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WÓJT  GMINY  INFORMUJE
Informacje na temat podatków i op³at lokalnych

I. Termin p³atno�ci pierwszej raty podatku od nieruchomo�ci,
rolnego i le�nego up³ywa z dniem 15 marca 2004.

W roku 2003 nieruchomo�ci gruntowe oznaczone w ewiden-
cji gruntów symbolami dla gruntów rolnych, pastwisk, ³¹k i grun-
tów zadrzewionych opodatkowane by³y podatkiem rolnym. Dla
czê�ci nieruchomo�ci zabudowanych w ci¹gu roku 2003 doko-
nano zmiany klasou¿ytków, co powoduje, ¿e od 2004 roku grun-
ty oznaczone w ewidencji gruntów jako symbol B zostan¹ opo-
datkowane podatkiem od nieruchomo�ci.

II. Termin p³atno�ci pierwszej raty podatku od �rodków trans-
portowych up³ywa z dniem 15.02. 2004

III. Podatek od nieruchomo�ci dla osób prawnych - terminy
p³atno�ci rat podatku up³ywaj¹ z dniem 15 ka¿dego miesi¹ca
za dany miesi¹c.

Przypomina siê, ¿e wszelkie zmiany maj¹ce wp³yw na wyso-
ko�æ podatków nale¿y zg³aszaæ w ci¹gu 14 dni od ich powsta-
nia w referacie podatków, pok. 110 tutejszego Urzêdu.

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z licznymi skargami mieszkañ-

ców na wa³êsaj¹ce siê psy poza posesjami
bez dozoru w³a�cicieli, po raz kolejny zwra-
cam uwagê,¿e takie postêpowanie nawet bez

skutku w postaci pogryzienia osób, mo¿e byæ zakwalifikowane
jako wykroczenie przewidziane w art. 77 kodeksu wykroczeñ.
Przepis ten przewiduje karê grzywny ju¿ za samo niezachowa-
nie zwyk³ych �rodków ostro¿no�ci przy trzymaniu zwierzêcia.

 W razie wyst¹pienia skutku w postaci pogryzienia przez psa,
w³a�ciciel psa ponosi odpowiedzialno�æ odszkodowawcz¹  prze-
widzian¹ w art. 431 kodeksu cywilnego, niezale¿nie od tego,
czy pies by³ pod nadzorem w³a�ciciela, czy te¿ zab³¹ka³ siê lub
uciek³ i niezale¿nie od dalej id¹cej odpowiedzialno�ci karnej.

Je¿eli nadal potwierdzone bêd¹ przypadki wypuszczania psów
Rada Gminy zmuszona bêdzie znale�æ �rodki w bud¿ecie gmi-
ny na wy³apywanie psów. Koszt z³apania psa z dostarczeniem
do schroniska wynosi 500z³. czy staæ nas na to?

Koniaków zim¹
- prze³êcz Rupienka

TERMINY ZEBRAÑ WIEJSKICH
Rady So³eckie zapraszaj¹ mieszkañców na zebrania wiejskie,
które odbêd¹ siê w terminach:
Jaworzynka - 21.03.2004 r. godz. 9.00 salaOSP Jaworzynka C
Koniaków - 14.03.2004 r. godz. 10.30 sala OSP Koniaków C
Istebna - 28.03.2004 r. godz. 10.30 sala OSP Istebna C

UWAGA ROLNICY
O�rodek Doradztwa Rolniczego - Rejon Cieszyn informuje,

¿e w dniu 20 lutego 2004 r. tj. pi¹tek o godz. 10-tej w Urzêdzie
Gminy w Istebnej w sali sesyjnej odbêdzie siê specjalnie adre-
sowane do naszych rolników szkolenie o tematyce: �Progra-
my rolno-�rodowiskowe dodatkow¹ form¹ wsparcia finan-
sowego rolników ze �rodków Unii Europejskiej i bud¿etu
krajowego�.

Z uwagi na wa¿ne i ciekawe informacje proszê o liczny udzia³
w szkoleniu.

Specjalista ds. rolnych, Maria Szotkowska

SZANOWNI KLIENCI
URZÊDU SKARBOWEGO W CIESZYNIE
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Cieszynie informuje o

mo¿liwo�ci sk³adania zg³oszeñ aktualizacyjnych NIP za po-
�rednictwem poczty.

Z uwagi na du¿¹ ilo�æ aktualizacji zwi¹zanych z wymian¹
dowodów osobistych oraz zmian¹ innych danych identyfika-
cyjnych a tak¿e maj¹c na uwadze rozpoczêt¹ akcjê sk³adania
zeznañ rocznych zachêcamy do korzystania z tej formy sk³ada-
nia aktualizacji.

Pozwoli to Pañstwu unikn¹æ kolejek i d³ugiego oczekiwa-
nia na przyjêcie zg³oszenia w Urzêdzie Skarbowym.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
mgr Marek Hausman

fot. Jaros³aw Gil

Wójt Gminy Istebna zaprasza wszystkich
zainteresowanych do wziêcia udzia³u w �warsztatach�,

które prowadzone bêd¹ przez autorów opracowania

pt. �GMINNY PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA
I GMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY ISTEBNA�.

czwartek 26 lutego br. od godz. 14.00
Salka Posiedzeñ - Urz¹d Gminy Istebna

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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W dniu 30 stycznia 2004r. odby³a siê sesja Rady Gminy. Ob-
radom przewodniczy³ Józef Micha³ek - przewodnicz¹cy Rady
Gminy. Radni wys³uchali informacji Wójta Gminy z dzia³alno�ci
w okresie miedzy sesjami. Na sesji podjêto  uchwa³y w sprawie:

1.  Uchwalenia Statutu Gminy Istebna
2. Uchwalenie bud¿etu Gminy Istebna na 2004r. /publikujemy w

ca³o�ci/
3. Wysoko�ci dodatków mieszkaniowych /publikujemy w ca³o�ci/
4. Wysoko�ci diet dla radnych

Diety dla radnych Rady Gminy Istebna wynosz¹:
a) miesiêcznie dla Przewodnicz¹cego Rady 700 z³
b) miesiêcznie dla Wiceprzewodnicz¹cego Rady 500 z³
c) Przewodnicz¹cych Komisji za udzia³ i prowadzenie Komisji

200 z³
d) dla Radnych za udzia³ w sesjach i posiedzeniach Komisji

Rady Gminy 150 z³.
5. O wyborze banku do bankowej obs³ugi bud¿etu gminy
6. Przyst¹pienia do Narodowego Programu Skoków Narciarskich
7. W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy zgody na zawarcie z

Powiatem Cieszyñskim umowy u¿yczenia czê�ci nieruchomo�ci
stanowi¹cej czê�æ budynku Szko³y Podstawowej Nr 2 w Istebnej-
Zaolziu na cele o�wiatowe - prowadzenie przez Powiat Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych -

8. Przystapienia do umowy o wzajemnej wspó³pracy Gmin Pol-
sko-Czesko-S³owackiego Trójstyku.

Rada wyrazi³a zgodê na przyst¹pienie do opracowania strategii
rozwoju gminy

Radni wys³uchali informacji z dzia³alno�ci Gminnej  Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, któr¹ z³o¿y³a Pani
Barbara G¹tarek

Radni dyskutowali równie¿ na temat od�nie¿ania dróg, zaplano-
wano równie¿ wiosn¹ objazd dróg gminnych.

Rada Gminy podjê³a decyzjê w sprawie budowy ujêcia wody
Gañczorka wraz sieci¹ wodoci¹gow¹ dla Gminy Istebna.

W sesji udzia³ wziê³a Radna Powiatowa Pani Ma³gorzata Kiere�.
Teresa £aszewska

RADA  GMINY  INFORMUJE

Uchwa³a Nr XVI/123/2004
z dnia 30 stycznia 2004 r.

Rady Gminy Istebna
w sprawie wysoko�ci dodatków mieszkaniowych
Na podstawie art.6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o

dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71, poz.734 ze zm./ oraz
art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./  Rada Gminy Istebna
uchwala , co nastêpuje:

§ 1
Wysoko�æ dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art.6

ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych / Dz.U. Nr 71, poz.734 ze zm. / nie mo¿e przekroczyæ 50%
wydatków przypadaj¹cych na normatywn¹ powierzchniê zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków po-
noszonych za lokal mieszkalny, je¿eli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego.
Józef Micha³ek

przew. Rady Gminy

Gmina Istebna og³asza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora

GIMNAZJUM W ISTEBNEJ
43-470 Istebna 1345

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymaga-
nia wynikaj¹ce z § 1 pkt 1-8, § 2 ust. 2, § 5 ust. 1 oraz § 8 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba
zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-
cze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. Nr 89,
poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹

funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy

w szczególno�ci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej -w przy-
padku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomo-
wanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymagane-
go wykszta³cenia - w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty po-
twierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia
i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie bêd¹cej
nauczycielem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplo-
mowych z zakresu zarz¹dzania albo za�wiadczenie kwalifikacyjne
ukoñczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporz¹dzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w spra-
wie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca sta-
nowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszcze-
gólnych typach szkó³ i placówek;

7) za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinar-
n¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr
137, poz. 1304) oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowa-
nie dyscyplinarne;

9) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo
pope³nione umy�lnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postê-
powanie karne;

10) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nie-
nia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem �rod-
kami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) o�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkur-
su na stanowisko dyrektora.

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem �Konkurs�, w terminie 14 dni od
dnia ukazania siê og³oszenia, na adres:

Urz¹d Gminy w Istebnej 43-470 Istebna 1000, pok. 102. Konkurs
przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Wójta Gminy
Istebna. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania kon-
kursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

Wójt Danuta Rabin
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INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ

Informuje siê, ¿e pomoc psychologiczn¹ i terapeutyczn¹ dla
osób uzale¿nionych od alkoholu i ich rodzin mo¿na uzyskaæ w
nastêpuj¹cych terminach:
Pomoc psychologiczn¹:
- w ka¿dy drugi wtorek miesi¹ca w godzinach od 8.30 do 14.30
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca w godzinach od 10.00 do 13.00
Pomoc terapeutyczn¹:
- w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od 12.00 do 17.00
Porady udzielane s¹ w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Istebnej (pok. nr 1, II piêtro).
Zapraszamy do korzystania z udzielanej pomocy zarówno oso-
by uzale¿nione jak i rodziny, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe.

Regulamin konkursu
�ZAWODY FURMANÓW�

Termin i miejsce: 22.02.2004 r. - niedziela, godz. 13.00 na placu
za �Hubertusem� w Istebnej tartak

Cele konkursu: W przysz³o�ci pragniemy aby tego typu impre-
za wesz³a do kalendarza imprez w naszej wsi.

Konkurencje:
1. Slalom z drewnem (para koni)
Do linii startu podstawia siê para koni zaprzêgniêta w sanie do

zrywki drewna (sanie zapewniaj¹ organizatorzy), po czym furman
z pomocnikiem ³aduj¹ na sanie uprzednio przygotowane przez or-
ganizatorów drewno i opinaj¹ je �zokryntóm�. Nastêpnie furman
musi pokonaæ dystans slalomem miêdzy drzewkami i dojechaæ do
mety. W konkurencji tej liczy siê czas pokonania wyznaczonego
odcinku i dok³adno�æ opiêcia drewna.

2. Si³a uci¹gu (para koni)
Konkurencja ta ma na celu sprawdziæ kondycjê fizyczn¹ koni i

umiejêtno�ci furmanów. Polegaæ bêdzie na przeci¹ganiu du¿ego
drewna przez wyznaczony odcinek.

3. Precyzyjna zrywka (para koni)
Jest to konkurencja, dziêki której oceniaæ bêdziemy precyzjê

furmana przy �ci¹ganiu drewna. Furman bêdzie musia³ dowie�æ
drewno do wyznaczonej linii. Przekroczenie tej linii lub niedoci¹-
gniêcie drewna do linii decydowaæ bêdzie o ostatecznym wyniku.

4. �Mister� konia poci¹gowego
Jurorzy sk³adaj¹cy siê z zacnych znawców koni oceniaæ bêd¹

wygl¹d zewnêtrzny, sprawno�æ fizyczn¹ i stan zdrowia koni. Po
ogólnych oglêdzinach koni jury wy³oni �czteronog¹ piêkno�æ�.

Serdecznie zapraszamy wszystkich furmanów do wziêcia
udzia³u w naszych zawodach.

Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie udzia³u do 17
lutego 2004 r. pod nr 855 62 08.

W ka¿dej kategorii przyznawane bêd¹ trzy miejsca. Zwyciêz-
ców czekaj¹ ciekawe przydatne w tym zawodzie nagrody zarówno
dla koni jak i furmanów!!!

Fundacja Wspomagania Wsi, Program Ma³ych Dotacji, Bank Inicjatyw
Spo³eczno-Ekonomicznych

og³aszaj¹ konkurs grantowy realizowany
we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkañców

Bieda i �rodowisko Naturalne
czyli jak wykorzystaæ �rodowisko naturalne w dzia³aniach

na rzecz ograniczania biedy i wykluczenia spo³ecznego
w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim...

Na czym polega udzia³ w konkursie i kto mo¿e wzi¹æ w nim udzia³
- Udzia³ w konkursie polega na zg³oszeniu projektu, którego

celem bêdzie racjonalna ochrona i wykorzystanie zasobów �rodo-
wiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju
do ograniczenia biedy oraz zwalczania przyczyn ubóstwa (w tym
bezrobocia), a tak¿e przeciwdzia³ania pog³êbianiu siê bierno�ci i
bezradno�ci wobec trudnych sytuacji ¿yciowych mieszkañców.

- Organizacje sk³adaj¹ce wniosek musz¹ mieæ swoj¹ siedzibê na
terenie gminy, w której projekt bêdzie realizowany. O dotacje nie
mog¹ wystêpowaæ podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ dla zysku.

- W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ organizacje pozarz¹dowe,
stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, nie-
publiczne instytucje opiekuñczo wychowawcze, komitety spo-
³eczne, kluby pracy, organizacje m³odzie¿owe, �wietlice wiejskie,
organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a tak¿e so³ectwa, rady
so³eckie, parafie, ochotnicza stra¿ po¿arna, ko³a gospodyñ wiej-
skich i inne organizacje, które wyka¿¹ we wniosku, ¿e potrafi¹
osi¹gn¹æ cel konkursu. Ka¿da organizacja mo¿e z³o¿yæ tylko je-
den wniosek.

- Realizacja projektu powinna siê rozpocz¹æ po 31 lipca 2004r.
i nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 18 miesiêcy. Maksymalna kwota,
o któr¹ mo¿na siê ubiegaæ wynosi 10.000 z³otych, minimalna
3.000 z³otych.

Wniosek z dopiskiem �Bieda i �rodowisko� nale¿y prze-
s³aæ poczt¹ do 31 marca 2004 r. (decyduje data stempla pocz-
towego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellotiego 1, 01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygniêty do 10 czerwca 2004
W konkursie zostan¹ przyznane nagrody w wysoko�ci od 3.000

do 10.000 z³. £¹czna kwota nagród wyniesie maksymalnie 200.000
z³. Instytucjami finansuj¹cymi s¹: Program Ma³ych Dotacji, Fun-
dacja Wspomagania Wsi, BISE.

Dodatkowych informacji udziela Monika Slotwiñska-£ychota
pod numerem (+22) 636 25 70-75 lub adresem e-mail: mslotwin-
ska@fww.org.pl

Wójt Gminy Istebna
og³asza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego Nr 3 po³o¿onego w bu-
dynku Jaworzynka 692 wraz z udzia³em we w³asno�ci gruntu.

Przedmiotem przetargu jest lokal u¿ytkowy Nr 3 mieszcz¹cy
siê w budynku us³ugowym w Jaworzynka 692 (Centrum) o po-
wierzchni u¿ytkowej 158,07 m2 wraz z udzia³em w dzia³ce Nr 2118/
2 o powierzchni 0.0368 ha. Nieruchomo�æ jest zapisana w ksiêdze
wieczystej KW 40017 S¹du Rejonowego w Cieszynie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Istebna nieruchomo�æ  jest po³o¿ona w jednostce �Teren zabudo-
wy us³ugowej- us³ugi komercyjne 7 UC�.

Cena wywo³awcza wynosi 49.000,00 z³otych.
Przetarg odbêdzie siê dnia 12 marca 2004 r o godz. 13-tej w

Urzêdzie Gminy Istebna pok. 100. (telefon 8556087)
Lokal mo¿na ogl¹daæ 8 marca 2004 r od godz. 8oo do 14oo.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w

wysoko�ci 4.900 z³ najpó�niej do dnia 8 marca 2004 r na konto
Urzêdu Gminy Istebna w  Banku Spó³dzielczym w Ustroniu od-
dzia³ Istebna Nr 81291014 - 172 - 3800 - 2.

Uczestnik przetargu wp³acaj¹cy wadium do banku winien oka-
zaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do licytacji dowód
wp³aty wadium. Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³
przetarg zalicza siê na poczet ceny nabycia, pozosta³ym uczestni-
kom wadium zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi,
je¿eli osoba ustalona jako nabywca uchyli siê od zawarcia umowy.

Wójt Gminy Istebna
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GMINNE CENTRUM INFORMACJI
SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury / obok ko�cio³a / - sala nr 4, pierwsze piêtro.
Styczeñ � pierwszy miesi¹c nowego roku by³ zarazem drugim miesi¹cem dzia³alno�ci Gminnego Cen-

trum Informacji. Ze stanowisk komputerowych i dostêpu do Internetu skorzysta³o ponad 430 osób. £¹cznie od dnia otwarcia Cen-
trum skorzysta³o z tej oferty ju¿ ponad 660 mieszkañców gminy. Przeprowadzono równie¿ kilkana�cie rozmów indywidualnych, a
pracuj¹cy w Centrum sta¿y�ci udzielili wielu porad praktycznych mniej zaawansowanym u¿ytkownikom sprzêtu komputerowego.

W dniu 16.01.04 dwóch przedstawicieli Centrum wziê³o udzia³ w spotkaniu po�wiêconym wymianie do�wiadczeñ z innymi Gmin-
nymi Centrami Informacji dzia³aj¹cymi w naszym powiecie. Spotkanie odby³o siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Cieszynie.

W dniu 19.01.04 odby³o siê w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy � Filia w Bielsku � Bia³ej szkolenie o tematyce � �Poradnictwo
Zawodowe, Zak³adanie w³asnej firmy, Po�rednictwo Pracy�. Równie¿ tutaj nasze Centrum by³o reprezentowane przez dwie
osoby. W trakcie szkolenia by³a równie¿ mo¿liwo�æ wymiany do�wiadczeñ z Centrami dzia³aj¹cymi na ziemi ¿ywieckiej.

W dniach od 22 do 27.01.04 pracownik Centrum odby³ spotkania z dyrektorami szkó³ z terenu gminy m.in. Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych na Zaolziu, Gimnazjum oraz kilku szkó³ podstawowych. Wymieniono informacje i omówiono zasady przy-
sz³ej wspó³pracy. Dyrektorzy szkó³ wyrazili zgodê na informowanie  o dzia³alno�ci i ofercie Gminnego Centrum Informacji na
zebraniach dla rodziców dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do szkó³. W najbli¿szym czasie planowane jest nawi¹zanie podob-
nych kontaktów z pozosta³ymi szko³ami na naszym terenie.

W dniach 21, 22 i 23.01.04 pracownica Centrum pomaga³a przy organizacji �Spotkañ Op³atkowych dla Seniorów� organizowanych
w Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce przez Gminny O�rodek Kultury.

Centrum we wspó³pracy z Gminnym O�rodkiem Kultury przygotowywa³o materia³y informacyjne o gminie do Interaktywnego Przewod-
nika po Polsce. Wys³ano je do Serwisu Europoland.com w dniu 27.01.04. Pomaga³o równie¿ w redagowaniu kolejnego numeru �Naszej
Trójwsi�.

W dniu 1.02.04 odby³ siê XXIX Miêdzynarodowy Bieg Narciarski o Istebniañski Bruclik. Pracownicy Centrum pomagali przy
organizacji i przeprowadzeniu tej imprezy sportowej.

W miesi¹cu styczniu trwa³y zapisy na kursy � �Podstawy Obs³ugi Komputera� � prowadzony przez wolontariusza z pomoc¹
sta¿ysty � informatyka pracuj¹cego w Centrum  i �Podstawy Nauki Jêzyka Angielskiego po³¹czone z nauk¹ pisania na kompute-
rze�- prowadzony przez pracownika Centrum z pomoc¹ wolontariusza. Kursy s¹ bezp³atne. W zwi¹zku z du¿ym zainteresowa-
niem postanowiono prowadziæ kursy w kilku grupach. Wszyscy, którzy zg³osili siê za pó�no i nie zmie�cili siê w�ród zakwalifi-
kowanych do grup bêd¹ mogli skorzystaæ z  takich samych kursów w nastêpnym terminie.

W trakcie przygotowywania jest spotkanie informacyjne z pracodawcami z terenu gminy, którzy zatrudniaj¹ wiêksz¹ liczbê
pracowników. Wstêpny termin tego spotkania to 3.03.04 o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji. Planowa-
ny jest udzia³ przedstawiciela Powiatowego Urzêdu Pracy w Cieszynie a tematyka spotkania obejmowaæ bêdzie:

- po¿yczki na tworzenie miejsc pracy,
- refundacja organizacji prac interwencyjnych,
- refundacja organizacji prac w ramach umowy absolwenckiej,
- refundacja organizacji prac w ramach umowy o sta¿ absolwencki.
Wszelkie informacje zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ i przedsiêwziêciami Gminnego Centrum Informacji mo¿na uzyskaæ w siedzibie

Centrum jak równie¿ na stronie internetowej pod adresem: http://www.ug.istebna.pl
Opracowa³:  Jacek Kohut

CELE I MISJA:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

DELTA PARTNER w Cieszynie dzia³a od 1999 roku. G³ów-
nym celem Stowarzyszenia jest rozwój polskich ma³ych i
�rednich przedsiêbiorstw przez wykorzystanie szans, jakie
wi¹¿¹ siê z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej.

Celami Stowarzyszenia s¹ tak¿e zrównowa¿ony rozwój
lokalny i regionalny, promowanie idei partnerstwa trzech sek-
torów, przygotowanie w³adz samorz¹dowych do cz³onko-
stwa Polski w Unii Europejskiej.

KONTAKT:
Stowarzyszenie prowadzi biuro w Cieszynie przy ulicy

Bobreckiej 29, p. 326 (budynek Starostwa Powiatowego),
gdzie mo¿na uzyskaæ bezp³atn¹ informacjê dotycz¹c¹ pro-

gramów pomocowych skierowanych do sektora M�P oraz
samorz¹dów terytorialnych i organizacji pozarz¹dowych.

ADRES:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, p. 326
tel. +48 /33/ 851-04-44, w. 326, fax: w. 303
tel. kom. 608 070 604, 502 625 301
e-mail: swigdeltapartner@wp.pl
www: http://www.deltapartner.org.pl
NIP: 548-22-51-541; REGON: 072321060; KRS:

0000152941
KONTO: BPH/O Cieszyn nr: 81 1060 0076 0000 3200

0062 5091

STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA  INICJATYW
GOSPODARCZYCH  DELTA  PARTNER

Informacja dla w³a�cicieli ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Kronika  Policyjna
1. W dniu 30.12.03 r. na parkingu przy hotelu �Jano� w Jawo-

rzynce Krê¿elce ujawnione zosta³y dwa przypadki uszkodzenia mie-
nia. Jak ustalono, nieznany sprawca przebi³ opony w samochodzie
marki Opel Omega w³asno�ci mieszkañca Kozieg³ów oraz Daewoo
Lanos w³asno�ci mieszkañca Jaworzynki.

2. W dniu 23.01.04 r. ujawnione zosta³o w³amanie do pokoi ho-
telowych w Domu Wczasowym �Olza� w Jaworzynce. Nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y laptopa marki �DELL� oraz dwóch te-
lefonów komórkowych marki NOKIA 6310i na szkodê mieszkañ-
ców Warszawy.

3. W dniu 05.01.04 r. na Krzy¿owej w Jaworzynce patrol Stra¿y
Granicznej dokona³ zatrzymania mieszkañca Jaworzynki, który kie-
rowa³ samochodem marki Volkswagen Golf w stanie nietrze�wo�ci.

4. W dniu 10.01.04 r. na Jasnowicach powo¿¹cy zaprzêgiem kon-
nym znajduj¹c siê pod dzia³aniem alkoholu mieszkaniec Istebnej
uderzy³ w bok samochodu marki Honda HRV kierowanego przez
mieszkañca Giera³towic.

5. W dniu 12.01.04 r. mia³ miejsce po¿ar zabudowañ gospodar-
czych na Kikuli w Jaworzynce. Calkowitemu spaleniu uleg³y za-
budowania gospodarcze sk³adaj¹ce siê z obory, stodo³y oraz pod-
rêcznego warsztatu. Akcja ratownicza odbywa³a siê w skrajnie trud-
nych warunkach atmosferycznych.

6. W dniu 18.01.04 r. na Kubalonce zatrzymano mieszkañca Ty-
chów, który kierowa³ samochodem marki Volkswagen Jetta znaj-
duj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci, a ponadto nie posiadaj¹c op³aco-
nej sk³adki ubezpieczenia OC.

7. W dniu 09.01.04 r. w Koniakowie Centrum, w sklepie spo-
¿ywczym, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy ze skle-
powej kasy fiskalnej i pomimo dzielnej postawy personelu sklepo-
wego, który usi³owa³ zatrzymaæ sprawcê uda³o mu siê zbiec. Jak
ustalono, porusza³ siê wspólnie z innymi osobami samochodem na
�wiêtokrzyskich numerach rejestracyjnych.

8. W dniu 19.01.04 r. na Tartaku w Istebnej kieruj¹cy samocho-
dem Fiat Uno mieszkaniec Jaworzynki potr¹ci³ piesz¹, która wybie-
g³a na jezdnie zza autobusu. Piesz¹ z obra¿eniami cia³a przewiezio-
no na Oddzia³ Chirurgii Dzieciêcej Szpitala �l¹skiego w Cieszynie.

9. W dniu 21.01.04 r. na Andzio³ówce w Istebnej kieruj¹cy sa-
mochodem marki Audi 80 jad¹c od strony Wis³y straci³ panowanie
nad kierownic¹ i uderzy³ w stoj¹cy po przeciwleg³ej stronie drogi
samochód osobowy marki Citroen AX. W wyniku uderzenia obra-
¿eñ cia³a dozna³a pasa¿erka Citroena, która zosta³a przewieziona do
Szpitala �l¹skiego w Cieszynie na obserwacjê.

Opracowa³ aspirant Leszek Bujok

  Wykaz wyjazdów Jednostek OSP
  Gminy Istebna do po¿arów w 2003 r.

   OSP ISTEBNA
   Lp   data

1 11.01 Istebna Las - po¿ar samochodu osobowego
2 02.01 Istebna - Autobus w rowie
3 27.02 Istebna - po¿ar w Gimnazjum
4 09.03 Istebna Jasnowice - wypadek samochodowy
5 29.03 Istebna Tartak - wypompowanie wody z warsztatu
6 02.04 Istebna Mikszówka - po¿ar trawy
7 06.04 Istebna - powalone drzewo
8 17.04 Istebna - po¿ar suchej trawy
9 26.04 Koniaków Pietraszyna - po¿ar trawy

10 26.04 Zaolzie - po¿ar trawy
11 26.04 Istebna - po¿ar trawy
12 15.05 Istebna tartak - wypadek samochodowy

Podziêkowanie
Dziêkujê wszystkim stra¿akom Trójwsi, którzy brali udzia³ w

akcjach ratowniczych i po¿arach nie oszczêdzaj¹c czasu, nie
bacz¹c na niebezpieczeñstwo i czêsto nara¿aj¹c w³asne ¿ycie.

Komendant Gminny Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Istebnej, Jan Waszut

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania stra¿akom, s¹siadom, rodzinie

i znajomym za pomoc w gaszeniu po¿aru, za wykonane ju¿
prace porz¹dkowe, za wsparcie i s³owa otuchy

sk³ada: Rodzina �liwków z Koniakowa

13 25.05 Jasnowice - pompowanie wody przej�cie graniczne
14 03.08 Bukowiec - po¿ar �ció³ki le�nej
15 04.08 Rupienka - po¿ar sklepu
16 08.09 Istebna - po¿ar budynku mieszkalnego
17 21.09 Olecki - po¿ar lasu
18 23.09 Wilcze - po¿ar lasu
19 25.09 Szymcze - po¿ar transformatora
20 27.09 Jaworzynka Korbasy - usuwanie gniazda szerszeni
21 29.09 Istebna Mikszówka - po¿ar lasu
22 05.10 Istebna Wierch Czadeczka - po¿ar budynku mieszk.
23 10.10 Tokarzonka - samochód w rowie
24 24 10 Zapasieki - po¿ar stolarni
25 23 11 Istebna Polanka - pozostawienie ogniska bez nadzoru
26 04.12 Ochodzita - po¿ar trawy
27 11.12 Koniaków Cisowe - po¿ar stodo³y nieu¿ywanej
OSP Koniaków - wyje¿d¿ali 17 razy
OSP Zaolzie - wyje¿d¿ali 15 razy
OSP Jaworzynka - wyje¿d¿ali 8 razy
OSP Zapasieki - wyje¿d¿ali 3 razy

PRZYJMÊ DO PRACY W CHARAKTERZE PRACOWNIKA
ADMINISTRACJI BIUROWEJ W ZAK£ADACH MIÊSNYCH

W ISTEBNEJ
minimum wykszta³cenie �rednie, mile widziana znajomo�æ

komputera, wykszta³cenie wy¿sze,
mê¿czyzna z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by wojskowej.

Tel. 855 64 83 lub 855 65 69.

Wojewódzkie Centrum Pediatrii
�KUBALONKA� w Istebnej
nr tel. 855 71 28, 855 71 36

zaprasza mieszkañców gminy Istebna do korzystania
ze �wiadczeñ medycznych w zakresie:

- PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
- PORADNI ALERGOLOGICZNEJ
- PORADNI PULMONOLOGICZNEJ
- PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ
Zapewniamy:
- OBS£UGÊ O NAJWY¯SZYCH KWALIFIKACJACH
  ZAWODOWYCH
- NAJNOWOCZE�NIEJSZ¥ DIAGNOTYKÊ (USG, EKG,
  SPIROMETRIÊ, BADANIA LABORATORYJNE ITP.)
- NAJNOWOCZE�NIEJSZ¥ APARATURÊ
  REHABILITACYJN¥
- SZEROKI WACHLARZ KONSULTACJI
  SPECJALISTYCZNYCH
Wszystkie �wiadczenia uzale¿nione s¹ od rzeczywistych

potrzeb pacjenta, a nie od wyimiginowanych przez innych
�wiadczeniodawców limitów i ograniczeñ.
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    OCALMY  OD  ZAPOMNIENIA
Kontynuujemy cykl artyku³ów Jerzego Probosza, które dru-

kowa³ w �Gwiazdce Cieszyñskiej�.
Dzi� artyku³ �O tych, co z gór naszych odeszli...�, zamiesz-

czony by³ w numerze 84 z 1938 roku.

G. C. 1938 Nr. 84

O tych, co z gór naszych odeszli...
By³o ich niedu¿o, trzech tylko, ale kwiat najlepszy. Odda-

niem dobra najwiêkszego ¿ycia w³asnego dla Idei za�wiadczy-
li, ze góral nie tylko �dla chleba, panie, dla chleba� rzuca roz-
mi³e góry, ale rozumie wolno�ci zew.

Jan £ysek
Najwiêkszym z nich to Jan £ysek, porucznik-dowódca �l¹-

skiej Kompanii Legionów. Rzuca przeserdecznie ukochane gro-
nie, ¿egna przyczepion¹ do stoku �Czepczarskiego wyrszczku�
nisk¹ kurlaw¹ chatê-rodzicielkê, ¿egna siê z ojcem staruszkiem,
odsuwa od siebie roz¿alon¹ Hanusiê z³otow³os¹ sw¹ narzeczo-
n¹, a kiedy ta ³zami siê zalewa, swemu najwierniejszemu dru-
howi j¹ oddaje, czuwaæ mu nakazuj¹c, bowiem �tu próg ka¿dy
twierdz¹ bêdzie�. Rzuca pióro, które pierwsze s³awê góralsz-
czyzny �l¹skiej w �wiat szeroki ponios³o i prastar¹ gwarê góral-
sk¹ potomnym przekaza³o, rzuca �l¹ski zagon, który choæ naj-
m³odszy, najwiêcej przeora³ i idzie... idzie z ma³¹ garstk¹; - �sza-
leñcy� - mówi¹ ludzie - �gdó¿by te¿ tam sze³ frajwilig�, tak
�szaleñcy� - powiadaj¹ nieu�wiadomieni; tak, szaleñcy idei to
byli. Oni jak dawni Krzy¿owcy szli nowe przedmurze chrze�ci-
jañstwa budowaæ. Zostawi³ £ysek i sw¹ ukochan¹ �wysiodkê� w
tatowej zogrodzie, miejsce swych spotkañ z Muz¹ nie�mierteln¹;
zostawi³ szereg kart; rozpocz¹³ na nich kre�liæ gor¹ce s³owa, do-
koñczyæ czasu nie by³o, bo spieszy³o siê ofiary przewielkiej do-
pe³niæ. ¯ycie or³a góralskiego dorzucone zosta³o na o³tarz w za-
raniu czynu legionowego w dniu 5 listopada pod Polsk¹ Gór¹,
gdzie krwi¹ sw¹ serdeczn¹ okupi³ dla swych górali wolno�æ.

Przyszli nied³ugo w nasze okolice, przyszli w najbli¿sz¹ wiliê
do Jab³onkowa, ale jego ju¿ nie by³o. On wróci³ dopiero jako
wolny. Serce jego nie by³oby znios³o ca³ej poniewierki, ca³ej
gehenny utrapieñ towarzyszy broni. Dzi� spoczywa nad brze-
giem Olzy, u której �ród³a swe pierwsze cudne wierszyki noto-
wa³, a duch jego sprowadzi³ w zapad³e k¹ty najwiêkszego z pie-
�niarzy �l¹skich ��l¹zaka�. I zwi¹za³ Go przysiêg¹: Ty jak Jo-
zue biblijny do wolno�ci ich wyprowadzisz, bo godni s¹ tego!
Jêzyk, wiarê, strój i zwyczaje zachowali, ale opu�ciæ ich nie
�miesz! Szemraæ by zaczêli. Starga³ zdrowie, tchu brak³o do
gronia - poszed³ w doliny, ale wróci³ - za dwa lata! by strzec
�wiêto�ci, chroniæ dusz tysi¹ce góralskich i zostanie...

Za� nasienie w �wysiodce� tatowej zagrody zasiane; pie�ñ
gminna rozplenia siê licznie, pie�niarze siê rodz¹ na kamieniu...

Karol Kukuczka
Drugi, co z gór poszed³, do dzi� prawie nieznany; warto o

nim wspomnieæ. Nazywa³ siê Karol Kukuczka ze znanej rodzi-
ny zagrodniczej Kukuczków z osiedla �Bryjowie�. ¯o³nierz z
dziada pradziada, nikt Kukuczki nie-¿o³nierza pamiêta³ - nigdy!
Jego ojciec i piêciu braci - to wszystko ¿o³nierze, a nie byle
jacy, to broñ wyborowa, dragoni i u³ani, bo Kukuczkowie to
ch³opcy malowani. Ojciec s³u¿y³ w Krakowie i tam w Rzymie
polskim -jak mawia³ - pozosta³. Austriak! posadê mu dali, choæ
siê nie ³asi³, ale by³ dzielnym, a wracaæ do domu nie mia³ po co
-bieda by³a, ojciec nie móg³ napracowaæ, bo dzieci trzyna�cio-

ro. Jednego mia³ syna Karola i on gimnazjalista z pierwszymi
zg³osi³ siê w Oleandrach. Przechodzi³ wszystkie perypetie le-
gionowe, ale dobi³ go �kryzys� w koncentracyjnym obozie w
Marmarosz-Sziget. Oskar Zawisza - tak brzmia³ jego pseudo-
nim - zachorowa³ i ratunku dlañ nie by³o. Jego p³omienny duch
góralski nie zniós³ poniewierki; pod¹¿y³ na wieczno�æ, pow³o-
kê cia³a bia³a �mieræ (gru�lica) strawi³a.

Osieroci³ ¿onê i córeczkê, obie mieszkaj¹ w Piotrkowie.
Pamiêtam, jak w czasie pobytu legionistów w Jab³onkowie parê
razy Karol z dwoma kolegami odwiedza³ swego dziadka! Z �fraj-
wiligerów� �miali i natrz¹sali siê najwiêcej ci, co byli wówczas
�dajczfrojndlich�, ale obecnie im to nie szkodzi zajmowaæ t³u-
ste posady, czy te¿ pobieraæ sute emerytury z polskiego skarbu.

Jan Samiec
Trzeci szed³ pó�niej. Gdy tworzy³ siê czyn legionowy, on

by³ ma³ym; ojciec pad³ na wojnie, matka ze zgryzot i niedostat-
ku umar³a. Sierot¹ zosta³, ale nie na chwilê -ju¿ do �mierci.

Wychowywa³ go dziadek, daleko i szeroko po wszystkich
miejscach odpustowych znany �piewak Kuba Bielesz z Toka-
rzonki. Wnuk po jego córce Jan Samiec siê nazywa³. Ojciec by³
w Gródku przy Jab³onkowie... Pamiêtam: W pewien zimowy
dzieñ wcze�nie rano jechali�my obaj na nartach do szko³y. Z ko-
chanej �Gwiazdki�, która milsz¹ nam by³a czytank¹ni� wszyst-
kie szkolne �Tumlirzowe�, dowiedzieli�my siê o legionistach w
Szigle u Jab³onkowa. Samiec upar³ siê, ¿e tam pójdzie i uprosi³
mnie, jako najwiêcej zaufanego kolegê, by mu towarzyszyæ. Tor-
by szkolne schowali�my za �kierchowym pod pi³yrkym� i na
nartach pu�cili�my siê przez Jasnowice. Dotarli�my do celu.

W znanej nam fabryce w Szigle sta³ posterunek we wrotach
i nas nie wpu�ci³. Stali�my d³ugie mro�ne godziny twarzami do
sztachet przywarci, przebieraj¹c zmarzniêtymi w kyrpcach no-
gami, ¿¹dni zobaczyæ, czy nie ma miêdzy legionistami Sienkie-
wiczowskiego Longinusa czy legendarnego Zag³oby � ale nie
by³o. Tylko ma³ych Wo³odyjowskich by³o szwamie, lecz jesz-
cze bez czarnego - oczywista - w¹sika. Po zmianie warty przy-
szed³ po nas jaki� wojak. Samcowi oczy gorza³y. Dano nam
�komi�niaka� i zupy, ale do wojska nie wziêto. �Póki nale¿ycie
do szko³y, to siê nie da!� tak, Ojczyzno Matko, ile¿ wiernych
dzieci chcia³o zdj¹æ z Twej g³owy cierniow¹ koronê!

Wracali�my �z gañb¹�. W³a�ciwie Samiec, boja nie mia³em
chwilowo zamiaru swej matki opuszczaæ - by³em blisko spód-
nicy, a ojciec id¹c na wojnê, kaza³ matki s³uchaæ - to by³o �wiê-
tym. U Marekwicowego Krzy¿a na Wyrszczku wieczorem przy-
siêgli�my wspólnie o tym nikomu nie pisn¹æ. Ty� druhu nie po-
wiedzia³, ja po 23 latach dzi� pierwszy raz o tym wspominam,
wiem, ¿e mi tego za z³e nie we�miesz. Ty� zawdy by³ dobry!

Doczkali�my siê obaj w pierwszych gaczkach Wyzwolenia.
Ile to by³o rado�ci, Bo¿e, kiedy w jesieni 1918 roku na wiecu w
Cieszynie znale�li�my siê wolnymi. Po tylu cierpieniach, a my
nic nie wystoli, wstyd niezmierzony pali³ nam lica, w oczy ni-
komu patrzeæ ani je�æ nam siê nie chcia³o.

Lecz Wolno�æ nie by³a dostatecznie jeszcze okupiona. Chwil-
ka tylko wolno�ci b³ys³a i ju¿ j¹ mroki przys³oni³y. Brat Czech
po³kn¹æ chcia³ ca³e Teszinsko. Samiec pierwszy zg³osi³ siê do
milicji. S³uchy sz³y coraz gorsze: nasi siê cofaj¹. �Pieróna, ale
grónich im nie domy!�. Znale�li siê zdrajcy, co sprzedaæ wro-
gom chcielik¹sek ziemi �l¹skiej najpiêkniejszy - góry - z u�mie-
chu Boga stworzony. Przyszli w noc przed gromniczn¹ ukrad-
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kiem le�nymi �cie¿kami, tylko s³ugom arcyksiêcia znanym szla-
kiem, jak lisy zakradli siê i na najdalej wysuniêtej placówce w
gajówce na Pr¹dowcu chwycili Samca z karabinem, nawet strze-
liæ nie mia³ czasu. Spêtali go w sznury, bili a¿ przytomno�æ stra-
ci³, bo wi�æ ich do wsi nie chcia³. Mieli innych przewodników -
�oszkliwych� judaszy. Jednak nie wiod³o siê im. Wójta T. Le-
gierskiego nie zabrali. Sêp góralski czuwa³ i dowódcê w brzuch
ciê¿ko rani³. Uciekli. £up ma³y: jeden jeniec, kosztem trupa
dowódcy. To ich rozw�cieczy³o i m�cili siê na Janiczku Samcu.
Ile wówczas i pó�niej przez trzy d³ugie miesi¹ce w obozie kon-
centracyjnym w Hohensztacie na Morawach przecierpia³, to
opisaæ siê nie da w szczup³ej kronice - tom ca³y za ma³o. Wspo-
mnê koniec: ucieczkê. Wiê�niowie g³odowali, ale ca³ej porcji
chleba nie jedli, oszczêdzaj¹c na drogê. Wspólnie z jednym
koleg¹ z Bystrzycy �l¹skiej przerzucili przez wysoki kolczasty
p³ot w ciemn¹ noc plecaki z chlebem i odzie¿¹ i nago do³em
kloacznym i kana³em uciekli a¿ do rzeki, w zamro¿onej wodzie
siê obmyli, blisko dwa kilometry pêdzili po swe skarby, chleb i
ubranie stargane i boso przesz³o dwa tygodnie siê przekradali
noc¹ lasami w�ród ch³odu i g³odu. Przetrwali - twarda góralska
natura i rzadko spotykana przeogromna mi³o�æ Ojczyzny by³a
ich si³¹. W Bystrzycy przez jeden dzieñ spocz¹³ i dalej lasami
siê przekrada³ boso; �nieg zacz¹³ padaæ; dobrzy ludzie na Ba-
gieñcu kyrpców choæ dziurawych dali i wróci³ do swoich uko-
chanych groni. Czy dosyæ mu by³o?

z ¯ycia szkó³

Patrzeæ nie móg³ na �l¹sk rozdarty, s³uchaæ nie chcia³ wy-
rzekam na matkê pasibrzuchów i poszed³ do obcych na tu³acz-
kê. Dla niego pó³ �l¹ska to nie ca³a Ojczyzna; do Francji wy-
emigrowa³, choæ w domu ¿yæ mia³ przy czym, lubiany przez
wszystkich, powa¿any przez swego wychowawcê ks. pra³ata
Grima. Jako prezes m³odzie¿y, obiecuj¹cy poeta, Jan Samiec
poszed³, szczerze z ¿alem przez wszystkich ¿egnany, na tu³acz-
kê. Wolnej ca³ej Ojczyzny nie do¿y³; losy ¿ycia zagna³y go a¿
do legii cudzoziemskiej w Maroku, tam s³u¿y³ 10 lat i ju¿ mia³
wróciæ; cieszy³ siê, bo na Nowy Rok mieli go zwolniæ; a¿ w
dzieñ wigilijny pad³. Umar³ jako ¿o³nierz w ziemi cudzej, dale-
kiej i tam gor¹ce s³oñce marokañskie wybiela jego ko�ci.

Bracia - górale, na miejscu honorowym w parku przed ko-
�cio³em postawili�cie pomnik Stalmachowi, pierwszemu u�wia-
domicielowi narodowemu; pamiêci za� tych trzech góralskich
rycerzy bez skazy wystawcie pomnik w sercach waszych. Niech
wasze poczynania zawsze bêd¹ dobre, szlachetne, godne. Niech
¿al czy skarga na matkê siê nie wymyka z ust waszych. Oni szli,
cierpieli i umierali nie za pochwa³y, nie za ordery, ani odznacze-
nia, nie dla posady, ale dla wielkiej Idei. To te¿ pamiêæ ich niech
trwa w nas wiecznie, a posiewem ich krwi i ofiar bêd¹ nowi ryce-
rze, których bezgranicznego po�wiêcenia jeszcze nieraz potrze-
bowaæ bêdzie Ojczyzna, a do najwiêkszego po�wiêcenia dla Matki
jest zdolnym jedynie góral i nasz szary ch³op polski.

Góral           Jerzy Probosz

Podziêkowanie
W dniu 14 stycznia 2004r. na wyci¹gu �Marek� odby-

³a siê jak co roku Szkolna Spartakiada Zimowa dla
uczniów Szko³y Podstawowej nr l w w Koniakowie i jej
filii w Kosarzyskach.

Uczniowie brali udzia³ w nastêpuj¹cych konkurencjach :
slalom, biegi na nartach, rze�ba w �niegu i zjazd na �byle
czym� .Impreza by³a udana, wszyscy bawili siê �wietnie. Dy-
rekcja Szko³y dziêkuje P.Józefowi Waszutowi: w³a�cielowi
wyci¹gu �.Marek� za nieodp³atne udostêpnienie wyci¹gu i
wypo¿yczenie sprzêtu narciarskiego. Nieodp³atny przejazd
zapewni³ nam pan Czes³aw Polok. Wszyscy uczniowie s¹
bardzo wdziêczni. Nale¿y równie¿ podziêkowaæ pañstwu
Ma³gorzacie i Zbigniewowi Kawulokom z Piekarni Konia-
ków za darowiznê w postaci ko³aczyków.

Koñcowym akcentem Spartakiady by³o wrêczenie dyplo-
mów i nagród rzeczowych, których w wiêkszo�ci fundato-
rem by³ Urz¹d Gminy.

Wszystkim sponsorom bardzo dziêkujemy za wparcie i
okazanie dobrego serca.

mgr Iwona Ligocka zastêpca dyr. SP1 w Koniakowie

�Jase³ka� na Kubalonce
Nie ma nic piêkniejszego, ni¿ tradycja wspólnego �piewa-

nia i radowania siê z narodzin Pana Jezusa.
W dniu 25 stycznia 2004r. niczym wielka rodzina, mogli-

�my jeszcze raz skupiæ siê wokó³ ¿³óbka i prze¿yæ razem te naj-

wiêksz¹ tajemnicê. Jak¿e wiele rado�ci i g³êbokich wzruszeñ
dozna³y wtenczas dzieci przebywaj¹ce na leczeniu w Sanato-
rium na Kubalonce. A wszystko to za spraw¹ grupy oazowej z
Koniakowa oraz g³ównego re¿ysera i scenografa w jednej oso-
bie ksiêdza Krzysztofa Gworka.

Dziêkujemy wiêc, ¿e m³odzi arty�ci zechcieli podzieliæ siê z
nami nadziej¹ i weselem, jakie niesie narodzenie Bo¿ego Syna
w przedstawionych przez siebie �Jase³kach�, dostarczaj¹c na
d³ugo niezapomnianych prze¿yæ.

Dodatkow¹ atrakcj¹ dla chorych dzieci by³ wystêp Dzieciê-
cego Zespo³u Regionalnego �Mali Istebniocy� pod kierunkiem
pani Doroty Gazurek. Goszcz¹cy ju¿ kilka razy wcze�niej na
scenie Kubalonki zespó³ tym razem przedstawi³ zwyczaje po³a-
zowania i kolêdowania panuj¹ce w naszej Trójwsi.

Dziêkujemy wszystkim za stworzenie wzruszaj¹cej atmos-
fery i niepowtarzalnego nastroju.

Organizatorzy: A.K., M.P., J.K.
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z ̄ ycia gimnazjum
Nawi¹zuj¹c do spotkania ekologicznego klas III Gimna-

zjum, o którym pisali�my w poprzednim numerze �Naszej
Trójwsi� drukujemy poni¿ej wyró¿nion¹ pracê, po�wiêcon¹
tematyce ekologicznej.

Zielone bogactwo
Najwiêkszym kapita³em naturalnym naszego kraju jest las �

dom ro�lin i zwierz¹t, miejsce spacerów, ¿ywe sanatorium dla
chorych, zbawienie dla klimatu, ochrona przed powodziami.

Niestety Polska nie jest krajem bogatym w zielone bogactwo.
Pokrycie powierzchni lasem jest ni¿sze od �redniej Europy.
O prawdziwej warto�ci lasu decyduje jego wiek i jako�æ,

czyli sk³ad gatunkowy i warto�æ rocznego przyrostu. A z tym
wszystkim nie jest w polskich lasach najlepiej. By³y one przez
wiele lat nadmiernie eksploatowane, wskutek czego uleg³y �od-
m³odzeniu�, a to w przypadku lasu oznacza niekorzystn¹ zmia-
nê struktury.

Obliczono, ¿e jedna 600-letnia sosna produkuje w ci¹gu doby
tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób (1350 �
1800). 100 � letni buk w pe³nym �wietle w ci¹gu dnia wytwarza
1200 litrów tlenu na godzinê. Dopiero 2700 m³odych  drzewek
mo¿e wyprodukowaæ tê ilo�æ tlenu, co jedno stare. Nie mówmy
wiêc, ¿e zasadzenie paru m³odych drzew zrekompensuje stratê
starego!

Lasy uszkodzone ³atwo padaj¹ ³upem owadów, produkuj¹
nieporównywalnie mniej drewna. Dane Instytutu Badawczego
Le�nictwa wskazuj¹, ¿e w 1995r. jedynie 22% lasów w Polsce
mo¿na by³o uznaæ za nieuszkodzone.

Las to jednak nie tylko produkcja drewna i tlenu. Podobnie
jak muzyka ³agodzi obyczaje, tak wp³yw lasu ³agodzi klimat,
chroni od wiatru, sprowadza od¿ywcze deszcze. Je¿eli nie ma
lasu, to gleby ulegaj¹ przesuszeniu, spada poziom wody i zni-
kaj¹ gatunki wymagaj¹ce wilgotno�ci.

Zw³aszcza w górach znaczenie lasów jest ogromne. Zatrzy-
muj¹ jak g¹bka wodê sp³ywaj¹c¹ po stokach, korzenie drzew i
runa le�nego chroni¹ glebê przed erozj¹, a wodê przed zbyt szyb-
k¹ ucieczk¹ do morza, oraz zmniejszaj¹ ryzyko powodzi. Woda
wypuszczona przez drzewa do atmosfery zapewnia wokó³ lasu
odpowiedni¹ wilgotno�æ powietrza.

Drzewa s¹ jednym z najwspanialszych przejawów hojno�ci
natury. Zachwycaj¹ nas swoim piêknem, dostarczaj¹ schronie-
nia i po¿ywienia niezliczonym gatunkom istot, tak¿e nam lu-
dziom. Lecz w³a�nie przez nasze postêpowanie drzewa gin¹.
Je¿eli chcemy temu zaradziæ musimy siê nauczyæ nowego spoj-
rzenia na ¿ycie w lesie. Las nie mo¿e byæ tylko lasem gospodar-
czym. Cz³owiek nie jest panem przyrody, jest tylko jej czê�ci¹.

Lubimy przystrzy¿one trawniki, pomalowane ³awki w par-
ku i porz¹dek w lesie, gdzie nic siê nie marnuje, nie ma le¿¹-
cych, butwiej¹cych drzew. Nie zdajemy sobie na ogó³ sprawy z
tego, ¿e taki porz¹dek w przyrodzie zaprowadzony przez cz³o-
wieka nie jest w interesie natury, a ostatecznie i w naszym.
Wszystkie nasze problemy wynikaj¹ z ró¿nicy miêdzy tym, jak
dzia³a natura i tym jak my�li cz³owiek.

Ju¿ dzieci powinny pokochaæ las ró¿nogatunkowy, ró¿no-
wiekowy, z licznymi martwymi i powalonymi oraz stoj¹cymi
drzewami. Monotonny las gospodarczy, w którym usuwa siê
posusz i ka¿de zwalone lub martwe drzewo, nie mo¿e siê rów-

naæ z bogactwem ¿ycia w lesie, w którym pozostawiono natu-
rze wiêksze pole dzia³ania.

Równie¿ ludzie, którzy id¹ na spotkanie z przyrod¹, wol¹
ten las, w którym wszystko jest naturalne i nie widaæ dzia³añ
cz³owieka, poniewa¿ nie ma ¿adnego zagro¿enia ze strony mar-
twych drzew w normalnym zdrowym lesie. Przeciwnie, pozo-
stawienie k³ód zapewnia ogromne ilo�ci substancji pokarmowych,
którymi od¿ywiaj¹ siê ro�liny i zwierzêta. Wiele gatunków jest
�ci�le zwi¹zanych z pniami martwych drzew. Drzewo kszta³tuje
warunki siedliska wokó³ siebie, nieraz nawet setki lat po �mierci.
Stoj¹ce martwe pnie i k³ody le¿¹ce na dnie lasu zamieszkuje
ogromna liczba zwierz¹t, grzybów i mikroorganizmów.

Drzewa posiadaj¹ ró¿ne po¿yteczne substancje np. Le�ne fi-
toncydy, czyli olejki eteryczne lasu, które maj¹ dzia³anie bakterio-
bójcze, co oznacza i¿ zabijaj¹ bakterie oraz hamuj¹ ich rozwój.

Dlatego las pachnie oraz leczy. Naukowcy wykazali, ¿e w
promilu 60 metrów w �rodku lasu znajduje siê strefa bezbakte-
ryjna, czyli sterylna.

Tym, którzy siê dopiero ucz¹ jak traktowaæ las zapewne
pomóg³by wiersz ks. Jana Twardowskiego:

�Drzewa�
Brzozo nazbyt wie�niacza aby rosn¹c w mie�cie,
dyskretny grabie w sam raz na szpalery,
jarzêbino dla drozdów dzwoni¹cych i szpaków,
akacjo, z której nie z³ote, ale bia³e miody,
olcho co jedna masz przy li�ciach szyszki,
g³ogu co chronisz majówkê krewniaczkê s³owika,
jesionie co pierwszy tracisz li�cie zbli¿aj¹c nam jesieñ,

Popro�cie Matkê Bosk¹, aby�my po �mierci
w ka¿d¹ woln¹ sobotê chodzili po lesie,
bo niebo nie jest niebem, kiedy wyj�cia nie ma.

 Daria ADAMEK, kl. 3B
Gimnazjum w Istebnej

OG£OSZENIE
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Istebnej infor-

muje, ¿e zatrudni osobê �wiadcz¹c¹ specjalistyczne us³u-
gi opiekuñcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze mo¿e �wiadczyæ oso-
ba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pie-
lêgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, fizykotera-
peuty, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajêcio-
wego lub innego pokrewnego zawodu oraz co najmniej pó³-
roczny sta¿ pracy w zak³adzie psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W/w us³ugi mog¹
byæ �wiadczone przez osoby bez przygotowania zawodowe-
go ale posiadaj¹ce co najmniej roczny sta¿ pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby zainteresowane proszone s¹ o osobiste zg³oszenie
siê Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Istebnej w bu-
dynku Urzêdu Gminy, pokój 107 w godzinach pracy urzêdu
od 7,15 do 15,00 lub o kontakt telefoniczny tel. 8577649.

Kierownik GOPS
Teresa £acek
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DOP£ATY DLA ROLNIKÓW - ci¹g dalszy
Podstawowym warunkiem starania siê o uzyskanie dop³at bezpo�rednich jest posiadanie numeru gospodarstwa. Aby go uzy-

skaæ rolnik musi z³o¿yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
/ Biuro Powiatowe w Skoczowie z siedzib¹ w Miêdzy�wieciu /. Dopiero - posiadaj¹c ten numer rolnik mo¿e staraæ siê o przyzna-
nie dop³at bezpo�rednich. Numer ten bêdzie równie¿ potrzebny do za³atwienia wszelkich spraw w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Aby przygotowaæ rolników do nale¿ytego wype³nienia niezbêdnych wniosków, ARiMR organizuje szkolenia we wszyst-
kich so³ectwach gminy Istebna.

Kolejny raz przypomina siê o terminach szkoleñ na temat wype³niania wniosków o wpis do ewidencji swojego gospo-
darstwa oraz o przyznanie p³atno�ci obszarowych.

 Uwaga rolnicy!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawia Harmonogram szkoleñ na temat wype³niania wniosków

o wpis do ewidencji producentów i o przyznanie p³atno�ci obszarowych na rok gospodarczy 2004/2005r.

    Gmina                Miejscowo�æ           Miejsce                  Godzina                   Data         Nazwa miejscowo�ci
       objêtych spotkaniami

Istebna Istebna OSP 10.00 12.03.04 Istebna
Istebna Istebna OSP 10.00 13.03.04 Istebna
Istebna Koniaków OSP 10.00 19.03.04 Koniaków
Istebna Koniaków OSP 10.00 20.03.04 Koniaków
Istebna Jaworzynka OSP 10.00 26.03.04 Jaworzynka
Istebna Jaworzynka OSP 10.00 27.03.04 Jaworzynka

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej. Patronat medialny sprawuje - TVP Pro-
gram 1 i 3, Polskie Radio Program 1.

Cel konkursu: promocja zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w
procesie pracy gospodarstwach rolnych oraz wy³onienie go-
spodarstw maj¹cych osi¹gniêcia we wdra¿aniu tych zasad Wa-
runki Konkursu: Udzia³ w konkursie mog¹ braæ osoby prowa-
dz¹ce produkcyjn¹ dzia³alno�æ rolnicz¹, które wype³ni¹ for-
mularz zg³oszeniowy i przeka¿¹ go do dnia 1 marca do naj-
bli¿szej Placówki Terenowej KRUS w Cieszynie ul. Frysztac-
ka 20 (tel. 858-18-49) lub Oddzia³u KRUS w Bielsku-Bia³ej
ul. Listopadowa 56 (815-04-77 wew. 341). Szczegó³owe in-
formacje o warunkach udzia³u w Konkursie dostêpne s¹ we
wszystkich placówkach KRUS.

W zg³oszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane bêd¹

PTAKI WODNE NAD OLZ¥
Nad rzek¹ Olz¹ w Istebnej wystêpuje kilka gatunków pta-

ków zwi¹zanych �ci�le ze �rodowiskiem wodnym.
Najczê�ciej spotykanym gatunkiem jest kaczka krzy¿ów-

ka, trzymaj¹ca siê w stadkach po kilka osobników. Pod mo-
stami i w szczelinach skalnych gnie�dzi siê pluszcz i pliszka
górska. Nad Olzê zalatuj¹ tak¿e czaple siwe i brod�ce piskli-
we, a brzegi rzeki zasiedla kilka par egzotycznie ubarwio-
nych zimorodków.

Tekst i foto:
Jaros³aw Gil

Na zdjêciu samica kaczki krzy¿ówki.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Pañstwowa Inspekcja Pracy
oraz inni sygnatariusze porozumienia zawartego w dniu 6 marca 2001r.

w sprawie wspó³pracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w rolnictwie organizuj¹

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
�BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE�

elementy wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo pracy, miêdzy inny-
mi:

a) ³ad i porz¹dek w obrêbie podwórza,
b) stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym:

stan schodów i u¿ywanych drabin oraz instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych,

c) wyposa¿enie maszyn i urz¹dzeñ u¿ywanych w gospodar-
stwie w os³ony ruchomych czê�ci, podpory, i inne zabezpie-
czenia,

d) stan pilarek tarczowych,
e) warunki obs³ugi zwierz¹t gospodarskich,
f) stosowanie, stan i jako�æ �rodków ochrony osobistej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano CENNE NAGRO-

DY l WYRÓ¯NIENIA Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi
podczas Do¿ynek Prezydenckich w Spale.
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Ujec Pawe³ Polok od Bi³ka
odszed³ do wieczno�ci,

ale nie od nas � na zawsze
Motto: ...�Na tyle ¿yjemy, na ile jeste�my potrzebni drugim�

W wyj¹tkowo piêknej, zimowej scenerii w poniedzia³ek, dnia
5 stycznia 2004r. po¿egnali�my Ujca Paw³a z Jaworzynki. Któ¿
nie zna³ Ujca? Znali�my go wszyscy, nie tylko mieszkañcy Ja-
worzynki, ale ca³e spo³eczeñstwo Trójwsi i nie tylko. By³ zna-
nym twórc¹ ludowym, gawêdziarzem, kochaj¹cym swój region,
muzykê, taniec, strój i gwarê. Tê gwarê czyst¹ i piêkn¹, która

pozwala³a mu zwyciê¿aæ
i byæ nagradzanym w nie-
jednym konkursie gwary
ludowej. By³ prawdziwym
góralem z krwi i ko�ci.

Ujec Pawe³ by³ cz³o-
wiekiem wyj¹tkowo
otwartym na ludzi, by³
¿yczliwy i serdeczny. Nie
przeszed³ nigdy obok dru-
giego cz³owieka, by do
niego nie przemówiæ do-
brym s³owem, u�miech-
n¹æ siê, zapytaæ: Co nowe-
go? Co u was s³ychaæ? Jak
siê macie? Jak Wasze
zdrowie? Cechowa³a go
pogoda ducha, u�miech,

silne rêce i po�piech � zawsze �pieszy³ siê do swoich gospodar-
skich obowi¹zków, które wype³nia³y Mu czas w otoczeniu ko-
chaj¹cej rodziny. Nie by³o takiej pracy, na której by siê nie zna-
li. Ka¿dy wie, ¿e co chwycili do rêki, to zrobili solidnie � od
koszenia do szycia kyrpców. Ujec zawsze powiadali: �Nie lubiê
mitrê¿yæ chwilki, nawet w zimie siê nie nudzê�. Wszystko czy-
nili w imiê Pana, który nape³nia³ Jego my�li, kiedy tworzy³ wier-
sze, pisa³ wspomnienia z lat dzieciñstwa i m³odo�ci, opisywa³
piêkne krajobrazy i widoki z groni. Czêsto wspomina³ ukocha-
n¹ ¿onê Zuzannê (Koñcowiankê, pochodz¹c¹ z Istebnej), z któ-
r¹ wiele lat wystêpowa³ w Zespole Regionalnym �Jaworzyn-
ka�, a która odesz³a z tego �wiata kilka lat temu.

Spo�ród wielu mi³ych wspomnieñ z Jaworzynki utkwi³o mi
jedno, kiedy do Szko³y Podstawowej nr 1 zosta³ zaproszony
Ujec Polok na dzieñ powitania wiosny. Ciarki nas wszystkich
przechodzi³y, gdy Ujec zacz¹³ popisywaæ siê strzelaniem z bi-
cza. Przy tym strzelaniu charakterystycznie gwizda³ jak¹� me-
lodiê. Wszyscy z zapartym tchem przygl¹dali siê temu strzela-
niu, którego d�wiêki zapada³y gdzie� g³êboko w serca i dusze. I
byli�my dumni z tego, ¿e to w³a�nie tu Ujec nas tak zauroczy³.
Nigdy pó�niej ju¿ czego� takiego nie prze¿y³am.

Potem, kiedy choroba przyku³a Ujca do ³ó¿ka, pozosta³y
wspomnienia. Wspominali�my wyjazdy zespo³u i wycieczki do
£añcuta, Rzeszowa, w Bieszczady. Wspomina³ te¿, ¿e gdzie�

na strychu rodzinnego domu u Bi³ki pozosta³ jego d³ugi bicz.
Smutno zapyta³: �Ale kany tam z niygo gdo bydzie strzylo³?�.

Ujec odeszli... pozosta³a po Nim pamiêæ skromnego, dobre-
go, pracowitego, rozmi³owanego w naszych groniach górala.
Kiedy� wspomina³: �Mog³em zostaæ w �wiecie, ale wróci³am
tu, tak, tu, do beskidzkich groni, lasów, dolin� bo tu zostawi³
swoje serce, które tak bardzo umi³owa³o tê ma³¹ ojczyznê. Po-
zosta³ po Ujcu Pawle od Bi³ka trwa³y �lad w naszej góralskiej
kulturze, uczymy siê Ujcu od Was mi³o�ci, rado�ci i przywi¹za-
nia do tej naszej kultury, która jest cz¹stk¹ ogólnonarodowej
kultury, która pozwala nam przetrwaæ ró¿ne burze ¿yciowe i
niepowodzenia.

Ujcu Pawle, pozostaniesz na zawsze w�ród nas, w naszej
pamiêci i naszym umi³owaniu rodzinnych stron. Cze�æ Waszej
pamiêci!

Bogumi³a Kohut - Szymañska

I edycja konkursu plastycznego

�Babcia i Dziadek�
(�Matka i Tacik�)
I edycja konkursu plastycz-

nego dla dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych Gminy
Istebna pod has³em �Babcia

i Dziadek�(�Matka i Tacik�) zorganizowany przez Gminny O�ro-
dek Kultury w Istebnej zosta³ rozstrzygniêty. Wziê³o w nim udzia³
wiele prac wykonanych przez dzieci 6- letnie. Wymogiem ze stro-
ny organizatorów by³ fakt, ¿eby prace nadsy³ane na konkurs by³y
efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników.

Celem konkursu by³o pobudzanie i rozwijanie twórczej ak-
tywno�ci dzieci, ze szczególnym ukierunkowaniem na twórczo�æ
plastyczn¹. Twórczo�æ ta jako podstawowa forma ekspresji jest
wyrazem indywidualnego rozwoju psychicznego kszta³tuj¹cej
siê osobowo�ci.

W plastycznych �dzie³ach� dziecko tworzy w³asn¹ wizjê rze-
czywisto�ci, bez przestrzegania przyjêtych regu³ dotycz¹cych
np. planu, kompozycji, kolorystyki. W ten sposób uzewnêtrz-
nia swoje prze¿ycia, do�wiadczenia. Te bezpo�rednie prze¿ycia
dzieci dotycz¹ tak¿e m.in. wiêzów miêdzypokoleniowych, ich
korzeni. U�wiadomienie dzieciom roli jak¹ spe³niaj¹ �matka i
tacik� w ich ¿yciu powinno prowadziæ do nauki szacunku dla
starszych, podziêkowania im za trud, cierpliwo�æ i dobroæ.

Zadaniem dzieci by³a wypowied� w formie rysunku prezentuj¹-
ca zdarzenie z ich ¿ycia wi¹¿¹ce siê z tematem konkursowym.

Efektem konkursu by³a wystawa prac podczas �Noworocz-
nego Spotkania Op³atkowego� w Istebnej, Jaworzynce i Konia-
kowie w dniach 21-23.01.04.

Prace konkursowe ocenia³o jury powo³ane przez organizato-
ra. Ocena prac przebiega³a wg kryteriów:

* Cechy wytworu: trafno�æ, oryginalno�æ, niezwyk³o�æ, war-
to�æ estetyczna

* Reakcja psychiczna odbiorcy: mo¿e byæ skuteczne zdzi-
wienie, efekt powtórnej oceny, reakcja odbioru typu: �Chyba
bym na to nie wpad³�.

Oficjalne og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie na-
gród odbêdzie siê 16 lutego o godz16-tej na otwarciu wystawy
w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej, na któr¹ serdecznie
zapraszamy wszystkich uczestników.

W imieniu organizatora opracowa³a: mgr Maria Klimek
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Bardzo mi³ym zwyczajem w naszej gminie sta³y siê corocz-
ne Spotkanie Op³atkowe dla Seniorów. Organizuje je wspólnie
Gminny O�rodek Kultury, Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej i
Dyrekcja Przedszkola Gminnego w Istebnej.

Spotkania odby³y siê: w Istebnej 21.01. br., w Koniakowie
22.01 i w Jaworzynce 23.01.04r. w salach remiz OSP. We wszyst-
kich spotkaniach uczestniczy³a Pani Wójt Gminy Danuta Ra-
bin, która po oficjalnych powitaniach i ¿yczeniach podzieli³a
siê op³atkiem z ka¿d¹ osob¹ bêd¹c¹ na sali. By³a to okazja do
z³o¿enia osobistych ¿yczeñ i wymiany zdañ.

Przewodnicz¹ca Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej Pani
Franciszka Probosz i Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury Pani El¿-
bieta Legierska � Niewiadomska oraz So³tysi w poszczególnych wsiach
z³o¿yli tak¿e ¿yczenia wszystkim licznie zebranym Seniorom.

Przy suto zastawionych sto³ach, dziêki sponsorom i rodzi-
com dzieci z klas �0� mi³o up³ywa³ czas.

Muzykowa³a kapela �Wa³asi�, w Istebnej wyst¹pi³y dzieci z
kl. �0� pod kier. Pani Ma³gorzaty Kaczmarczyk i Anny Szczot-
ka oraz Dzieciêcy Zespó³ Regionalny �Mali Istebniocy� pod
kier. Doroty Gazurek. W Jaworzynce zatañczy³ i za�piewa³ Dzie-
ciêcy Zespó³ Regionalny �Czadeczka� pod. kier. pañ Ireny £a-
cek i Ma³gorzaty Ma³yjurek a w Koniakowie z ¿yczeniami no-
worocznymi i kolêdowaniem wyst¹pi³ Zespó³ Regionalny �Ma³y
Koniaków� pod kier. Urszuli Gruszki i dzieci z kl. �0� pod kier.
pañ Wiolety Kawulok i Janiny Kukuczka.

SPOTKANIE OP£ATKOWE DLA SENIORÓW  -  STYCZEÑ 2004 R.
Uroczysto�æ zbieg³a siê z Dniem Babci i Dniem Dziadka,

wiêc ¿yczeniom, ale tak¿e wspomnieniom towarzyszy³y wzru-
szenie i ogromna rado�æ i duma z popisu wnucz¹t � w zespo-
³ach i indywidualnie. Wspól-
ne �piewanie kolêd, indywi-
dualne popisy Seniorów i
pie�ñ �Ojcowski dom� za-
koñczy³y te mi³e, wzruszaj¹-
ce uroczysto�ci.

Organizatorzy dziêkuj¹
Sponsorom: Panu Stefanowi
Zawalskiemu � Firma �JAR
STIW�; Pañstwu Ma³gorza-
cie i Zbigniewowi Kawulo-
kom � Piekarnia w Koniako-
wie; Pañstwu Danucie i Fran-
ciszkowi Kawulokom � Pie-
karnia Istebna Centrum; Pa-
niom El¿biecie Dragon i An-
nie Probosz � Piekarnia Istebna Tartak; Panom Zdzis³awowi Le-
gierskiemu i Leszkowi Legierskiemu � Rze�nia Istebna; Pañ-
stwu Renacie i Andrzejowi Kamiñskim � Supermarket �REMA�.

Dziêkujemy rodzicom dzieci z kl. �0� z Istebnej i Koniako-
wa oraz rodzicom kl. II Szko³y Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
za przygotowanie smacznych ciast dla seniorów.

Krystyna Rucka
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Polecam przeczytaæ .........
Z rado�ci¹ przyjê³am kolejny Istebniañski Kalendarz 2004

z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa redagowany przez Józefa
Micha³ka przy wspó³pracy Stowarzyszenia Kulturalno-O�wia-
towego Na Groniach, Macierzy Ziemi Cieszyñskiej Ko³a w Isteb-
nej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. To bardzo wa¿ne,
¿e powstaj¹ kolejne drobne wydawnictwa uzupe³niaj¹ce luki w
miejscowej dokumentacji rodzinnej ziemi. Warto�ci¹ ponad
czasow¹ w tym kalendarzu s¹ wydawane fragmenty Kroniki
Szko³y na Zapasiekach pisanej przez Jana Traczewskiego. Na-
le¿y w tym miejscu podziêkowaæ te¿ Piotrowi Majeranowskie-
mu, który ocali³ te materia³y od zapomnienia. Wiele rado�ci
dostarczy³y  mi krótkie  artyku³y moich studentek Izabeli Maje-
ranowskiej oraz Agnieszki Bielesz. To rado�æ, kiedy widzi siê,
¿e zasiane ziarno  zaczyna kie³kowaæ. Nie ulega ¿adnej w¹tpli-
wo�ci, ¿e pomys³ Józefa Micha³ka opublikowania rezultatów
Konkursu o krzy¿ach i przydro¿nych kapliczkach by³ �wietny i
nale¿a³oby go kontynuowaæ. Duchow¹ uczt¹  jest poezja Cecy-
lii Suszki, która wzrusza sw¹ tre�ci¹. Bogactwo my�li skupia
tak¿e  poezja Moniki Micha³ek.  Warto by³oby  uzupe³niæ kolej-
ne kalendarze poezj¹ miejscowych ludowych poetów, aby m³o-
de pokolenie na zawsze pamiêta³o Antoniego Kretka, Micha³a
Juroszka, Franciszka Barona, Alojzego Poloka, Jana Probosza i
wielu, wielu innych. Cieszê siê, ¿e Janusz Juroszek podj¹³ siê
opracowania historii Ko³a Macierzy Ziemi Cieszyñskiej w Isteb-
nej. Doceniam ten trud, gdy¿ sama pisz¹c i dokumentuj¹c wiem
jaka to ciê¿ka praca. Jednak artyku³ ten budzi  wiele zastrze¿eñ
a przede wszystkim jeden podstawowy, ¿e to tylko  kilka  fak-
tów z historii  ko³a MZC i to z okresu miêdzywojennego a nie
historia istebniañskiego Ko³a. Artyku³ absolutnie nie wnosi
faktów z pocz¹tkowej ciekawej historii ko³a, bo jej po prostu
nie trzeba szukaæ w Opawie o czym autor ma prawo nie wie-
dzieæ. Mimo to cieszê siê, ¿e kolejny Kalendarz 2004 ujrza³
�wiat³o dzienne i niechaj pozostanie �wiat³em dla istebniañskich
górali wszystkich pokoleñ na zawsze.

Ma³gorzata Kiere�

JAKO CHAÑ DOWNI ZI£O SIE
W GRÓNIACH

Kohót u� spiywo, trzeja pram stawaæ i wo³aæ na Jana i Jwe-
wym, dyæ u� �warnie sie rozwidnio. Nejpryndzy sta³a ga�dzino,
wziyna putnie na wodym, pozgania³a ha�ników, umy³a sie, po-
rzyka³a i schyny³a z polyni patyki, w piecu nak³ad³a, szczypym
ro¿yna i �kroba³a ziymnioki.

Gazda narychtowo³ krymplicym, prziniós przetak z we³nom,
zasie³ na górym do wachówki po ³owies dlo kónich. Chnet ka¿-
dy by³ przi swoji robocie.

Pacho³ek chómónty namazo³, koniom w masztali nasu³ ³owsa
z siekanim do ¿³obu, kiere wciora narzezo³ na korbie, wóz wy-
kludzi³ z pociynio i pómóg wody prziniy�æ.

Cera Jewa chyny³a krowóm siana za ja�le, usztucha³a �wi-
nióm w szafliku i pu�ci³a m³adziynta z ³owciarnie.

Jano nejdeli spo³, bo nieskoro przisie³ du dómu, snoci by³
na zolytach i pram przed zganianim skiylsi sie prziwali³. W ty
piynty by³ jednako gotowy, chutki ³obu³ nogawice, zaposo³ rzy-
miyñ, nodkóncim ³okrynci³ kopyca, a rzymiyækym przipión
kyrpce, potym ³oblyk bruclik, a guniym powiesi³ na klinku w
siyni. W Kumorze zbiera³a sie Hana, �róty wyk³ad³a z tróch³y,
fortuch i fortusiek  chnet zapiyna, nogawiczki pozbiera³a, ko-
pytka by³y pod ³o¿nicom, a kyrpce za d�wiyrzami. Kabotek

Wkrótce w TEATRZE
im. A. Mickiewicza w Cieszynie

LUTY 2004
12 II 04 godz 17.00 �KONCERT WALENTYNKOWY� LO nr
1 i LO nr 2
13 II 04 godz. 19.00 Zofia Mierzyñska �WAKACJUSZKA�
EMILIA KRAKOWSKA
15 II 04 godz. 18.00 �WIECZÓR KARNAWA£OWY�
GRUPA MO CARTA
19 II 04 godz 19.00 M. Schisgal - �SPRÓBUJMY JESZCZE
RAZ� CEZARY ̄ AK, JOANNA ̄ Ó£KOWSKA

MARZEC 2004 r.
11 III 04 godz. 9.00 Wojciech Banas - �BARANKOWY GAIK�
11 III 04 godz. 10.30 Wojciech Bana� - �BARANKOWY GAIK�

DNI GLIWICKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO
16-19 III 2004 r.

16 III 04 godz. 20.00 - Jaques Offenbch - �ORFEUSZ W PIE-
KLE� go�cinnie: Gra¿yna Brodziñska, Maciej Niesio³owski,
Adam Zdunikowski
17 III 04 godz. 20.00 Maciej Niesio³owski - �Z BATUT¥  I HU-
MOREM� go�cinnie: Gra¿yna Brodziñska, Maciej Niesio³owski
18 III 04 godz. 20.00 Tom Snow - �FOOTLOOSE�
(�WRZUÆ LUZ�) - musical w II aktach
19 III 04 godz. 20.00 Jerry Herman - �HELLO,DOLLY!�
musical w II aktach
go�cinnie: Gra¿yna Brodziñska
ZESPÓ£ TEATRALNY PARAFII �W. EL¯BIETY
27 III 04r. godz. 16. 00 ,,MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ�
28 III 04r. godz. 16. 00 ,,MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ�
29 III 04r. godz. 16. 00 ,,MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ�
30 III 04r. godz. 16. 00 ,,MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ�
31 III 04r. godz. 16. 00 ,,MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ�

ZAPRASZAMY !

mia³a szumny, lymieæki i ³obujek siyroki, cierwiónym chara-
sym wysite, szpyndlik ji kupi³ galan na Bozistómpiyni. Warkoæ
zaplyt³a splatkom i ³odzio³a ³ochtu�kym, kacabajym zawiesi³a
na klinek, a siatkym zapastyrzi³a. Ch³apiec Micho³ siednó³ se
do kóntka na nolepie, potym ³odbywo³ swoje króliki.

Ku �niadaniu kany kiery przisie³, sto³ek se przistawi³ ku sto-
licy, wsiecy z jednej misy jedli drzewianymi warzechami nej-
pryndzyj kapustym  ze ziymniokami, potym sztuchanki, �pyr-
kom nama�cióne z mlykym, na ³obiod by³y kwaki, na wiecie-
rzym kapu�nica abo kurzina. W niedzielym na rano by³y pole-
�niki, na po³ednie polywka w mlyku i miynso, a na wieciór pla-
cek ze syrym.

Baby przez dziyñ przynd³y kóndziel na kolewrotkach, stare
na wrzecionkach, wieciór mota³y nitki, ³ociec po³oto³ ch³apci-
skóm kyrpce, pacowo³  i strugo³ siyndzio³y, drzy³ �ciypy, �cipo³
patyki. Tacik w sómsieku dlo ³owiec naskubali siana, wioli wie-
jaækóm na gumnie ³owies, na jor ³orali, w³ócili i sioli jarzinym.

Dziywki wieciór zrobi³y skubaækym, pacho³cy grali na jar-
ganach i hókali sie z galankami, dziywki stare bojtki spiywa³y,
a wsiecki umia³y na pamiynæ.

Chañ downi to by³y ciasy, ubogi ale wiesio³e, ka¿dy wie-
dzio³ jako robota mu patrzi i jaki je jego miejsce na �wiecie.

Materia³y te zaczerpnê³am z ZARANIA  �L¥SKIEGO
(kwartalnik literacki), rok V zeszyt 4, Ernestyna �wibówna, Ma-
teria³y ludoznawcze, s. 151-152

Opracowa³a mgr Dorota Gazurek
GOK Istebna
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SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT

KATEGORIA - (Dziewczyny - klasa I - II rocznik 1995 - 96)

   M-CE       NR        NAZWISKO I IMIÊ                  MIEJSCOWO�Æ                 CZAS
1 201 KLUZ NATALIA DOLNA £OMNA 02:32,1
2 202 SUSZKA MARTYNA ISTEBNA 03:48,5
3 203 £ACEK TERESA JAWORZYNKA 03:52,1

KATEGORIA - (Dziewczyny - klasa III - IV rocznik 1993 - 94)
1 228 HULAWY DOMINIKA ISTEBNA 03:41,8
2 221 MAZUR JOLA DOLNA £OMNA 03:50,6
3 227 LEGIERSKA ANNA ISTEBNA 04:58,2
4 224 LIGOCKA OLA JAWORZYNKA 05:11,6
5 226 MICHA£EK KATARZYNA ISTEBNA 06:04,7
6 223 ZWIAS JOANNA WIS£A 06:06,4
7 222 BYRDY EWELINA KLIMCZOK 06:18,6
8 230 SUS PATRYCJA PRZESCHLEBIE 07:58,5
9 231 NACZYÑSKA EWELINA PRZESCHLEBIE 09:28,2

10 229 K£ACZKA SANDRA PRZESCHLEBIE 09:30,5
11 225 ZOGATA IZABELA ISTEBNA 09:54,1

KATEGORIA - (Dziewczyny - klasa V - VI rocznik 1991 - 92)
1 271 KLUZ MAGDA DOLANA £OMNA 11:56,6
2 279 KAWULOK KATARZYNA ISTEBNA 12:02,7
3 278 CZEPCZOR JUDYTA ISTEBNA 13:32,6
4 282 SZWARNÓG JOLANTA WI�NIOWA 13:43,9
5 272 KILIAN ELZBIETA ISTEBNA 13:46,7

6 274 KRYPCZYK MAGDA MARKLOWICE 13:52,6
7 276 WYLE¯O£ MAGDALENA PRZESCHLEBIE 14:22,4
8 280 KLIMOSZ EDYTA ISTEBNA 14:28,1
9 275 MITKO ALEKSANDRA MARKLOWICE 16:26,4

10 281 MURZYN KINGA WI�NIOWA 16:50,3
11 277 SZYGU£A IZABELA PRZESCHLEBIE 19:53,0

KATEGORIA - (Ch³opcy - klasa I - II rocznik 1995 - 96)
1 211 HARATYK MICHA£ DOLNA £OMNA 02:38,3
2 213 SOSNA PAWE£ WODZIS£AW 02:58,2
3 212 HULAWY DAMIAN ISTEBNA 03:31,0
4 214 JA£OWICZOR ANDRZEJ ISTEBNA 03:56,5
5 216 MICHA£EK MIKO£AJ JAWORZYNKA 04:15,4
6 215 JA£OWICZOR DAREK ISTEBNA 05:39,6

KATEGORIA - (Ch³opcy - klasa III - IV rocznik 1993 - 94)
1 243 DANIEL TEOFIL MOSTY 04:13,7
2 244 OTO SWIDER TRZYNIEC 04:20,7
3 242 HÓTA DOMINIK DOLNA £OMNA 04:23,5
4 253 MAREK PARZIK TRZYNIEC 04:27,8

XXIX Miêdzynarodowy Bieg Narciarski
�O Istebniañski Bruclik�

1 luty 2004 Istebna - Kubalonka�
W niedzielê 1 lutego 2004 r. na trasach COS Kubalonka

odby³y siê tradycyjne zawody w biegach narciarskich �O
Istebniañski Bruclik�.

Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e impreza cieszy siê ogromnym
powodzeniem w�ród zawodników, którzy licznie dojechali z
ca³ego kraju a nawet z zagranicy.

Na starcie stanê³o 274 zawodników w 17 kategoriach wie-
kowych.

Przy licznie zgromadzonej widowni zawodnicy zmagali siê
na doskonale przygotowanych trasach. Oto wyniki:
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SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT
5 241 KLUZ JAKUB DOLNA £OMNA 04:41,9
6 252 KONRAD GAZUREK SP 2 ZAOLZIE 05:07,3
7 247 SERGIUSZ PORÊBSKI ISTEBNA 05:29,4
8 248 WOJCIECH JUROSZEK ISTEBNA 05:31,1
9 256 JUROSZEK KAMIL ISTEBNA 05:34,4

10 257 KRZYSZTOF S£OWIK ISTEBNA 05:44,0
11 233 POLOK PATRYK ISTEBNA 05:52,1
12 249 KRZYSZTOF KUKUCZKA ISTEBNA 05:58,9
13 232 SUSZKA JAKUB ISTEBNA 05:59,0
14 245 ZENEK DAWID ISTEBNA 06:12,8
15 246 KOHUT TOMASZ ISTEBNA 06:25,8
16 250 BOLES£AW MAREKWICA ISTEBNA 06:32,4

17 258 HELLER TOMASZ JAWORZYNKA 06:32,4
18 251 MATEUSZ MAREKWICA ISTEBNA 07:44,3
19 259 MA£YJUREK PRZEMEK JAWORZYNKA 07:49,0
20 254 KOWOLIK PATRYT PRZESCHLEBIE 08:16,9
21 255 HOSN ARTUR PRZESCHLEBIE 11:58,8

KATEGORIA - (Ch³opcy - klasa V - VI rocznik 1991 - 92)
1 298 LIGOCKI MATEUSZ ISTEBNA 10:43,6
2 320 CIESLAR PAWE£ WIS£A 11:23,6
3 319 STRUCK MICHA£ KLIMCZOK 11:52,0
4 305 BAB RAFA£ ISTEBNA 11:56,5
5 292 PILCH JANUSZ WIS£A 12:03,4
6 307 HARATYK BART£OMIEJ ISTEBNA 12:33,4
7 306 KRÊ¯ELOK JAN ISTEBNA 12:34,7
8 318 KLISZ PAWE£ KLIMCZOK 12:38,4
9 317 ZWIAS JAROS£AW WIS£A 12:45,7

10 304 WAWRZACZ JAN ISTEBNA 12:46,0
11 313 WOLNY MARCIN ISTEBNA 12:58,5
12 310 NOWAK ARKADIUSZ ISTEBNA 13:02,0
13 315 KACZMARZYK TOMASZ ISTEBNA 13:09,5
14 314 LEGIERSKI ADRIAN ISTEBNA 13:11,8
15 311 MICHA£EK DAWID ISTEBNA 13:23,1
16 296 CIESLAR ADAM ISTEBNA 13:25,5
17 293 MURZYNA PRZEMYSLAW WI�NIOWA 14:04,6
18 309 SITKO PRZEMYSLAW MARKLOWICE 14:07,4
19 316 KAWULOK MATEUSZ JAWORZYNKA 14:11,0
20 308 WAC£AWIK DAWID MARKLOWICE 14:25,2
21 303 PASTERKA JANUSZ ISTEBNA 14:37,0
22 297 MATUSZNY RAFA£ WIS£A 14:44,8
23 312 BAB MARCIN ISTEBNA 14:45,3
24 290 DOMAÑSKI PRZEMYS£AW WODZIS£AW 14:50,2

25 300 KOWOL ARIEL WODZIS£AW 15:02,9
26 301 ZABROWSKI SEBASTIAN WODZIS£AW 15:43,4
27 299 MICZEK PAWE£ WODZIS£AW 15:46,2
28 294 ZAJAC PAWE£ WI�NIOWA 15:48,8
29 302 D¥BKOWSKI MATEUSZ WODZIS£AW 15:49,6
30 291 MUSUR JAKUB JAWORZYNKA 15:56,0
31 295 BUJOK JAN ISTEBNA 16:33,3
32 321 KASZAR BART£OMIEJ JAWORZYNKA 18:43,3

KATEGORIA - (Dziewczyny - Gimnazjum rocznik 1988 - 90)
1 147 STONAWSKA MARTINA DOLNA £OMNA 11:01,1
2 142 ZAWADA AGNIESZKA ISTEBNA 11:16,4
3 153 KAWULOK DOROTA TRZYNIEC 11:23,9
4 159 BIESZCZAD KINGA BYSTRA 11:44,9
5 146 LIGOCKA MAGDALENA ISTEBNA 11:49,3
6 160 SZYMCZAK BEATA BYSTRA 11:52,9
7 150 BUDNIEWSKA MAGDALENA MARKLOWICE 11:56,1
8 149 NITNER MARTYNA MARKLOWICE 12:04,7
9 148 MAREK AGATA MARKLOWICE 12:06,2

10 144 S£OWIOK ANNA WIS£A 12:18,0
11 152 KAWULOK BEATA TRZYNIEC 12:21,5
12 141 KUBALOK KATARZYNA ISTEBNA 12:26,1
13 156 HODUREK BEATA WI�NIOWA 12:45,2
14 157 OLEJARZ SYLWIA WI�NIOWA 13:02,9
15 143 SOSNA JULIA WODZIS£AW 15:02,0
16 154 TEOFIL MONIKA MOSTY 15:28,9
17 145 KA£UZA NATALIA PRZESCHLEBIE 16:02,6
18 155 SZWARNÓG ANNA WI�NIOWA 16:20,3
19 158 KOWAL JUSTYNA WI�NIOWA 16:55,7
20 151 MITKO JUSTYNA MARKLOWICE 19:55,7

KATEGORIA - (Ch³opcy - Gimnazjum rocznik 1988 - 90)
1 192 HLUCHNIK KRZYSZTOF MARKLOWICE 10:21,3
2 197 GAZUREK SEBASTIAN JAWORZYNKA 10:21,9
3 193 SIKORA TOMASZ ISTEBNA 10:40,3
4 178 STEC KRZYSZTOF BYSTRA 10:50,0
5 182 KAWULOK JÓZEF ISTEBNA 10:54,5
6 186 RYBAK SZYMON MARKLOWICE 11:02,2
7 198 SIKORA PIOTR JAWORZYNKA 11:23,8
8 180 CZUDEK MICHA£ MOSTY 11:25,2
9 177 KRECZMER MAREK BYSTRA 11:39,4

10 183 KLIMOSZ SZYMON ISTEBNA 11:51,7
11 188 SALACH ROBERT MARKLOWICE 11:53,4
12 191 JOJKO ROBERT MARKLOWICE 11:59,3
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13 200 FRONCEK KAZIMIERZ WODZIS£AW 12:19,4
14 176 BRYGO£A KORNEL WI�NIOWA 12:20,6
15 194 LYSEK JAN DOLNA £OMNA 12:24,7
16 190 KAWULOK HENRYK JAWORZYNKA 12:32,7
17 189 FOJCIK KRZYSZTOF MARKLOWICE 12:41,1
18 196 CZEPCZOR KAMIL ISTEBNA 12:45,3
19 174 £ACNY DARIUSZ WI�NIOWA 13:00,1
20 179 KLISZ PIOTR BYSTRA 13:08,9
21 185 NOWAK RAFA£ ISTEBNA 13:24,4
22 181 PORÊBSKI ANDRZEJ ISTEBNA 13:31,9
23 184 �WIETY DANIEL WIS£A 13:35,6
24 175 JAMRÓZ GRZEGORZ WI�NIOWA 14:18,3
25 199 WYLE¯O£ ROBERT PRZESCHLEBIE 15:36,4
26 187 SOSNA ARKADIUSZ MARKLOWICE 16:33,6
27 195 BURY S£AWOMIR ISTEBNA 17:13,4

KATEGORIA - (Kobiety - 0d 17 do 19 lat rocznik 1985 - 87)
1 119 GLUBIESZ ANNA KOWALE OLECKIE 18:05,8
2 118 KUBALOK WERONIKA ISTEBNA 19:40,6
3 116 �LIWKA DARIA USTROÑ 20:44,3
4 120 BRONCEK INGA WODZIS£AW 20:55,1
5 117 BIELESZ IWONA PRZESCHLEBIE 25:42,8

KATEGORIA - (Kobiety - 0d 20 do 35 lat rocznik 1970 - 84)
1 122 KOWALCZYK JUSTYNA KASINA WIELKA 16:17,9
2 123 KISZCZYMAÑCZAK A. BYSTRA 18:31,0
3 124 LEGIERSKA MONIKA ISTEBNA 18:47,2
4 125 LEGIERSKA MARIA ISTEBNA 20:58,2
5 121 KUREK ANNA CZELAD� 31:24,9

KATEGORIA - (Kobiety - powy¿ej 35 lat rocznik 1969 i starsze)
1 130 LIGOCKI DANUTA ISTEBNA 19:53,4
2 129 JARECKA GRA¯YNA BIELSKO B 23:01,8
3 137 JUROSZEK TERESA KONIAKÓW 23:44,0
4 135 BANASIAK ALICJA BIELSKO B 25:21,6
5 133 KALETA DANUTA HRADEK 28:40,1
6 171 BIEDNAR MARIA RYKWA£D 30:30,9
7 134 JAKIE£EK JOLANTA KOZY 31:36,5
8 132 MERTA HALINA CZELAD� 41:15,9

KATEGORIA - (Mê¿czy�ni - 0d 17 do 19 lat rocznik 1985 - 87)
2 8 KLUCHNIK MARIUSZ MARKLOWICE 52:16,5
3 6 WALUS DAWID WIS£A USTRONIANKA 53:00,7
4 3 MICHA£EK MARIUSZ ISTEBNA 53:29,2
5 2 JA£OWICZOR S£AWOMIR JAWORZYNKA 56:28,6
6 9 KOBIELUSZ MICHA£ ISTEBNA 57:47,6
7 7 SMUDA ARTUR MARKLOWICE 1:00:17.4
8 11 GAZUR PAWE£ ISTEBNA 1:00:21.5
9 4 ¯YREK STANISLAW ISTEBNA

10 5 JAKIE£EK MARIUSZ KOZY
11 10 ZOWADA MARIUSZ ISTEBNA

KATEGORIA - (Mê¿czy�ni - 0d 20 do 29 lat rocznik 1975 - 84)
1 22 KRECZMER MACIEJ Z£ATNA 49:59,2
2 23 MOJE�CIK WOJCIECH JAWORZYNKA 50:03,7
3 31 �LIWKA PIOTR USTROÑ 51:16,3
4 29 SIKORA JAKUB GIROWA 51:29,5
5 24 PILCH PIOTR WIS£A 54:25,0
6 28 �BARTOSIEWICZ MARCIN� LEGNICA LUBIN 55:25,5
7 27 S£OBODZIAN EUGENIUSZ RACIBÓ¯ 1:09:49.2
8 21 MAZUR MARCIN CZELAD� 1:10:34.5

9 30 JARECKI SEBASTIAN BIELSKO B 1:13:25.9
10 25 HYRNIK WOJCIECH TYCHY 1:19:38.6
11 32 �SOKULSKI WOJCIECH JASTRZEBIE 1:23:35.5
12 26 MA£YJUREK ARKADIUSZ TRÓJWIE� ISTEBNA

KATEGORIA - (Mê¿czy�ni - 0d 30 do 39 lat rocznik 1965 - 74)
1 324 KRÊ¯ELOK Janusz LALIKI 49:57,5
2 322 RENE SIKORA CZECHY 53:17,6
3 325 GAZUREK HENRYK ISTEBNA 54:42,5
4 328 GORZO£KA STANIS£AW USTROÑ 57:29,2
5 342 GRYCWOR KAZIMIERZ CIECHOWICE 1:00:05.1
6 343 JUROSZEK JÓZEF KONIAKÓW 1:07:39.5
7 330 MIECH ANDRZEJ SKOCZÓW 1:16:44.2
8 326 CZARNETA ARTUR RUBNIK 1:17:48.0
9 341 BRUDNY GRZEGORZ PSZCZYNA 1:35:55.8

10 323 PO�PIECH ANDRZEJ MYS£OWICE 1:54:23.0

KATEGORIA - (Mê¿czy�ni - 0d 40 do 49 lat rocznik 1955 - 64)
1 61 KAWULOK ZBIGNIEW DOLNA £OMNA 36:37,2
2 67 KOPROWSKI EDWARD MYSLOWICE 36:56,1
3 48 RAK ANDRZEJ ZWARDOÑ 37:58,8
4 64 ALU� W£ODZIMIERZ BIELSKO B 39:01,5
5 59 NIEPOKÓJ JÓZEF SANOK 39:02,7
6 65 JACHYNEK PIOTR BIELSKO B 40:18,0
7 62 KAWULOK STANIS£AW DOLNA £OMNA 41:10,0
8 63 POREBSKI PIOTR RYBNIK 41:51,5
9 47 FIRLEJ KAZIMIERZ ZYWIEC 42:33,6

10 49 HARATYK BOLES£AW KONIAKÓW 42:49,6
11 66 SIWCZYK ANDRZEJ CHWA£OWICE 44:43,5
12 72 K£Y� STANIS£AW BYTOM 47:08,5
13 51 ZIELIÑSKI TEOFIL LEGNICA LUBIN 48:06,7
14 71 KASOLIK ZYGMUNT KÊTY 48:28,3
15 56 KAWULOK PIOTR GRODZIEC SL 48:34,1
16 46 GARNCARZ ADOLF USTROÑ 50:18,0
17 69 SPILOK TADEUSZ USTROÑ 50:40,2
18 58 GRZESIK ANDRZEJ SOSNOWIEC 50:47,1
19 68 SIKORA ROMAN CZECHY 51:14,6
22 55 PAJAKOWSKI MACIEJ ¯YWIEC 56:43,3
23 60 SZAOTKA KRYSTIAN ZAGON 57:13,7
24 75 NOGAS KRZYSZTOF KATOWICE 59:11,8
25 52 KOPEÆ JERZY LEGNICA LUBIN 60:43.5
26 50 ROJEK CZES£AW LEGNICA LUBIN 61:01.2
27 70 PAPROCKI ADAM CIESZYN 62:00.0

KATEGORIA - (Mê¿czy�ni - 0d 50 do 59 lat rocznik 1945 - 54)
1 98 PLACZEK JAN MOSTY 40:04,9
2 90 RADOMSKI ZBIGNIEW BIELSKO 40:32,7
3 89 SUCHY FRANCISZEK BIELSKO 41:13,1
4 93 SIKORA STEFAN BIELSKO 41:35,5
5 331 KLI� JAS BIELSKO 42:15,8
6 95 HYRNIK KAZIMIERZ TYCHY 44:25,3
7 340 SITEK RYSZARD RADLIN 45:53,4
8 77 CZAJECKI MARCELI CZELAD¯ 47:12,9
9 73 FIGURA ANDRZEJ 47:19,8

10 91 TWORDY ZDZIS£AW STRZELCE OPOLSKIE 47:37,4
11 74 WÊGLEWSKI RYSZARD 49:11,2
12 79 MAZUR WALDEMAR CZELAD¯ 50:16,8
13 334 BARTOSIEWICZ JAN 50:24,4
14 68 SIKORA ROMAN CZECHY 51:14,6
15 80 PADLEWSKI KAZIMIERZ CZELAD¯ 51:16,6
16 333 RUBAN HENRYK LEGNICA LUBIN 51:36,1
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17 97 CHMIEL JERZY WIS£A 52:23,8
18 84 CHOJNACKI STANIS£AW CZELAD¯ 53:53,6
19 78 WILK TADEUSZ CZELAD¯ 54:40,7
20 88 ADAMKIEWICZ KAZIMIERZ PIEKARY �L. 55:11,3
21 81 BALBUS MICHA£ CZELAD¯ 55:21,2
22 76 WÓJTOWICZ JAN CZELAD¯ 55:24,5
23 338 LIPIÑSKI MAREK KOZY 56:17,5

24 100 LES£AW PABIS BIELSKO 56:40,6
25 99 KUBICA KAZIMIERZ BIELSKO 56:56,8
26 87 KOCHANOWSKI LESZEK BYTOM 57:38,0
27 94 S£OWIOCZEK JÓZEF JAB£ONKÓW 58:44,7
28 85 TCHÓRZ HENRYK WARSZOWICE 1:01:12.8
29 332 KAPO£KA KORNELIUSZ USTROÑ 1:03:13.1
30 96 MAGNOWSKI ZBIGNIEW WIS£A 1:06:14.5
31 339 CZEKARSKI STANIS£AW SOSNOWIEC 1:09:41.5
32 X TOMALIK Jerzy BYSTRA 1:10:21.2
33 337 JARZÊBSKI STANIS£AW LEGNICA LUBIN 1:12:55.7
34 335 POPOWICZ TADEUSZ LEGNICA LUBIN 1:13:00.0
35 336 BURSA KRZYSZTOF LEGNICA LUBIN 1:15:10.7
36 X WIDNA EUGENIUSZ BIELSKO 1:17:32.7
37 83 KRZEMIÑSKI ZYGMUNT CZELAD¯ 1:22:42.7
38 344 SUSZKA STANIS£AW ISTEBNA 1:32:11.3
39 82 LEKS KRZYSZTOF CZELAD¯ 1:41:41.6

KATEGORIA - (Mê¿czy�ni - Powy¿ej 60 lat rocznik 1944 i starsi)
1 163 GORZO£KA PAWE£ JAWORZYNKA 19:18,3
2 110 KALETA KAROL HRADEK 21:27,8

3 351 SIELSKI NORBERT RYBNIK 24:32,2
4 167 DZIDA EUGENIUSZ SKOCZÓW 24:36,1
5 164 LEGIERSKI KORNELIUSZ KONIAKÓW 25:03,2
6 102 MAJCHERCZYK WAC£AW CZELAD� 25:24,6
7 103 WARTAK JAN CZELAD� 25:46,8
8 170 WISE£KA ANDRZEJ CZESTOCHOWA 25:59,0
9 105 MIKO£AJCZUK PIOTR CZELAD� 26:37,7

10 107 KUREK EDWARD CZELAD� 27:07,7
11 104 FERTAKOWSKI ZDZIS£AW CZELAD� 27:30,1
12 168 SZAOTKA ROMAN GÓRKI W 27:54,0
13 350 CICHY JAN KATOWICE 29:45,2
14 109 ZEMCZAK JÓZEF BIELSKO B 31:39,0
15 353 ZOÑ W£ADYS£AW SIENNA 32:08,3
16 162 CZY¯OWSKI LUCJAN LEGNICA 33:17,4
17 101 PASTERNY FRANCISZEK USTROÑ 33:30,0
18 106 WUJKO JÓZEF CZELAD� 34:51,7
19 166 GORZO£KA JAN JAWORZYNKA 36:52,7
20 165 JAKUBIAK BOGDAN WARSZAWA 38:24,9
21 108 BISKUPIAK HENRYK MIKO£ÓW 47:11,0
22 352 KAWULOK PAWE£ HARBUTOWICE

Wójt Gminy Istebna oraz Komitet Organizacyjny pragnie z³o¿yæ
serdeczne podziêkowanie wszystkim tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili siê do u�wietnienia imprezy, a w szczególno�ci spon-
sorom, którzy ufundowali nagrody dla zwyciêzców: Urz¹d Gminy
w Istebnej, Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie, Firma Stollux Jana

£acka z Istebnej, Lys Fusion Poland,
Firma Spin z Milówki, Systemy Infor-
matyczne �Rekord� Bielsko-Bia³a,
O.R.I.S. Bêdzin DW Maria z Istebnej,
Pracownia Projektowa Zenon Sitek, Fir-
ma Jana Golika z Jaworzynki,  Firma
Tadeusza Juroszka z Jaworzynki, Firma
Henryka £acka z Jaworzynki, �Tartak
Gliniane� Piotr Bury z Istebnej, Us³ugi
Geodezyjne Adam Pilch z Wis³y, Zwi¹-
zek Zawodowy Górników w Polsce
(Rybnik), Starosta Cieszyñski, Firma
MiroTrans z Jaworzynki, Firma WIRO
Stanis³awa £acka z Istebnej, Firma

Techniplast z Koniakowa, Firma JurGast z Wis³y, Firma Mokate z Ustro-
nia, Wyci¹g Kuba na Kubalonce, Firma Olzianka z Istebnej, Dystry-
butor oleju TEXACO Polska, Firma Drewnopark Adam Matuszny,
Sebastian Tomica, Budowa obiektów drogowych Józefa Nogi ze Sko-
czowa, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego w Istebnej Zdzis³aw Legierski
i Leszek Legierski oraz g³ównym organizatorom w sk³adzie: Prze-
wodnicz¹cy Komitetu Orga-
nizacyjngo - Danuta Rabin,
Sêdzia G³ówny - Jacek Susz-
ka, Kierownik Tras - Antoni
Bestwina, Kierownik Zawo-
dów - Janusz Waszut.

Jako Wójt Gminy ser-
deczne podziêkowania sk³a-
dam sêdziom zawodów za
wk³ad pracy w przygotowa-
nie i przeprowadzenie impre-
zy, jak równie¿ Centralnemu
O�rodkowi Sportu w Szczyr-
ku za przygotowanie i udo-
stêpnienie tras biegowych na
Kubalonce.

Danuta Rabin
Wójt Gminy Istebna
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PI£KA NO¯NA
HALOWY TURNIEJ PI£KARSKI

Rozegrany w sobotê 10.01.04 w hali Gimnazjum kolejny
turniej pi³karski tym razem o �Puchar Zajazdu Hubertus� za-
koñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny SKD Rybnik. Rybniczanie
w koñcowej klasyfikacji wyprzedzili dru¿ynê Kosty Ustroñ. O
kolejno�ci przy równej ilo�ci punktów decydowa³ bezpo�redni
mecz: SKD Rybnik - Kosta Ustroñ 3 : l. W turnieju startowa³y
tym razem dwie dru¿yny z naszego terenu. Dru¿yna pod nazw¹
� Istebna� sk³adaj¹ca siê w wiêkszo�ci z cz³onków startuj¹cego
w lidze halowej teamu �Koniaków Rastoka i Przyjaciele�
wzmocniona dwoma zawodnikami Trójwsi zajê³a trzecie miej-
sce. Na szóstym miejscu zakoñczy³a rywalizacjê �Trójwie� Isteb-
na� reprezentuj¹ca klub Trójwie�. Tym razem go�cie z Rybnika
i Ustronia byli poza zasiêgiem �naszych�, ale z pewno�ci¹ przy-
czyni³o siê do tego �rozbicie� �naszych� na dwie dru¿yny.

SKD Rybnik 18 pkt. 17:10
Kosta Ustroñ 18 pkt. 17:7
Istebna 11 pkt. 10:6
Wis³a £abajów 10 pkt. 10:11
Hubertus Team 10 pkt. 17:8
Trójwie� Istebna 8 pkt. 12:11
Inter Krotoszowice 4 pkt. 6:21
Nadle�nictwo Wis³a 1 pkt. 7:22

ISTEBNIAÑSKA AMATORSKA
LIGA PI£KI HALOWEJ

Wyniki naszych dru¿yn w rundzie rewan¿owej do 01.02.04
KONIAKÓW RASTOKA:
Procner Team 1:0, Cwaniaki Istebna 13:1, Laliki 3:0 walko-

wer, K.P.Wis³a 8:2
REAL JAWORZYNKA:
Wis³a Czarne 3:3, Wis³a G³êbce 10:1, K.P.Wis³a 10:0, Kosta

Ustroñ 5:3!!
CWANIAKI ISTEBNA:
K.P.Wis³a 0:3, Koniaków Rastoka 1:13, Procner Team 2:6,

Wis³a G³êbce 5:8
Tabela aktualna na dzieñ 01.02.04
1 Koniaków Rastoka 13 35 76:18
2 Real Jaworzynka 13 29 76:39
3 Kosta Ustroñ 13 29 74:42
4 Procner Team 13 25 81:43
5 Wis³a Malinka 13 18 55:48
6 Cwaniaki Istebna 13 17 59:65
7 K.P. Wis³a 13 11 49:77
8 Wis³a Czarne 13 11 40:74
9 Wis³a G³êbce 13  6 48:99
10 Laliki 13  4 47:100

Opracowa³ Jacek Kohut

SKOKI NA TOKARZONCE O PUCHAR WÓJTA
GMINY ISTEBNA

W niedzielê 8.02.04 na Tokarzonce odby³ siê coroczny kon-
kurs skoków. Trudne warunki �niegowe sprawi³y, ¿e rywaliza-
cja rozegrana zosta³a na ma³ej skoczni. W dwóch kategoriach
wiekowych rywalizowa³o 20 nastêpców Ma³ysza i Rutkowskie-
go z Istebnej, Wis³y i Goleszowa. Zdecydowanie najlepsi okazali
siê m³odzi skoczkowie reprezentuj¹cy Wis³ê, Ustroniankê, któ-
rzy obsadzili wszystkie stopnie podium. Warto jednak zaznaczyæ,
¿e reprezentuj¹cy Wis³ê Kawulok Mariusz jest mieszkañcem Ko-
niakowa. Oto czo³ówka w poszczególnych kategoriach:
Kategoria rocznik 1992 i starsi:
1. S³owiok Pawe³ Wis³a Ustronianka 21,5m 20,0m 253,0pkt
2. Kawulok Mariusz Wis³a Ustronianka 19,5m 19,0m 239,0pkt
3. Kukuczka Mateusz Wis³a Ustronianka 17,5m 18,5m 224,5 pkt
4. Bury Sebastian Istebna 16,5 m 17,5m 209,5 pkt
Kategoria rocznik 1993 i m³odsi:
1. Byrt Kamil Wis³a Ustronianka 18,5 m 18,5 m 231,5 pkt
2. K³oda Jan Wis³a Ustronianka 18,0 m 18,5m 223,0 pkt
3. Byrt Tomasz Wis³a Ustronianka 19,5 m 18,0 m 218,0 pkt

Opracowa³: Jacek Kohut

Brawo dla Wojtka Moje�cika!
W minion¹ niedzielê 1.02.2004r narciarze Trójwsi Beskidz-

kiej wziêli udzia³ w Biegu Narciarskim �O Istebniañski Bruc-
lik�. Zawody by³y doskonale zorganizowane, dopisa³a równie¿
pogoda. Nasi biegacze mogli cieszyæ siê z bogatych nagród, a kibi-
ce popatrzeæ na triumf swoich zawodników.

Rado�æ przynie�li wszyscy , w ka¿dej grupie wiekowej czo³o-
we miejsca zajmowane by³y przez pociechy trenuj¹ce w Istebnej.
Nazwiska warte zapamiêtania to Dominika Hulawy, Kasia Micha-
³ek, Kasia Kawulok, Judyta Czepczor, Ela Kilian - przedstawiciele
szko³y podstawowej

W�ród gimnazjalistów wielk¹ rado�æ sprawi³ Sebastian Gazu-
rek -.zaj¹³ drugie miejsce pomimo, ¿e startowa³ z kolegami o dwa
lata starszymi, a tak¿e Tomasz Sikora zajmuj¹c III m. Pochwa³a
nale¿y siê Agnieszce Zawadzie i Magdzie Ligockiej.

Z grupy licealistów na oklaski zas³uguje Weronika Kubalok,
która zajê³a drugie miejsce, oraz koledzy klubowi Mariusz Micha-
³ek i S³awek Ja³owiczor.

Najwiêksze emocje dostarczy³ startuj¹cy w biegu g³ównym
junior-Wojciech Moje�cik, który  dopiero na finiszu zosta³ poko-
nany przez zawodników grupy seniorów Janusza Krê¿eloka (m.in.
5 miejsce w Pucharze �wiata w Nowym Mie�cie w styczniu 2004)
i Macieja Kreczmera, który równie¿ zdobywa punkty w Pucharze
�wiata. Nasz m³ody zawodnik znakomicie dawa³ radê w walce ze
starszymi, do�wiadczonymi zawodnikami. Mimo kilku ataków Krê-
¿eloka i Kreczmera Wojtek Moje�cik udowodni³, ¿e jest bardzo
mocny i nie da³ siê odbiec- sam równie¿ próbowa³ atakowaæ. Przez
wiêksz¹ czê�æ trasy prowadzi³ bieg. Ca³y bieg rozstrzygn¹³ siê na
ostatnich metrach, tym razem wygra³o do�wiadczenie i obycie w
startach Pucharu �wiata i Olimpiadach. W. Moje�cik w tym biegu
pokaza³, ¿e b³êdem Komisji Biegów PZN by³o nie wys³anie nasze-
go zawodnika na Mistrzostwa �wiata, na co w pe³ni zas³u¿y³.

Mimo decyzji Komisji PZN zawodnik ten nie za³ama³ siê, wrêcz
dorównuje najlepszym seniorom Polskim . Z pewno�ci¹ gdyby w
tym czasie umo¿liwiono Wojtkowi start na Mistrzostwach �wiata
Juniorów w Norwegii liczy³by siê w walce o czo³owe miejsca.

Dziêkujemy organizatorom tych piêknych zawodów oraz licz-
nym i wiernym kibicom naszych zawodników.

Nastêpne wa¿ne zawody na trasach Kubalonki odbêd¹ siê w
dniach 18.02-24.02.04 Olimpiada M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski)

Nasi juniorzy z terenu Gmina Istebna bêd¹ walczyæ o czo³owe
miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych.

Zapraszamy wszystkich kibiców lubi¹cych biegi narciarskie na
�nie¿ne trasy COS na Kubalonce.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarz¹d Klubu NKS Trójwie� Beskidzka oraz Zarz¹d Klubu UKS

Gimnazjum Istebna
Opracowa³a Anna Kilian
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UBEZPIECZENIA WSZELKIE
W domu handlowym �U Gazdy� w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist
poniedzia³ek 15.00 17.00
wtorek 9.00 12.00 15.00 17.00
czwartek 9.00 12.00 15.00 17.00
pi¹tek 15.00 17.00
sobota 9.00 12.00

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

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

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

Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

* 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

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

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

SYPIALNIE, KUCHNIE
I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

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

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

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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM

Biuro rozliczeñ podatkowych

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

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

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

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

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

Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych �TUW�
- Korzystne stawki ubezpieczniowe

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

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

l ZIELONA KARTA
l KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥

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

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

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

8.00 do 13.00, tel. 855 64 93


