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Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E

26 maja - Dzieñ Matki
26 maja - jeden z najpiêkniejszych dni w

roku. W tym dniu, w którym w szczególny spo-
sób pamiêtamy o naszych Mamach, Mamu-
siach, Mateczkach, Matkach.

Wszystkim naszym kochanym i drogim
Mamom ¿yczymy du¿o zdrowia, szczê�cia ro-

dzinnego, mi³o�ci od najbli¿szych i tego, by ten dzieñ by³ dla
Was naprawdê szczê�liwy i pe³en rado�ci. Niech Wam Pan
Bóg b³ogos³awi w Waszym codziennym ¿yciu.

Wójt Gminy, Rada Gminy
i  Zespó³ Redakcyjny

Mamy Mamê
Najlepsze u mamy
jest to
¿e j¹ mamy.
Mamy j¹ swoj¹ nie cudz¹.
Nie inn¹.
Zawsze tê sam¹.
I ¿eby nie wiem co siê sta³o
mama zostanie mam¹.
Tylko jedna mama ma zmartwienia.
Tylko jedna na dwójkê z polskiego.
Tylko jedna od bójki z najlepszym koleg¹.
Jedna od bólu zêba
i od przeziêbienia.
Nie na sprzeda¿.
Nie do zamiany.
Nasza
wszêdzie i przez ca³y czas.
Wiêc najlepsze jest u mamy
jest to
¿e j¹ mamy
i ¿e mama ma w³a�nie nas.

Joanna Kulmowa

Wójt Gminy p. Danuta Rabin
otrzyma³a w kwietniu 2006r. Wy-
ró¿nienie Banku Ochrony �rodo-
wiska �Klon 2006� dla gminy Isteb-
na. Gmina Istebna jest jedyn¹ gmin¹
w powiecie, która otrzyma³a takie wy-
ró¿nienie.

l Na podstawie umów miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rz¹dem Republiki Czeskiej �od 1 kwietnia do 30 pa�dziernika 2006
roku na przej�ciu granicznym w Jasnowicach�Bukowiec bêdzie odby-
waæ siê ruch autokarowy�.
l Przypomina siê, ¿e z dniem 15 maja 2006 roku up³ywa termin

p³atno�ci II raty podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego.
l Jednocze�nie informujê, ¿e dnia 30 kwietnia 2006 r. min¹³ termin

p³atno�ci podatku za posiadanie psa.
l Zarz¹dzeniem nr 0151/24/06 z dnia 18.04.2006 r. Wójt Gminy

okre�li³ wymagania, jakie powinni spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy
siê o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od w³a�cicieli nieruchomo�ci, opró¿niania zbiorników bezodp³y-
wowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

(pe³na tre�æ zarz¹dzenia na stronie internetowej urzêdu)

Jednog³o�ne absolutorium
dla Wójta Gminy!
Na sesji w dniu 28 kwietnia 2006

r. Rada Gminy w Istebnej podjê³a
jednog³o�nie uchwa³ê w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy pani Danucie Rabin.

Gmina Istebna na Targach
Turystycznych w Warszawie
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Z dala od zgie³ku - wieczór
poetycki po�wiêcony pamiêci

Jana Paw³a II

M³odzi arty�ci

Rozmowa go�ci

Stawianie �moja�
na Trójstyku

OBCHODY DNIA STRA¯AKA
W ISTEBNEJ CENTRUM

Zbiórka na placu ko�cielnym

Po�wiêcenie samochodu po¿arniczego STAR 266

Orkiestra Dêta OSP Jaworzynka Centrum
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GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

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

Og³oszenie
Wójta Gminy Istebna

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Istebna.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717 z pó�n. zm.)

ponownie zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Istebna uchwa-
³y nr XXXIV/313/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, zmienionej uchwa³¹ nr XXXVII/
342/2006 r. Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Zmieniony przebieg granic obszaru objêtego uchwa³¹ okre�la za-
³¹cznik graficzny nr 1 do uchwa³y nr XXXVII/342/2006 r. Rady Gminy
Istebna z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna. Z granicami obszaru,
dla którego bêdzie sporz¹dzona zmiana studium mo¿na zapoznaæ siê w
Urzêdzie Gminy w Istebnej, w godzinach pracy urzêdu.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce wy¿ej wymienio-
nej zmiany studium.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie w siedzibie Urzêdu Gminy w
Istebnej, 43�470 Istebna 1000, w terminie do dnia 12 czerwca 2006 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której
dotyczy.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

* Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje
wszystkie osoby  bezrobotne zainteresowane sfinansowaniem
kursu prawa jazdy, i¿ od dnia 01.05.2006r. dopuszcza siê mo¿-
liwo�æ sfinansowania tylko jednej kategorii prawa jazdy.

* �l¹ski Zamek Sztuki i Przedsiêbiorczo�ci w Cieszynie
zaprasza na kolejny cykl szkoleñ �ABC przedsiêbiorczo�ci�
dla przedsiêbiorców oraz osób zainteresowanych za³o¿eniem
w³asnej firmy i poszukuj¹cych wsparcia na pierwszym etapie
jej prowadzenia.

Szkolenia umo¿liwiaj¹ce dostêp do wiedzy na temat two-
rzenia biznes planów, finansów, marketingu, pozyskiwania fun-
duszy i budowania wizerunku firmy uzupe³nione zosta³y o
warsztaty z pisania biznes planów oraz autoprezentacji.

III edycja programu potrwa do 28 czerwca 2006 r.
Bli¿sze informacje na stronie internetowej �l¹skiego Zam-

ku Sztuki i Przedsiêbiorczo�ci.
J. Kohut

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie
Informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na terenie

gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci do podjêcia i
z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach wyznaczony zosta³ dzieñ

23 maja 2006 r. - lit. A-K
24 maja 2006 r. lit. L-¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8.30

do 14.00.
Z-ca Kierownika

Powiatowego Urzêdu Pracy
Urszula Kidoñ

Uchwa³a Nr XXXVII/340/2006
Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z op³aty od wniosku o
wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101,poz 1178 z pó¿n.zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala:
§ 1

1. Zwolniæ osoby fizyczne posiadaj¹ce status bezrobotnych, zg³a-
szaj¹ce rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej, z op³aty od zg³oszenia o
dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Postanowienie uchwa³y stosuje siê wy³¹cznie do bezrobotnych w
rozumieniu art.2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 99, poz 1001 z pó¿n.
zm.) którzy s¹ zarejestrowani w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Cieszy-
nie i przed³o¿¹ za�wiadczenie potwierdzaj¹ce status bezrobotnego.

3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wy³¹cznie dokonanie
pierwszego wpisu i nie ma zastosowania do zmian czy poszerzenia wpisu.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w

Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego.
Przewodnicz¹cy, Józef Micha³ek

Na XXXVII sesji Rady Gminy Istebna, która odby³a siê w
dniu 28 kwietnia 2006 r. podjêto uchwa³y m.in. w wstêpuj¹cych
sprawach:

1) w sprawie absolutorium,
Uchwa³a w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium zosta³a

podjêta jednog³o�nie, (sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Istebna
za rok 2005 publikujemy jako wk³adkê),

2) w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego, (z przezna-
czeniem na budowê transgranicznego po³¹czenia komunikacyjnego Ja-
worzynka-Cierne),

3) w sprawie Regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
Gminy Istebna (dostêpne w BIP oraz na stronie internetowej),

4) w sprawie przyjêcia nowego Statutu Zwi¹zku Komunalnego Zie-
mi Cieszyñskiej w Cieszynie,

5) w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z op³aty od wniosku o
wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej, (publikujemy w ca³o�ci),

6) w sprawie ustanowienia s³u¿ebno�ci gruntowej drogi ,
7) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania

zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Istebna,

8) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wynagradzania pracowni-
ków Gminnego Zespo³u ds. O�wiaty w Istebnej,

9) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wynagradzania pracowni-
ków nie bêd¹cych nauczycielami zatrudnionych w szko³ach ka¿dego
typu i w przedszkolu,

10) sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o przeznaczeniu
�rodków na pokrycie czê�ci wk³adu w³asnego kosztów kwalifikowanych
projektu inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Cieszyñski w ra-
mach funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z wieloletnim planem inwesty-
cyjnym Powiatu dotycz¹cym przebudowy drogi S2643 w Istebnej,

11) w sprawie zmian bud¿etu gminy Istebna na rok 2006.
W czê�ci drugiej sesji o godz.13,00 odby³o siê spotkanie z przedsta-

wicielami energetyki ENION Spó³ka Akcyjna w sprawie modernizacji
sieci energetycznej na terenie Gminy Istebna.

W sprawach bie¿¹cych radni poruszyli miedzy innymi sprawê szkód
jakie poczyni³a na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz gmin-
nych d³ugotrwa³a zima - prosz¹ o interwencjê do Zarz¹du Powiatu Cie-
szyñskiego. Ma³gorzata Wieczorek

R a d a  G m i n y  u c h w a l i ³ a
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UCHWA£A NR XXXVII/338/2006
Rady Gminy Istebna

z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na

terenie Gminy Istebna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 13
wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Gminy Istebna
uchwala, co nastêpuje

§ 1
Szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie

Gminy Istebna okre�lone s¹ w Regulaminie utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Istebna stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3

Traci moc Uchwa³a nr XXXV/330/06 z dnia 3 lutego 2006 roku
Rady Gminy Istebna w sprawie Regulaminu utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Istebna (Dziennik Urzêdowy Województwa
�l¹skiego Nr 40 poz.1154 ).

§ 4
Uchwa³a w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w

Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Józef Micha³ek

Za³¹cznik do uchwa³y nr XXXVII/338/2006
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO�CI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY ISTEBNA

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Okre�la siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i porz¹d-
ku na terenie Gminy Istebna, a w szczególno�ci:

1) wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
nieruchomo�ci;

2) rodzaje i minimaln¹ pojemno�æ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbie-
rania odpadów komunalnych;

3) czêstotliwo�æ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i
nieczysto�ci ciek³ych z terenu nieruchomo�ci oraz terenów przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego;

4) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
5)  wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji

i terminy jej przeprowadzania.
6) wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na

terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) -

nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê Ministrów zgod-
nie z tre�ci¹ art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i og³oszony w Monitorze Polskim z
2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003;

2) odpadach wielkogabarytowych - nale¿y przez to rozumieæ od-
pady, które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ byæ umiesz-
czone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;

3) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji - nale¿y przez to rozu-

mieæ odpady ulegaj¹ce biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U.Nr 62,poz.628 ze zm./

4) odpadach zielonych - nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy
ogrodów i terenów zielonych;

5) odpadach opakowaniowych - nale¿y przez to rozumieæ opako-
wania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z
tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z blachy stalo-
wej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO po�ród 18 stru-
mieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;

6) odpadach budowlanych - rozumie siê przez to frakcjê odpadów
pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹ w KPGO po�ród 18
strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;

7) odpadach niebezpiecznych - rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wy-
mienion¹ w KPGO po�ród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne, a wiêc np.: baterie, akumulatory, �wietlówki, resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, �rodków do impregnacji drewna, ole-
jów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
�rodkach ochrony ro�lin i nawozach, opakowania po aerozolach, zu-
¿yte opatrunki;

8) podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ przed-
siêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub pod-
miotami posiadaj¹cymi wydane przez wójta, organ wykonawczy jed-
nostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie :odbierania
odpadów komunalnych od w³a�cicieli nieruchomo�ci, opró¿niania zbior-
ników bezodp³ywowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych, ochrony przed
bezdomnymi zwierzêtami ;

10)  zabudowie wielorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ zabudo-
wê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wej-
�ciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierw-
sze i drugie piêtro), które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób
tworzyæ zabudowê z wieloma wej�ciami;

11) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ budynki
wolnostoj¹ce z jednym wej�ciem, mieszcz¹ce co najwy¿ej kilka lokali
mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostoj¹-
ce z dwoma wej�ciami, mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkana�cie lokali miesz-
kalnych, licz¹ce do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i
drugie piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;

12) chowie zwierz¹t - rozumie siê przez to wszelkie formy posiada-
nia zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³ prawny oraz sposób ich
utrzymywania i u¿ytkowania;

ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie

nieruchomo�ci

§ 3. W³a�ciciele nieruchomo�ci oraz najemcy/w³a�ciciele lokali zapew-
niaj¹ utrzymanie czysto�ci i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru
nastêpuj¹cych odpadów komunalnych: szk³o bezbarwne i kolorowe, z³om
metali, plastik, puszki ;

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych
zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wy-
znaczonych harmonogramem

3) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie,
itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomo�ci i utrzymanie ich nale-
¿ytego stanu sanitarno - higienicznego;

4) usuwanie nawisów (sopli i �niegu) z okapów, rynien i innych
czê�ci nieruchomo�ci w pobli¿u ci¹gów komunikacyjnych pieszych i
jezdnych;

5) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w
miejscach dozwolonych, a wiêc:

a) na terenie nieruchomo�ci nie s³u¿¹cej do u¿ytku publicznego tylko
pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji
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sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgod-
nie z przepisami o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach, w szcze-
gólno�ci �cieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezpo�rednio do zbior-
ników wodnych lub do ziemi;

b) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko w miejscach
do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

6) naprawy, drobne, a wiêc wymiana kó³, �wiec zap³onowych, ¿aró-
wek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomo�ci tylko za zgod¹
w³a�ciciela nieruchomo�ci i tylko wtedy, gdy nie s¹ one uci¹¿liwe dla
s¹siednich nieruchomo�ci, a powstaj¹ce odpady s¹ gromadzone w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu
czysto�ci i porz¹dku w gminach;

7)  stosowanie siê w³a�cicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich
do przepisów rozdzia³u VI  i VII niniejszego Regulaminu .

ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemno�æ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na drogach
publicznych

§ 4. Rodzaje i minimalna pojemno�æ urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomo�ci:

1) w³a�ciciel nieruchomo�ci zapewnia utrzymanie czysto�ci i po-
rz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie nieruchomo�ci w pojemniki,
kontenery i worki o pojemno�ci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwo�æ i sposób
pozbywania siê odpadów ;

2) w³a�ciciel nieruchomo�ci zapewnia utrzymanie czysto�ci i po-
rz¹dku na jej terenie przez dostosowanie wielko�ci zbiornika bezod-
p³ywowego do liczby osób stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej
terenie, w taki sposób, aby nie dopu�ciæ do przepe³nienia i wylewania
nieczysto�ci na powierzchniê. Przepustowo�æ przydomowej oczysz-
czalni �cieków musi byæ dostosowana do liczby mieszkañców w spo-
sób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okre�lonego w
przepisach odrêbnych;

3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemno�ci  do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemno�ci 110 l i 1100 l;
c) worki;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób selektywny,

nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach. Sposób gromadzenia
odpadów i czêstotliwo�æ ich wywozu okre�la umowa zawarta przez
w³a�ciciela nieruchomo�ci z podmiotem uprawnionym ;

§ 5. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci , zarz¹dcy nieruchomo�ci wielolo-
kalowych, prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹, kieruj¹cy instytucjami
o�wiaty, zdrowia, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemno�æ pojemników
do swych indywidualnych potrzeb uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce normaty-
wy dostosowane do miesiêcznego cyklu odbioru:

- na jednego mieszkañca - 15 l;
- dla szkó³ wszelkiego typu , przedszkoli- 3 l na ka¿de dziecko,

ucznia, i pracownika;
- dla lokali handlowych - 50 l na ka¿de 10 m2 pow. ca³kowitej,

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemno�ci 110 l na lokal ;
- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na ka¿dego zatrudnione-

go, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemno�ci 110 l na ka¿dy punkt;
- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

dotyczy to tak¿e miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewn¹trz
lokalu;

- dla zak³adów rzemie�lniczych, us³ugowych i produkcyjnych w
odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych - pojemnik o po-
jemno�ci 110 l na ka¿dych 10 pracowników;

- dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno ³ó¿ko;
- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapew-

nienia czysto�ci wymagane jest równie¿ ustawienie na zewn¹trz, poza
lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 l na odpady;

2. do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych ilo�ci odpadów komunal-
nych, oprócz typowych pojemników, mog¹ w uzasadnionych przypad-
kach byæ u¿ywane odpowiednio oznaczone worki, nieodp³atnie udo-

stêpnione przez podmiot uprawniony, z którym w³a�ciciel nieruchomo-
�ci zawar³ umowê na odbiór odpadów komunalnych;

3. odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ
do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na chodnik przed wej�ciem do nieru-
chomo�ci lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieru-
chomo�ci, z którego odbierane s¹ przez podmiot uprawniony ;

§ 6. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci i inne podmioty wymienione w
§ 5 s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia nieruchomo�ci w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych o pojemno�ci odpowiadaj¹cej �red-
niej ilo�ci odpadów i czêstotliwo�ci wywozu okre�lonych w  tym para-
grafie.

2. Organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia
miejsca, na którym ona siê odbywa, w jeden pojemnik o pojemno�ci 110
l na 50 osób uczestnicz¹cych w imprezie oraz w szalety przeno�ne w
liczbie jeden szalet na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie .

Po zakoñczeniu imprezy s¹ zobowi¹zani do uprz¹tniêcia terenu naj-
pó�niej do godziny 10-tej dnia nastêpnego.

§ 7. Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
odpadów i gromadzenia nieczysto�ci p³ynnych:

1) na terenie nieruchomo�ci pojemniki na odpady oraz worki z wy-
selekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnio-
nym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez ko-
nieczno�ci otwierania wej�cia na teren nieruchomo�ci lub, gdy takiej
mo¿liwo�ci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z
harmonogramem, na chodnik przed wej�ciem na teren nieruchomo�ci;

dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomo�ci pojazdów pod-
miotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w po-
jemnikach;

2) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczysto�ci ciek³ych lub oczysz-
czalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane w sposób umo¿liwiaj¹cy
dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu
ich opró¿nienia;

3) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie nieru-
chomo�ci, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarê potrzeb
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej
wody i b³ota;

4) w³a�ciciel nieruchomo�ci ma obowi¹zek utrzymywania pojemni-
ków na odpady w stanie czysto�ci, dobrym stanie technicznym oraz ich
okresowego dezynfekowania;

5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne
musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na
chodnik przed wej�ciem na teren nieruchomo�ci w zabudowie jednoro-
dzinnej lub na miejsce wyznaczone przez  zarz¹dcê do tego celu w zabu-
dowie wielorodzinnej;

§ 8. Ograniczenia wynikaj¹ce z konieczno�ci zachowania zasad bez-
pieczeñstwa i w³a�ciwej eksploatacji urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów
komunalnych i zbiorników bezodp³ywowych:

1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne
�niegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la, szlamów, substancji tok-
sycznych, ¿r¹cych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zu¿ytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów nie-
bezpiecznych;

2) zabrania siê wykorzystywania  przez prowadz¹cych placówki
handlowe i us³ugowe koszy ulicznych do sk³adowania i gromadzenia
opakowañ i odpadów powsta³ych w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci
gospodarczej;

3)   zabrania siê spalania w pojemnikach na odpady i koszach ulicz-
nych, jakichkolwiek odpadów;

ROZDZIA£ IV
Czêstotliwo�æ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych

i nieczysto�ci ciek³ych z terenu nieruchomo�ci oraz terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego

§ 9. Czêstotliwo�æ pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorni-
ków bezodp³ywowych:

1) ustala siê czêstotliwo�æ odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomo�ci minimum jeden raz w miesi¹cu;
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2) ustala siê czêstotliwo�æ odbioru odpadów komunalnych z tere-
nów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:

a) raz na dwa tygodnie;
b) niezale¿nie od czêstotliwo�ci opró¿niania koszy ulicznych okre-

�lonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek nie dopu�ciæ do
przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemiê;

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu;

d) w³a�ciciele nieruchomo�ci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³y-
wowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ niedo-
puszczenie do ich przepe³nienia b¹d� wylewania na powierzchniê terenu;

e) w³a�ciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych
poza budynkami s¹ zobowi¹zani usuwaæ odpady codziennie;

§ 10. Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych:

1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s¹ od-
bierane od w³a�cicieli nieruchomo�ci zgodnie z harmonogramem odbio-
ru odpadów  komunalnych w Gminie Istebna.

2) w³a�ciciel nieruchomo�ci jest zobowi¹zany umie�ciæ urz¹dzenia
wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pra-
cowników podmiotu uprawnionego bez konieczno�ci otwierania wej-
�cia na teren nieruchomo�ci lub, gdy takiej mo¿liwo�ci nie ma, nale¿y
wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
przed wej�ciem na teren nieruchomo�ci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na
teren nieruchomo�ci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawio-
ne w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik przed wej-
�ciem na teren nieruchomo�ci lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê
do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;

4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnio-
nych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹-
cym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym
korzystania z nieruchomo�ci, lub wyznaczonym do tego celu przez za-
rz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;

5) zbiorniki bezodp³ywowe powinny byæ opró¿niane z czêstotliwo-
�ci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia b¹d� wylewania
ich zawarto�ci na powierzchniê terenu; osad z  przydomowych oczysz-
czalni �cieków powinien byæ wywo¿ony nie rzadziej ni¿ raz w roku.

6) czêstotliwo�æ opró¿niania z osadów �ciekowych zbiorników
oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegrada-

cji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów

§ 11. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych bio-
degradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów
wynosi do ca³kowitej masy odpadów okre�lonych wagowo :

1) do 31 grudnia 2010 -14,9 Mg
2) do 31 grudnia 2013 roku  - 128,5 Mg
3) do 31 grudnia 2020 roku - 157,3 Mg

ROZDZIA£ VI
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹cych na celu

ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo�ci¹ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku

§ 12 Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do za-
chowania bezpieczeñstwa i �rodków ostro¿no�ci, zapewniaj¹cych ochro-
nê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo�ci¹ dla ludzi oraz przed zanieczysz-
czeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿
pe³n¹ odpowiedzialno�æ za zachowanie tych zwierz¹t.

§ 13 Do obowi¹zków w³a�cicieli utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
nale¿y:

- sta³y i skuteczny dozór;
- niewprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿yteczno�ci publicznej, z

wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice,

wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-
staj¹cych z pomocy psów - przewodników;

- niewprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów gier i za-
baw, piaskownic dla dzieci, k¹pielisk oraz tereny objête zakazem na
podstawie odrêbnych uchwa³ rady gminy;

- zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne jest wy-
³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie ozna-
kowanych, w sytuacji, gdy w³a�ciciel ma mo¿liwo�æ sprawowania
kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za
agresywne;

- zwolnienie przez w³a�ciciela nieruchomo�ci psów ze smyczy na
terenie nieruchomo�ci mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy nieruchomo�æ
jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i
wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹
ze stosownym ostrze¿eniem;

- natychmiastowe usuwanie, przez w³a�cicieli, zanieczyszczeñ pozo-
stawionych przez zwierzêta domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególno�ci na chodni-
kach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczysto-
�ci te, umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³ado-
wi torbach, mog¹ byæ deponowane w komunalnych urz¹dzeniach do
zbierania odpadów; postanowienie  to nie dotyczy osób niewidomych ,
korzystaj¹cych z psów przewodników;

- ograniczenia uci¹¿liwo�ci takich jak ha³as itp. wobec osób zamiesz-
kuj¹cych nieruchomo�ci s¹siednie;

ROZDZIA£ VII
Wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na

terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 14.1 Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej dopuszcza siê
utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod warunkiem, ¿e

a) gnojówka, gnojowica oraz obornik bêd¹ wywo¿one z czêstotli-
wo�ci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ przepe³nienie zbiorników i p³yty gnojowej,

b) ule pszczele bêd¹ ustawione w odleg³o�ci co najmniej 5 me-
trów od granicy nieruchomo�ci.  Je¿eli przy tym ule bêd¹ ustawione
w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 10 metrów od granicy, to pomiêdzy ula-
mi i granic¹ musi siê  znajdowaæ przeszkoda o wysoko�ci co naj-
mniej 2,5 metra , o szeroko�ci równej co najmniej odcinkowi wy-
znaczonemu przez ramiona k¹ta prostego i osi przebiegaj¹cej od
wylotu ka¿dego ula do najbli¿szego punktu na granicy nieruchomo-
�ci, nie krótsza 6 metrów.

2 . Nie ustanawia siê zakazu utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na okre�lonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomo�ciach wy-
³¹czonych z produkcji rolniczej.

ROZDZIA£  VIII
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz terminy jej

przeprowadzania

§ 15. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do przeprowadza-
nia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomo�ci. Obo-
wi¹zek ten, w odniesieniu do w³a�cicieli budynków jednorodzinnych,
mo¿e byæ realizowany tylko w miarê potrzeby.

§ 16. Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji podaje wójt
w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
do publicznej wiadomo�ci poprzez zarz¹dzenie.

§ 17. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej
zagro¿enie sanitarne, wójt  w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiato-
wym Inspektorem Sanitarnym, okre�li obszary podlegaj¹ce obowi¹z-
kowej deratyzacji oraz okre�li, poprzez zarz¹dzenie, termin jej prze-
prowadzenia.

§18. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek
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KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 31 marca 2006 roku w Koniakowie Centrum zatrzymano

mieszkañca tej samej miejscowo�ci, który kierowa³ samochodem Fiat
126p znajduj¹c siê przy tym w stanie po spo¿yciu alkoholu.

2. W dniu 07 kwietnia 2006 roku w Istebnej centrum zatrzymano
mieszkankê Istebnej poszukiwan¹ przez Komisariat Policji w Ustroniu.

3. W dniu 08 kwietnia na Trzycatku w Jaworzynce zatrzymano miesz-
kañca Jaworzynki, który kierowa³ samochodem marki Volkswagen Golf
znajduj¹c siê przy tym w stanie po spo¿yciu alkoholu.

4. Tego samego dnia, w tym samym miejscu, zatrzymano mieszkañ-
ca Lalik kieruj¹cego samochodem marki fiat 126p, który znajdowa³ siê w
stanie nietrze�wo�ci.

5. W dniu 24.04.2006 roku w Istebnej Centrum skradziony zosta³
samochód marki Fiat 126 p na szkodê Gminnej Spó³dzielni w Istebnej.
Podjête dzia³ania doprowadzi³y do zatrzymania na Tartaku w Istebnej
nieletniego mieszkañca Istebnej, który dokona³ kradzie¿y w/w pojazdu.
Nieletniemu ponadto zarzucono przerobienie legitymacji szkolnej. Jego
spraw¹ zajmie siê S¹d Rodzinny.

6. W dniu 25.04.2006 roku na tartaku zatrzymano mieszkañca Isteb-
nej, który kierowa³ samochodem marki Volkswagen Astra znajduj Ac
siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

7, W dniu 25.04.206 roku na Zaolziu mia³ miejsce wypadek przy
pracy. Podczas przenoszenia na miejsce za³adunku drewnianego elemen-
tu konstrukcyjnego domu przewracaj¹cy siê element z³ama³ nogê jedne-
mu z pracowników.

8. W dniu 28.04.2006 roku na Kubalonce mia³a miejsce kradzie¿
odtwarzacza MP3 na szkodê mieszkanki Czêstochowy. Sprawc¹ kradzie-
¿y okaza³ siê mieszkaj¹cy w Zabrzu nieletni.

9. W nocy z 29 na 30 kwietnia 2006 roku w Jaworzynce Centrum
oraz Jaworzynce Jasie skradzione zosta³y z autobusu oraz samochodu
osobowego marki Fiat 126p dwie tablice rejestracyjne.

Opracowa³: st. asp. Leszek Bujok

AKTUALNO�CI  POLICYJNE
Od kilku lat w Polsce wydawanych jest coraz wiêcej kart

p³atniczych. Jeszcze kilka lat temu by³y to karty s³u¿¹ce do
pobierania pieniêdzy z bankomatów, nastêpnie rozpoczê³a siê
era kart elektronicznych, dziêki którym mo¿liwe jest zarówno
pobieranie pieniêdzy, jak i dokonywanie p³atno�ci bezgotów-
kowych np. w sklepach czy stacjach benzynowych. Od kilku
lat w Polsce obserwowany jest boom na karty kredytowe, dziê-
ki którym p³atno�æ za towary czy us³ugi jest odroczona w cza-
sie. Karty te umo¿liwiaj¹ tak¿e dokonywanie p³atno�ci na od-
leg³o�æ np. rezerwacje biletów czy zakup towarów w Internecie.
Wielu z Pañstwo doceni³o zalety posiadania w portfelu �plasti-
kowego pieni¹dza�.

Choæ u¿ywanie kart jest bezpieczne, to niestety elektro-
niczne transakcje p³atnicze to równie¿ szerokie pole do ró¿ne-
go rodzaju nadu¿yæ, oszustw czy kradzie¿y. Korzystaj¹c z oka-
zji chcia³bym zapoznaæ Pañstwa z kilkoma podstawowymi za-
sadami bezpieczeñstwa podczas u¿ytkowania karty oraz stoso-
wanymi przez przestêpców metodami wy³udzania pieniêdzy.

Kardynaln¹ zasad¹ jest nieujawnianie nikomu tzw. �kodu
PIN� wydawanego do ka¿dej karty. Numer PIN jest zwykle wy-
magany podczas weryfikacji transakcji /niektóre karty wyma-
gaj¹ weryfikacji na podstawie podpisu z³o¿onego na wydruku
z terminala/. Dlatego te¿ pod ¿adnym pozorem nie wolno go
nikomu ujawniaæ, zapisywaæ na karcie, czy przechowywaæ ra-
zem z ni¹. Praktycznie wszystkie banki odmawiaj¹ uznania re-
klamacji, je¿eli do oszukañczej transakcji dosz³o przy u¿yciu
numeru PIN. Metod¹ s³u¿¹c¹ do nieuprawnionego poznania
kodu PIN jest tzw. �skimming�. Polega ona na nielegalnym
kopiowaniu danych zawartych na karcie.  Do �skimmingu�
dochodzi najczê�ciej wtedy, kiedy p³ac¹c kart¹ stracimy j¹ na
chwilê z oka np. sprzedawca we�mie kartê do s¹siedniego po-
mieszczenia, gdzie korzystaj¹c ze specjalnych urz¹dzeñ ko-
piuje dane zawarte na pasku magnetycznym karty. Dlatego te¿
nigdy swojej karty nie traæmy z oka. Zasad¹ jest, ¿e transakcja
sprzeda¿y przy u¿yciu karty odbywa siê w obecno�ci jej posia-
dacza. Je¿eli sprzedawca twierdzi, ¿e terminal ma w s¹siednim
pomieszczeniu to mamy prawo i�æ tam z nim; w przypadku
kiedy sprzedawca odmawia, powinni�my zrezygnowaæ z doko-
nania p³atno�ci kart¹, a zamiast niej u¿yæ gotówki. Dobrze jest
tak¿e zas³aniaæ klawiaturê bankomatu podczas pobierania z
niego pieniêdzy, poniewa¿ znane s¹ przypadki, kiedy przestêp-
cy instalowali na bankomatach lub ich bezpo�rednim pobli¿u
mikrokamery, dziêki którym poznawali cyfry PIN-u karty u¿yt-
kownika pobieraj¹cego pieni¹dze.

Równie niebezpieczny jest tzw. �phishing�. Polega on na
tym, i¿ hakerzy tworz¹ fa³szywe strony WWW do z³udzenia
przypominaj¹ce oficjalne strony banków, a nastêpnie z tej stro-
ny wysy³aj¹ e-maile, w których prosz¹ np. o podanie w celu
weryfikacji numerów PIN czy numerów kart, dziêki czemu po-
znaj¹ je, co pozwala im �klonowaæ� b¹d� kopiowaæ karty i za
ich pomoc¹ dokonywaæ oszukañczych transakcji w imieniu nic
nie podejrzewaj¹cego w³a�ciciela karty. Do najbardziej znane-
go tego typu przypadku w Polsce dosz³o kilka lat temu, kiedy
ofiar¹ padli klienci CITIBANKU.

Pamiêtajmy tak¿e, ¿eby do transakcji p³atniczych realizowa-
nych za po�rednictwem Internetu u¿ywaæ wy³¹cznie szyfrowa-
nych po³¹czeñ /wtedy na pasku pojawi siê symbol https zamiast
zwyk³ego http/, korzystaæ z zabezpieczeñ, jakie oferuj¹ banki
np. tokeny, has³a jednorazowe, korzystaæ ze sprawdzonych pro-
gramów antywirusowych /wykrywaj¹cych wirusy, �trojany�, �ro-
baki� czy programy typu �spyware� oraz nie u¿ywaæ kompute-
rów z dostêpem do Internetu w miejscach, gdzie nie mamy pew-
no�ci ich w³a�ciwego zabezpieczenia np. kawiarnie internetowe.

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ

WSPÓ£UZALE¯NIENIE
Uzale¿nienie od alkoholu wp³ywa destrukcyjnie nie tylko na osobê

pij¹c¹, ale tak¿e na pozosta³ych cz³onków rodziny. Rodzina próbuje sama
poradziæ sobie z problemem i wp³ywaæ, na ogó³ bezskutecznie, na zacho-
wania osoby uzale¿nionej. U doros³ych osób ¿yj¹cych z alkoholikiem
rozwija siê wspó³uzale¿nienie.

Wspó³uzale¿nienie nie jest chorob¹ tak¹ jak uzale¿nienie od alkoho-
lu, ale szkodliw¹ form¹ przystosowania siê do patologicznego systemu
rodzinnego. Sprzyja ono utrwalaniu takiego systemu, poniewa¿ pod-
trzymuje picie i uniemo¿liwia znalezienie pozytywnego rozwi¹zania pro-
blemu. Osoba wspó³uzale¿niona podejmuje wiele dzia³añ, które jej zda-
niem maj¹ doprowadziæ do poprawy sytuacji, a jednak w konsekwencji
utrwalaj¹ i pog³êbiaj¹ problem. Cz³onkowie rodziny alkoholowej wyma-
gaj¹ specjalistycznego postêpowania terapeutycznego. Objêcie pomoc¹
psychologiczn¹ cz³onków rodziny z problemem alkoholowym jest za-
gwarantowane ustawowo (art. 23 Ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi). Czêstym b³êdem pope³nianym przez
lekarzy nie rozpoznaj¹cych wspó³uzale¿nienia, jest leczenie tylko obja-
wów somatycznych b¹d� podawanie leków uspokajaj¹cych lub nasen-
nych, od których mo¿na siê uzale¿niæ. Leczenie objawowe sprzyja ada-
ptacji do destrukcyjnej sytuacji i j¹ pog³êbia.

W przypadku, gdy osoba wspó³uzale¿niona jest tak¿e ofiar¹ prze-
mocy w rodzinie, powinna otrzymaæ natychmiastow¹ pomoc ukierunko-
wan¹ na zatrzymanie przemocy oraz specjalistyczn¹ pomoc w poradze-
niu sobie z przemoc¹. W takim przypadku sama terapia wspó³uzale¿nie-
nia nie jest wystarczaj¹ca. Dlatego w wielu placówkach odwykowych,
gdzie pracuje siê z rodzinami alkoholików, uruchomione zosta³y progra-
my przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.

Przedruk: PARPA Warszawa
Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie

(cdn.)
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Piêkna, podnios³a uroczysto�æ od-
by³a siê w niedzielê 7 maja br. w Ko-
niakowie. Odby³y siê tu gminne ob-
chody Dnia Stra¿aka po³¹czone z
po�wiêceniem dwóch nowych samo-
chodów jednostki OSP Koniaków
Centrum.

O godzinie 1100 w ko�ciele p.w.
�w. Bart³omieja w Koniakowie odpra-
wiona zosta³a msza �w. koncelebrowa-

na w intencjach trzech spo³eczno�ci, które tworz¹ nasz¹ ma³¹
Ojczyznê, a wiêc- czcicieli ró¿añca �wiêtego, ku czci �w. Barba-
ry w intencji górników i w intencji stra¿aków za wstawiennic-
twem �w. Floriana. Do wype³nionego po brzegi ko�cio³a wkro-
czyli stra¿acy prowadzeni przez naczelnika OSP w Koniakowie
druha Stanis³awa Legierskiego. Przyby³y delegacje ze wszyst-
kich jednostek OSP z terenu gminy razem z pocztami sztanda-
rowymi. Przybyli te¿ stra¿acy z zaprzyja�nionej jednostki OSP
Po³omia z gminy Mszana.

W czasie przemarszu stra¿aków, a tak¿e w ko�ciele na mszy
�w. i w remizie przygrywa³a orkiestra dêta OSP z Jaworzynki
Centrum.

Przybyli te¿ zaproszeni go�cie, którzy uczestniczyli we mszy �w.
Na uroczysto�æ przybyli:
- dh Alojzy G¹siorczyk- Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego

Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej i cz³onek Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych

- m³. bryg. Krzysztof Zaczek- z- ca Komendanta Powiatowe-
go Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Cieszynie

- dhna Danuta Rabin- wójt gminy Istebna
- p. Jan Gazur- z- ca przewodnicz¹cego Rady Gminy w Istebnej
- st. asp. Grzegorz Sroczyk- z- ca dowódcy Jednostki Ratow-

niczo- Ga�niczej w Ustroniu
- dh Józef Czepczor- naczelnik Zarz¹du Gminnego Zwi¹z-

ku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Istebnej
- st. kpt. Damian Legierski- prezes Zarz¹du Gminnego Zwi¹z-

ku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Istebnej
- bryg. Zbigniew Ko³odziej- naczelnik Wydzia³u Operacyj-

nego Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czê-
stochowie

- dh Tomasz Bielenin- z- ca naczelnika OSP Cieszyn- Bobrek
- dh H. Rduch-  Komendant Gminny OSP Po³omia gmina

Mszana wraz z delegacj¹ stra¿aków
- m³. komisarz Marek Legierski- komendant komisariatu

Policji w Wi�le
- kpt. Jaros³aw �liwka- komendant Placówki Stra¿y Granicz-

nej w Jaworzynce
- delegacje i poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek

OSP z terenu gminy Istebna
- stra¿acy, seniorzy, m³odzie¿ stra¿acka i cz³onkowie ich

rodzin
- p. Krystyna Rucka- redaktor naczelny �Naszej Trójwsi�
- p. Sylwia Lapczyk - Cie�lar - drukarnia z ¯ywca
- p. Teresa Stañko- so³tys wsi Koniaków
- zaproszeni sponsorzy i sympatycy OSP
Ojciec Syrach, franciszkanin w swojej homilii piêknie mówi³

o tych trzech grupach: górnicy ciê¿ko pracuj¹, stra¿acy strzeg¹
i broni¹ przed ¿ywio³ami natury i nieszczê�ciami- dobytek i
¿ycie ludzkie, a czciciele ró¿añca �w. modl¹ siê za wszystkich,
wypraszaj¹ potrzebne im ³aski. Wszyscy maj¹ do spe³nienia
swoj¹ misjê i piêknie j¹ wype³niaj¹.

Po mszy �w. wszyscy uczestnicy przeszli na boisko szkolne,
na którym odby³a siê uroczysto�æ po�wiêcenia samochodów.

Raport z³o¿y³ dh Stanis³aw Legierski, przyj¹³ go prezes Za-
rz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczpospolitej Polskiej dh Alojzy G¹siorczyk. Po wci¹gniê-
ciu flagi na maszt odegrano hymn pañstwowy.

Go�ci przywita³ i historiê pozyskania samochodów bojo-
wych przedstawi³ prezes OSP Koniaków  dh Boles³aw Haratyk.
Prezes serdecznie podziêkowa³ tym wszystkim, którzy przy-
czynili siê do zdobycia samochodów, szczególnie Wójtowi
Gminy Istebna, Radzie Gminy i w³adzom wojewódzkiej OSP.

Po�wiêcenia wozów bojowych dokona³ ks. kanonik Jerzy
Kiera, w asy�cie ksiêdza wikarego Krzysztofa Gworka. Ks. kan.
wyrazi³ swój podziw i podziêkowanie dla wzorowej s³u¿by na-
szych stra¿aków i ¿yczy³ im ile wyjazdów, tyle szczê�liwych
powrotów. Zwróci³ te¿ uwagê na to, ¿e �wiêci samochody po to,
by ci, którzy bêd¹ siê nimi pos³ugiwaæ mogli bezpiecznie spe³-
niaæ swoje obowi¹zki. Nastêpnie prezes ZW ZOSP RP przeka-
za³ klucze nowo po�wiêconych samochodów prezesowi OSP
Koniaków Centrum, a ten z kolei przekaza³ je kierowcom, któ-
rzy zajêli swoje miejsca w samochodach. Symbolicznego
�chrztu� samochodów dokona³a p. wójt Gminy w asy�cie pre-
zesa ZW ZOSP RP i prezesa OSP w Koniakowie.

Wrêczono tak¿e odznaczenia stra¿ackie, które otrzymali:
Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
Dh Bury Franciszek                OSP Jaworzynka Centrum
Dh Chmiel Józef                     OSP Koniaków Centrum
Dh Zowada Kaziemierz          OSP Istebna Zaolzie
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
Dh Fuchs Stanis³aw                OSP Istebna Zaolzie
Dh Kajzar Stanis³aw               OSP Jaworzynka Centrum
Dh Kamieniarz Franciszek     OSP Koniaków Centrum
Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
Dh Golik Jadwiga                  OSP Koniaków Centrum
Dh Kaczmarzyk Stanis³aw    OSP Jaworzynka Centrum
Dh Kaczmarzyk Krzysztof    OSP Istebna Zaolzie
Dh Polok Jolanta                   OSP Koniaków Centrum
Odznaka Stra¿ak Wzorowy:
Dh Kajzar Janusz                  OSP Jaworzynka Centrum
Dh Kukuczka Jan                 OSP Istebna Zaolzie
Dh Legierski Jacek               OSP Koniaków Centrum
Dh Sikora Andrzej               OSP Koniaków Centrum
Gratulacje stra¿akom i s³owa podziêkowania za ich szcze-

góln¹, spo³eczn¹, wykonywan¹ z wielkim po�wiêceniem i za-
anga¿owaniem s³u¿bê bli�niemu z³o¿yli: dh Alojzy G¹siorczyk,
wójt gminy dhna Danuta Rabin, brygadier Zbigniew Ko³odziej,
prezes ZG ZOSP dh Józef Czepczor, Komendant Gminny ZOSP
z Po³omii gmina Mszana dh H. Rduch.

Po uroczysto�ciach na boisku szkolnym stra¿acy i zapro-
szeni go�cie przeszli do remizy OSP na wspólny posi³ek, a od
1700 do tañca przygrywa³a orkiestra i bawiono siê do pó�nych
godzin nocnych. Dopisa³a pogoda, choæ by³a w niedzielê �w
kratkê�, to akurat na czas po�wiêcenia samochodów i przemar-
szu �wieci³o piêkne s³oñce, które doda³o jeszcze blasku ca³ej
uroczysto�ci. Ca³o�æ prowadzi³ dh Józef Chmiel.

Trochê ¿al, ¿e nie wszyscy zaproszeni go�cie znale�li czas,
by uczestniczyæ w tej podnios³ej uroczysto�ci, dopisali nato-
miast mieszkañcy Koniakowa, za co im serdecznie podziêko-
wa³ prezes OSP.

Wszystkim stra¿akom w dniu Ich �wiêta ¿yczymy opieki
ich patrona �w. Floriana i wytrwa³o�ci w tej piêknej misji
niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi.      Krystyna Rucka

GMINNY DZIEÑ STRA¯AKA W KONIAKOWIE
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Gminny Zjazd OSP
23.04.2006r. odby³ siê Zjazd Gminny cz³onków Ochotni-

czych Stra¿y Po¿arnych  gminy Istebna.
Podczas tego zjazdu wybrano nowy Zarz¹d w sk³adzie:
Prezes: dh Józef Czepczor - OSP Istebna Centrum
Wiceprezes: dh Boles³aw Haratyk - OSP Koniaków Centrum
Wiceprezes: dh Miros³aw Kukuczka - OSP Istebna Centrum
Komendant gminny:
dh Damian Legierski - OSP Koniaków Centrum
Sekretarz: dh Renata Haratyk - OSP Koniaków Centrum
Cz³onkowie zarz¹du:
dh Micha³ Kohut - OSP Istebna Centrum
dh Pawe³ Gazurek - OSP Istebna Centrum
dh Ryszard Kolasa - OSP Koniaków Kosarzyska
dh W³adys³aw Pawelec - OSP Koniaków Kosarzyska
dh Jan Probosz - OSP Istebna Zaolzie
dh W³adys³aw Zowada - OSP Istebna Zaolzie
dh Stanis³aw Legierski - OSP Koniaków Centrum
dh Jan Ja³owiczor - OSP Jaworzynka Zapasieki
dh Jan Polok - OSP Jaworzynka Zapasieki
dh Jan Ja³owiczor - OSP Jaworzynka Centrum
dh W³adys³aw Czepczor - OSP Jaworzynka Centrum
Cz³onek honorowy dh Jan Waszut - OSP Koniaków Centrum

W zwi¹zku z rezygnacj¹ pe³nienia funkcji komendanta gmin-
nego dha Jana Waszuta wybrano nowego komendanta, a by³e-
mu podziêkowano za 15-letnie pe³nienie tej funkcji.

Podziêkowania z³o¿ono równie¿ dh Józefowi Chmielowi, któ-
ry tak¿e zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji Przewodnicz¹cego
Gminnej Komisji Rewizyjnej, pe³ni³ j¹ przez 15 lat.

dh Renata Haratyk
sekretarz ZG ZOSP

Obchody Dnia Stra¿aka
w Jednostce OSP Istebna Centrum

3 maja w jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Istebna - Centrum odby³y siê uroczyste obchody Dnia
Stra¿aka. Uroczysto�ci rozpoczê³y siê zbiórk¹ pod re-
miz¹. Nastêpnie przemaszerowano na plac ko�cielny
gdzie ks. pra³at Jerzy Patalong po�wiêci³ nowy samo-
chód po¿arniczy Star 266 a nastêpnie odprawi³ Msz¹
�w. w intencji stra¿aków.

W uroczysto�ciach oprócz cz³onków OSP Istebna
Centrum udzia³ wziêli Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP
RP Józef Czepczor, Komendant Gminny starszy kapi-
tan Damian Legierski, honorowy cz³onek Zarz¹du Gm .
ZOSP RP  Jan Waszut, rodziny stra¿aków oraz orkiestra
stra¿acka OSP Jaworzynka Centrum.

Kwesta
Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Istebna Centrum

sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy
wsparli finansowo nasz¹ jednostkê podczas  kwesty prze-
prowadzonej na placu ko�cielnym w dniu 30.04. W
zbiórce uzyskano kwotê 1.738,35 z³, która zostanie prze-
znaczona na zakup sprzêtu ratowniczego do nowego
samochodu po¿arniczego.

Szczególne podziêkowania Zarz¹d jednostki sk³a-
da ksiêdzu pra³atowi Jerzemu Patalongowi za udziele-
nie zgody na przeprowadzenie kwesty.

Prezes
Miros³aw Kukuczka

130 LAT SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W KONIAKOWIE RASTOCE

�Ro�liny uszlachetnia siê przez uprawê,
  ludzi przez wychowanie�

(J.J. Rousseau)

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne oraz Rodzice i Uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 w Koniakowie serdecznie zapraszaj¹ na uroczyste
obchody 130 rocznicy otarcia szko³y w Koniakowie - Rastoce, które
odbêd¹ siê w naszej szkole w dniu 20 maja 2006 roku.

Przebieg uroczysto�ci:
11.00 - Uroczysta Msza w. w Ko�ciele �w. Bart³omieja w Koniakowie
12.00 - Przejazd do szko³y
12.30 - Powitanie przyby³ych go�ci i program artystyczny
13.30 - Poczêstunek i zwiedzanie szko³y
18.00 - Zabawa taneczna przy orkiestrze.

RYS HISTORYCZNY SZKO£Y
Pierwsza szko³a zosta³a wybudowana w Koniakowie - Rastoce w

1876 roku. By³ to drewniany budynek sk³adaj¹cy siê z l izby lekcyjnej
i mieszkania dla nauczyciela. Ze wzglêdu na brak nauczycieli przez
pierwszy rok pracowa³ w tej szkole góral z Istebnej nazwiskiem �liwka.

W czasie okupacji hitlerowskiej nauka w szkole zosta³a zlikwido-
wana, a sam budynek uleg³ zniszczeniu.

Po II wojnie �wiatowej przyst¹piono do odbudowy szko³y. W du¿ej
mierze przyczyni³ siê do tego miejscowy góral - Józef Kawulok, za-
mieszka³y Koniaków 118. Otwarcie szko³y nast¹pi³o w dniu 16 maja
1946 roku. Liczba
uczniów wynosi³a
50, a klasy by³y czte-
ry. Naukê prowadzo-
no w klasach ³¹czo-
nych. W 1952 roku
otwarto pi¹ta klasê, a
w dziewiêæ lat pó�-
niej szóst¹ - liczba
uczniów wzros³a
wtedy do 138.

Ze wzglêdu na
du¿¹ liczbê uczniów
(trzykrotny wzrost w latach 1954 - 1964) oraz z³y stan techniczny stare-
go budynku konieczno�ci¹ sta³a siê budowa nowej szko³y. W czerwcu
1963 roku przyst¹piono do wykopu fundamentów. Dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu okolicznych mieszkañców, którzy zadeklarowali wp³atê
gotówki oraz po�wiêcili wiele godzin pracy w czynie spo³ecznym (przy
budowie pracowali równie¿ uczniowie najstarszych klas) w niespe³na
dwa lata stan¹³ nowy szkolny budynek.

Uroczyste otwarcie nast¹pi³o w dniu 23 stycznia 1965 roku. W
roku szkolnym 1964/65 utworzono siódm¹ klasê, a liczba uczniów
wynosi³a wówczas 161. Od roku szkolnego 1966/67 w szkole by³o
ju¿ osiem klas.

10 czerwca 1974 roku w szkole po raz pierwszy zadzwoni³ telefon.
By³o to niew¹tpliwie wa¿ne wydarzenie - Rastoka przesta³a byæ miej-
scem ca³kowicie odciêtym od �wiata. W 1976 roku dobudowano czê�æ,
w której obecnie znajduje siê oddzia³ przedszkolny i zaplecze. Cztery
lata pó�niej w szkole zosta³a uruchomiona sto³ówka, która funkcjonu-
je do dzisiaj (przygotowywane s¹ obiady dla ponad 90% uczniów
uczêszczaj¹cych do szko³y). W 1996 roku szko³a zosta³a przejêta przez
Urz¹d Gminy w Istebnej. Dziêki przychylno�ci miejscowych w³adz
wykonano wiele remontów (m.in. zainstalowano ogrzewanie olejowe,
wymieniono stolarkê drzwiowa i okienn¹, wy³o¿ono asfaltow¹ na-
wierzchni¹ przyszkolne boisko). W kwietniu 2001 roku w szkole urz¹-
dzono pracowniê komputerow¹ (wiêkszo�æ �rodków na ten cel uzyska-
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no z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Warszawie, a pozosta³¹ czê�æ z funduszy Rady Rodziców).

Podczas Obchodów Dni Regionu w kwietniu 2004 otwarta
zosta³a Izba Regionalna. W powojennej historii szko³y funkcje
kierowników (a pó�niej dyrektorów) pe³nili: Jó¿ak Helena (1946
- 1954), Handl Antoni (1954 - 1964), Kuchta Józef (1964 - 1987),
Matuszny Jan (1987 - 2000), Bytow Lucyna (2000 - 2001), Le-
gierska Jadwiga (od 2001 - nadal).

Od rocznika 1932 do dnia dzisiejszego w szkole pobiera³o

naukê ogó³em ponad 1030 uczniów. Przez ca³y okres funkcjo-
nowania szko³y zatrudnionych by³o ponad 80 nauczycieli oraz
10 ksiê¿y katechetów.

W szkole od wielu lat dzia³a Rada Rodziców (wcze�niej
Komitet Rodzicielski), która bardzo dobrze wspó³pracuje z
pozosta³ymi organami szko³y.

Dziêki wspó³pracy z rodzicami szko³a co roku organizuje
wiele uroczysto�ci, na które zaprasza spo³eczno�æ lokaln¹ (Dzieñ
Seniora, Dzieñ Matki, Dni regionu), a tak¿e imprezy dochodo-
we (bale, festyny), z których dochód w ca³o�ci jest przeznacza-
ny na dofinansowanie dzia³alno�ci szko³y (bezp³atna herbata
dla wszystkich uczniów, wyjazdy na �zielon¹ szko³ê, wyjazdy
do teatru, zakup pomocy dydaktycznych, nagrody dla uczniów,
udzia³ w licznych konkursach - gdzie uczniowie szko³y s¹ czê-
sto laureatami, drobne remonty).

W okresie ferii szko³a jest wynajmowana na zorganizowa-
nie wypoczynku dla m³odzie¿y przyje¿d¿aj¹cej z ró¿nych miast
Polski (szczególnie ze �l¹ska). Wypracowane w ten sposób pie-
ni¹dze pomagaj¹ wesprzeæ skromny bud¿et szko³y.

Obecnie do szko³y uczêszcza 78 uczniów (6 klas + oddzia³
przedszkolny). Zatrudnionych jest 7 nauczycieli w pe³nym
wymiarze godzin (w tym stanowisko dyrektora) oraz 3 nauczy-
cieli w niepe³nym wymiarze godzin. Pracownicy obs³ugi (6
osób) - 4 i % etatu.

Dyrektor szko³y, mgr Jadwiga Legierska

www.agroturystyka.pl

SZANSE TURYSTYKI WIEJSKIEJ
W dniach 31.03 - 2.04.2006 r. odby³o siê w Warszawie walne

zebranie cz³onków Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Kwatery
go�cinne z naszego regionu reprezentowa³ pisz¹cy te s³owa, Józef Mi-
cha³ek - Prezes Cieszyñskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego �Na-
tura�. Spotkanie mia³o charakter sprawozdawczy, nie zabrak³o jednak
czasu na wzajemn¹ wymianê informacji a szczególnie dyskusjê na temat
kierunków rozwoju i szans otwieraj¹cych siê przed coraz to modniej-
szym wypoczynkiem na wsi.

Chcia³bym z czytelnikami �Naszej Trójwsi� podzieliæ siê moimi spo-
strze¿eniami z zebrania w Warszawie jak równie¿ przybli¿yæ wiedzê na
temat tego ogólnopolskiego stowarzyszenia dzia³aj¹cego aktywnie na
rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Go�cinne��
jest organizacj¹ non profit o zasiêgu krajowym, dzia³aj¹c¹ od 1996 roku.
Jest to stowarzyszenie stowarzyszeñ. Skupia aktualnie 53 lokalne i re-
gionalne stowarzyszenia, których celem jest rozwój turystyki i agrotury-
styki na terenach ich dzia³ania.

Federacj¹ kieruje 5 - osobowy Zarz¹d, wybierany co cztery lata
spo�ród przedstawicieli regionalnych stowarzyszeñ.

 PFTW �GG� powsta³a w wyniku potrzeby integracji i wymiany do-
�wiadczeñ miêdzy stowarzyszeniami. Aktywnie i poprzez ustawiczne szko-
lenia, wydawnictwa promocyjne i masmedia wp³ywa na podnoszenie ja-
ko�ci us³ug w kwaterach wiejskich. Posiada w³asne logo i tworzy markê
produktu turystycznego na wsi. Wspó³pracuje z Ministerstwem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Gospodarki, O�rodkami Doradztwa
Rolniczego, AGROLINI¥ 2000, Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹, Fo-
rum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sejmem RP i innymi instytucjami
i organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.

 Cz³onkowie Zarz¹du s¹ cz³onkami w takich instytucjach i organiza-
cjach jak:

1. Rada Turystyki przy Polskiej Organizacji Turystycznej,
2. Krajowa Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastro-

nomicznych
 PFTW �G.G.� jest w³a�cicielem systemu kategoryzacji Wiejskiej

Bazy Noclegowej - posiada kadrê 80 wyszkolonych inspektorów kate-
goryzacyjnych. Jej celem jest podnoszenie jako�ci �wiadczonych us³ug,
ujednolicenie oznakowania obiektów (Federacja posiada w³asne logo)
oraz udzielenie rekomendacji uprawniaj¹cej do zamieszczania oferty w
materia³ach reklamowych Federacji. Aby dokonaæ kategoryzacji swoje-
go obiektu nale¿y z³o¿yæ wniosek o przeprowadzenie kategoryzacji w
biurze PFTW �GG� (parafowany przez prezesa rodzimego stowarzy-
szenia) dostêpny na stronie www.agroturystyka.pl . Po przeprowadze-
niu inspekcji i skategoryzowaniu obiektu, kwaterodawca otrzymuje cer-
tyfikat o przyznanej kategorii a tak¿e tablicê rekomendacyjn¹. Polska
Federacja Turystyki Wiejskiej przeprowadza kategoryzacjê równie¿ w
ramach Dzia³ania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego.

W latach 1996 - 2005 przeciêtnie ³¹czna ilo�æ zrzeszonych kwatero-
dawców wynosi³a ponad 2000. PFTW,,GG�� promowa³a w swoich
wydawnictwach tylko obiekty, które podda³y siê dobrowolnej kategory-
zacji. Niew¹tpliwym sukcesem tych dzia³añ jest:

- coraz wy¿sza jako�æ �wiadczonych us³ug, szczególnie przez osoby
podejmuj¹ce dzia³alno�æ,

- wprowadzanie zasady udzia³u w szkoleniu przed rozpoczêciem
dzia³alno�ci, czego efekty widoczne s¹ od razu, poniewa¿, znaj¹c unor-
mowania prawne i wymogi, mniej pope³nia siê b³êdów,

- zmienia siê obraz polskiej wsi zarówno pod wzglêdem estetycz-
nym jak i ekonomicznym,

- wzrasta zainteresowanie w³adz lokalnych rozwojem turystycznym
gmin,
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- ujednolica siê system wymogów,
- aktywizuj¹ siê ca³e �rodowiska lokalne,
- zachowuje siê warto�ci kulturowe wsi,
- integruj¹ siê grupy spo³eczne na zasadzie wspólnoty interesów.
To tylko niektóre z efektów podejmowanych dzia³añ.
Chcia³bym w tym miejscu dobitnie podkre�liæ znaczenie jednej z

najwa¿niejszych zasad skutecznego dzia³ania stowarzyszeñ. Zasad¹ t¹
jest umiejêtno�æ podejmowania wspólnych zadañ przez ogó³ spo³eczno-
�ci zainteresowanych rozwojem turystyki. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
nic prostszego. Wszak w interesie niemal wszystkich le¿y zwiêkszanie
dochodów z turystyki a w �lad za tym podnoszenie warunków ¿ycia i
zasobno�ci mieszkañców danej wsi czy regionu. Ta oczywista zasada na-
potyka jednak na barierê bierno�ci lub indywidualnego zapatrzenia tylko
we w³asny interes. Efektem tego jest brak wspólnie wypracowanych wizji
rozwoju oraz nieskuteczno�æ dzia³ania. W dyskusji podejmowanej na spo-
tkaniu w Warszawie ten w³a�nie mankament podkre�lano najczê�ciej, sta³
siê wiêc on niemal powszechn¹ rzeczywisto�ci¹ na polskiej wsi.

Moje do�wiadczenie równie¿ potwierdza tê u³omno�æ dzia³alno�ci
spo³ecznej. Niemal wszyscy widz¹ szanse w rozwoju turystyki - nielicz-
ni podejmuj¹ wspólne dzia³ania reklamowe czy promocyjne.

Cieszyñskie Stowarzyszenie od lat wydaje coroczny katalog ofert,
obecne jest na targach turystycznych, utrzymuje kontakty z Polsk¹ Fede-
racj¹, nadal jednak boryka siê z prozaicznymi k³opotami jak choæby
�ci¹galno�ci¹ niedu¿ych przecie¿ sk³adek, czy brak zainteresowania w�ród
nowych kwaterodawców. Mo¿e przysz³o�æ to zmieni. Z Warszawy przy-
wioz³em ziarno optymizmu. Wspólne dzia³anie siê op³aca, potwierdza to
rozwój agroturystyki w do niedawna niezauwa¿anych wsiach polskiej
prowincji.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki wiejskiej zapra-
szam do wspó³pracy z Cieszyñskim Stowarzyszeniem Agroturystycz-
nym reprezentowanym w Gminie Istebna przez Ko³o terenowe, któremu
przewodniczy pani Helena Zowada. Dla zainteresowanych kontaktem
podajê telefon: 033 855 61 72.

Józef Micha³ek

Gmina Istebna na Targach
Turystycznych w Warszawie

W dniach 21-23 kwietnia 2006 r. na obiektach AWF w Warszawie
odby³y siê targi turystyczne �Lato 2006", na których swoj¹ ofertê
przedstawia³a tak¿e Gmina Istebna.

Wystawiali�my siê na stoisku �l¹skiej Organizacji Turystycznej
pod nazw¹ �Beskidy� wraz z gminami Cieszyn, Skoczów, Ustroñ,
Wis³a oraz Euroregionem �l¹sk Cieszyñski- Tesinske Slezsko.

Jak co roku
targi cieszy³y siê
ogromnym powo-
dzeniem, a pogo-
da by³a ku temu
s z c z e g ó l n i e
sprzyjaj¹ca. Im-
prezê odwiedzi³o
kilkadziesi¹t ty-
siêcy zwiedzaj¹-
cych, a nasze sto-
isko cieszy³o siê
bardzo du¿ym za-
interesowaniem.
Mi³o by³o, gdy do

stoiska podchodzili tury�ci, którzy znaj¹ doskonale nasz¹ gminê i to
nie tylko dziêki....koronkowym stringom. Wspominali oni pobyt w
Trójwsi i pytali o nowe oferty. a my niejednokrotnie pozytywnie ich
zaskakiwali�my bogat¹ ofert¹ turystyczn¹, która (a¿ mi³o patrzeæ)
wci¹¿ siê rozwija i ulepsza. Ale i nowych zainteresowanych nie bra-
kowa³o. Byli to indywidualni tury�ci, jak i w³a�ciciele biur podró¿y,
szukaj¹cy miejsc noclegowych i ofert dla grup zorganizowanych. Dla
ka¿dego starali�my siê mieæ odpowiedni¹ ofertê.

Wszystkie ulotki rozesz³y siê w oka mgnieniu. Mamy wiêc na-
dziejê, ¿e z roku na rok bêdzie przybywaæ ofert us³ugodawców naszej
Gminy, którzy zechc¹ promowaæ swoje us³ugi na targach. A tym, któ-
rzy ju¿ to zrobili serdecznie dziêkujemy.

Na uwagê i podziêkowania zas³uguje tak¿e wspania³a wspó³praca
i wzajemna pomoc pozosta³ych przedstawicieli gmin turystycznych
z naszego powiatu. Jeste�my pewni, ¿e w najbli¿szym czasie odwie-
dzi nas gro turystów.

Ze swej strony pragniemy zapewniæ, ¿e  Gmina Istebna jest szero-
ko rozpoznawalna w wielu zak¹tkach naszego kraju, podczas trzech
lat pobytu na targach w stolicy niejednokrotnie spotykali�my siê z
zainteresowaniem Trójwsi Beskidzk¹ i s³yszeli�my wiele pochleb-
nych s³ów na jej temat. A ilo�æ turystów zainteresowanych ofert¹ gminy
na ostatnich targach jest tego najlepszym przyk³adem.

Aneta Legierska

�Ca³a Istebna czyta dzieciom�
Trwaj¹ca w bibliotece od 3 lat akcja �Ca³a Istebna

czyta dzieciom�, cieszy siê nieustannym zainteresowa-
niem. W rolê czytaj¹cych zaanga¿owa³o siê wiele zna-
mienitych osób naszej gminy.

Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa w�ród
dzieci, towarzysz¹ jej równie¿ konkursy plastyczme.

Ostatnie spokanie odby³o siê w kwietniu. Dzieci wys³u-
cha³y bajki pt. �Kubu� Puchatek�. Wykona³y równie¿ piêk-
ne prace plastyczne na temat �Moja ulubiona ksi¹¿ka�.

Spo�ród 30 prac wyró¿niono nastêpuj¹ce:
Kubu� Puchatek - Marcin Bo³dys
Kot w butach - Martynka Bujok
Calineczka - Ma³gosia Suszka
Król Lew - Karolina Wieczorek
Pinokio - Henio Nowara
Ma³a Syrenka - Karolina Czermok
Wszystkie prace mo¿na obejrzeæ w Gminnej Biblio-

tece w Istebnej.
Pamiêtajmy, ¿e g³o�ne czytanie dzieciom zapewnia

im prawid³owy rozwój emocjonalny, rozwija wyobra�-
niê, pamiêæ i jêzyk. Cieszy wiêc popularno�æ tej kampa-
nii w Istebnej oraz przychylno�æ i wspania³a wspó³praca
z nauczycielami Szko³y Podstawowej nr 1 w Istebnej.

Szczególne podziêkowania dla pañ: Joanny Kobie-
lusz i Agaty Szymañskiej za zaanga¿owanie i pomoc w
organizowaniu akcji, mo¿na zauwa¿yæ ju¿ pozytywne
jej skutki - dzieci coraz czê�ciej same zagl¹daj¹ do bi-
blioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Istebnej

Wielkie porz¹dki
Jak co roku, dzieci przebywaj¹ce na leczeniu w naszym sana-

torium na Kubalonce, wziê³y udzia³ w akcji �Sprz¹tanie �wiata�.
Dzieciaki mog³y osobi�cie zadbaæ o najblizsze im �rodowi-

sko przyrodnicze a przy okazji zaobserwowaæ, jak pod wp³ywem
ich r¹czek piêknieje okolica. Mog³y te¿ poznaæ tajniki segrego-
wania �mieci, a przede wszystkim poczuæ siê odpowiedzialnymi
za �zdrowie� i �kondycjê� naszej planety.

Akcja, jak co roku, zakoñczy³a siê sukcesem - pe³ne worki
�mieci, zmêczone, ale zadowolone i u�miechniête buzie, wysprz¹-
tana na medal okolica. W koñcu mo¿na by³o sobie pozwoliæ na
zas³u¿one lizaki i pierwsze lody. O dziwo tym razem wszystkie
papierki wyl¹dowa³y w koszu a oczy wszystkich cieszy³ nadal
widok czystych trawników i wysprz¹tanego lasu. (czy¿by w przy-
sz³ym roku trzeba by³o odwo³aæ akcjê?).

Michalina Mleko
Daria Wêgrzyn-Welc
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Z cyklu ocalmy od zapomnienia:
Maria Kohut zd. D¹browska
/2.maja 1918 roku  - 11.czerwca 2001 /
W naszym  cyklu Ocalmy od zapomnienia najczê�ciej poszukujemy ludzi, którzy po-

zostawili jaki� wa¿ny lub istotny �lad na rodzimej ziemi. Skupiamy siê na dzia³alno�ci
poetów, pisarzy, spo³ecznych dzia³aczy czy wyj¹tkowo uzdolnionych ludzi jakimi s¹ np.
muzykanci, rze�biarze etc. Dzi� odejdê od regu³y i zatrzymam siê przy postaci, która dla
wiêkszo�ci m³odych czytelników jest nie znana, za� dla pozosta³ych kojarzy siê ze zwyk³¹
istebniañsk¹ ga�dzin¹. Pomijaj¹c te rozwa¿ania i dywagacje pragnê przypomnieæ postaæ
mojej s¹siadki, z placu od Burego Marii Kohut, która nosi³a przydomek  Mani z nod stawu,
za� dla mnie by³a ciotk¹ Mani¹ z nod stawu. I nic w tym dziwnego, bo jak zaznaczy³am
by³a jedn¹ z wielu porz¹dnych ga�dzin, wspania³ych kobiet, matek i przyk³adem bardzo
pracowitej dobrej i religijnej ¿ony.

Maria Kohut i jej m¹¿ Franciszek byli równie¿ wielkimi mi³o�nikami  ludowego stroju,
który zak³adali czêsto na ró¿ne uroczysto�ci i �wiêta.

¯y³a i mieszka³a w piêknej drewnianej cha³upie, w której od strony po³udniowej w
tradycji pod dachem powieszone by³y �wiête obrazy. Obok by³ piêkny kamienny ¿³ób, a
nad nim ros³a stara wierzba, której konary i ga³êzie go otula³y. Pod wierzb¹  by³a ³aweczka,

Maria Kohut w cieszyñskiej sukni,
zaczepióno na klepocz

z synem Antonim, 1943 r.

Z  ¿ y c i a  g i m n a z j u m
�Z dala od zgie³ku�

wieczór poetycki po�wiêcony pamiêci
Jana Paw³a II

7 kwietnia 2006 r. o godz. 18.00 czytelnia Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Istebnej zamieni³a siê w nastrojow¹ kawiaren-
kê, w której przy blasku �wiec i w ornamencie bieli zago�ci³a
poezja. Wieczornica po�wiêcona pamiêci dostojnego Patrona
szko³y, a przygotowana z okazji pierwszej rocznicy Jego �mier-
ci okaza³a siê imprez¹ kameraln¹, pe³n¹ filozoficznej zadumy
nad czasem, d¹¿eniem i przemijaniem.

Gimnazjali�ci (Natalia Bielesz, Agnieszka Ligocka, Wio-
letta Kohut, Joanna Masiarek, Anna Matuszny, Adrian Sikora,
Justyna Skurzok i Magdalena Waszut) z du¿¹ ekspresj¹ to znów
subtelno�ci¹ recytowali wiersze Karola Wojty³y oraz  w³asne.
Ujmuj¹cy nastrój tworzy³a te¿ oprawa muzyczna - na flecie gra-
³a Justyna Zwierzchowska, a na gitarze klasycznej Adam Ka-
wulok. Na koniec programu artystycznego m³odzie¿ przy akom-
paniamencie gitarowym (Monika Juroszek) wykona³a wzrusza-
j¹c¹  pie�ñ �Szuka³em was...�

Po czê�ci oficjalnej zaproszeni go�cie (m. in. pani wójt -
Danuta Rabin i dyrektor GZEASz - pani Bronis³awa Juroszek,
rodzice, nauczyciele oraz uczniowie) zostali poczêstowani kaw¹,
herbat¹ oraz ciastem przez gospodarzy imprezy - klasê III g.
Tym ostatnim w³a�nie (i ich rodzicom!) nale¿¹ siê s³owa uzna-
nia za �wietne przygotowanie wieczorku poetyckiego. To dziê-
ki nim przy �wiecach, z dala od zgie³ku by³ czas na refleksje,
opinie, wymianê wra¿eñ.

Szkoda tylko, ¿e podobne wieczory poezji, chwile wnikania
w sens ¿ycia zdarzaj¹ siê rzadko i przy udziale garstki widzów.

Cecylia Suszka -
wspó³odpowiedzialna za zorganizowanie imprezy

Autorem zdjêæ z wieczorku poetyckiego jest pani Anna Probosz

Obchody �wiêta 3 Maja
Dnia 9 maja w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Istebnej odby-

³a siê uroczysto�æ po�wiêcona 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja z 1791 roku. Na obchody rocznicowe przybyli go�cie, którzy
obecno�ci¹ swoj¹ u�wietnili szkoln¹ uroczysto�æ. Byli nimi ¿o³nierze
Armii Krajowej konspiracyjnej organizacji zbrojnej polskiego pañstwa
podziemnego powsta³ej w lutym 1942 roku ze S³u¿by Zwyciêstwu Pol-
sce w osobach panów Czes³awa Lasonia mieszkaj¹cego w Wi�le oraz
Stanis³awa Czy¿a urodzonego w Istebnej a mieszkaj¹cego obecnie w
Skoczowie. Przyby³ równie¿ zas³u¿ony nauczyciel obecnie na emerytu-
rze pan W³adys³aw ̄ ur. Obecno�ci¹ swoj¹ zaszczyci³a uroczysto�æ pani
Danuta Rabin wójt Gminy Istebna.

Wykonawcami programu byli orkiestra dêta z Wis³y pod kierunkiem
pana Henryka Itnera, która wykona³a utwory muzyczne wielu pie�ni
patriotycznych rozpoczynaj¹c od  pie�ni �Witaj majowa jutrzenko� pan
mgr Mariusz Makowski prezes Zarz¹du G³ównego Macierzy Ziemi Cie-
szyñskiej kontynuatorki za³o¿onej przed ponad 100 laty przez Paw³a
Stalmacha Macierzy Szkolnej Ksiêstwa Cieszyñskiego. Prezes ZG Ma-
cierzy wyst¹pi³ z pogadank¹ o ¿yciu i pracy Paw³a Stalmacha, którego
pomnik wcze�niej ni¿ w Cieszynie stan¹³ w parku Istebnej .Wyst¹pi³y
równie¿ uczennice Karolina Walas, Justyna Kukuczka oraz piêknie recy-
tuj¹ca wiersz Edyta S³upny. W trakcie uroczysto�ci g³os zabra³ porucz-
nik AK pan Czes³aw Lasoñ, który oprócz wojennych wspomnieñ opo-
wiada³ o powojennych jak¿e tragicznych losach tysiêcy akowców prze-
�ladowanych przez polskie UB i radzieckie NKWD.

Koñcz¹c tê krótk¹ relacjê podkre�lê jeszcze wagê Ustawy Rz¹dowej
z 3 maja 1791 roku.

Po raz pierwszy w Europie wprowadza³a trójpodzia³ w³adzy w my�l
idei Monteskiusza dziel¹c j¹ na ustawodawcz¹ pe³nion¹ przez Sejm Wal-
ny, wykonawcz¹ pe³nion¹ przez króla i nowo powo³any rz¹d Stra¿ Praw
i w³adzê s¹downicz¹. Znosi³a woln¹ elekcjê wprowadzaj¹c tron dzie-
dziczny odbieraj¹c tym samym o�ciennym mocarstwom instrument do
ingerencji w wewnêtrzne sprawy Rzeczypospolitej, znosi³a liberum weto
k³ad¹c kres zrywaniu sejmów.

Jej integraln¹ czê�ci¹ by³o �Prawo o miastach królewskich�. które
dawa³o mieszczanom tych miast prawo do nobilitacji, do zasiadania w
sejmie, do zajmowania wysokich godno�ci �wieckich i duchownych
oraz prawo do ziemi

Krzysztof Kiere�
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miejsce spotkañ wszystkich kobiet przychodz¹cych po wodê, na pogawêdkê,
a wieczorami siadali na niej m³odzi  pacho³cy i dziywki. Najwiêcej ruchu
by³o przy ¿³obie w �miergusty, bo zimnóm wodóm polywali sie wsziecy ca³y
dziyñ. Do ¿³obu chodzi³o siê te¿ rano we Wielki Pi¹tek umyæ, coby byæ zdro-
wym ca³y rok.

Ciotka mieszkali w wielkij izbie, która mia³a �wiêty k¹t z obrazami, pod
oknami sta³ stó³, który otoczony by³ szerokimi ³awami do spania i siedzenia.
Izba by³a bardzo du¿a i dlatego ciotka z ujcym  puszczali Miko³aji jak cho-
dzili po cha³upach w grudniu. Ja chodzi³am do nich zawsze na po³azy powin-
szowaæ i dostawa³am dobry grejcar.

Codzienne jej ¿ycie przebiega³o w sposób tradycyjny, od rana praca w
domu i w gospodarstwie. A by³o co robiæ, bo w tej rodzinie - nad stawym -
mieli do�æ wielkóm gazdówkym.

Jej m¹¿,  Franciszek Kohut, /17.12.1913-7.1.1997/,  a dla mnie  ujec Fran-
cek z nod stawu byli m¹drym ch³opym. Przychodzi³ do nas czêsto, konwerso-
wa³ z mam¹ na wszystkie tematy potocznego ¿ycia, gazdówki, czy prosi¹tko
kupióne na targu w Skoczowie dobrze siê chowie etc... Ale najwa¿niejsza
by³a pomoc przy cieleniu krowy. Ujec by³ w tej dziedzinie specjalist¹. I choæ
by³ wspania³ym gazd¹, by³ najlepszym ludowym weterynarzem. Posiada³ nie-
przeciêtn¹ wiedzê rolnicz¹. Za te swoje umiejêtno�ci by³ szanowany i mia³
w�ród ludzi autorytet. Kiedy przychodzi³ do mojego taty Jana od stolorza
obci¹æ w³osy, to zawsze opowiada³ o przesz³o�ci Istebnej, o starych gazdach,
ga�dzinach, o ich twardym i uczciwym ¿ywobyciu. Ujca mo¿na by³o poczu-
waæ ca³ymi dniami. Z zawodu by³ drwalem. Spêdzi³ wiele lat w lesie, gdzie
w�ród przyrody obserwowa³ �wiat i jego warto�ci.

Pod koniec ¿ycia wiele razy prezentowa³ siê w góralskim stroju podczas
pokazu krymplowanio we³ny w czasie Tygodnia Kultury w Wi�le.

Maria Kohut z nod stawu pochodzi³a z rodziny D¹browskich. Ojciec jej
Leopold D¹browski by³ z zawodu stolarzem bardzo dok³adnym i szanowa-
nym. Pochodzi³ ze Straconki. Matka Maria pochodzi³a z istebniañskiej rodzi-

ny Micha³ków. Na
miejscu w Istebnej ukoñczy³a Szko³ê Podstawow¹. Podczas II wojny
�wiatowej w 1942 roku wysz³a za m¹¿ za Franciszka Kohuta. Z jej
ma³¿eñstwa z Franciszkiem Kohutem przysz³o na �wiat piêcioro dzieci:
Antoni, Maria, Franciszek, Bogus³awa i Anna, któr¹ do dzi� nazywaj¹
Andzi¹. Wspólnie z Franciszkiem prze¿y³a ponad 50 lat zgodnego i
harmonijnego ¿ycia.

Po tym krótkim rodzinnym wstêpie skupmy siê na osobie Marii
Kohut, bohaterki mojego szkicu. Otó¿ oprócz tego, ¿e prawie codzien-
nie widywa³am j¹ jak sz³a do pastewnika kopaæ w æwikli, jak sz³a z
grabiami suszyæ siano, zapamiêta³am j¹ jako jedn¹ z nielicznych ko-
biet, które fascynowa³y siê
polityk¹, dokonywa³y bie-
¿¹cej analizy sytuacji poli-
tycznej w Polsce i na �wie-
cie, dla których to kobiet po-
lityka by³a wa¿n¹ i istotn¹
czê�ci¹ ¿ycia. I to w³a�nie
jest przedmiotem mojej krót-
kiej refleksji.

 Rzadko�ci¹ by³o w historii istebniañskiej ziemi, aby kobieta zajmowa³a siê poli-
tyk¹. Do dzi� pokutuje tu stereotyp, ¿e nejlepi je jak  baba je przi dzieckach i garcach.
A oto Maria Kohut potrafi³a pogodziæ rolê matki z rol¹, jak¹ d³ugie lata nosi³a w sercu,
a mia³a okazjê j¹ spe³niaæ kiedy rodzi³a siê Solidarno�æ, wolno�æ, demokracja. By³a
miejscowym niewidzialnym politykiem. Pe³ni³a wielk¹ rolê u�wiadamiania s¹siadów,
znajomych, krewnych co do warto�ci demokracji. By³a niczym ks. Robak z Pana
Tadeusza, emisariuszem wa¿nych niedostêpnych wówczas na wsi tre�ci. Dra¿ni³a j¹
g³upota i brak w³asnego zdania. Takich ludzi  nie szanowa³a, bo to jej zdaniem siê im
nie nale¿a³o.

Ciotka Mania z nod stawu systematycznie ca³y okres, kiedy istnia³ jeszcze w
Polsce ustrój socjalistyczny s³ucha³a Radia Wolna Europa. By³a na bie¿¹co  z wszyst-
kimi ocenami i wydarzeniami przekazywanymi przez t¹ stacjê. Ceni³a sobie bardzo
Jana Henryka Jeziorañskiego, którego felietony, relacje radiowe, i audycje zna³a pra-
wie na pamiêæ. Kiedy nasta³y czasy stanu wojennego zaanga¿owa³a siê w zdobywanie

Maria i Franciszek Kohut ze swoimi dzieæmi.
Maria w stroju krakowskim i nie¿yj¹cym ju¿

Franciszkiem, wielkim gazd¹.

Franciszek Kohut  podczas  koszenia  zbo¿a, ciekawostk¹ ju¿
dzisiaj dla wielu m³odych mieszkañców Istebnej mo¿e byæ

tzw. sprz¹gani sie, tj.  praca dwóch koni,
które ci¹gn¹ kosiarkê kosz¹c¹  trawê lub zbo¿e.

Maria i Franciszek Kohut
50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego, wrzesieñ 1992
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M    U    Z    Y    K    A           G    Ó    R
�ród³a muzyki gór
Góry stanowi¹ bogate �ród³o inspiracji dla twórczo�ci

muzycznej. Rozpoznawanie przez muzyków tajemnicy gór
przejawia siê w komponowaniu nowych, ró¿norodnych te-
matów muzycznych. Góry sk³aniaj¹ do refleksji nad ¿yciem,
nad jego przemijaniem, codzienno�ci¹ i przysz³o�ci¹. Mu-
zyka góralska przejawia siê tutaj we wszystkich trzech wy-
miarach. Korzysta z tradycji, z dorobku �ojców naszych�
pielêgnuj¹c stare utwory. Góralska nuta ubogaca nasz¹ co-
dzienno�æ, nawi¹zuj¹c do zdarzeñ nam bliskich. Nie zamy-
ka siê równie¿ w sobie, w danym okresie czasowym, ale nie-
ustannie rozwija siê w postaci nowej, wspó³czesnej muzyki.

Góry zachwycaj¹ surowo�ci¹ i piêknem to te¿ znajduje
odzwierciedlenie w muzyce. Najmniejszy szum wiatru czy
potoka to ju¿ ton, to ju¿ �ród³o muzyki. Wysoki szczyt i
³agodna dolina to ju¿ ca³a linia melodyczna. Ci¹g³a zmien-
no�æ gór: aury i czasu prowokuje do nowych odkryæ. Ka¿dy
czas ma swój urok a wiêc i swoj¹ melodiê. Okruch piêkna i
dobra ukrytego w naturze zachwycaj¹ muzyków, którzy chc¹
siê podzieliæ sw¹ na nowo odkryt¹ prawd¹. Piêkno wywo³u-
je rado�æ i potrzebê wyra¿ania jej na zewn¹trz. Natura by³a i
jest niewyczerpanym �ród³em fascynacji muzycznej na prze-
strzeni wieków.

i czytanie podziemnej prasy i ulotek. Doskonale orientowa³a siê w ówczesnej
dzia³alno�ci Komitetu Obrony Robotników, który organizowa³ nie¿yj¹cy Jacek
Kuroñ czy Tadeusz Mazowiecki. Na bie¿¹co �ledzi³a obrady Okr¹g³ego Sto³u.

Wierzy³a, ¿e Lechowi Wa³êsie uda siê wygraæ strajk i odzyskaæ Woln¹ Polskê.
I tak siê sta³o. Solidarno�æ, za któr¹ tyle razy modli³a siê wygra³a. Pamiêtam z jak¹
rado�ci¹ o tym historycznym fakcie potrafi³a opowiadaæ.

W sprawach polityki  Maria Kohut  by³a  politykiem prawicy, tej prawdziwej i
zdrowej. Tej ,która na pierwszy plan wysuwa cz³owieka i jego warto�ci. Stawia³a
na demokracjê. Nale¿a³a do nielicznych istebniañskich kobiet, które rozumia³y
owo pojêcie  prawicowego my�lenia. Nale¿a³a do kobiet, które w ciszy domowego
obowi¹zku i spe³niania roli matki, ¿ony, nie mia³a mo¿liwo�ci publicznego wyra-
¿ania swoich s¹dów i my�li, a szkoda. Ale zawsze znalaz³a czas, aby ka¿dego z
osobna zapytaæ na kogo bêdzie g³osowaæ. Wszystkich niezdecydowanych zapra-
sza³a na kawê i t³umaczy³a wa¿no�æ g³osowania, wa¿no�æ wyra¿ania w³asnego
zdania i konieczno�æ chodzenia na wybory z  w³asnym przemy�lanym zdaniem,
w³asn¹ decyzj¹. W zakresie wielu  decyzji politycznych mia³a wiele razy m¹dre,
rozs¹dne i zawsze swoje zdanie. Nie ulega³a w swoich s¹dach nikomu choæ potra-
fi³a z uwag¹ s³uchaæ wszystkich. Swoje zdanie budowa³a w oparciu o wiedzê,która
czêsto zdobywa³a dopiero w chwilach nocnych, wolnych od pracy. Czyta³a wiele
ksi¹¿ek, wiele razy analizowa³a tre�ci w nich zawarte. Fascynowa³y ja te wówczas
zakazane, a w�ród nich nawet o dziwo !!!!!! Zniewolony umys³ Czes³awa Mi³osza,
Archipelag Gu³ag Aleksandra So³¿enicyna, o których my�lê, ¿e ma³o kto w Isteb-
nej wówczas  nawet wiedzia³. Czyta³a literaturê  i prasê, porównywa³a, s³ucha³a
Radia Wolna Europa. Budowa³a w³asn¹ woln¹ Polskê, budowa³a j¹ w  Istebnej, w
swojej �wiadomo�ci i dla Tych, którzy chcieli o niej mówiæ i s³yszeæ. Tak¹ w mojej
pamiêci na zawsze pozostanie Maria Kohut, ciotka Mania z nod stawu, niewidzial-
na kobieta miejscowej polityki, któr¹ zawsze bardzo ceni³am. By³a patriotk¹ wol-
nej niepodleg³ej III Rzeczypospolitej, której siê doczeka³a.

Nie doczeka³a siê tylko ¿adnych orderów i odznaczeñ, choæ dla kszta³towania �wiadomo�ci politycznej w�ród istebniañskie-
go  ludu tak wiele zrobi³a.

Ma³gorzata Kiere�

Maria Kohut z mê¿em Franciszkiem
przed swoim domem w placu u Burego.

Trzeci¹ najbardziej niezwyk³¹ przyczyn¹ inspiracji mu-
zycznej jest tajemniczy zwi¹zek cz³owieka z górami. Góry s¹
miejscem spotkania cz³owieka z Misterium, które jest obecne
w �wiecie a które mo¿na równie¿ poznaæ i do�wiadczyæ po-
przez muzykê. W górach spotyka siê wieczno�æ, porz¹dek i
harmonia. Natura jest ��wi¹tyni¹ pokoju�- ¿ywym obrazem
stworzenia Boga. Duchowy wymiar cz³owieka znajduje tu
swoje wype³nienie. Strome i ³agodne zbocza poro�niête drze-
wami, ozdobione ³¹kami i potokami pomagaj¹ cz³owiekowi
odkrywaæ siebie na nowo, bogaciæ swój wewnêtrzny, ducho-
wy �wiat a wiêc rozwijaæ siê i tworzyæ kulturê. Muzyka po-
zwala do�wiadczaæ wolno�ci i niezale¿no�ci a jednocze�nie
pomaga ¿yæ wed³ug warto�ci. Wp³ywa tym samym  na forma-
cjê cz³owieka.

Jak powstaje muzyka gór?
Ciekawym spostrze¿eniem Zbyszka Wa³acha jest stwierdze-

nie ¿e �piêkno mo¿na us³yszeæ�. Muzyki  gór wiêc siê nie two-
rzy, ale odkrywa siê j¹. W naturze zapisane s¹ �odwieczne d�wiê-
ki� budz¹ce w cz³owieku ró¿ne emocje i uczucia. Szum stru-
mienia, p³yn¹cej rzeki, cisza lasu ma swoj¹ tonacjê. Cz³owiek,
który chce us³yszeæ muzykê gór musi najpierw wej�æ w ciszê.
W rzeczywisto�æ, która nie jest dzisiaj zbyt cenn¹ warto�ci¹ w
�wiecie g³o�nym, ha³a�liwym. Fundamentalne znaczenie ma dla
muzyki gór potrzeba ws³uchania siê w harmoniê wszech�wiata
i ods³uchania jej brzmienia.

Drugim elementem sk³adowym muzyki jest wra¿liwo�æ ar-
tysty, który us³yszane d�wiêki �przetwarza� poprzez filtr swo-
jej osobowo�ci. Powstaje wiêc utwór posiadaj¹cy istotne cechy
kompozytora. Nastêpuje pewna identyfikacja utworu z muzy-
kiem. Im bardziej oryginalna osobowo�æ tym bardziej orygi-
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nalne sposoby tworzenia muzyki. Artysta tworzy now¹ formê artystyczn¹ w przemi-
jaj¹cym czasie, zmieniaj¹cych siê porach roku; wzbogacon¹ wra¿liwo�ci¹ cz³owie-
ka, jego do�wiadczeniem ¿yciowym i poszukiwaniem piêkna. Nie mo¿na zapomnieæ
o roli jak¹ w dziele muzycznym spe³nia rodzaj instrumentu dziêki któremu muzyk
wyra¿a siebie i poznan¹ prawdê.

P³yta �Wo³anie�  kapeli Wa³asi jako muzyczny przyk³ad muzyki gór.
P³yta  �Wo³anie� przedstawia miêdzy innymi  muzyczn¹  interpretacjê czterech

¿ywio³ów: wody, powietrza, ziemi i ognia. Ka¿dy z nich ma swoj¹ melodiê, która w
wielkich trudach zosta³a odkryta przez cz³onków kapeli Wa³asi oraz muzyków:Krzysz-
tofa i Stanis³awa Lasonia.

Jaki d�wiêk ma woda w tym przypadku rzeka Olza?
Trzeba by³o i�æ wieczorem, noc¹ nad brzeg rzeki, poszukaæ odpowiedniego miej-

sca i pos³uchaæ. Okaza³o siê ¿e tonacjê rzeki okre�la h- mol.
Jaki d�wiêk ma powietrze w tym przypadku wiatr?
U nas w górach halny gra muzykê we wszystkich mo¿liwych szczelinach,  która

ca³kowicie inaczej brzmi w koronie buków a jeszcze inaczej na szczycie Ochodzitej,
gdzie dotyka gwiazd.

Jaki d�wiêk ma góralska ziemia?
To muzyka panoramy szczytów i dolin, przestrzeni i horyzontu. S¹ miejsca które,

budz¹ grozê, s¹ te¿ takie, które tchn¹ pokojem- to te gdzie ziemia spotyka siê z
niebem, ze wszech�wiatem.

Jaki d�wiêk ma ogieñ?
Pos³uchaj jak pali siê w piecu, jak ³amie najtwardsze ga³êzie. To niebezpieczny

¿ywio³, którego moc niejednokrotnie przera¿a cz³owieka.

Utwory z p³yty� Wo³anie� nie pozostawiaj¹ cz³owieka obojêtnym. Odzia³ywuj¹
na ka¿dego, choæ mog¹ byæ ró¿nie odebrane. Jedni ludzie czerpi¹ z nich uspokoje-
nie, wyciszenie serca. Inni znajduj¹ tu zapa³, energiê do dzia³ania. Dla wielu utwory
te stanowi¹ �ród³o g³êbokiej refleksji na sob¹ i �wiatem. Pos³uchaj i Ty co obudzi  w
Tobie muzyka ¿ywio³ów?

 Opracowa³a na podstawie wywiadu ze Zbyszkiem Wa³achem
Barbara Zowada

W dniu 8 czerwca br . Gminny O�ro-
dek Kultury w Istebnej organizuje w Mu-
zeum Regionalnym �Na Grapie� w Ja-
worzynce o godz. 10.00 konkurs na re-
gionalne �warzyni�.

Serdecznie zapraszamy �ga�dzinki�,
które przyrz¹dzaj¹ i gotuj¹ regionalne �jo-
d³a�, aby zechcia³y zaszczyciæ nas swoj¹
obecno�ci¹. Zachêcamy wspólnie z Pani¹
Mari¹ Szotkowsk¹ z O�rodka Doradztwa
Rolniczego z Cieszyna na gotowanie bio-
³ej polywki, kapusty ze zosmoszkóm, ka-
pu�nicy, bachor lub innych dobroci.

Oprócz degustacji na spotkaniu bêdzie
wymiana przepisów, porad a w finale opra-
cowany zostanie pokonkursowy góralski
jad³ospis. Za udzia³ w konkursie przewi-
dujemy symboliczne nagrody.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkie go-
spodynie do udzia³u w konkursie.

Informujemy równie¿ , ¿e �l¹ski O�ro-
dek Doradztwa Rolniczego w Czêstocho-
wie oraz Powiatowy Zespó³ Doradztwa w
Cieszynie w dniu 11 czerwca organizuje
V edycjê powiatowego konkursu �Nasze
kulinarne dziedzictwo�, który odbêdzie
siê w Miejskim O�rodku Kultury w Sko-
czowie. Zainteresowanych prosimy o
wcze�niejsze zg³oszenie uczestnictwa (te-
lefon: 033 8520894)

Konkurs kulinarny na
�GÓRALSKI JEDZYNI�

Stawianie moja na Trójstyku
W dniu 1 maja podobnie jak w roku ubieg³ym odby³o siê

spotkanie przedstawicieli gmin przygranicznych wokó³ Trój-
styku.

W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele gminy Cierne
ze S³owacji na czele ze starost¹ Pawlem Gomol¹. Stronê czesk¹
reprezentowali Starosta Hrczawy pan Jozef Szkandera Staro-
sta gminy Hradek Pawol Tomczala oraz przedstawiciele infor-
macji turystycznej z Jab³onkowa.

Delegacji Istebnej przewodniczyli pani Wójt Danuta Ra-
bin i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Józef Micha³ek oraz radni
Jan Gazur, Józef Polok, Pawe³ Rucki i Jan Bocek.

Po oficjalnych powitaniach odby³a siê przy d¿wiêkach gó-
ralskich kapel z Ciernego i Wa³achów z Istebnej podnios³a
uroczysto�æ stawiania moja.

Po tej ceremonii trwa³y rozmowy o turystycznym zago-
spodarowaniu Trójstyku, o planowanej w bie¿¹cym roku in-
westycji z programu INTERREG III A Polska - Republika S³o-
wacka budowy infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.
Dyskutowano te¿ na temat dalszej wspó³pracy samorz¹dów,
kontynuacji planowanych spotkañ na Trójstyku, organizacji
wspólnych imprez kulturalno - sportowych raz wymiany m³o-
dzie¿y, wspó³pracy  zespo³ów regionalnych i klubów sporto-
wych.

Spotkanie to by³o kolejnym krokiem do budowania wza-
jemnej wspó³pracy pomiêdzy naszymi regionami i rozwijania
dalszych kontaktów w³adz gmin  przygranicznych.

Janusz Waszut

Powiatowy Przegl¹d Szkolnych
Zespo³ów Artystycznych

- wyniki
5 i 6 kwietnia 2006 r. w Teatrze im. Adama Mickiewi-

cza w Cieszynie odby³ siê Powiatowy Przegl¹d Szkolnych
Zespo³ów Artystycznych.

W eliminacjach uczestniczy³y ³¹cznie 32 zespo³y repre-
zentuj¹ce placówki o�wiatowe, dla których organem pro-
wadz¹cym s¹ gminy zrzeszone w Zwi¹zku Komunalnym
Ziemi Cieszyñskiej.

Wyró¿nienie I stopnia otrzymali:
- w kategorii �Zespo³y muzyczne� - zespó³ wokalno-in-

strumentalny �Iskoja� z Gimnazjum w Istebnej,
- w kategorii �Zespo³y teatralne - zespó³ teatralny z Gim-

nazjum w Istebnej.
Wyró¿nienie III stopnia otrzyma³ zespó³ regionalny �Ma³y

Koniaków�, dzia³aj¹cy przy OPP w Koniakowie.
Na Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych do Czê-

stochowy pojad¹ zespo³y, które zdoby³y wyró¿nienie I stopnia.
Wyst¹pi tam te¿ chór �Cantabile� (tzn. �piewaæ) ze Szko³y

Podstawowej nr 1 w Koniakowie.

Gratulujemy m³odym artystom i ich opiekunom i ¿yczy-
my dalszych sukcesów.

Krystyna Rucka
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W dniu 30 kwietnia Nadle�nictwo Wis³a i Ko³a £owiec-
kie: �G³uszec�, �Istebna�, �Jarz¹bek�, �Olza� zorganizo-
wali w Amfiteatrze �Pod Skoczni¹� �Piknik Le�ny�.

Ju¿ od 12.00 Pan Tadeusz  Rucki i Hubert Kukuczka roz-
poczêli imprezê sygna³ami my�liwskimi wygranymi na ro-
gach pasterskich. W programie wyst¹pi³a tak¿e grupa �pie-
wacza �Grónie� z Wis³y, Zespó³ �Zgrapianie�z Jaworzynki,
mali muzykancio Zbyszka Wa³acha i Janka Kaczmarzyka.
Uczniowie Technikum Le�nego z Brynka zaprezentowali
le�ne �piewanie. Na scenie mo¿na by³o zobaczyæ zbiorowe
polowanie w wykonaniu Ko³a £owieckiego �Jarz¹bek� z Wi-
s³y, oraz pokaz psów my�liwskich. Publiczno�æ mia³a tak¿e
mo¿liwo�æ wykazania siê w konkurencjach  r¹bania drewna
oraz biegu z drewnian¹ belk¹, gdzie mo¿na by³o wygraæ cenne
nagrody.

O godzinie 16.00 rozpocz¹³ siê mecz pi³ki no¿nej o mi-
strzostwo klasy A pomiêdzy KP Trójwie� Istebna i KS Wis³a
�Ustronianka�, wynikiem 3:2 dla Wis³y. Wieczorem odby³a
siê zabawa taneczna do której przygrywa³ Zespó³ � Jawor� z
Jaworzynki.  Podczas ca³ego pikniku prezentowa³o siê sto-
isko z pszczelarstwem w Beskidzie �l¹skim, nasiennictwo i
szkó³karstwo le�ne oraz zbiór szyszek z drzew stoj¹cych jak
i wyroby z drewna. Mo¿na by³o podziwiaæ malarstwo Pana
Jana ¯yrka oraz wystawê fotograficzn¹ zdjêæ z konkursu
�Piêkno beskidzkiego lasu�. Kuchnia serwowa³a pyszne po-
trawy z dziczyzny. Zabawa by³a udana o czym �wiadczy
wysoka  frekwencja. Impreza skoñczy³a siê po pó³nocy mimo
zimnego wieczoru.

* Reakcja na bodziec - to odruch warunkowy lub bezwa-
runkowy. Bod�ce otoczenia zewnêtrznego odbierane s¹ przez
komórki uk³adu nerwowego zwane neuronami, które rozsiane
s¹ na ca³ym ciele. Wa¿nymi receptorami s¹ narz¹dy zmys³ów -
oko, ucho, nos, dotyk, smak. Neurony wychwytuj¹ce bod�ce
otoczenia nosz¹ nazwê receptorów.

* Reducent - inaczej destment. Reducenci - to organizmy
saprofityczne - g³ównie grzyby i bakterie, które czerpi¹ nie-
zbêdn¹ energiê potrzebn¹ do ¿ycia z rozk³adu martwej materii
organicznej (obieg materii i energii w przyrodzie).

* Regeneracja - to odtworzenie - zregenerowanie zniszczo-
nych lub utraconych czê�ci cia³a lub narz¹du - zjawisko mniej
wystêpuj¹ce u zwierz¹t wy¿szych. Osobniki m³odsze maj¹
wiêksz¹ zdolno�æ regeneracyjn¹ ni¿ starsze - np. odrastanie utra-
conego ogonka u jaszczurek, odtwarzanie czê�ci cia³a u wy-
prawka.

* Relikt - inaczej prze¿ytek z dawnych epok geologicz-
nych np. ró¿ne polodowcowe jak: skrzelop³awka bagienna,
wierzba lapoñska, brzoza kar³owata, limba. Mog¹ to wiêc byæ
ro�liny lub zwierzêta o ograniczonym niedu¿ym zasiêgu wy-
stêpowania.

�Macierzonka�

SALAMANDRA
Salamandra plamista jest jedynym ¿yj¹cym u nas przedstawicielem

tego rodzaju i jednocze�nie najwiêkszym z wystêpuj¹cych u nas p³azów
ogoniastych. D³ugo�æ cia³a doros³ych osobników dochodzi do 23 cm. Z
wygl¹du podobna do jaszczurki bywa czêsto mylnie tak okre�lana. Roz-
poznaæ j¹ ³atwo po charakterystycznym, piêknym ubarwieniu - na tle
g³êbokiej czerni wystêpuj¹ liczne, nieregularne, ¿ó³te lub ¿ó³topomarañ-
czowe plamy. Te jaskrawe kolory maj¹ charakter ostrzegawczy, ponie-
wa¿ zaatakowany p³az wydziela poprzez liczne gruczo³y kleist¹, gorzk¹
substancjê.

Salamandry wystêpuj¹ u nas w pa�mie Karpat i Karkonoszy. Ich
typowym �rodowiskiem s¹ lasy mieszane, li�ciasto - iglaste, po³o¿one na
wysoko�ci 300- 700 m n.p.m. W Istebnej najczê�ciej spotykana siê sala-
mandry w dolinie rzeki Olzy i nad jej dop³ywami. Poza tym w Beskidzie
�l¹skim najwiêcej informacji o tym sympatycznym p³azie pochodzi oko-
lic Goleszowa, Brennej i Ustronia.

Chocia¿ w niektórych regionach gatunek ten wystêpuje w du¿ych
ilo�ciach, nie³atwo spotkaæ salamandry, poniewa¿ prowadz¹ one nocny
tryb ¿ycia poluj¹c - szczególnie przy obfitej rosie - na d¿d¿ownice, �lima-
ki i inne drobne, wolno poruszaj¹ce siê zwierzêta. Dzieñ spêdzaj¹ w
wykrotach i jamach, pod pniami zwalonych drzew, opuszczaj¹c kryjów-
ki po d³ugotrwa³ych, ciep³ych s³otach.

Salamandry budz¹ siê ze sny zimowego wiosn¹. Pora godowa przy-
pada na miesi¹ce kwiecieñ - maj, mo¿e jednak ulec przesuniêciu w zale¿-
no�ci od temperatury i wielko�ci opadów a¿ do wczesnej jesieni. W
takim przypadku m³ode przychodz¹ na �wiat wiosn¹ nastêpnego roku w
postaci larw, które samica rodzi w czystych, p³ytkich ka³u¿ach górskich
potoków. Kijanki rozwijaj¹ siê szybko, poluj¹c na drobne skorupiaki,
nie gardzê tez przedstawicielami w³asnego gatunku. Po okresie oko³o
trzech miesiêcy przeobra¿aja siê i od tego momentu prowadz¹ l¹dowy
tryb ¿ycia. Salamandra plamista podlega u nas ochronie.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

PIKNIK LE�NY

ABC - S³ownik BIO - EKOLOGICZNY

- litera R - cd.
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BIEGI
BEZKONKURENCYJNY

PAWE£ GORZO£KA
Rewelacyjn¹ formê prezentuje na pocz¹tku sezonu biegów

prze³ajowych Pawe³ Gorzo³ka z Jaworzynki. W kwietniu starto-
wa³ w trzech imprezach i za ka¿dym razem okaza³ siê najlepszy
w swojej kategorii wiekowej.

Rozpocz¹³ od zwyciêstwa w Pó³maratonie dooko³a Jeziora
¯ywieckiego, który odby³ siê w niedzielê 2 kwietnia w ¯ywcu.

23 kwietnia wygra³ Wiosenny Bieg Prze³ajowy na Grojec
(4,9 km), a tydzieñ pó�niej okaza³ siê bezkonkurencyjny w XI
Beskidzkim Biegu Prze³ajowym (14 km) rozegranym w Biel-
sku - Bia³ej.

Pozazdro�ciæ kondycji... J. Kohut

Pawe³ Gorzo³ka na najwy¿szym stopniu podium Beskidzkiego Biegu
Prze³ajowego. Z prawej strony obok podium stoi Marian Kasprzyk -
mistrz olimpijski w boksie z Tokio (1964) - go�æ honorowy imprezy

BIEGI ULICZNE �BEH HRADKEM��
Dwa br¹zowe medale wywalczyli nasi m³odzi zawodnicy

podczas rozegranych w sobotê 22 kwietnia w Hradku (Czechy)
tradycyjnych biegów ulicznych pod nazw¹ �Beh Hradkem�.

Na podium stanêli Patrycjusz Polok (rocznik 92/93) oraz
Tomasz Kaczmarzyk (rocznik 91/92). Poza tym kilku naszych
zawodników zajê³o miejsca tuz za podium - m.in. czwarte miej-
sca Dominiki Hulawy, Aleksandry Zawada i Andrzeja £acka. W
sumie w zawodach wyst¹pi³o ponad 30 naszych biegaczy.

Impreza by³a bardzo licznie i mocno obsadzona - w 20 kate-
goriach rywalizowa³o ponad 200 biegaczy.

PI£KA NO¯NA
Po d³ugiej zimowej przerwie wreszcie nadesz³a

upragniona wiosna, a wraz z ni¹ na boiska wybie-
gli pi³karze. Niestety pocz¹tek rundy wiosennej nie
by³ dla KP Trójwie� udany.

Seniorzy - Klasa A:
* 09.04.06  Ha¿lach - KP Trójwie� 6:2 (2:1)
                  Bramki: Boles³aw Bury, Janusz Waszut
* 23.04.06  Puñców - KP Trójwie� 4:0 (2:0)
* 26.04.06  KP Trójwie� - Strumieñ 2:6 (1:2)
                  Bramki: Miros³aw Kawulok, Damian Ma³yjurek
* 30.04.05  KP Trójwie� - Wis³a 2:3 (0:2)
                  Bramki: Andrzej Moje�cik, Leszek Gorzo³ka

Rozegrany w ostatnim dniu kwietnia w ramach Pikniku
Le�nego na boisku Pod Skoczni¹ derbowy mecz o mistrzostwo
klasy A pomiêdzy KP Trójwie� a Wis³¹ zakoñczy³ siê zwyciê-
stwem go�ci 3:2, ale nasza dru¿yna zagra³a bardzo dobre spo-
tkanie i mimo pora¿ki zas³u¿y³a na brawa licznej widowni.

Nasi pi³karze rozpoczêli spotkanie zbyt nerwowo i dlatego
pocz¹tek nale¿a³ do dru¿yny Wis³y, która do�æ szybko zdoby³a
dwie bramki. Podzia³a³o to mobilizuj¹co na zawodników KP
Trójwie�, którzy pod koniec pierwszej po³owy wyrównali grê.

Druga po³owa nale¿a³a ju¿ zdecydowanie do naszej dru¿y-
ny i wielka szkoda, ¿e zaraz na pocz¹tku tej czê�ci gry moment
nieuwagi kosztowa³ nas utratê trzeciej bramki. Od tej chwili
zaczê³o siê mozolne odrabianie strat i doprawdy niewiele bra-
kowa³o, aby te wysi³ki zakoñczy³y sie powodzeniem. Nasi pi³-
karze grali bardzo ambitnie za� go�cie bronili siê momentami
rozpaczliwie i w niczym nie przypominali dru¿yny, która jest
jednym z kandydatów do gry w klasie okrêgowej. Z naszej stro-
ny zabrak³o wiêcej strza³ów na bramkê, a szkoda, bo bardzo
niepewnie broni³ w tym meczu bramkarz Wis³y.

Mecz by³ bardzo zaciêty i mimo trudnych warunków oraz prze-
pa�ci, jaka dzieli w tabeli oba zespo³y sta³ na niez³ym poziomie.

Juniorzy i trampkarze - Liga okrêgowa B:
* 23.04.06  KP Trójwie� - Pogórze  2:2 (J) i 1:1 (T)
* 26.04.06  Zabrzeg - KP Trójwie�  2:0 (J) i 3:3 (T)
* 29.04.06  Kaniów - KP Trójwie�  4:1 (J) i 1:3 (T)
Uwaga! Bie¿¹cy serwis sportowy - wyniki, komentarze - na

stronie internetowej Urzêdu Gminy - www.ug.istebna.pl
J.Kohut

�Widownia jak za dawnych lat - derby z Wis³¹ Pod Skoczni¹�

�Zimowo - wiosenna sceneria meczu ze Strumieniem na Zaolziu�
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M£ODZIE¯OWY TURNIEJ
SZACHOWY

�O PUCHAR WÓJTA GMINY
ISTEBNA�

Jak co roku w go�cinnych progach Szko³y Podstawowej Nr 1 w
Jaworzynce w dniu 10 maja odby³ siê turniej szachowy dzieci.
Rywalizowa³o w piêciu kategoriach wiekowych systemtem ka¿-
dy z ka¿dym w poszczególnych grupach.
WYNIKI:
dziewczyny kl. I-III
1. Iza Mucha, 2. Beata Szymanek, 3. Asia £upie¿owiec
ch³opcy kl. I-III
1. Wojtek Baraniok, 2. Andrzej Sikorski, 3. Micha³ Szymanek
ch³opcy kl. IV
1. Krzysztof Bojko, 2. Wojciech Ma³yjurek, 3. Marek £acek
dziewczyny kl. V-VI
1. Aleksandra Ligocka, 2. Urszula Musur, 3. Anna Sikorska
ch³opcy kl. V-VI
1. Bart³omiej Juroszek, 2. Krzysztof Ma³yjurek, 3. Jaros³aw Czepczor

Po zakoñczeniu zmagañ dzieci otrzyma³y s³odycze a zwyciêz-
cy poszczególnych grup puchary i dyplomy ufundowane przez
Urz¹d Gminy Istebna. W turnieju wziê³o udzia³ 35 dzieci.
Dziêkujê pani Barbarze Musur oraz panu Mariuszowi Juroszek
za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu turnieju a dyrekcji
szko³y za przygotowanie dzieci i udostêpnienie pomiezczeñ
do rozegrania zawodów.

Janusz Waszut

M³odzi pi³karze KP Trójwie�
w Niemczech
Du¿¹ atrakcj¹ dla m³odych pi³karzy KP Trójwie�

by³ udzia³ w Miêdzynarodowym M³odzie¿owym Tur-
nieju Pi³karskim, który zosta³ rozegrany w dniach 15 - 17 kwiet-
nia w niemieckiej miejscowo�ci Velen.

By³a to juz 10 edycja imprezy, w której udzia³ wziê³o 12
dru¿yn z Polski, Holandii, Belgii, Norwegii, Danii, Irlandii i
Niemiec.

Nasi zawodnicy zajêli ostatecznie 10 miejsce, ale trzeba
zaznaczyæ, ¿e trafili do wyjatkowo silnej grupy eliminacyjnej,
z której trzy dru¿yny znalaz³y siê w pierwszej czwórce turnieju.
Co wiêcej, podopieczni Miros³awa Kapasia rozegrali bardzo
wyrównane mecze z tymi zespo³ami przegrywaj¹c jedn¹ bramk¹
zarówno z pó�niejszymi triumfatorami imprezy, jak i dru¿yna-
mi, które zajê³y drugie i czwarte miejsce w koñcowej klasyfika-
cji zawodów.

Nasza dru¿yna odnios³a du¿y sukces innego rodzaju zdo-
bywaj¹c Puchar �Fair Play� dla najbardziej zdyscyplinowanej
ekipy turnieju.

Imprezê wygra³a niemiecka dru¿yna SV Hoxfeld, która w
finale pokona³a holenderski Bon Boys Haaxbergen 1:0.

Wyniki meczów KP Trójwie�:
KPT - SV Hoxfeld (Niemcy)  0:1
KPT - Bon Boys Haaxbergen (Holandia)  0:1
KPT - Têcza Brzezia £¹ka (Polska)  4:0
KPT - Malvik Idrettslag (Norwegia)  1:3
KPT - Victoria Heiden (Niemcy)  0:1
O 9 miejsce: KPT - LKS Giera³towice 1:2
Puchar Fair Play:  KP Trójwie� Istebna

J. Kohut

Kwietny bieg 2006
Dla upamiêtnienia rozbudzenia ducha wolno�ci, którego

dokona³ Ojciec Swiêty Jan Paw³ II podczas swojej pierwszej
pielgrzymki do ojczyzny w dniach 27.05.-10.06.2006 zostanie
przeprowadzony Kwietncy Bieg dooko³a Polski. Organizato-
rem sztafety jest stowarzyszenie �10 czerwca� z siedzib¹ w Kra-
kowie.

Od momentu startu w dniu 27 maja br. o godz. 17.00 do
zakoñczenia w dniu 10 czerwca 2006 o godz. 17.20 bieg trwaæ
bêdzie bez zatrzymywania tj. przez 24 godz. na dobê, ³¹cznie
uczestnicy pokonaj¹ trasê 3 530 km.

Symbolem zachowania ci¹g³o�ci biegu bêdzie przekazy-
wanie sobie przez uczestników bia³o czerwonej szarfy przy prze-
kraczaniu granic administracyjnych przygranicznych gmin,
przez które bêdzie przebiegaæ trasa sztafety.

Trasa biegu bêdzie przeniegaæ przez teren naszej gminy w
dniu 10 czerwca, przejmowaæ bêdziemy szarfê od Wis³y na
Kubalonce o godz. 4.23 a pzeka¿emy sztafecie Milówki w Ko-
niakowie Kosarzyskach o godz. 5.27.

Nad przebiegem trasy, wytypowaniem zawodników i zapew-
nieniem bezpueczeñstwa bêdzie czuwa³ Gminny Komitet Or-
ganizacyjny, wszystkich chêtcnych do udzia³u prosimy o zg³a-
szanie siê pod nr. tel. 033 855 61 58.

Uroczyste zakoñczenie Kwietnego Biegu wokó³ Polki na-
st¹pi 10 czerwca 2006 r. o godz. 17.20 w Jab³once tj. 27 lat po
zakoñczeniu przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II Pierwszej Piel-
grzymki do Ojczyzny.

Za Komitet Organizacyjny, Janusz Waszut
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Sklep �Meblik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

O F E R U J E M Y M E B L E :  TA P I C E R O WA N E ,
M E B L O � C I A N K I ,  M E B L E  S Y S T E M O W E ,
S Y P I A L N I E ,  K U C H N I E  I  P R Z E D P O K O J E ,

MATERACE

PROMOCJA -
WERSALKA
NA SPRÊ¯YNACH
- JU¯ OD 399 Z£

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

Reklamy l Reklamy

MAJ
11.05 - 16.06.  godz.16.00
Wystawa prac dzieci z kó³ka malarskiego p. Iwony Konarzewskiej,
miejsce - GOK Istebna, organizator: GOK Istebna

CZERWIEC
24.06. godz. 17.00
�wiêtojañskie Spotkanie Plenerowe - Dolina Krê¿elki - Galeria w
drewutni
miejsce - Jaworzynka - Krê¿elka, organizator: Krystyna i józef Hebliñ-
scy,GOK
30.06. - 10.09  godz. 11.00
Wystawa Twórczo�ci Ludowej w ramach TKB
miejsce - GOK Istebna, organizator: GOK Istebna

LIPIEC
01.07   godz. 13.00
Rozpoczêcie Wakacji - Letnie Zawody Furmanów
miejsce - Istebna Tartak - Amfiteatr �Pod Skoczni¹�, organizator: Nadle-
�nictwo Wis³a i GOK Istebna,
15.07 - 16.07  (15.07  godz.18.00,  16.07  godz. 16.00)
X Dni Istebnej- z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubow¹,
miejsce - Amfiteatr �Pod Skoczni¹�, organizator: GOK Istebna
Impreza towarzysz¹ca: 10-lecie Klubu Pi³karskiego �Trójwie��
Miejsce - Amfiteatr �Pod Skoczni¹�, organizator: KP Trójwie�
22.07  godz.15.00
V Spotkanie Gajdoszy,
miejsce - Istebna Stecówka, organizator: Oddzia³ Górali
�l¹skich w Zwi¹zku Podhalan, GOK[GG1]
29.07 - 30.07 (29.07  godz.18.00, 30.07  godz.17.00)
XII Festyn Istebniañski
Plenery malarskie i warsztaty kompozytorskie w ramach obcho-
dów 100 - nej rocznicy pobytu w Istebnej Mikolajusa Konstanti-
nusa Ciurlonisa - malarza i kompozytora litewskiego,
Miejsce - Amfiteatr �Pod Skoczni¹�, organizator: GOK Istebna

SIERPIEÑ
15.08.godz. ok. 16.00
Lato w Beskidach 2006. III Dni Jaworzynki.
Miejsce - Teren wokó³ O�rodka Wypoczynkowego w Jaworzynce -
Trzycatku (by³y �Wêgielek�), organizator: O�rodek Wypoczynkowy w
Jaworzynce - Trzycatku (by³y �Wêgielek�)
20.08
Do¿ynki Gminne,
impreza towarzysz¹ca: Prezentacja zdjêæ projektu realizowanego
przez gminê Istebna w ramach programu ZPORR
miejsce - Amfiteatr �Pod Skoczni¹�, organizator: GOK Istebna

WRZESIEÑ
16.09
Intel Powerade Bike Maraton,
Miejsce - start i meta: Amfiteatr �Pod Skoczni¹�,
organizator: Bike Marathon Sp.z o.o., UG Istebna i GOK Istebna

PA�DZIERNIK
07.10
Rozsód £owiec,
miejsce - Istebna Stecówka,
organizator: Zwi¹zek Podhalan - Oddzia³ Górali �l¹skich

07.10 - godz. 11.00
III Rajd £unochodów,
Miejsce - Amfiteatr �Pod Skoczni¹�, organizator: GOK Istebna, TVP 3

LISTOPAD
02.11 godz. 18.00
Zaduszki Istebniañskie,
miejsce - O�rodek Edukacji Ekologicznej,
organizator: Zwi¹zek Podhalan - Oddzia³ Górali �l¹skich
21.11 godz. 9.00
Prz¹dki istebniañskie,
miejsce - GOK Istebna, organizator: GOK Istebna

GRUDZIEÑ
07.12 godz. 10.00
II Regionalny Przegl¹d Beskidzkich Grup Kolêdniczych
i Obrzêdowych �Od Adwentu do Wielkanocy�,
miejsce - GOK Istebna, organizator: GOK Istebna

Bli¿szych informacji udziela:
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej
Tel. +48 (33) 855 62 08
kultura@ug.istebna.pl

Gminne Centrum Informacji
Tel. +48 (33) 855 61 58
promocja@ug.istebna.pl

WYKAZ IMPREZ KULTURALNYCH
W GMINIE ISTEBNA
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PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

- KOMUNIKACYJNE/OC/AC/NW
- ZIELONA KARTA
-  KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- DOMY/ZABUDOWANIA
   GOSPODARCZE
- ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy
Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 855 64 93
Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 85 57 102

Reklamy l Reklamy l Reklamy l Reklamy

FPHU W.R. POD¯ORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT
* AKCESORIA MEBLOWE
* KUCHNIE, SZAFY I INNE
* ROLETY, ¯ALUZJE, MATERACE

WIS£A  ul. Kopyd³o 83
Tel. 855 33 67 http: // www.heban.org

O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

STANIS£AW KOWALIK
ZAPISY I WYK£ADY
GMINNY O�RODEK KULTURY
Istebna Centrum - obok ko�cio³a
Tel. 854 42 48, 0502 742 929, 0508 176 967

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZÊTA DOMOWE
- FIRMY - pe³ny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ¯YCIE TYP �P� PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
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Gminne Obchody Dnia Stra¿aka w Koniakowie

Przemarsz stra¿aków

Przegl¹d pododdzia³ówZbiórka na boisku szkolnym
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Po�wiêcenie samochodu Zaproszeni go�cie

Kierowcy odbieraj¹ klucze od prezesa Symboliczny �chrzest� samochodu.      foto: St. Zowada


