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W Ó J T  G M I N Y  I N F O R M U J E

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczy-
cielom szkó³, przedszkoli, katechetom i wszyst-
kim pracownikom o�wiaty ¿yczymy du¿o zdro-
wia i si³ oraz tego, by Wasza codzienna praca
dawa³a Wam wiele zadowolenia i satysfakcji.

¯yczymy wszystkim:
�Na przekór k³opotom � rado�ci z codzien-

nego trudu
Wbrew przeciwno�ciom � u�miechu i serca

dla dzieci
Mimo wszystko � wiele optymizmu na przy-

sz³o�æ�.
Za� emerytowanym pracownikom o�wiaty

¿yczymy du¿o zdrowia i wszelkiej pomy�lno-
�ci w ¿yciu.

Wójt Gminy
i Rada Gminy Istebna

14 pa�dziernika
� Dzieñ Edukacj i

Narodowej
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OD�NIE¯ANIE DRÓG GMINNYCH
W SEZONIE 2004/2005

Istnieje mo¿liwo�æ zawarcia porozumienia na od�nie¿anie dróg gminnych
w nadchodz¹cym sezonie zimowym. Rada Gminy podjê³a decyzjê o pomocy
w wysoko�ci 150 z³ miesiêcznie od jednego od�nie¿onego kilometra drogi
gminnej. W celu zapoznania siê z warunkami umowy i wyra¿enia woli do jej
przyst¹pienia prosi siê zainteresowanych o zg³aszanie w Urzêdzie Gminy,
pok. 204, osoba odpowiedzialna: Robert Fiedor, tel. 855 65 00, w terminie od
1 listopada br. Pomoc dotyczy tylko i wy³¹cznie zakupu paliwa, a zwrot
poniesionych kosztów nast¹pi wy³¹cznie na podstawie wystawionych faktur
po dacie zawarcia porozumienia.

V Kongres Gmin Wiejskich
W dniu 10 wrze�nia 2004 r. w Warszawie odby³ siê

V Kongres Gmin Wiejskich RP. W Kongresie tym uczest-
niczy³a p. Danuta Rabin, Wójt Gminy Istebna.

Kongres podj¹³ stanowiska w sprawach: oceny wdro¿enia
ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999�2003;
kluczowych problemów gmin wiejskich w kontek�cie integracji z Uni¹ Euro-
pejsk¹; o�wiaty; zmiany przepisów ustaw dotycz¹cych zagospodarowania
przestrzennego; ustawy o �wiadczeniach rodzinnych.

Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
do Senatu RP

W dniu 12 wrze�nia br. odby³y siê wybory uzupe³-
niaj¹ce do Senatu RP. W gminie Istebna do g³osowa-
nia uprawnionych by³o 8. 184 wyborców. W g³oso-
waniu udzia³ wziê³o 230 wyborców, a wiêc frekwen-
cja wynios³a 2, 91%.

Najwiêksz¹ ilo�æ wa¿nie oddanych g³osów otrzymali:
Tyrna Marcin Pawe³ � 73
Heczko Józef Jerzy � 49
Skrzypek�Mrowiec Zofia Maria � 36.
W okrêgu wyborczym Nr 26 najwiêcej wa¿nie od-

danych g³osów � 6.320 otrzyma³a Skrzypek�Mrowiec
Zofia, Maria � wobec czego zosta³a wybrana na sena-
tora. Wymieniona zosta³a zg³oszona przez Komitet
Wyborczy Liga Polskich Rodzin.

Teresa £aszewska

Zmiany zasad przyznawania s³u¿by zastêpczej
oraz odroczeñ zasadniczej s³u¿by wojskowej

1. Orzeczenie o przeznaczeniu do s³u¿by zastêpczej wydaje obecnie komi-
sja wojewódzka do spraw s³u¿by zastêpczej. Wnioski o przeznaczenie do tej
s³u¿by poborowi sk³adaj¹ na pi�mie, za po�rednictwem wojskowego komen-
danta uzupe³nieñ. Dla poborowych zamieszkuj¹cych na terenie powiatu cie-
szyñskiego, w³a�ciw¹ do rozpatrywania wniosków jest Wojewódzka Komi-
sja ds. S³u¿by Zastêpczej Urz¹d Marsza³kowski Województwa �l¹skiego
ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, za po�rednictwem Wojskowego Komen-
danta Uzupe³nieñ w Bielsku-Bia³ej, ul. Piastowska 14 43-300 Bielsko - Bia³a.
Sprawy te reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o s³u¿bie zastêpczej
(Dz. U. Nr 223 poz. 2217 z 2003 r.)

2. Poborowi ubiegaj¹cy siê o odroczenie zasadniczej s³u¿by wojskowej ze
wzglêdu na konieczno�æ sprawowania bezpo�redniej opieki nad cz³onkiem
rodziny sk³adaj¹ pisemny wniosek o udzielenie odroczenia do Powiatowej
Komisji Poborowej w Cieszynie, podczas stawienia siê po raz pierwszy do
poboru, lub za po�rednictwem Wojskowego Komendanta Uzupe³nieñ w
Bielsku - Bia³ej w pozosta³ych przypadkach.

Poborowi ubiegaj¹cy siê o odroczenie ze wzglêdu na pobieranie nauki, oraz
ze wzglêdu na wa¿ne sprawy rodzinne lub osobiste sk³adaj¹ wniosek bezpo-
�rednio do Wojskowego Komendanta Uzupe³nieñ w Bielsku - Bia³ej.

Sprawy te reguluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania odroczeñ zasadniczej
s³u¿by wojskowej (Dz. U. Nr 150 poz. 1569 z 2004 r.)
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ISTEBNA   NAJLEPIEJ   INWESTUJEISTEBNA   NAJLEPIEJ   INWESTUJEISTEBNA   NAJLEPIEJ   INWESTUJEISTEBNA   NAJLEPIEJ   INWESTUJEISTEBNA   NAJLEPIEJ   INWESTUJE
Gmina Istebna mo¿e poszczyciæ siê jak dotychczas najlepszymi zrealizowanymi projektami inwestycyjnymi w zakresie po-

prawy infrastruktury terenów wiejskich w roku 2004 oraz najlepsz¹ skuteczno�ci¹ w pozyskiwaniu funduszy unijnych na ich
realizacjê.

Jako jedyna gmina z terenu powiatu cieszyñskiego
i ca³ego woj. �l¹skiego zosta³a nagrodzona dyplomem
oraz pucharem za najlepsze inwestycje w Dzia³aniu 3
�Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich�
programu SAPARD w roku 2004 przyznanym przez
Wojciecha Pomajdê, Prezesa Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.

Dzia³ania istebniañskiego samorz¹du doceniono
równie¿ w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
które równie¿ uhonorowa³o gminê dyplomem za naj-
lepszego beneffcjenta programu SAPARD - Dzia³anie
3 w województwie �l¹skim, przekazanym przez Mini-
stra Wojciecha Olejniczaka.

Nagrody te wrêczone zosta³y Pani Wójt Danucie
Rabin, reprezentuj¹cej osobi�cie gminny

samorz¹d w czasie
imprezy towarzysz¹-
cej Centralnym Ja-
snogórskim Do¿yn-
kom, która odby³a
siê w Filharmonii
Czêstochowskiej 4
wrze�nia br.

Uzasadn ien ie
przyznanych wyró¿-
nieñ jest imponuj¹ce
i stawia, niewielk¹
wszak¿e gminê, na
zdecydowanym cze-
le wiejskich samo-
rz¹dów. 5 wniosków

o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych o ³¹cznej warto�ci oko³o 5,4 min
z³otych zrealizowanych w ostatnim czasie w ramach programu SAPARD to:

� Rozbudowa oczyszczalni �cieków Istebna Gliniane wraz z budow¹ kanalizacji
sanitarnej Istebna Centrum

� Budowa kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Krzy¿owa - Istebna Gazury
� Modernizacja drogi gminnej Rastoka
� Modernizacja drogi gminnej Zimna Woda-Sztoczek
�  Modernizacja drogi gminnej Bryje-Deje
Zasadnicza czê�æ robót zosta³a zakoñczona, ale to nie koniec pracy, poniewa¿

ca³y proces rozliczenia jest dopiero w trakcie realizacji, a to zadanie o wiele bardziej
skomplikowane i chyba trudniejsze od wnioskowania. Tym bardziej, ¿e szumne wy-
ró¿nienia zobowi¹zuj¹ do do³o¿enia wszelkich starañ, aby zakoñczyæ z pe³nym po-
wodzeniem wszystkie inwestycje.

Program SAPARD dla wnioskodawców zosta³ ju¿ zamkniêty, lecz to nie oznacza
zamkniêcia mo¿liwo�ci pozyskiwania �rodków unijnych. Uruchomione zosta³y ju¿
nowe programy, w tym najwa¿niejszy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego, w ramach którego mo¿liwe jest finansowanie podobnych inwestycji.
Istebnianie nie spoczywaj¹ na laurach i zd¹¿yli ju¿ w pierwszej edycji konkursów do
dzia³ania 3.1 �Obszary wiejskie� z³o¿yæ jak do tej pory 3 projekty z zakresu lokalnej
infrastruktury drogowej, oczyszczania �cieków i lokalnej infrastruktury edukacyjnej.
Pozostaje �specjalistom� od SAPARDU ¿yczyæ kolejnych sukcesów i udanych inwe-
stycji na przysz³o�æ.

Istebna, 2004-09-09 Opracowa³:
Wies³aw Legierski

podinspektor ds. projektów europejskich
Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej
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Komunikat Wojskowego Komendanta
Uzupe³nieñ w Bielsku - Bia³ej

1. �Zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 wrze�nia 2003 r. o s³u¿bie
wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) z
dniem 01.07.2004 r. w Si³ach Zbrojnych zosta³ wprowadzony
korpus szeregowych zawodowych. Wojskowa Komenda Uzu-
pe³nieñ w Bielsku-Bia³ej, prowadzi nabór kandydatów spo�ród
¿o³nierzy rezerwy do s³u¿by w korpusie osobowym szeregowy
zawodowy w 18 bielskim batalionie desantowo-szturmowym.

Kandydaci musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
- stopieñ wojskowy: szeregowy lub starszy szeregowy rezerwy;
- kategoria zdrowia: A;
- wiek: do 29 lat;
- niekarany;
Szczegó³owe informacje w zakresie prowadzonego naboru

oraz wymagañ udzielane s¹ osobom zainteresowanym w siedzi-
bie WKU, ul. Piastowska 14 lub telefonicznie pod numerem:
(033) 8120321 w. 33"

2. �Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Bielsku - Bia³ej na
podstawie rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
17.06.2004 r. w sprawie przeniesienia czê�ci poborowych do
rezerwy (Dz.U. Nr 150 poz. 1583) przeniesienie do rezerwy po-
borowych - ... �posiadaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu

¿onê, dzieci, rodziców lub osoby, wzglêdem których poboro-
wego obci¹¿a obowi¹zek alimentacyjny, z wyj¹tkiem obo-
wi¹zku wynikaj¹cego z umowy, je¿eli ³¹czny przeciêtny mie-
siêczny dochód osób bêd¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu
poborowego uzyskany w 2004 r. w okresie ostatnich trzech
miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku jest ni¿szy od
minimalnego wynagrodzenia okre�lonego w § l rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 9 wrze�nia 2003 r. w sprawie
wysoko�ci minimalnego wynagrodzenia za pracê w 2004 r.
(Dz.U. Nr 167, poz. 1623)�.

Poborowi, o których mowa, przenosi siê do rezerwy po z³o-
¿eniu przez nich do WKU w Bielsku - Bia³ej do dnia 31 grud-
nia 2004 r. udokumentowanego wniosku w tej sprawie.

Do wniosku poborowy winien za³¹czyæ:
- 0rygina³ lub kopiê skróconego odpisu zawarcia zwi¹zku

ma³¿eñskiego (aktu urodzenia dziecka)
- Dokument potwierdzaj¹cy fakt, i¿ osoba bêd¹ca na wy³¹cz-

nym utrzymaniu poborowego nie uzyskuje dochodu lub ³¹czny
przeciêtny miesiêczny dochód osób bêd¹cych na utrzymaniu
poborowego w okresie ostatnich trzech miesiêcy jest ni¿szy od
kwoty 824,00 ZLP.

- Postanowienie s¹du okre�laj¹cego wysoko�æ miesiêcznego
�wiadczenia na rzecz osoby w stosunku, do której na poboro-
wym spoczywa obowi¹zek alimentacyjny.�

ARIMR uruchamia dzia³anie
dla m³odych rolników

Od 15 wrze�nia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa uruchamia w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego �Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich� dzia³anie przeznaczone dla m³odych
rolników pod nazw¹ �U³atwianie startu m³odym rolnikom�.

Dofinansowanie udzielane bêdzie w formie premii w wysoko�ci
50 000 z³. Jest to jednorazowa wyp³ata przeznaczona dla osoby,
która po raz pierwszy podejmuje siê prowadzenia gospodarstwa.

Wsparcie finansowe obejmuje m³odych rolników rozpoczynaj¹-
cych samodzielne gospodarowanie, co sprzyjaæ powinno podejmo-
waniu modernizacji gospodarstw i w efekcie przyczyni siê do:

�   dostosowania do wymogów rynku oraz poprawy dochodowo-
�ci gospodarstwa przez poprawê jako�ci produkcji, zmian  profilu
produkcji, zwiêkszenie skali produkcji, warto�ci dodanej oraz wy-
dajno�ci pracy lub

�   poprawy warunków higienicznych i bezpieczeñstwa ¿ywno�ci,
dobrostanu zwierz¹t, ochrony �rodowiska i bezpieczeñstwa pracy.

O wsparcie finansowe mog¹ ubiegaæ siê m³odzi rolnicy, w wieku
od 18 do 40 lat, rozpoczynaj¹cy po raz pierwszy samodzielne pro-
wadzenie gospodarstwa rolnego, posiadaj¹cy odpowiednie kwali-
fikacje zawodowe, je¿eli w chwili podejmowania przez Agencjê
decyzji o udzieleniu pomocy spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

�   gospodarstwo m³odego rolnika musi spe³niaæ wymóg ¿ywot-
no�ci ekonomicznej lub osi¹gnie j¹ nie pó�niej ni¿ po 5 latach od
rozpoczêcia prowadzenia przez niego gospodarstwa;

�   gospodarstwo m³odego rolnika, stosownie do rodzaju prowadzo-
nej produkcji, musi spe³niaæ minimalne standardy w zakresie higieny,
ochrony �rodowiska i warunków utrzymania zwierz¹t w chwili, gdy
rolnik ubiega siê o pomoc, lub spe³niæ je nie pó�niej ni¿ po 5 latach od
rozpoczêcia prowadzenia tego gospodarstwa przez m³odego rolnika;

�   na bie¿¹co musz¹ byæ uregulowane przez m³odego rolnika
zobowi¹zania podatkowe oraz z tytu³u ubezpieczeñ w KRUS.

Za m³odego rolnika uznaje siê osobê fizyczn¹, która spe³nia ³¹cz-
nie nastêpuj¹ce warunki:

�   rozpoczê³a po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa rolnego nie
wcze�niej ni¿ 12 miesiêcy przed decyzj¹ ARiMR o przyznaniu premii;

�   jest pe³noletnia i w chwili podejmowania przez Agencjê decy-
zji o udzieleniu pomocy nie przekroczy³a 40 roku ¿ycia;

�   jest ubezpieczona na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników jako prowadz¹ca gospodarstwo rolne;

�   legitymuje siê odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:
- wykszta³ceniem rolniczym wy¿szym lub �rednim;
- wykszta³ceniem rolniczym na poziomie zasadniczej szko³y za-

wodowej lub tytu³em kwalifikacyjnym w zawodzie przydatnym do
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i co najmniej 3 - letnim sta¿em
pracy w gospodarstwie rolnym;

- wykszta³ceniem o kierunku innym ni¿ rolniczy na poziomie �red-
nim lub wy¿szym i co najmniej 3 - letnim sta¿em pracy w gospo-
darstwie rolnym lub (dla osób posiadaj¹cych wykszta³cenie wy-
¿sze) ukoñczeniem studiów podyplomowych w zakresie zwi¹za-
nym z rolnictwem;

- wykszta³ceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym
o kierunku innym ni¿ rolniczy i co najmniej 5 - letnim sta¿em pracy
w gospodarstwie rolnym.

Za sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym uznaje siê okres, w któ-
rym wnioskodawca podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu w KRUS
jako domownik oraz okres, w którym rolnik prowadzi³ przejête go-
spodarstwo.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie spe³nia wymogów zwi¹za-
nych z kwalifikacjami zawodowymi, pomoc mo¿e byæ przyznana pod
warunkiem, ¿e wnioskodawca uzupe³ni swe wykszta³cenie w czasie
nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa.

Na dzia³anie przeznaczonych jest 173,3 mln euro. Wnioski mo¿-
na sk³adaæ w oddzia³ach regionalnych ARiMR.

Podajemy adres oddzia³u ARiMR
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
43-430 Miêdzy�wieæ 38, tel. 8578-578

Jak zdobywaæ unijne pieni¹dze ?
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ARiMR wprowadza dzia³anie
�Zalesianie gruntów rolnych�

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Od 1 wrze�nia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa wprowadza dzia³anie �Zalesianie gruntów rolnych� w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma ono na celu wycofa-
nie gruntów rolnych o ma³ej przydatno�ci produkcyjnej oraz po-
prawê struktury agrarnej i krajobrazu obszarów wiejskich. Wnioski
mo¿na sk³adaæ w biurach powiatowych Agencji.

Producent rolny podejmuj¹cy siê zalesienia gruntów rolnych mo¿e
otrzymaæ nastêpuj¹ce rodzaje p³atno�ci:

1. Wsparcie na zalesienie, czyli finansowanie kosztów za³o¿enia
uprawy, wykonania poprawek w drugim roku i zabezpieczenia przed
zwierzyn¹. Wsparcie to ma formê zrycza³towanej p³atno�ci na 1 ha
zalesionych gruntów i zale¿y m.in. od:

a. proporcji gatunków iglastych i li�ciastych w strukturze drze-
wostanu,

D. zabezpieczenia przed zwierzyn¹ (ogrodzenia m³odej uprawy),
C. ukszta³towania terenu, przy czym przyjêto, ¿e na stokach o

spadku wiêkszym ni¿ 120 koszty zalesieñ zwiêkszaj¹ siê o 40% w
stosunku do kosztów zalesieñ gruntów o korzystnej konfiguracji.

Wysoko�æ wsparcia na zalesienie mo¿e wahaæ siê od 4300 z³/ha
do 8300 z³/ha.

2. Premiê pielêgnacyjn¹, czyli zrycza³towan¹ p³atno�æ za utrzy-
manie uprawy (koszty prac pielêgnacyjnych np. zwalczania chwa-
stów, a tak¿e je¿eli to konieczne, zastosowania repelentów). Jej
wysoko�æ ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha zalesionych grun-
tów. Premiê pielêgnacyjn¹ wyp³aca siê corocznie przez pierwszych
piêæ lat od za³o¿enia uprawy.

Wysoko�æ premii wynosi od 420 z³/ha do 750 z³/ha (bez zastoso-
wania repelentów) lub od 700 z³/ha do 1100 z³/ha (z zastosowa-
niem repelentów).

3. Premiê zalesieniow¹, czyli zrycza³towan¹ p³atno�æ wynikaj¹-
c¹ z utraconych dochodów z tytu³u przekszta³cenia gruntów rol-
nych w grunty le�ne. Jej wysoko�æ ustalana jest w przeliczeniu na 1
ha zalesionych gruntów. Premiê zalesieniow¹ wyp³aca siê co roku
przez 20 lat od za³o¿enia uprawy le�nej. Wysoko�æ premii jest zró¿-
nicowana w zale¿no�ci od udzia³u dochodu z produkcji rolniczej w
ca³kowitych dochodach beneficjenta. Producent rolny, którego do-
chód z rolnictwa wynosi co najmniej 20% ogólnego dochodu, bê-
dzie otrzymywa³ premiê w wysoko�ci 1400 z³/ha rocznie, za� pro-
ducent rolny uzyskuj¹cy mniej ni¿ 20% dochodu z rolnictwa bê-
dzie otrzymywa³ premiê zalesieniow¹ w wysoko�ci 360 z³/ha/rok .

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej na zalesienie jest spe³-
nienie m.in. nastêpuj¹cych wymogów:

� zalesienia zostan¹ wykonane na u¿ytkach rolnych nie stano-
wi¹cych w³asno�ci Skarbu Pañstwa,

� do zalesienia zostan¹ przeznaczone grunty, które s¹ u¿ytkowa-
ne rolniczo i przewidziane do zalesienia w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego,

� zalesienie zostanie wykonane z wykorzystaniem wy³¹cznie ro-
dzimych gatunków drzew i krzewów.

Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha przy minimal-
nej szeroko�ci dzia³ki 20 m.

Ubiegaj¹cy siê o pomoc na zalesianie gruntów rolnych sk³ada
wniosek wraz z za³¹cznikami w biurze powiatowym ARiMR w³a-
�ciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnio-
skodawcy. Do wniosku do³¹cza siê:

�  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotycz¹cy dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ po³o¿one dzia³ki

rolne przeznaczone do zalesienia;
� wypis z ewidencji gruntów i budynków dotycz¹cy dzia³ek ewi-

dencyjnych, na których s¹ po³o¿one dzia³ki rolne przeznaczone do
zalesienia;

� o�wiadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach
z pracy w gospodarstwie rolnym;

�  za�wiadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytu³u prowadzenia
dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok, w
którym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atno�ci, wydane przez urz¹d
skarbowy - w przypadku gdy producent rolny uzyska³ takie dochody;

� o�wiadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze �rod-
ków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok, w któ-
rym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atno�ci - w przypadku gdy
producent rolny uzyska³ tak¹ pomoc;

�  dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskiwanie dochodów innych ni¿
okre�lone w ww. za³¹cznikach w roku poprzedzaj¹cym rok, w któ-
rym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atno�ci - w przypadku gdy
producent rolny uzyska³ takie dochody;

� kopiê czê�ci mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczenia-
mi poszczególnych dzia³ek rolnych przewidzianych do zalesienia.

Na zalesienia przewidziano w PROW 101,8 min euro, co pozwoli
na objêcie tego rodzaju wsparciem powierzchni oko³o 47 tys. ha.

Nowy projekt modernizacji dróg
gminnych w Jaworzynce

Gmina Istebna przygotowa³a kolejny projekt infrastrukturalny,
tym razem dotycz¹cy dróg gminnych w Jaworzynce. Projekt pn.
�Modernizacja lokalnej sieci komunikacyjnej w regionie przy-
granicznym Polski, Czech i S³owacji na obszarze tzw. �Trójsty-
ku� o ³¹cznej warto�ci netto 156 850 EUR startuje w konkursie o
dofinansowanie w wysoko�ci 117 637 EUR, co stanowi 75 % kosz-
tów kwalifikowanych. Programem, który daje szansê na pomoc fi-
nansow¹ jest PHARE Polska-S³owacja - Schemat Wsparcia Infra-
struktury Oko³obiznesowej (BRIGS). Program ten obejmuje wy³¹cz-
nie powiaty le¿¹ce na obszarze przygranicznym polsko-s³owackim, co
oznacza, ¿e w województwie �l¹skim dotyczy jedynie powiatu cie-
szyñskiego i ¿ywieckiego i stwarza ostatnie ju¿ mo¿liwo�ci skorzysta-
nia przez beneficjentów z tego obszaru z programów i funduszy UE
przedakcesyjnych, do jakich nale¿y PHARE Polska-S³owacja.

Czê�æ techniczna projektu dotyczy kompleksowej przebudowy
drogi gminnej Polana - Korbasy - £upienie w Jaworzynce o ³¹cznej
d³ugo�ci 3,012 km i stanowi 1 etap szerszego projektu dotycz¹cego
zagospodarowania Trójstyku, który w zamierzeniu realizowany
bêdzie etapowo z udzia³em partnerów krajowych i zagranicznych.
Inicjatywa ta opisana ju¿ by³a w numerze 5 �Naszej Trójwsi� (maj
2004 r.). �rodki na pokrycie obowi¹zkowego wk³adu w³asnego w
wysoko�ci min. 25% kosztów kwalifikowanych zabezpieczone zo-
stan¹ w bud¿ecie gminy na rok 2005.

  Wniosek przygotowany zosta³ przez Urz¹d Gminy w Istebnej,
którego partnerem formalnym do 1 etapu jest Obec Èierne, repre-
zentowany przez Starostê Pavla Gomolê. Zgodnie z wytycznymi
PHARE partnerstwo z instytucj¹ ze S³owacji nie jest obowi¹zko-
we, lecz daje szansê przyznania wiêkszej ilo�ci punktów, licz¹cych
siê przy koñcowej ocenie wniosku. Wniosek wraz z niezbêdnymi
za³¹cznikami, do których nale¿¹: bud¿et, matryca logiczna, stresz-
czenie w jêz. angielskim, pozwolenie na budowê wraz z dokumen-
tacj¹ techniczn¹ i wszystkimi uzgodnieniami, o�wiadczenia o po-
siadanych �rodkach bud¿etowych oraz o posiadanym prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane, z³o¿ony zosta³ w Urzê-
dzie Marsza³kowskim Województwa �l¹skiego - Placówka w Biel-

Jak zdobywaæ unijne pieni¹dze ?
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 Fundusze strukturalne
dla przedsiêbiorców

20 wrze�nia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci og³o-
si³a otwarcie rund aplikacyjnych na sk³adanie wniosków o dofinanso-
wanie w ramach dzia³añ; 2.1, 2.3, 1.1.2 Sektorowego Programu Opera-
cyjnego �Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsiêbiorstw� (SPO WKP).

DOTACJE NA DORADZTWO
Dzia³anie 2.1 �Wzrost konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw po-

przez doradztwo� skierowane jest do ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw. Celem dzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjno�ci ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw poprzez u³atwienie im dostêpu do
specjalistycznych us³ug doradczych.

DOTACJE NA INWESTYCJE
Dzia³anie 2.3 �Wzrost konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw po-

przez inwestycje� skierowane jest do ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw. Celem dzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjno�ci ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw poprzez unowocze�nienie ich ofer-
ty produktowej i technologicznej. W ramach dzia³ania wspierane
s¹ projekty inwestycyjne ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw dotycz¹-
ce inwestycji w �rodki trwa³e oraz warto�ci niematerialne i prawne.

DOTACJE NA ROZWÓJ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZ-
NESU ORAZ SIECI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

Dzia³anie 1.1 �Wzmocnienie instytucji wspieraj¹cych dzia³al-
no�æ przedsiêbiorstw� adresowane jest do instytucji otoczenia biz-
nesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. Dzia³anie, którego ce-
lem jest poprawa dostêpu przedsiêbiorców do wysokiej jako�ci us³ug
�wiadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, sk³ada siê z dwóch
poddzia³añ: 1.1.1 �Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszo-
nych w sieci KSU� oraz 1.1,2 �Wsparcie instytucji otoczenia biz-
nesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu�. Poddzia³anie 1.1.1
skierowane jest do instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sie-
ci Krajowego Systemu Us³ug, a projektodawc¹ w ramach poddzia-
³ania 1.1.1 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci. Pod-
dzia³anie 1.1.2 przeznaczone jest dla instytucji oraz sieci instytucji
dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju gospodarczego, które s¹ jednocze-
�nie projektodawcami w ramach tego poddzia³ania.

Szczegó³owe warunki udzielania wsparcia znajduj¹ siê w Wy-
tycznych dla Wnioskodawców, dostêpnych pod adresem
www.parp.gov.pl. Znajduj¹ siê tam tak¿e wszystkie niezbêdne wzory
dokumentów, konieczne przy wnioskowaniu: wniosek i instrukcja
wype³niania, lista punktów konsultacyjnych, wzór biznes planu i inne.

PARP uruchomi³a równie¿ program po¿yczkowy na realiza-
cjê inwestycji o charakterze innowacyjnym realizowanych w
ramach programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2002

- Sektorowy program rozwoju M�P i innowacji. Szczegó³y pod
adresem: www.parp.gov.pl/innowacjepoz.html.

Komplet dokumentów w wersji elektronicznej (na p³ycie CD-
ROM) mo¿na równie¿ otrzymaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej, pok.
208, osoba kontaktowa: Wies³aw Legierski, tel/fax. 855 65 00, e-
mail: w.legierski@poczta.ox.pl.

Przygotowa³: W. Legierski

Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa
w celu zapewnienia ró¿norodno�ci dzia³añ lub alternatywnych

�róde³ dochodów - nowe dzia³anie SPO
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego �Restruktury-

zacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich� od 15 wrze�nia br. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na dzia³anie �Ró¿nicowa-
nie dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapew-
nienia ró¿norodno�ci dzia³añ lub alternatywnych �róde³ dochodów�.

To dzia³anie jest przeznaczone dla osób fizycznych - rolników
oraz domowników, obywateli krajów cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej, a tak¿e osób prawnych zajmuj¹cych siê prowadzeniem
dzia³alno�ci rolniczej.

Dofinansowaniem objête s¹ projekty zwi¹zane z uruchomieniem
lub rozwojem dzia³alno�ci dodatkowej w zakresie:

�   agroturystyki,
�   us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem,
�   us³ug na rzecz rolnictwa i gospodarki le�nej,
�   prowadzenia na ma³¹ skalê przetwórstwa produktów rolnych

lub jadalnych produktów le�nych,
�   sprzeda¿y bezpo�redniej produktów pochodz¹cych w wiêk-

szo�ci z w³asnego gospodarstwa,
�   wytwarzania materia³ów energetycznych z biomasy (zagospo-

darowanie s³omy, odpadów ³¹kowych, le�nych, itp.) oraz zak³adania
plantacji ro�lin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,

�   rzemios³a i rêkodzielnictwa,
�   drobnych us³ug na rzecz mieszkañców obszarów wiejskich,
�   e-commerce - sprzeda¿y lub promocji przez internet produk-

tów rolnych.
Pomoc realizowana jest w formie dofinansowania na zasadzie

refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych. W okresie realizacji
programu ³¹czna kwota pomocy w ramach tego dzia³ania, udzielo-
na jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu, nie bêdzie
mog³a przekroczyæ 100 000 z³.

O pomoc finansow¹ mo¿na ubiegaæ siê m.in. pod warunkiem ¿e:
�   zobowi¹zania podatkowe oraz zobowi¹zania z tytu³u ZUS lub

KRUS s¹ na bie¿¹co uregulowane,
�   projekt nie jest wspó³finansowany z innych �rodków pomocy

publicznej,
�   projekt jest uzasadniony ekonomicznie,
�   projekt realizowany jest w miejscowo�ci licz¹cej do 5 ty�.

mieszkañców, nale¿¹cej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej,
�   projekty spe³niaj¹ lub bêd¹ spe³niaæ (o ile obowi¹zuj¹ce pra-

wo nak³ada taki obowi¹zek) wymagania w zakresie higieny pro-
dukcji, bezpieczeñstwa ¿ywno�ci, ochrony �rodowiska oraz dobro-
stanu zwierz¹t.

Refundacji podlegaj¹ koszty kwalifikowane dotycz¹ce:
�   rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu po³¹czone-

go z modernizacj¹ istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposa¿enia (pokoje
go�cinne, pomieszczenia wspólne dla go�ci, ³azienki, kuchnie);

sku-Bia³ej o godz. 8.00 w dniu 24 wrze�nia br. i by³ drugi w kolej-
no�ci sk³adania. Termin sk³adania up³yn¹³ tego samego dnia o godz.
14.00. Konkurs ma niejako charakter przetargu i nie istnieje mo¿li-
wo�æ uzupe³nienia, z³o¿enia wyja�nieñ, a decyzja Komisji Ocenia-
j¹cej jest ostateczna i nie podlega odwo³aniu.

W przypadku pozytywnej akceptacji wniosku i przyznaniu wnio-
skowanej kwoty przez W³adzê Wdra¿aj¹c¹ Program Wspó³pracy
Przygranicznej Phare (w Warszawie) projekt rozpocznie siê 1 kwiet-
nia, a zakoñczy 30 listopada 2005 r. Rozpoczêcie realizacji to spo-
tkanie wszystkich partnerów zaanga¿owanych w jego realizacjê w
celu przedstawienia wszystkich szczegó³ów, a tak¿e rozpoczêcie
dzia³añ promocyjnych i informacyjnych zwi¹zanych z projektem
w �rodkach masowego przekazu. Od 20 lipca do 20 wrze�nia 2005
r. planowane s¹ roboty budowlane zgodnie ze szczegó³owym har-
monogramem rzeczowo-finansowym robót obejmuj¹cym: roboty
przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, budowê muru oporowe-
go, odwodnienia, przepustów drogowowych, wykonanie podbudo-
wy i nawierzchni asfaltowej, monta¿ barier energoch³onnych i wy-
konanie oznakowania pionowego.

Jak zdobywaæ unijne pieni¹dze ?
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�   urz¹dzania miejsc do wypoczynku, zakupu wyposa¿enia i sprzê-
tu turystycznego lub rekreacyjnego dla dzia³alno�ci turystycznej, a
tak¿e zwierz¹t s³u¿¹cych do celów terapeutycznych, sportowych
lub rekreacyjnych;

�   budowy lub remontu po³¹czonego z modernizacj¹ obiektów
budowlanych (z wy³¹czeniem budowy budynków mieszkalnych)

�   zakupu maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi i wyposa¿enia;
�   zakupu sprzêtu komputerowego i oprogramowania;
�   zakupu �rodków transportu na potrzeby �wiadczenia wy³¹cz-

nie us³ug transportowych lub na potrzeby prowadzenia dzia³alno-
�ci gospodarczej z wyj¹tkiem �wiadczenia wy³¹cznie us³ug trans-
portowych (pomoc¹ nie jest objêty zakup samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej ni¿ 8 osób wraz z kierowc¹),

�   zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia planowa-
nej dzia³alno�ci w ramach projektu;

�   zakupu ro�linnego materia³u nasadzeniowego na potrzeby zak³ada-
nia plantacji ro�lin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,

�   robót budowlanych, transportu, instalacji, materia³ów i wypo-
sa¿enia, które s¹ zwi¹zane bezpo�rednio z kosztami wymieniony-
mi powy¿ej i s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia celu projektu;

�   zakupu sprzêtu, maszyn lub urz¹dzeñ u¿ywanych pod warunkiem ¿e:
�   sprzêt ten w ci¹gu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie zosta³

nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub wspólnotowej;
�   cena sprzêtu nie przekracza jego warto�ci rynkowej i jest ni¿-

sza od ceny podobnego nowego sprzêtu;
�   sprzêt posiada w³a�ciwo�ci techniczne niezbêdne do realizacji

projektu i spe³nia obowi¹zuj¹ce normy i standardy,
�   przygotowania i realizacji projektu w wysoko�ci do 12% po-

zosta³ych kosztów kwalifikowanych projektu,
Na dzia³anie przeznaczonych jest 107,1 mln euro. Wnioski mo¿-

na sk³adaæ w oddzia³ach regionalnych Agencji.

ARiMR uruchamia dzia³anie Inwestycje w gospodarstwach
rolnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
0d 16 sierpnia br.- w oddzia³ach regionalnych Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa mo¿na sk³adaæ wnioski o dofinan-
sowanie projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich w ramach Dzia³ania 1.1 Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych.

Na Dzia³anie to zosta³o przeznaczonych najwiêcej �rodków z bu-
d¿etu SPO, ³¹cznie 604 mln euro (z tego z bud¿etu Unii Europej-
skiej 325 mln euro). Dofinansowaniem objête s¹ projekty, które przy-
czyniaj¹ siê do poprawy konkurencyjno�ci gospodarstw rolnych przez
wzrost jako�ci produkcji, jej skalê i profil, obni¿enie kosztów oraz
spe³nienie wymogów w zakresie ochrony �rodowiska, higieny i wa-
runków utrzymania zwierz¹t.

Beneficjentami pomocy mog¹ byæ osoby fizyczne-obywatele pañstw
cz³onkowskich UE oraz osoby prawne prowadz¹ce dzia³alno�æ rolnicz¹.

Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowa-
nych lub 60% w przypadku gospodarstw po³o¿onych na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania. Je�li beneficjent pomocy
jest �m³odym rolnikiem�, udzia³ ten mo¿e wynie�æ odpowiednio -
55% i 65%, Za �m³odego rolnika� uznaje siê osobê fizyczn¹, która
spe³nia dwa nastêpuj¹ce warunki:

�   rozpoczê³a po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospo-
darstwa rolnego nie dawniej ni¿ w ci¹gu ostatnich 5 lat przed dat¹
przyznania pomocy w ramach Dzia³ania;

�   w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczêta samodzielne prowa-
dzenie gospodarstwa, nie przekroczy³a wieku 40 lat.

Za gospodarstwo po³o¿one na obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania uznaje siê gospodarstwo, w którym co naj-

mniej 50% u¿ytków rolnych po³o¿one jest na obszarach okre�lo-
nych w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004r.
w sprawie szczegó³owych warunków trybu udzielania pomocy fi-
nansowej na wspieranie dzia³alno�ci rolniczej na obszarach o nie-
korzystnych warunkach gospodarowania objête Planem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Maksymalna kwota pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi
w okresie trwania programu nie mo¿e przekroczyæ 300 000 z³. Po-
moc mo¿e byæ przyznana pod warunkiem, ¿e gospodarstwo:

�   jest prowadzone przez osobê o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych;

�   jest ¿ywotne pod wzglêdem ekonomicznym lub osi¹gnie ¿y-
wotno�æ ekonomiczn¹ po zakoñczeniu planowanej inwestycji;

�   spe³nia minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony �ro-
dowiska i warunków utrzymania zwierz¹t lub spe³ni je po realizacji
planowanego przedsiêwziêcia.

¯ywotno�æ ekonomiczn¹ definiuje siê na podstawie wielko�ci
ekonomicznej danego gospodarstwa, okre�lonej jako suma nadwy-
¿ek bezpo�rednich wszystkich dzia³alno�ci rolniczych prowadzonych
w tym gospodarstwie, obliczonych na podstawie Standardowych
Nadwy¿ek Bezpo�rednich (SGM) wyznaczonych dla poszczególnych
rodzajów produkcji rolniczej i regionów.

Podstaw¹ oceny ¿ywotno�ci gospodarstwa jest wielko�æ ekono-
miczna okre�lona w ESU (European Size Unif). Warto�æ 1 ESU
odpowiada nadwy¿ce równej 1200 euro. Spe³nienie kryterium ¿y-
wotno�ci ekonomicznej wynosi minimum 4 ESU.

Refundacji podlegaj¹ koszty kwalifikowane dotycz¹ce:
�   budowy, remontu po³¹czonego z modernizacj¹ budynków lub

budowli s³u¿¹cych do produkcji rolnej oraz do przechowywania i
magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i monta¿em
instalacji technicznej i wyposa¿enia;

�   zakupu lub instalacji maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia lub na-
rzêdzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania, przy-
gotowania produktów rolnych do sprzeda¿y;

�   zakupu gruntów rolnych, w czê�ci stanowi¹cej nie wiêcej ni¿ 10%
kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku zakupu gruntów z na-
sadzeniami lub naniesieniami warunek nieprzekroczenia poziomu 10%
kosztów kwalifikowanych projektu dotyczy jedynie kosztów ziemi);

�   zakupu budynków lub budowli, o ile zakup ten jest �ci�le zwi¹-
zany z celami projektu;

�   zak³adania sadów lub plantacji wieloletnich, obejmuj¹ce wy³¹cznie
zakup kwalifikowanego materia³u ro�linnego, wyposa¿enia tj. konstruk-
cji do podtrzymywania ro�lin oraz folii lub agrow³ókniny do �ció³kowa-
nia oraz koszty grodzenia nowozak³adanych sadów lub plantacji;

�   wyposa¿ania pastwisk: grodzenia, budowy wiat dla zwierz¹t,
zakupu i instalacji urz¹dzeñ do pojenia zwierz¹t oraz budowy ujêæ
wody lub jej doprowadzania;

�   zakupu zwierz¹t hodowlanych (stada podstawowego) - zwie-
rz¹t nale¿¹cych do gatunków gospodarskich;

�   budowy, zakupu i instalacji urz¹dzeñ do nawadniania upraw;
�   zakupu, instalacji i budowy urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie �ro-

dowiska (dotyczy projektów w zakresie sk³adowania odchodów zwie-
rzêcych, odpadów, mycia i czyszczenia sprzêtu), poprawie warun-
ków utrzymania zwierz¹t i podniesieniu standardów higienicznych
produkcji rolnej;

Zakup sprzêtu, maszyn lub urz¹dzeñ u¿ywanych kwalifikuje siê
do wspó³finansowania pod warunkiem, ¿e:

�   sprzêt ten w ci¹gu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie zosta³
nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub wspólnotowej;

�   cena sprzêtu nie przekracza jego warto�ci rynkowej i jest ni¿-
sza od ceny podobnego nowego sprzêtu;

�   sprzêt posiada w³a�ciwo�ci techniczne niezbêdne do realizacji
projektu i spe³nia obowi¹zuj¹ce normy i standardy.

Jak zdobywaæ unijne pieni¹dze ?
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ARiMR uruchamia dzia³anie
�Poprawa przetwórstwa i marketingu

artyku³ów rolnych�
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego �Restrukturyza-

cja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich� 15 wrze�nia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa uruchamia dzia³anie �Poprawa przetwórstwa i marketin-
gu artyku³ów rolnych�, którego celem jest wspieranie projektów in-
westycyjnych zwi¹zanych z modernizacj¹ i dostosowaniem do wa-
runków funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym zak³adów
dzia³aj¹cych w obszarze przetwórstwa i marketingu artyku³ów rol-
nych. Wsparcie to jest udzielane na:

�   budowê lub modernizacjê zak³adów produkcyjnych lub infra-
struktury handlowej rynków hurtowych,

�   inwestycje dotycz¹ce ochrony �rodowiska, przynosz¹ce wy-
mierny efekt ekologiczny.

Dofinansowanie jest realizowane na zasadzie refundacji do 50% kosz-
tów kwalifikowanych, w maksymalnej wysoko�ci do 20 min z³ na jeden
zak³ad w okresie trwania programu. Wielko�æ pomocy finansowej na
realizacjê jednego projektu nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 100 000 z³.

O pomoc mo¿na ubiegaæ siê pod warunkiem ¿e:
�   projekt zwi¹zany jest z przetwórstwem i marketingiem artyku³ów

rolnych objêtych Za³¹cznikiem l do Traktatu Wspólnot Europejskich
�   projekt nie dotyczy artyku³ów rybnych, le�nych i artyku³ów rol-

nych pochodz¹cych z krajów trzecich (wyj¹tek stanowi przetwórstwo
owoców i warzyw, gdzie udzia³ surowców z krajów trzecich nie mo¿e
przekroczyæ 30 % ca³o�ci przetwarzanych produktów rolnych),

�   wnioskodawca wykazuje ¿ywotno�æ ekonomiczn¹,
�   inwestycja nie dotyczy sprzeda¿y detalicznej.
�   zostanie wykazana mo¿liwo�æ zbytu planowanej produkcji w

przypadku inwestycji zak³adaj¹cych wzrost mocy produkcyjnych,
�   wnioskodawca spe³nia minimalne standardy higieniczno-sani-

tarne, weterynaryjne, ochrony �rodowiska i dobrostanu zwierz¹t,
�   planowana inwestycja wi¹¿e siê z korzy�ciami dla producen-

tów rolnych,
�   wnioskodawca prowadzi dzia³alno�æ w nastêpuj¹cych sekto-

rach przetwórstwa: mleka, miêsa, owoców i warzyw, zbó¿, ziem-
niaków na skrobiê i jej pochodnych, jaj (w centrach pakowania i
dystrybucji), chmielu, miodu, lnu i konopi na cele nie¿ywno�ciowe;
ch³odnictwa miêsa, owoców i warzyw, oraz handlu hurtowego,

�   zostanie udokumentowania baza surowcowa w przypadku bu-
dowy nowych zak³adów,

�   bêdzie kontynuowana produkcja w tej samej bran¿y w przypad-
ku inwestycji zwi¹zanej z przeniesieniem istniej¹cego zak³adu,

�   zostanie dostarczona pisemna umowa dzier¿awy na okres 5 lat
w przypadku wnioskodawcy dzier¿awi¹cego zak³ad,

�   projekt nie jest wspó³finansowany z innych �rodków publicznych.
Refundacji podlegaj¹ koszty kwalifikowane dotycz¹ce:
�   budowy lub remontu po³¹czonego z modernizacj¹ budynków lub bu-

dowli (wraz z infrastruktur¹ techniczn¹): produkcyjnych, magazynowych,
kontroli laboratoryjnej, socjalnych lub do prowadzenia handlu hurtowego,

�   zakupu lub instalacji maszyn lub urz¹dzeñ do magazynowania
lub przygotowania artyku³ów rolnych do przetwarzania,

zapewniaj¹cych jako�æ i bezpieczeñstwo ¿ywno�ci,
�   zakupu lub instalacji maszyn lub urz¹dzeñ do przetwarzania

artyku³ów rolnych, magazynowania produktów lub pó³produktów
oraz ich przygotowania do sprzeda¿y,

�   zakupu lub instalacji aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz
sprzêtu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania w
tym oprogramowania,

�   zakupu okre�lonych �rodków transportu,

ARiMR uruchamia dzia³anie SPO
�Rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej

zwi¹zanej z rolnictwem�
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego �Restruktury-

zacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich� Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa od 15 wrze�nia br. uruchamia dzia³anie �Rozwój i ulepszanie
infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem�.

Dzia³anie to jest przeznaczone dla osób fizycznych, obywateli
krajów Unii Europejskiej oraz osób prawnych, prowadz¹cych na
terenie Polski dzia³alno�æ rolnicz¹ lub produkcjê w dzia³ach spe-
cjalnych produkcji rolnej.

Wsparcie udzielane jest projektom inwestycyjnym zwi¹zanym z
budow¹ lub remontem po³¹czonym z modernizacj¹:

�   dróg wewnêtrznych,
�   urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
�   urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania �cieków,
�   sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê.
Pomoc finansowa ma formê refundacji kosztów kwalifikowa-

nych projektu, tj. kosztów podlegaj¹cych wspó³finansowaniu. Mak-
symalny poziom pomocy finansowej mo¿e wynie�æ 50% kosztów
kwalifikowanych, jednak nie wiêcej ni¿:

�   200 000 z³ - drogi wewnêtrzne,
�   120 000 z³ - urz¹dzenia zaopatrzenia w energiê,
�   80 000 z³ - urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê,
�   80 000 z³ - urz¹dzenia do odprowadzania �cieków.
O pomoc mo¿na ubiegaæ siê pod warunkiem ¿e:
�   projekt bêdzie realizowany w miejscowo�ci licz¹cej do 5 ty�.

mieszkañców, le¿¹cej w gminie wiejskiej lub miejsko - wiejskiej,
�   uzyskano wymagane prawem pozwolenia konieczne do reali-

zowania projektu,
�   na bie¿¹co zosta³y uregulowane zobowi¹zania podatkowe i z

tytu³u ubezpieczeñ w KRUS lub ZUS,
�   wnioskodawca nie jest d³u¿nikiem ARiMR w zwi¹zku z naru-

szeniem zasad udzielonej poprzednio pomocy,
�   projekt nie jest wspó³finansowany z innych �rodków pomocy

publicznej,
�   wnioskodawca nie pobiera renty w zwi¹zku z orzeczeniem ca³ko-

witej, trwa³ej niezdolno�ci do pracy, sta³ej renty rolniczej lub emerytury,
Refundacji podlegaj¹ koszty kwalifikowane dotycz¹ce:
�   budowy lub remontu po³¹czonego z modernizacj¹ obiektów

budowlanych;
�   zakupu lub instalacji maszyn i urz¹dzeñ;
�   rozruchu mechanicznego i technologicznego maszyn i urz¹dzeñ,
�   przygotowania i realizacji projektu w wysoko�ci do 12% po-

zosta³ych kosztów kwalifikowanych projektu.
Na dzia³anie przeznaczonych jest 40,7 mln euro. Wnioski mo¿na

sk³adaæ w oddzia³ach regionalnych ARiMR.
Przygotowa³: Wies³aw Legierski

podinspektor ds. projektów europejskich
Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej

�   przygotowania i realizacji projektu w wysoko�ci do 12% pozo-
sta³ych kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektu zwi¹zanego z ochron¹ �rodowiska koszty
kwalifikowane dotycz¹:  budowy lub modernizacji oczyszczalni �cie-
ków wraz z sieci¹ kanalizacyjn¹; budowy lub modernizacji kot³ow-
ni;  przygotowania i realizacji projektu w wysoko�ci do 12% pozo-
sta³ych kosztów kwalifikowanych projektu.

Na dzia³anie przeznaczonych jest 464,3 mln euro. Wnioski mo¿-
na sk³adaæ w oddzia³ach regionalnych ARiMR.

Jak zdobywaæ unijne pieni¹dze ?
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Ekspozycja w Brukseli
Korzystaj¹c z zaproszenia �l¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów, powiat cieszyñski od 1do 29 wrze�nia mia³ w³asn¹, niewielk¹

ekspozycjê w siedzibie Biura Regionalnego Województwa �l¹skiego w Brukseli. Na ekspozycjê z³o¿y³y siê materia³y informacyj-
no-promocyjne wydawane przez Starostwo Po-
wiatowe w Cieszynie oraz poszczególne gminy i
miasta regionu �l¹ska Cieszyñskiego. Prezento-
wane foldery, katalogi, mapy, p³yty CD i plakaty
daj¹ spore wyobra¿enie o klimacie, krajobrazie,
walorach turystycznych, a tak¿e kulturze ziemi
cieszyñskiej. Ekspozycji towarzyszy³a prezenta-
cja multimedialna, dodatkowo podkre�laj¹ca wa-
lory krajobrazowe �l¹ska Cieszyñskiego. Stoisko
udekorowano koronkami koniakowskimi i plan-
szami z fotogramami.

Biuro Regionalne Województwa �l¹skiego w
Brukseli dzia³a od wrze�nia 2002 roku. Jego g³ów-
nym zadaniem jest promocja województwa w Unii
Europejskiej. Ta wystawa jest kontynuacj¹ pre-
zentacji 7 powiatów województwa �l¹skiego. Ce-
lem prezentacji jest przybli¿enie jego walorów
wszystkim odwiedzaj¹cym biuro osobom, z któ-
rych wiele jest zwi¹zanych z bran¿¹ turystyczn¹.

£ukasz Konarzewski
Atrakcj¹ stoiska powiatu cieszyñskiego by³y koniakowskie koronki.        Zdjêcie: (£K) Przedruk: Wiadomo�ci Powiatowe nr 10, X.2004

Wójt Gminy w Istebnej
43-470 Istebna 1000 tel. fax 033 8556 500

og³asza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ZIMOWE UTRZYMANIE NASTÊPUJ¥CYCH
DRÓG GMINNYCH:

Zadanie 1.
- Droga Istebna Zaolzie (od tartaku po SP nr 2 na Zaolziu i do

Pasiek),
- Istebna Tartak - Istebna Bystre,
- Istebna Wilcze (od tartaku do Kowola),
- Istebna Tokarzonka (od Tartaku do Mostu pod Tokarzonk¹),
- Droga dojazdowa do Gimnazjum.

Zadanie 2.
- Droga na Kubalonce - (od Ko�cio³a do Osiedla)

Zadanie 3
- Droga od Istebnej Centrum - Do Moje�cika  wraz z parkin-

giem  przy domie przedpogrzebowym,
- Droga do OSP i Plac przed OSP Istebna Centrum,
- Parking przed i za budynkiem Gminy.

Zadanie 3
- Droga Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Zapasieki  (Po

Szko³ê),
- Droga Jaworzynka Czadeczka - Krê¿elka,
- Plac przy OSP Jaworzynka Centrum.

Zadanie 4
- Droga Koniaków Legiery - Kosarzyska,
- Plac przy OSP  Koniaków  Centrum i Koniaków Kosarzyska.

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033/8556500

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia
przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizacjê SP Nr. 1 w Koniakowie oraz inne
roboty ogólnobudowlane

Komisja przetargowa wybra³a ofertê firmy:
Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych

Stanis³aw £acek
43-470 Istebna 1241

Cena netto wybranej oferty - 491.949,87 z³.
Cena brutto wybranej oferty - 600.178,85 z³.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Termin realizacji  zamówienia: do 30.04.2005 rok.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w Urzêdzie Gminy pok.208 .
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Robert Fiedor, Miro-
s³aw Kawulok.
Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w terminie do 10.11.2004 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 10.11.2004 r. o godzinie 10.10.
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 100.
Kryteria wyboru: cena
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wy-
mogi okre�lone w ustawie prawo zamówieñ publicznych i spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PRZETARGI PRZETARGI PRZETARGI PRZETARGI PRZETARGI lllll PRZETARGI  PRZETARGI  PRZETARGI  PRZETARGI  PRZETARGI lllll PRZETARGI  PRZETARGI  PRZETARGI  PRZETARGI  PRZETARGI lllll PRZETARGI PRZETARGI PRZETARGI PRZETARGI PRZETARGI
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Uwaga Rolnicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przekazuje

do wiadomo�ci:
l. Komunikat Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa Roz-

woju wsi z dnia 27. 08. 2004r. w sprawie przepisów obowi¹-
zuj¹cych przy znakowaniu i handlu byd³em.

2. Instrukcjê G³ównego Lekarza i z dnia 26 sierpnia Nr
GIWz. V- 410/Id-70/2004 w sprawie sposobu postêpowania
powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kon-
troli identyfikacji i rejestracji byd³a.

Podsumowuj¹c ich tre�æ - zgodnie z odpowiednimi przepi-
sami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie w wypadku
stwierdzenia nie oznakowanego i nie zarejestrowanego byd³a
w gospodarstwie rolnym zmuszony bêdzie do wydania decy-

zji administracyjnych nakazuj¹cych zabicie i utylizacjê takie-
go byd³a na koszt w³a�ciciela z klauzul¹ natychmiastowego
wykonania.

Jednocze�nie nadmienia, ¿e fakt stwierdzenia przez inspek-
torów unijnych nie oznakowanego byd³a choæby w jednym
gospodarstwie skutkuje na zasadzie odpowiedzialno�ci zbio-
rowej miêdzy innymi wycofaniem dop³at dla rolników w ca-
³ym kraju jak równie¿ wycofaniem dop³at do programów
monitorowania i zwalczania chorób zaka�nych zwierz¹t.

Powiatowy Lekarz Lekarz Weterynarii zobowi¹zany jest do
kontroli 10% gospodarstw na terenie powiatu, a na podstawie
stosownych przepisów prawa kontrole mog¹ byæ i bêd¹ prze-
prowadzane z asyst¹ policji.

Informacja Starostwa Powiatowego
Powiat Cieszyñski przygotowa³ i zg³osi³, w dniu 13 sierpnia 2004

roku, do konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 3.1. Obszary wiejskiej, na-
stêpuj¹ce projekty drogowe, maj¹ce na celu poprawê funkcjonal-
no�ci istniej¹cego uk³adu dróg prowadz¹cych do lokalnych cen-
trów gospodarczych i kulturalnych.

1. Centrum Kultury Górali Beskidu �l¹skiego
Projekt obejmuje swym zasiêgiem tereny gmin Istebna, Wis³a, Ustroñ

i Brenna. Celem projektu jest powo³anie i zorganizowanie instytucji
kulturalnej. Przewiduje siê, ¿e projekt bêdzie mia³ ogromne znaczenie
dla podniesienia atrakcyjno�ci turystycznej regionu oraz zwiêkszenia
mo¿liwo�ci zatrudnienia w sektorze turystycznym lokalnej spo³ecz-
no�ci. Projekt swym zasiêgiem obejmuje m. in. przedsiêwziêcia:

� Wybudowanie osiedla domów w tradycyjnej zabudowie gór-
skiej, z uwzglêdnieniem architektury i zdobnictwa kultury górali
Beskidu �l¹skiego � skansenu. Skansen stanowi zespó³ us³ugowo�
handlowy, warsztaty rêkodzielnictwa oraz pe³ni rolê centrum za-
rz¹dzania i funkcjonowania �Centrum�. Zabudowa skansenu obej-
muje m. in. nastêpuj¹ce inwestycje budowlane: karczma�zajazd,
pomieszczenia biurowe, budynek us³ugowo handlowy, pomiesz-
czenia wystawiennicze, warsztaty rêkodzielnicze. Oprócz tego po-
wstanie du¿y parking mieszcz¹cy oko³o 100 samochodów osobo-
wych, 10 autokarów, a tak¿e 3 ma³e budynki towarzysz¹ce (kiosk,
punkt informacyjny, kasa).

� Dzia³alno�æ Centrum Kultury Górali Beskidu �l¹skiego ma za
zadanie po³¹czenie cennych inicjatyw i przedsiêwziêæ, dlatego zo-
stanie opracowany system zarz¹dzania �Centrum�, który tak¿e bê-
dzie odpowiedzialny za przygotowanie systemu i dzia³añ marke-
tingowych i promocji.

� Zrealizowanie w/w przedsiêwziêæ pozwoli m. in.: na zintegro-
wanie �rodowiska artystów, twórców i rzemie�lników ludowych
oraz podtrzymanie tradycji i rozwijanie edukacji regionalnej, a tak¿e
zwiêkszenie zatrudnienia, oraz polepszenie sytuacji w sektorze tu-
rystyki w powiecie cieszyñskim.

2. Powiat Cieszyñski uczestniczy równie¿ w projekcie �Przy-
sz³o�æ Trójstyku� realizowanym wspólnie z Gmin¹ Istebna, Cier-
ne (S³owacja) i Hrèava (Republika Czeska). Projekt polega na stwo-
rzeniu szlaku turystycznego w malowniczych okolicach �Trójsty-
ku� jako nowego produktu turystycznego oraz na przywróceniu
ma³ego lokalnego ruchu samochodowego pomiêdzy Jaworzynk¹ a
Hrèav¹ i Ciernem. Lokalizacja � drogi w okolicach �Trójstyku�.

Zadaniem Powiatu Cieszyñskiego bêdzie przebudowa drogi nr
S2644 Jaworzynka � Szkawrany na odcinku 3, 6 km jako drogi
dojazdowej do szlaku Trzech Krajów. Szacunkowe koszty etapu
realizowanego przez Powiat Cieszyñski to 3 mln z³.

Starosta Cieszyñski odpowiada
W odpowiedzi na pismo Urzêdu Gminy w Istebnej, z dnia

17. 08. 2004 r. w sprawie rejestracji ci¹gników rolniczych w³a-
snej konstrukcji, Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydzia³
Komunikacji uprzejmie wyja�nia, ¿e przepisy reguluj¹ce reje-
stracjê pojazdów, ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz roz-
porz¹dzenia wykonawcze zezwalaj¹ na rejestracjê pojazdów
w³asnej konstrukcji � typu �SAM�, pod �ci�le okre�lonymi
warunkami.

Przyczepy typu �SAM� podlegaj¹ rejestracji po dopuszcze-
niu do ruchu przez okrêgow¹ stacjê kontroli pojazdów, czy sta-
cjê, która jest uprawniona do badañ wszystkich typów pojaz-
dów. Przed poddaniem takiej przyczepy badaniom technicznym
w³a�ciciel sk³ada wniosek w wydziale komunikacji tutejszego
starostwa o skierowanie na badanie przyczepy wykonanej we
w³asnym zakresie i z w³asnego materia³u � typu �SAM�, w któ-
rym winno byæ zawarte o�wiadczenie strony, ¿e pojazd � przy-
czepa zosta³a wykonana we w³asnym zakresie i wy³¹cznie z
w³asnego materia³u.

Opisana powy¿ej sytuacja dotyczy jedynie przyczep typu
�SAM�, pojazdy �SAM� napêdzane silnikiem w tym tak¿e ci¹-
gniki rolnicze wymagaj¹ ju¿ odrêbnego trybu postêpowania. Po-
jazdy napêdzane silnikiem � w³asnej konstrukcji mog¹ byæ do-
puszczone do ruchu drogowego jedynie po uzyskaniu pozytyw-
nego badania technicznego w o�rodku badawczo�rozwojo-
wym, a nie w stacji kontroli pojazdów. Najbli¿szym o�rod-
kiem badawczo�rozwojowym uprawnionym do badania pojaz-
dów �SAM�, jest O�rodek �BOSMAL� w Bielsku�Bia³ej, przy
firmie �FIAT�. Dopuszczenie do ruchu ci¹gnika typu �SAM�
wymaga bezwzglêdnie dopuszczenia do ruchu przez o�rodek
badawczo�rozwojowy, pojazdy takie nie mog¹ byæ badane przez
stacje kontroli pojazdów (diagnostyczne). Badanie pojazdu SAM
w o�rodku jest bardzo szczegó³owym badaniem, przeprowadza-
nym zgodnie z przepisami o szczegó³owych warunkach tech-
nicznych pojazdów. Przed udaniem siê na badanie pojazdu, na-
le¿y najpierw tak samo jak w przypadku przyczepy SAM wy-
st¹piæ o skierowanie na badanie do tutejszego wydzia³u komu-
nikacji, wniosek winien zawieraæ tak¿e o�wiadczenie w³a�ci-
ciela o pochodzeniu podzespo³ów, z których zbudowany jest
pojazd. Podstawowym za³o¿eniem konstrukcyjnym pojazdu
typu �SAM� jest rama w³asnej konstrukcji � nie pochodz¹ca z
produkcji wielkoseryjnej.

Starosta
Witold Dzier¿awski
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W dniu 12. 09. 2004 r. w Istebnej Zaol-
ziu odby³y siê Gminne Letnie Zawody
Sportowo�Po¿arnicze dru¿yn m³odzie¿o-
wych 16�18 lat i grupy starszej.

Startowa³o 7 dru¿yn.

I miejsce 16�18 lat 55, 20 74, 80 130, 00

Koniaków Centrum

Powy¿ej 18 lat

I miejsce Koniaków Centrum 54, 00 69, 00 123, 00

II miejsce Istebna Zaolzie I 69, 50 72, 75 142, 25

III miejsce Jaworzynka Centrum 71, 26 77, 00 148, 26

IV miejsce Istebna Zaolzie II 85, 30 70, 70 156, 00

V miejsce Jaworzynka Zapasieki 84, 00 72, 40 156, 40

VI miejsce Istebna Centrum 91, 75 78, 00 169, 75

 OTO WYNIKI:

Z  ¯YCIA  OCHOTNICZEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ

   Zajête              Dru¿yna OSP              Tor przeszkód    Bojówka    Ogó³em czas
  miejsce

Sekretarz ZG ZOSP, Dh Renata Haratyk
Zawodnik dru¿yny m³odzie¿owej podczas æwi-
czenia bojowego

Dowódca dru¿yny m³odzie¿owej odbiera puchar i dyplom za zdobycie
I miejsca

Dowódca dru¿yny sk³ada raport sêdziemu g³ównemu zawodów

Zawodnik zwyciêskiej dru¿yny na torze przeszkódDowódcy dru¿yn z sêdziami oraz Prezesem i Komendantem Zarz¹du
Gminnego
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Kronika  Policyjna
1. W  dniu  20  sierpnia 2004 roku na Krzy¿owej funkcjona-

riusze Policji   zatrzymali mieszkañca Jaworzynki, który kiero-
wa³ samochodem osobowym marki Audi 80 znajduj¹c siê w
stanie nietrze�wo�ci.

2. W dniu 24 sierpnia 2004 roku ujawnione zosta³o w³ama-
nie do domu mieszkalnego na Szerokim w Jaworzynce, Nie-
znany sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy,  telefonów  ko-
mórkowych oraz  bi¿uterii na szkodê mieszkaj¹cych tam osób.

3. W dniu 31  sierpnia 2004  roku ujawnione  zosta³o w³a-
manie do budynku Centralnego O�rodka Sportu na Kubalonce.
Szybko podjête czynno�ci doprowadzi³y do zatrzymania na
gor¹cym  uczynku w³amania mieszkañca  Jaworzynki  poszuki-
wanego przez  S¹d. Jak ustalono  pó�niej  mê¿czyzna  mia³  na
koncie kilka w³amañ na terenie Jaworzynki i w dniu 02 wrze-
�nia  2004  roku  zosta³ tymczasowo aresztowany przez S¹d.

5. W nocy z 07/08 wrze�nia 2004 roku na Osiedlu Kubalonka
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 17 sztuk butli gazowych.

6. W dniu 10 wrze�nia 2004 roku na Trzycatku funkcjona-
riusze Stra¿y Granicznej   zatrzymali  mieszkañca  Pabianic,
który  kierowa³ samochodem marki Alfa Romeo. Z uwagi na
podejrzenie znajdowania siê kierowcy w stanie po spo¿yciu alko-
holu zosta³a mu pobrana krew do badañ na zawarto�æ alkoholu.

7. W dniu 16 wrze�nia 2004 roku na Jasnowicach nieznany
sprawca wykorzystuj¹c chwilow¹ nieobecno�æ mieszkañców
jednego z domów dokona³  kradzie¿y  pieniêdzy  oraz  telefonu
komórkowego marki SIEMENS.

Opracowa³: aspirant Leszek Bujok

STOWARZYSZENIE
POLAKÓW POSZKODOWANYCH

PRZEZ III RZESZÊ
ODDZIA£ TERENOWY W O�WIÊCIMIU

32-600 O�WIÊCIM    ul. Wyspiañskiego 9
Tel. 033/ 842 49 71, 0605 100 918

Obs³ugujemy osoby represjonowane zamieszka³e w powia-
tach: Cieszyn, Bielsko-Bia³a, ¯ywiec, Sucha B., Wadowice,
O�wiêcim.

Biuro czynne: wtorki, �rody i czwartki w godz. od 9 do 13.
Stowarzyszenie prowadzi obecnie nastêpuj¹ce sprawy:
- wydaje wnioski o przyznanie pomocy humanitarno-so-

cjalnej ze �rodków FPNP za czê�ciowy zwrot kosztów le-
karstw, za sanatoria, opiekê ob³o¿nie chorych, sprzêt rehabi-
litacyjny, zasi³ek dla najubo¿szych na opa³ odzie¿ itp.

- udostêpnia druki wniosków i wydaje obowi¹zuj¹c¹ opi-
niê o przyznanie przez Urz¹d Do Spraw Kombatantów �wiad-
czenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego osobom deportowanym
i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê.

- udziela pomocy przy za³atwianiu spraw spadkowych dla
nastêpców prawnych w przypadku zgonu osoby uprawnio-
nej. Obowi¹zuje termin 6 miesiêcy od daty zgonu.

- przyjmuje zg³oszenia osób deportowanych do pracy przy-
musowej na teren Austrii w celu przygotowania imiennych
list o przyznanie pomocy humanitarno-socjalnej.

-udziela wszechstronnych informacji w zakresie �wiadczeñ
pieniê¿nych przys³uguj¹cym osobom represjonowanym przez
III Rzeszê.

Prezes Zarz¹du Terenowego SPP, Alojzy Borowczyk

O c a l m y   o d   z a p o m n i e n i a
G.C. 1930/36

Nikn¹ce zawody czê�æ IX - Owczarze
Kto siê sam chwali, chwa³y nie godzien! Tak powiada stare

przys³owie i konieczno�æ nakazuje stosowaæ siê do niego. Jed-
nak muszê zrobiæ ma³y odskok od tej zasady i muszê pochwaliæ
naszych górali. Bo czy¿ to nie warto podkre�lenia, ¿e góral z
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zatrzyma³ do dzi� dnia strój
ojców swoich, a nie to tylko, zaznaczam, ¿e góral nasz nie wsty-
dzi siê swej guni, nogawic, ani kopyc. Ale nale¿y wzi¹æ pod
uwagê, ¿e ten nasz strój jest naprawdê strojem ojców naszych,
poniewa¿ my w wspomnianych wy¿ej gminach �sa³asza� ¿ad-
nego nie mamy, wiêc te¿ stroju swego odnawiaæ nie mo¿emy,
gdy¿ nie mamy we³ny, z której by�my mogli produkowaæ nowe
gunie i nogawkê. Przed wojn¹ zaczê³a siê szerzyæ u nas praw-
dziwa nêdza ubraniowa, to te¿, gdyby nie ów dziejowy prze-
wrót wielki, to - muszê przyznaæ - dzi�by u nas gunie by³ na
palcu policzy³. Sa³asze zabrano oko³o roku 1850, nie dziw wiêc,
¿e z¹b czasu niszczy³ ostatnie zabytki naszego stroju. Zaborem
sa³aszy skrzywdzono nas górali strasznie.

Jak góral ceni³ sobie owieczkê, to widzimy najlepiej z tego,
¿e gdy nasi przodkowie w dawnych latach zbudowali ko�ció³ w
Istebnej, to za patrona tego Domu Bo¿ego obrali sobie Dobrego
Pasterza z owieczk¹ na ramieniu i z �kyrdelem� (kyrdel = trzo-
da) woko³o niego, odpust za� ustanowili na Wniebowst¹pienie,
gdy¿ po tem �wiêcie owce �mieszali� na sza³asach. Bo te¿ po-
¿ytek z we³ny owcy nie mo¿na zast¹piæ niczem.

Musimy sobie uprzytom-
niæ, ¿e w górach naszych s¹
zim¹ wielkie opady �nie¿ne,
chatki za� s¹ daleko po gro-

mach rozrzucone, to tez ch³op �kutaæ� musi niekiedy w �niegu,
wysokim do pó³tora metra i wiêcej, a przy zwózce drzewa, któ-
ra najlepiej, a w niektórych miejscach jedynie tylko w zimie siê
uskutecznia, to trzeba brodziæ �niegiem dzieñ ca³y, wiêc tu je-
dynie tylko nogawice i kopyca siê nadaj¹, a gruba gunia i pod
ni¹ ko¿uch zabezpieczaj¹ od przemokniêcia i zimna.

Wielka zawierucha dziejowa, która tyle w �wiecie ca³ym po-
zmienia³a, tak¿e u nas gunie odmieni³a. Habsburgowie upadli wraz
z ca³¹ s³awetn¹ Komor¹ cieszyñsk¹, nasta³a Rada Narodowa i ta
otwar³a nam lasy arcyksi¹¿êce, dot¹d zamkniête �bia³emi k³otka-
mi� (tak lud nazywa³ du¿e bia³e kopce z napisem T. K. - Teschner
Kammer). Niby za skiniêciem ró¿d¿ki czarodziejskiej prawie ¿e
momentalnie zape³ni³y siê gronie bia³o-czamemi �kyrdelami�.

Jedyny nasz dzisiaj ¿yj¹cy jeszcze owczarz, zwany �owczor
z £¹czyny�, mimo przygniataj¹cej go siedemdziesi¹tki, pobieg³
niby �holec� m³ody na wierzch Baraniej, bo przysz³o has³o z
Cieszyna, ¿e sa³asze zwróc¹. Poobchodzi³ polany Przy s³upsk¹
i Zdejszulê, obejrza³ mieczyska w Ciep³ej, Zr¹bku i u Wykapu, a
widz¹c traw? Ju¿ poros³¹, popad³ na Zaolzie i skrzykn¹³ ch³o-
pów, by grodziæ �koszory� i stawiaæ �kolebê�. Rankiem wcze-
snym poci¹gnêli ch³opi, z czem który móg³, w las. Jedni wziêli z
sob¹ siekiery, drudzy pi³y, �kolory� ciê¿kie i ¿elazne koty do bi-
cia palików koszorowych, a m³odzi pacho³cy nie�li ka¿dy ociep
szêdzio³ów (gontów) do pokrycia koleby. Choæ pod górê ciê¿ko,
pacho³cy Jednak lec¹jeden przed drugim, ciekawy ka¿dy, jaki to
bêdzie ten sa³asz, jaka �ko³yba�, jaki �koszor� i jako te¿ to bêd¹
baczowaæ, gdy¿ oni m³odzi co� podobnego jeszcze nie widzieli.
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Starego Jana miêdzy nimi nie widno. Czy¿by zaspa³? Nie
spa³ on noc ca³¹, ale wieczór wróci³ nieskoro i dopiero zniós³
tr¹bê sa³ask¹ zza krokwi i zamoczy³ j¹ w kowiorku. Rano po-
znosi³ znów z �przedgórza� (czê�æ strychu) sprzêty sa³askie, a
to kocio³ek miedziany, putyry, hallujki dla psów, czoszczek, czyr-
poki i �klog� te¿ gotowa³. Zebrawszy wszystko, zawo³a³ syna,
da³ mu gielaty do niesienia, a resztê rzeczy roz³o¿y³ miêdzy
¿onê i dwie córki, sam nios¹c tr¹bê sa³ask¹. Mój Bo¿e! ale kto
zagra, piersi ju¿ s³abe.

�ród³a Olzy na Gañczorce

Pamiêæ o Jerzym Kukuczce
Do Jerzego Kukuczki, najwybitniejszego himalaisty wszechcza-

sów, który jako drugi w kolejno�ci zdoby³ tzw. �Koronê Ziemi�, czy-
li 14 najwy¿szych gór �wiata, le¿¹cych w pa�mie Karakorum i Hi-
malajów, wielki Reinhold Messner zwróci³ siê s³owami: �Nie jeste�
drugi, jeste� wielki�! Bo w³a�nie Jerzy Kukuczka, choæ wyprzedzo-
ny o zaledwie kilka miesiêcy przez Reinholda Messnera w wielkim
wy�cigu, jaki toczy³ siê w latach 80-tych w najwy¿szych górach
�wiata, wiêkszo�æ o�miotysiêcznych szczytów pokona³ nowymi, pio-
nierskimi drogami, w sezonie zimowym, czêsto solo i w piêknym
sportowym stylu bij¹c rekordy prêdko�ci wej�æ i zej�æ. Jego kariera
przebiega³a b³yskotliwie, a w karty historii polskiego i �wiatowego
himalaizmu zapisa³a siê bardzo mocnym akcentem. Nic te¿ nie za-
powiada³o tragedii, która niestety zakoñczy³a jego ¿ycie i sta³a siê
najwy¿sz¹ z mo¿liwych cen, któr¹ zap³aci³ wspinaj¹c siê w górach
najwy¿szych. 26 pa�dziernika 1989 roku na po³udniowej �cianie

Lhotse (8511 m n.p.m.), paradoksalnie swoim pierwszym zdobytym o�miotysiêczniku, na wysoko�ci powy¿ej 8300 m n.p.m. zerwa³a siê
lina, któr¹ by³ zwi¹zany z partnerem Ryszardem Paw³owskim i 41-letni himalaista zgin¹³ spadaj¹c w przepa�æ.

Jerzy Kukuczka urodzi³ siê 24 marca 1948 roku w Katowicach. Oboje rodzice pochodzili z Istebnej. Jak sam mówi³, urodzi³
siê co prawda w typowym �l¹skim �familoku�, ale zawsze pamiêta³ o swoim górskim rodowodzie i zawsze du¿ym sentymentem
darzy³ Istebn¹ i okoliczne góry.

Pamiêæ o nim samym, jak i jego wyczynach pozostanie z nami na zawsze. Dzisiaj stanowi inspiracjê dla wielu pokoleñ
m³odych alpinistów i himalaistów, stanowi wzór nie do do�cigniêcia, pomimo postêpu techniki wspinania, ogromnej ró¿nicy
zaawansowania technologii sprzêtowej i dostêpno�ci najwy¿szych gór.

Izba Pamiêci Jerzego Kukuczki w przysió³ku Wilcze w Istebnej, le¿¹ca tu¿ przy szlaku turystycznym i �cie¿ce planetarnej niech
stanie siê w tym okresie miejscem, gdzie ci, którzy pamiêtaj¹ wielkiego himalaistê, od�wie¿¹ wspomnienia i radosne chwile, jakich
wielu nam dostarczy³, a najm³odsze pokolenie zapozna siê z histori¹ wielkiej osobowo�ci i wybitnych osi¹gniêæ Jerzego Kukuczki.

W kolejnych numerach �Naszej Trójwsi� planuje siê publikacjê serii artyku³ów po�wiêconych ¿yciu i wspinaczkowej dzia³al-
no�ci Jerzego Kukuczki. Osoby zainteresowane tematem, z w³asnymi osobistymi wspomnieniami i pami¹tkami, a maj¹cymi
�dobre pióro� prosi siê o kontakt z autorem tego tekstu (Urz¹d Gminy, pok. 208)

Przygotowa³: Wies³aw Legierski

Kiedy przyszed³ na polanê nad zamkiem w Przys³upiu, to ju¿
tam wrza³o. Jedni drzyli tyniny, drudzy �cinali i znosili gnaty na
miejsce i ¿erdzi, z których ko³y robiono. Pracowa³o wszystko, a¿
hej! Jano dozorowa³. Po po³udniu postawiono �kolebê� i �koszor�
a nad wieczorem jêli m³odzi prosiæ Jana, by im na tr¹bie zagra³.
Pocz¹tkowo �zdrogo³� siê, ale dalej niewolony, uci¹³ soszkê, ma³¹
rozwidlon¹ tr¹bê na niej opar³, prze¿egna³ siê i zad¹³. M³odzi a¿
podskoczyli,  tak zdziwieni byli silnym g³osem tej sa³askiej tr¹by, a
Jano gra³ pie�ñ: �Pochwaleñ b¹d� Pan Jezus!�   c.d.n. Jerzy Probosz

Zas³yszane: Gorol z Istebnej, Bulkom zwany, zatrzymo³ siê
na chodniku przed jeszcze �wie¿ym krowiñcym. G³êboko sie
zamy�lo³ i spyto³ siê tych, co z nim szli;

- Czy wiedzom, jak by sie to móg³o nazywaæ?
A ¿e Bulka znany by³ jako weso³ek, to¿ �miej¹c siê mówili,

¿e isto wianuszek od krowy.
Zakrêci³ przecz¹co g³owom, odkrz¹kn¹³ i prawi. - Jubileusz!
Co, jubileusz? Cha, cha... A czynni?
- Bo jubileusz ka¿dy obchodzi.
Od tej anegdoty zas³yszanej ca³kiem nie tak dawno w schro-

nisku na Stecówce przesy³am Wam swe pozdrowienia serdecz-
ni przyjaciele tej wspania³ej i jedynej w Polsce Trójwsi - Isteb-
nej, Koniakowa i Jaworzynki.

��wiêto �ród³a�, ten jubileusz naszej Olzy na Gañczorce,
obchodzimy rokrocznie 9 wrze�nia. Bo liczba 9 nale¿y siê Ol-
zie: Olza ma 49 dop³ywów, od �ród³a po uj�cie jest 99 kilome-
trów, 9 zwrotek ma Pie�ñ Starego Jakuba - Jana Kubisza o Ol-

zie, Gañczorka ma 9 liter a wysoka jest 909 metrów nad pozio-
mem morza. W 1999 roku znale�li�my bij¹ce �róde³ko pod
ogromnym kamieniem, obok potê¿nego istebiañskiego smreka
i postanowili�my, ¿e �Nasza Olza� (te¿ 9 liter) bêdzie mia³a swoje
�wiêto dziewi¹tego dziewi¹ty.

Anno Domini 2004 przypad³ jubileusz na czwartek. W tym
dniu gromada 80 turystów o godz. 13.00 spotka³a siê przy �ró-
de³ku. By³a w�ród nas i sêdziwa, bo blisko 85 letnia, pani Anie-
la Kupiec z Nydku - ostatnia z ¿yj¹cych na Zaolziu (Republika
Czeska) poetka pisz¹ca swe prze�liczne wiersze w naszej ro-
dzinnej gwarze. Byli przedstawiciele gminy Istebna, redakcji
naszego miesiêcznika Zwrot i wspó³organizator tej imprezy pre-
zes ZG PZKO pan Zygmnt Stopa i wiele zacnych go�ci z Pol-
ski, Czech i S³owacji.

A pocz¹tki by³y nastêpuj¹ce. W Wigiliê �w. Jana 1998 roku
czeskocieszyñski Klub Propozycji wyruszy³ autokarem do Isteb-
nej, by na ostatniej polanie pod Gañczork¹ - zwan¹ Kosarzy-
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sz³o 80 lat jest dla ruchu turystycznego zamkniêty, bo prowadzi
tu granica pañstwowa. Za� 9 wrze�nia mamy �wiêto �ród³a.
Tury�ci zauroczeni przepiêknymi widokami w drodze na Koci
Zamek zatrzymuj¹ siê u pana Tadeusza Ruckiego i w jego �Ga-
lerce� podziwiaj¹ dzie³a istebiañskich malarzy, rze�biarzy i ko-
niakowskie koronki. Za� wracaj¹c przez Istebn¹ odwiedzaj¹ re-
likwie naszej historii - kurn¹ chatê Kawuloków. Korzystamy
te¿ z autobusów pana Czes³awa Poloka.

Za to tu wypada wszystkim podziêkowaæ, w szczególno�ci
za olbrzymi¹ ¿yczliwo�æ panu in¿. mgr. Witoldowi Szo�dzie z
Nadle�nictwa Wis³a - Czarne, jak równie¿ le�niczemu z Isteb-
nej z Zaolzia. Za nieszczêdzenie wysi³ku przy wspieraniu na-
szych imprez pani Wójt Gminy Danucie Rabin, zarz¹dowi gmi-
ny i so³tysom (a w gminie Istebnej tych imprez jest zatrzêsie-
nie). Do �ród³a na Gañczorce przyprowadzi³y swych uczniów
pani Ewa Czulak i El¿bieta £upie¿owiec. Nasze imprezy wzbo-
gacaj¹ swoj¹ muzyk¹ kapela Zbyszka Wa³acha, czy te¿ wypró-
bowany  nasz przyjaciel Józef Broda. Te nasze imprezy powsta-
³y z potrzeby serca i za to Wasze serce dla nich, z ca³ego serca
Wam dziêkujê.

W³adys³aw Kristen

ECHA  WIZYTY W TRZEBIATOWIE
PETANQUE, inaczej BOULE - Mrze¿yno 10-12.09.2004 r.

Boule, zwane inaczej petanque lub po prostu kule, to pasjonuj¹ca i popular-
na gra, nie wymagaj¹ca wielkiej kondycji fizycznej, a zarazem nie pozbawiona
przy tym sportowej rywalizacji. Aby zagraæ, potrzeba kompletu metalowych kul
(po 3 sztuki dla 1 zawodnika), ma³ej kulki - celu, po polsku nazywanej swojsko
brzmi¹c¹ nazw¹ ��winka� oraz p³askiego terenu o dowolnym pod³o¿u, najlepiej
piaszczystym lub trawiastym. Po rzuceniu ma³ej kulki w strefê 6-10 metrów na-
le¿y resztê du¿ych kul (6 sztuk) umie�ciæ jak najbli¿ej tej ma³ej. Dru¿yny rzucaj¹
w kolejno�ci: zawsze wpierw ta, której kula jest dalej. Ka¿da kula jednej dru¿y-
ny, która jest bli¿ej ��winki� to 1 ma³y punkt. Mo¿liwe zatem s¹ wyniki nawet
6:0, a gra siê sumuj¹c ma³e punkty, a¿ która� z dru¿yn osi¹gnie ich 11. Gra po-
chodzi z po³udnia Francji, choæ przypuszcza siê, ¿e wywodzi siê jeszcze z cza-
sów antycznych, gdy Prowansja by³a czê�ci¹ Imperium Rzymskiego. Staro¿ytni
Grecy w pocz¹tkach pentaque u¿ywali okr¹g³ych kamieni, a Rzymianie drew-
nianych kul pokrytych ¿elazem. W �redniowieczu gra sta³a siê jeszcze bardziej
popularna, co przeszkadza³o kolejnym w³adcom Francji, Karolowi IV i V tak, ¿e
zakazali tej gry swoim poddanym, uwa¿aj¹c, ¿e powinni zaj¹æ siê czym� bar-

dziej po¿ytecznym, np. ³ucznictwem. We wczesnych latach XVI
wieku gacze znale�li swego poplecznika w osobie samego pa-
pie¿a Juliusza II. Rozgniewani popularno�ci¹ boule wytwórcy
konkurencyjnej gry �paumes� (prekursor tenisa), zawi¹zali spi-
sek, którego efektem by³o ponowne zakazanie gry w boule.
Zakaz ten nie by³ respektowany, a ludzie spotykali siê w tajem-
nicy, by oddaæ siê ulubionej rozrywce. Przyjmuje siê, ¿e mnisi
klasztorni byli pierwszymi budowniczymi krytych placów do
gry. Na szczê�ci zakaz gry zniesiono po kilku latach. Petanque
to bezpieczna gra, choæ w 1792 roku w Marsylii gra pozbawi³a
¿ycia a¿ 38 osób. Gracze spowodowali wybuch prochu strzelni-
czego sk³adowanego w klasztorze, u¿ywaj¹c do gry kul ... ar-
matnich. Boules wróci³o do Francji wraz z wojn¹ francusko-
w³osk¹. Popularno�æ gwa³townie ros³a w obu krajach, a w 1910
roku uproszczona zasady gry, by uczyniæ j¹ bardziej powszech-
n¹ ze wzglêdu na skalê wk³adanego wysi³ku fizycznego. W 1987
roku w Singapurze odby³y siê pierwsze nieoficjalne mistrzo-
stwa �wiata z udzia³em 66 dru¿yn z ca³ego �wiata. W Polsce
cz³onkiem miêdzynarodowej federacji �boulersów� jest od 2003
roku Polska Federacja Petanque.

Serialowy �Paciorek� rzuca, a �Ksi¹dz� pilotuje,
fot. W. Legierski

ska, gdzie rodzina Haratyków mieszka tu w chatce bez elek-
tryczno�ci, szukaæ kwiatu paproci. Po wej�ciu na polanê wita³
nas gr¹ na trombicie sam Józef Broda a jego melodie echo po-
wtarza³o ca³ymi oktawami stwarzaj¹c nie zapomnian¹ symfo-
niê gór. To tu powsta³ pomys³ znalezienia �róde³ Olzy. Ksi¹dz
Emanuel Grimm napisa³, ¿e �róde³ jest siedem. Józef Broda opo-
wiada³, ¿e Olza swój pocz¹tek bierze ze �ródlannych strug od
Tynioka przez Gañczorkê a¿ po Pietraszónke, a wartkie potocz-
ki zlewaj¹ siê pod sam¹ Gañczorkóm i tu górale potok ten na-
zwali Olz¹.

Przyja¿d¿a³em kilkakrotnie i sprawdza³em potoczki - bra³y
swój pocz¹tek na mokrych ³¹kach - m³akach. Bij¹ce �róde³ko
by³o na Gañczorce. W tym te¿ czasie powsta³a ksi¹¿ka �Olza�
pani Ireny Cichej i Bronka Ondraszka. Przy �ródle na Gañczor-
ce spotyka³y siê ju¿ setki turystów z Polski Czech i S³owacji,
czy jako wycieczki, czy jako uczestnicy sta³ych imprez. Co-
rocznie w ostatni¹ sobotê czerwca odbywaæ siê bêdzie impreza
o zasiêgu miêdzynarodowym pod tytu³em �Rowerem do �róde³
Olzy� z Lasku Miejskiego w Jab³onkowie do Gañczorki i z po-
wrotem. Tu jedna ciekawostka. Trasa prowadzi wzd³u¿ Olzy i
korzystamy z drewnianego mostu w Bukowcu, który od prze-

Reprezentacje aktorów i Istebnej na wspólnej fotografii, fot. K.Kubacki
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Przymiarka do decyduj¹cego rzutu.
fot. W.Legierski

Podziêkowanie
Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie SP 1 i

SP 2 w Koniakowie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie wszyst-
kim firmom i osobom prywatnym za przekazanie fantów lub
pieniêdzy na zakup  fantów. Dochód z tej loterii zosta³ przeka-
zny Szko³om nr 1 i 2 w Koniakowie.

Poni¿ej zamieszczamy listê sponsorów:
ISTEBNA
1. Eugeniusz Le¿añski - sklep z czê�ciami samoch.
2. Andrzej Kawulok - Tartak Bucznik
3. Jolanta Nies³annik - Restauracja �Andzia�
4. Jacek Legierski - lakiernictwo samoch.
5. Antoni Kawulok - Jasnowice - �lusarstwo poj.
6. Wies³aw Byrtus - us³ugi przewozowe
7. Jan Bury - Tartak
8. Kwiaciarnia �Ma³gorzatka�
9. Jan Józef Golik - Magazyn towarów masowych
10. Czes³aw Polok - us³ugi transportowe
11. Józef Waszut - �Olzianka�

KONIAKÓW
1. Piotr Ligêza - gabinet stomatologiczny
2. Wies³aw Wojtas -Zak³ad stolarsko-rze�biarski
3. Stanis³aw Ligocki �Cafe Bar -Kosarzyska�
4. Teresa Kamiñska �Rema�
5. Robert Waszut -kwatery prywatne �U Kruka�
6. W³adys³aw Juroszek - tartak �Deje�

Gra sta³a siê równie¿ popularna m.in. w naszej partnerskiej, nadba³tyckiej gminie,
Trzebiatów. Na zaproszenie burmistrza miasta i gminy, S³awomira Ruszkowskiego, na
�II Samorz¹dowe Mistrzostwa Polski w Boule� do Mrze¿yna, zaproszona zosta³a 3-
osobowa dru¿yna z Istebnej. Bojowo nastawieni, choæ nigdy wcze�niej nie graj¹cy: Jan
Gazur (reprezentuj¹cy Radê Gminy), Wies³aw Legierski (pracownik UG) wraz z ¿on¹,
Dagmar¹ Szturc-Legiersk¹, pojawili siê na mrze¿yñskiej pla¿y gotowi do rywalizacji.
W bardzo mi³ej i sympatycznej atmosferze organizatorzy w niespe³na godzinê wyt³u-
maczyli zasady gry wszystkim 10 dru¿ynom uczestnicz¹cym w tym niecodziennym
turnieju. Potem odby³o siê losowanie grup, na skutek którego Istebna wyl¹dowa³a w
teoretycznie najmocniej obsadzonej grupie, razem z reprezentacj¹ Trzebiatowa 2, Gmi-
ny Mogilno oraz aktorów popularnego serialu �Plebania�. To w³a�nie z serialowym
Proboszczem (W³odzimierz Matuszak) i Paciorkiem (Rados³aw Pop³onikowski) odby³
siê ostatni, zaciêty mecz grupowy, który zadecydowa³ o tym, ¿e niestety to aktorzy, a
nie �górale� weszli do �cis³ego fina³u wygrywaj¹c 1 mecz i przegrywaj¹c 2, co jak na
totalny debiut jest chyba dobrym osi¹gniêciem. Na podium oprócz aktorów stanê³a
reprezentacja jednego z mrze¿yñskich o�rodków wczasowych (2 msc.) i powiatu �rem-
skiego znad Warty (3 msc.).

W trakcie turnieju, który trwa³ prawie ca³y dzieñ obowi¹zywa³y �cis³e zasady nie
przeszkadzania, nie ha³asowania i dostosowywania siê do obowi¹zuj¹cych zasad i re-
gu³ gry. Zasady gry generalnie s¹ proste, choæ oprócz celnego rzutu czêsto o wyniku
decyduje szczê�cie lub pech. Tak te¿ sta³o siê w ostatnim meczu z aktorami, gdzie
prowadz¹ca kilkoma punktami Istebna przegra³a jednym, zbyt celnym rzutem, kiedy kula trafiaj¹c w ma³¹ kulkê wybi³a j¹ w
stronê kul przeciwnika, no i z 3:0 dla Istebnej zrobi³o siê 2:0 dla aktorów.

Wyniki to jednak nie najwa¿niejsza czê�æ gry - liczy siê przede wszystkim wspólna zabawa w gronie przyjació³, towarzyski
charakter gry, wspólnie spêdzony czas na �wie¿ym powietrzu i du¿o �miechu, kiedy kule tocz¹ siê czêsto w ró¿nych, dziwnych
kierunkach.

Byæ mo¿e boule spodobaj¹ siê równie¿ w naszych stronach? Istebna wtedy by³aby prawdopodobnie pierwsz¹ beskidzk¹
gmin¹ z aktywnie dzia³aj¹cymi �boulersami�. W przysz³ym sezonie planowane jest zorganizowanie inauguracyjnego i pokazo-
wego turnieju, korzystaj¹c z murawy boiska �Pod Skoczni¹�. Wszystkich chêtnych ju¿ teraz zapraszamy do treningu i zapozna-
nia siê z zasadami gry, które zawarte s¹ na stronie www.petanque.republika.pl.

Wies³aw Legierski

7. Antonina Roszkowska
8. Antoni Zowada - stolarstwo Koniaków 264
9. Andrzej Marekwica - kawiarnia �Koronka�
10. Szczepan Zeman �Zajazd u Szczepana�
11. Tadeusz Legierski Restauracja �U Kiepusa�
12. Helena Waszut - sklep warzywny
13. Jerzy Legierski �Gospoda Pod Ochodzit¹,,
14. Piotr Zowada -Pensjonat U Zowadów
15. Jacek Ligocki Koniaków 833 -zak³ad wodno-kanal.
16. Teofil Krê¿elok - magazyn towarów masowych
17. Teresa Pudalik -Bar Sza³as
18. Roman Czubaj - us³ugi szklarskie
19. W³adys³aw Bia³o¿yt - Koniaków 887 -us³ugi stolarskie
20. Franciszek Skurzok - kwiaciarnia
21. Firma Rucki � stolarnia
22. �Apteka pod Ochodzit¹�
23. Piotr Sikora - sklep �Nikola�
24. Anna, Stanis³aw Skurzok -piwiarnia �U Krzy¿a�
25. A. M. Legierski �Market�
26. Józef Zowada - rêkodzie³o ludowe K. 264
27. Józef Haratyk K. 531

Dziêkujemy równie¿ mieszkañcom Koniakowa, którzy prze-
kazywali produkty i pieni¹dze na ko³acze do¿ynkowe. Wszyst-
kim dziêkujemy za zrozumienie, wsparcie i jak¹kolwiek pomoc.

Danuta Legierska
dyr. SP1 w Koniakowie
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Podziêkowanie
W dniach 15.VIII (Istebna - Centrum) i 22.VIII  (w pozosta-

³ych 6 parafiach) Trójwsi) kwestowano dla Stowarzyszenia im.
Hrabiny Garieli Thun na rzecz Rozbudowy Szpitala �l¹skie-
go. Rezultat zbiórki zas³uguje na najwy¿sze uznanie, ksiê¿a
proboszczowie przekazali ³¹cznie na konto Stowarzyszenia 12
409 z³. Dziêki temu  jego stan przekroczy³ 300 tysiêcy z³otych.

Kierujê serdeczne wyrazy podziêki Ksiê¿om Proboszczom za
zachêtê, osobom kwestuj¹cym za ich trud a nade wszystko wszyst-
kim ofiarodawcom za ich szczodro�æ i obywatelsk¹ podstawê

W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia
Maciej Krzanowski - skarbnik

Podziêkowanie
Grupa podopiecznych oddz. III Zak³adu Opiekuñczo Lecz-

niczego Sióstr Boremeuszek w Cieszynie pragnie wyraziæ ser-
deczne podziêkowanie pani Wójt za udostêpnienie nam

Waszego O�rodka Rekreacyjnego �Pod skoczni¹� w Isteb-
nej. Nasza rado�æ jest wielka, bo dowiedzieli�my siê, ¿e nasz
wstêp tam potraktowali�cie nieodp³atnie, dziêki za ten gest.

By³o nas oko³o 40 osób podopiecznych, po³owa na wóz-
kach inwalidzkich a reszta chodz¹cych. By³o ³adnie, dopisa-
³a te¿ s³oneczna pogoda, by³o dobre jedzenie, tak¿e grill i
pieczenie kie³basy na ognisku.

Robili�my du¿o zdjêæ w terenie, spacerowali�my, grali-
�my pi³k¹ na boisku. By³a weso³a atmosfera, nikomu siê nic
nie sta³o, wszyscy siê cieszyli z wycieczki.

Do domu wrócili�my u�miechniêci i zdrowi. Z ca³ego ser-
ca dziêkujemy te¿ panu kierowcy i mê¿owi pani Jadzi.

Dziwaczne grzyby
Rejon Istebnej to obszar, gdzie szczególnie czêsto wystêpuje wiele znanych, cie-

kawych i rzadkich grzybów. Spotykane s¹ te¿ takie, które zaskakuj¹ swym nietypo-
wym oryginalnym kszta³tem i piêknymi
kolorami. Do tych zaliczyæ mo¿na DZIE¯-
KÊ POMARAÑCZOW¥, która pó�nym
latem i jesieni¹ porasta szczególnie le�ne
�cie¿ki. W tym samym okresie mo¿na spo-
tkaæ jaskrawo ubarwionego GA£ÊZIAKA
¯Ó£TEGO. Mo¿na go znale�æ w lasach
szczególnie bukowo��wierkowych.

Warto pamiêtaæ, ¿e grzyby nie tylko s¹ prawdziw¹ ozdob¹ lasów, ale przede wszyst-
kim odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ funkcjê w procesie butwienia martwych ro�lin.

Tekst i foto: Jaros³aw GilGa³êziak ¿ó³ty

Dzie¿ka pomarañczowa

Na Dzieñ Nauczyciela

Jest takie miejsce w Kraju
Beskidem �l¹skim nazwane,
Bóg otworzy³ w nim Bramê
do niebieskiego Raju.
Per³ê tê Stwórca przeznaczy³ dla swojego ludu,
ufnego, wiernego, zmaganego z trudem
dnia codziennego, pracuj¹cego
aby nigdy nie zabrak³o chleba powszedniego.
I stworzy³ Pan Najwy¿szy O�wiatê i Szko³y,
pob³ogos³awi³ tych ludzi, co z wielkim mozo³em
ucz¹ jego dzieci.
Stwórca wybra³ starannie swych nauczycieli,
aby z Jego rozkazu nigdy nie zapomnieli
o nabo¿eñstwie, modlitwie, w niedzielê
¿eby ka¿de dziecko dzieñ �wiêty �wiêci³o
a innych opiesza³ych tak¿e zachêci³o.
Nauczyciele- Przyjaciele, dobroczyñcy dzieci,
to oni w ich umys³y wprowadzaj¹ �wiat³o
ono na drodze ¿ycia zawsze mocno �wieci,
aby kiedy�, gdy opuszcz¹ szko³ê by³o im ju¿ ³atwo
dalsze nauki pobieraæ, sumiennie pracowaæ,
i w sercach do nauczycieli sw¹ mi³o�æ zachowaæ.
Niejedno dziecko powie - prosz¹c o to Stwórcê,
jak skoñczê nauki w �wiecie - ja tu znów powrócê.
Bo nigdzie tylko ma Ziemio u Ciebie
chcê do �mierci pozostaæ.
A gdy bêdziesz w potrzebie dam Ci wszystko z rado�ci¹.
Siebie, swe my�li, pracê i dziêkczynienie
jeste�my patriotami, dzieæmi Ojczyzny, nie tylko z imienia.
Od dzi� przyrzekamy w Dniu tak uroczystym -
przy�wiecaæ nam bêdzie has³o

Bóg, Honor, Ojczyzna.

Halina Bukowska- Gluza
Istebna 2004r.
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OFERUJEMY MEBLE:
TAPICEROWANE, MEBLO�CIANKI,

MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE

I PRZEDPOKOJE, MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

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

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

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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

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

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

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

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

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

WARTA SA
TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM

SklSklSklSklSkleeeeep �Mp �Mp �Mp �Mp �Mebebebebeblik�lik�lik�lik�lik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 85 57 102

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 855 64 93


