni

ludowe)
- zwiedzanie izby regionalnej
- wystawê twórczo�ci dzieciêcej.
Chcieliby�my, aby Szkolne Dni Regionu sta³y siê corocznym

�wiêtem, które jeszcze bardziej zintegruje uczniów, nauczycieli,
rodziców, spo³eczno�æ lokaln¹.

Poprzez edukacjê regionaln¹ chcemy wspólnie odkrywaæ
pogodne oblicze naszej ma³ej Ojczyzny, ukryte w historii, tra-
dycji, kulturze, przyrodzie, wreszcie - w codziennej rzeczywi-
sto�ci tej ziemi.

W dobie ³atwego przenikania ró¿nych kultur i integracji z inny-
mi krajami Europy wa¿ne jest, by wychowankowie mieli poczucie
w³asnej to¿samo�ci, by poznaj¹c (�obce�), kochali (�swoje�).

Najskuteczniejszy przekaz dziedzictwa kulturowegi odby-
wa siê poprzez oddzia³ywanie na emocje dziecka. St¹d w na-
szym dzisiejszym programie wystêpy uczniów, prezentacja ich
twórczo�ci.

W ten sposób poznaj¹ kulturê naszego regionu i aktywnie
uczestnicz¹ w jej wspó³tworzeniu.

Historii i tradycji zwi¹zanej z Trójwsi¹ ³atwiej nauczyæ, gdy
bêdziemy mieæ dostêp do �róde³ i eksponatów. St¹d zrodzi³ siê
pomys³ utworzenia izby regionalnej.

Ta dzisiejsza uroczysto�æ nie by³aby mo¿liwa bez przychyl-
no�ci i wsparcia pani dyrektor. W przygotowania w³¹czy³y siê
moje wspó³pracownice i obs³uga. Dziêki rodzicom uda³o siê
wyposa¿yæ izbê regionaln¹. Tym ludziom nale¿¹ siê gor¹ce po-
dziêkowania.

Miejmy nadziejê, ¿e to co robimy pozwoli nam wszystkim
(�ma³ym� i �du¿ym�) odkryæ i poznaæ warto�æ naszej ma³ej
Ojczyzny. Nie tylko my�l¹, ale i sercem trzeba nauczyæ siê wni-
kliwie patrzeæ na swoj¹ ojcowiznê, rozumieæ j¹, podziwiaæ i sza-
nowaæ. O urokach najdro¿szej nam ziemi najpe³niej i najtraf-
niej napisa³ kiedy� Gustaw Morcinek: �Wed³ug legendy poczê-
³a siê ona w osobliwy sposób. Bo oto, gdy Pan Bóg postanowi³
j¹ stworzyæ nie rzek³ ani s³ówka, tylko siê u�miechn¹³. I z tego
u�miechu mia³a ona powstaæ�.

W programie artystycznym wyst¹pili uczniowie z klas od
�O� do 6 : Jola Legierska, Szymon Krê¿elok(klasa l) - wyg³osi-
li wiersz �Gazdówka� Zuzanny Kawulok, Dzieci(klasa O i l)
przedstawi³y inscenizacjê �Co robiæ ¿eby nic robiæ?� opraco-

wana na podstawie tekstu Boles³awa Micha³ka, Szczepan Zo-
wada(klasa 6) -  wyg³osi³ wiersz �Wywiadówka� Boles³awa
Micha³ka, Jadzia Madzia (klasa 6) � wyg³osi³a utwor �Przi ko-
³owrotku� Jana Sikory, Kamila Legierska (klasa 5) - prezento-
wa³a w³asny wiersz �Nasze Beskidy�, który zosta³ nagrodzony
w Swinnej (konkurs �Mieszkam w Beskidach�).

Iza Kawulok (klasa 5) - za�piewa³a pie�ñ ludow¹ �Doliny,
doliny�, a Karolina Worek (klasa 5) � zarecytowa³a wiersz �
Beskidzko prziroda� Jana Sikory. Uczniowie klas starszych i
m³odszych przygotowali inscenizacjê legendy o Baraniej Gó-
rze opracowan¹ na podstawie tekstu �U Rozpad³ej� Jana Si-
kory, w której g³ówn¹ rolê zagra³ Mateusz Zowada(na zdjêciu
w guni). Wszystkie wystêpuj¹ce dzieci ubrane by³y w stroje
regionalne, a utwory wyg³aszane w gwarze na tle oryginalnej
dekoracji (co widaæ na zdjêciach) wprowadzi³y s³uchaczy w
niepowtarzalny nastrój. Inscenizacja tekstu Jana Sikory �U
Rozpad³ej� przenios³a wszystkich w �wiat ba�ni i legend, tak
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¿ywych w�ród górali, którzy zamieszkiwali nasze
tereny w czasach, gdy nie by³o radia, telewizji,
dróg asfaltowych, �wiat³a elektrycznego. Powsta-
wa³y wtedy legendy, które sobie górale opowiada-
li w d³ugie zimowe wieczory czy pas¹c owce na
sza³asach.

Wiele trudu zada³a sobie p. Lucyna Bytow, która
legendê �przerobi³a� na scenariusz z dialogiem i mo-
nologami. Podziwiali�my uczniów, którzy tak piêknie
i bezb³êdnie wypowiadali z pamiêci swoje role.

Wiele serdecznych i ciep³ych s³ów skierowa³a
do dzieci p. Ma³gorzata Kiere�, która podziêkowa-
³a im za te chwile wzruszeñ, które by³y naszym
udzia³em. Prosi³a przy okazji o pielêgnowanie stroju
ludowego, gwary, a nawet uczesania(warkocz i g³ad-
ko uczesane w³osy to tak¿e element stroju). Pani
Ma³gorzata Kiere� przypomnia³a te¿ dzieciom, ¿e
naszym �hymnem góralskim� nie jest pie�ñ �Szumi jawor,
szumi�, lecz pie�ñ �Ojcowski dom�, któr¹ nasi pradziadowie
�piewali przy ró¿nych okazjach i spotkaniach rodzinnych.
Zachêca³a dzieci, by siê tej pie�ni nauczy³y od swoich mam
i babci, które na pewno j¹ umiej¹.

Pani Lucynie Bytow serdeczne gratulacje, kwiaty i drobne
upominki wrêczyli przedstawiciele Urzêdu Gminy, oraz p. Ja-
dwiga W¹sowicz.

Po wspólnym od�piewaniu pie�ni �Szumi jawor, szumi�
wszyscy uczestnicy spotkania przeszli do nowo otwartej izby

regionalnej (pisze o niej poni¿ej dyrektor szko³y) oraz
zwiedzili Wystawê Twórczo�ci Dzieciêcej, na której
prezentowane by³y prace z bibu³y, kwiaty, obrazy, ser-
wetki itp. wykonane przez uczniów tej szko³y.

Go�cie wpisali siê te¿ do ksiêgi pami¹tkowej. W
czasie ca³ej uroczysto�ci przygrywa³a kapela góral-
ska w sk³adzie: Zenon Knopek- kontrabas, Stanis³aw
Suszka - skrzypce i �piew, Janina Juroszek - skrzypce
i �piew oraz El¿bieta Czajka - skrzypce.

Wszystkich obecnych zaproszono na poczêstunek-
tradycyjn¹ � bio³óm polywkym� i placki ziemniacza-
ne ze szpyrkami. Mam nadziejê, któr¹ tak¿e wyra¿ali
w swoich ¿yczeniach i podziêkowaniach obecni go-
�cie, ¿e dziêki takiej edukacji regionalnej nasze m³o-
de pokolenie nie straci poczucia warto�ci i zawsze
bêdzie pamiêta³o o �swoich korzeniach�.

Krystyna Rucka

DNI REGIONU W RASTOCEDNI REGIONU W RASTOCEDNI REGIONU W RASTOCEDNI REGIONU W RASTOCEDNI REGIONU W RASTOCE
W dniach 27 - 29 kwietnia b. r. odby³y siê w Szkole Podsta-

wowej Nr 2 w Koniakowie obchody Dni Regionu.
We wtorek - 27 IV odwiedzili szko³ê rodzice i inni mieszkañcy

wsi, którzy chcieli zobaczyæ program artystyczny przygotowany
przez naszych uczniów oraz obejrzeæ eksponaty zgromadzone w
otwieranej Izbie Regionalnej. 29 IV go�cili�my przedstawicieli ró¿-
nych instytucji dzia³aj¹cych na naszym terenie. Wystêpy uczniów
zrobi³y du¿e wra¿enie na widzach, którzy nagrodzili ma³ych akto-
rów gromkimi brawami. Us³yszeli�my wiele ciep³ych s³ów skiero-
wanych pod naszym adresem. Nastêpnie nasi go�cie udali siê do
Izby Regionalnej, gdzie mogli zobaczyæ zebrane eksponaty. Wy-
posa¿enie izby by³o mo¿liwe dziêki przychylno�ci okolicznych
mieszkañców oraz naszej kole¿ance Lucynie Bytów, która niczym
Oskar Kolberg chodzi³a od domu do domu, a raczej od strychu do
strychu, w poszukiwaniu zapomnianych sprzêtów codziennego
u¿ytku. To w³a�nie Pani Lucyna Bytów by³a inicjatork¹ ca³ego
przedsiêwziêcia. Nale¿¹ siê jej ogromne podziêkowania za wielkie
zaanga¿owanie i wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie tej imprezy.
Dziêkujê równie¿ innym nauczycielom, którzy wspierali pani¹
Lucynê, a szczególnie paniom: Ewie Gazurek, Monice Kukuczce i

El¿biecie Waszut. Spêdzi³y one w szkole dodatkowo wiele godzin,
aby przygotowaæ ca³y wystrój i dekoracjê. Pragnê równie¿ podziê-
kowaæ wszystkim pracownikom naszej obs³ugi oraz przedstawicie-
lom rady rodziców, którzy zatroszczyli siê o to, aby by³o czym po-
czêstowaæ naszych zacnych go�ci. Dziêkujê tak¿e dyrektorowi Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej - Panu Dariuszowi Matusznemu za to, ¿e nie
tylko sam zaszczyci³ nas swoj¹ obecno�ci¹, ale przyby³ w asy�cie
swojej wspania³ej kapeli, która okrasi³a muzycznie ca³¹ uroczysto�æ.

My�lê, ¿e obchody Dni Regionu na sta³e wejd¹ do kalendarza
naszych szkolnych imprez.

Zainteresowanych obejrzeniem Izby Regionalnej zapraszamy
do odwiedzenia naszej szko³y, która, mimo ¿e stoi na uboczu, rów-
nie¿ têtni ¿yciem.

Oprac. mgr Jadwiga Legierska
dyrektor S.P.2 Koniaków


