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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

1 wrze�nia 2003 r.
Rozpoczêcie nowego roku szkolnego
Z okazji rozpoczêcia nowego roku szkolnego 2003/2004

wszystkim nauczycielom, katechetom, wychowawcom, pra-
cownikom administracji i obs³ugi szkó³ i przedszkoli ¿yczy-
my powodzenia i wielu sukcesów wychowawczych w pracy
z dzieæmi i m³odzie¿¹.

Dzieciom i m³odzie¿y wszystkich typów szkó³ na terenie
naszej gminy, ¿yczymy du¿o ochoty do zdobywania wiedzy
i wielu sukcesów w dzia³alno�ci szkolnej i pozaszkolnej.

Ten rok szkolny jest szczególnym rokiem, gdy¿ jego za-
koñczenie �wiêtowaæ bêdziemy, bêd¹c ju¿ cz³onkami Unii
Europejskiej. Dlatego czekaj¹ Was nowe zadania i wyzwa-
nia, wiêc pamiêtajcie: chcecie w ¿yciu byæ kim�, to siê uczcie,
bo jak mówi poeta: �Nauka to potêgi klucz, w tym moc, kto
wiêcej umie�.

Wójt Gminy i Rada Gminy

SZKO£A - SZKOLNY START
Dzi� uroczy�ciej bij¹ dzwony
niech bêdzie Chrystus Pochwalony
dzisiaj otwiera siê Rok szkolny
Chrystus i dzieci s³ysz¹ dzwony.

Msz¹ �wiêt¹ zaczynaj¹ dzieci
Kap³an z³otymi s³owy nadziejê wype³nia,
modli siê z dzieæmi o pragnieniach spe³nieñ
ten dzieñ nie jest zwyczajny, jest tylko raz w roku
wzruszenia ³za siê za�wieci te¿ w niejednym oku.

Szepty, modlitwy, kazania, ko�cielne �piewania,
s³yszy Bóg w niebiesiech,
zsy³a boski u�miech
i wielkie ¿yczenie,
aby znów za rok
z Jego bosk¹ pomoc¹ nie by³o zw¹tpienia,
¿e On jest przy ka¿dym z nas, przy ka¿dym kroku
i zbierze swój szczytny plon O�wiata nastêpnego Roku.

Nazbieraj¹ owoców szansy i wielkich zeszytów
wys³ani Anio³owie do boskich koszyków.
I bêd¹ je rozs³awiaæ hen, po ca³ym �wiecie
¿e naukê tê zdoby³y nasze polskie dzieci.

Halina Bukowska-Gluza

a) W sierpniu bie¿¹cego roku zakoñczono budowê hali spor-
towej przy Gimnazjum w Istebnej. Inwestycjê wykonano w ci¹-
gu jednego roku. Powsta³a jedyna w gminie pe³no wymiarowa hala.

Obiekt posiada du¿¹ arenê do gry o wymiarach 36x20 ma³¹
salê do æwiczeñ o powierzchni 68m2, scenê, sta³¹ widowniê na
150 miejsc, zaplecze sanitarne (szatnie, umywalnie, ubikacje),
pomieszczenia dla trenerów, pomieszczenia techniczne oraz
magazyny na sprzêt sportowy. Wysoko�æ hali od 7.5 do 9.5 m.
Budynek posiada wentylacjê mechaniczn¹, zasilany jest w cie-
p³o z kot³owni olejowej, która mie�ci siê w budynku szko³y (seg-
ment A). Na arenie hali zosta³y wydzielone boiska do: siatków-
ki, koszykówki oraz pi³ki no¿nej i rêcznej. Pod stropem zain-
stalowano kosze mechaniczne opuszczane na czas gry. Salê
mo¿na podzieliæ na dwie równe czê�ci za pomoc¹ siatki mecha-
nicznie opuszczanej, co pozwala na prowadzenie zajêæ wiêk-
szej ilo�ci uczniów. Obiekt po³¹czony jest korytarzami ze szko-
³¹ tak, ¿e gimnazjali�ci poruszaj¹ siê po obiektach szkolnych
bez wychodzenia na zewn¹trz.

Poniewa¿ roboty zakoñczono w terminie, 1 wrze�nia na hali
Gimnazjum rozpoczêto nowy rok szkolny. Naukê rozpoczê³o
664 uczniów. Obecnie trwaj¹ roboty przy wykonaniu doj�æ i
dojazdów do budynków.

Pozosta³o jeszcze wykonanie zagospodarowania terenu:
o�wietlenie, ogrodzenie, parkingi oraz ma³a architektura.

Opracowa³: Bogus³aw Juroszek
b) Przypomina siê, ¿e z dniem 15 wrze�nia 2003 r. up³ywa

termin p³atno�ci III raty op³at za �mieci, podatku rolnego, le�nego
i od nieruchomo�ci oraz II raty podatku od �rodków transportu.

c) Przypominam, ¿e termin p³atno�ci ostatniej raty op³a-
ty za handel alkoholami up³ywa z dniem 30 wrze�nia br.

d) Nadal apelujê o oszczêdne gospodarowanie wod¹ z
wodoci¹gów gminnych. Niewielkie opady deszczu nie wp³y-
nê³y na przybór wody w ujêciach, dlatego koniecznie nale¿y
podporz¹dkowaæ siê w. wym. apelowi.

Wójt Gminy Informuje

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie informuje, ¿e termin
przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy Istebna, w
celu potwierdzenia gotowo�ci do podjêcia pracy i z³o¿enia
o�wiadczenia o dochodach wyznaczony zosta³ na dzieñ:

23 wrzesieñ 2003 r. - lit. A-J
24 wrzesieñ 2003 r. - lit. K-O
25 wrzesieñ 2003 r. - lit. P-¯
w Urzêdzie Gminy Istebna, pokój 100 w godzinach od

8.30 do 14.00.
Z-ca Kierownika Powiatowego Urzêdu Pacy

Urszula Kidoñ
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KOMUNIKAT
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Bia³ej in-

formuje, ¿e:
1. Pan Sêdzia Ryszard Brygier Komisarz Wyborczy w Biel-

sku-Bia³ej, powo³any uchwa³¹ Pañstwowej Komisji Wyborczej z
dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie powo³ania komisarzy wybor-
czych na kadencjê w latach 2003-2008 (MP Nr 38, poz. 559),
wykonuje ustawowe zadania i czynno�ci wyborcze na obszarze
powiatów: bielskiego, cieszyñskiego, pszczyñskiego, wodzis³aw-
skiego, ¿ywieckiego; miast na prawach powiatów: Bielsko-Bia-
³a, Jastrzêbie Zdrój, ¯ory - zgodnie z uchwa³¹ Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okre�lenia
w³a�ciwo�ci terytorialnej komisarzy wyborczych, w³a�ciwo�ci
rzeczowej w zakresie wykonywania czynno�ci o charakterze ogól-
nowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (MP
Nr 13, poz. 225 z pó�n. zm.) pe³ni dy¿ury w nastêpuj¹cych dniach
i godzinach: wtorki 13.30-15.30, czwartki   12.00-14.00.

2. Siedziba Komisarza Wyborczego mie�ci siê w budynku
Bp. 119 �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego Placówki Zamiej-
scowej w Bielsku-Bia³ej, ul. Piastowska 40, tel. (0 ... 33) 8136-
357, faks (0 ... 33) 8136-267.

3.  Sprawozdania  finansowe  komitetów wyborczych  uczest-
nicz¹cych w wyborach samorz¹dowych, w toku kadencji, przyj-
mowane s¹ w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Bia-
³ej w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborcze-
go w Bielsku-Bia³ej i w terminie 3 miesiêcy od dnia wyborów.

4. Sprawozdania finansowe przedk³adane Komisarzowi
Wyborczemu w Bielsku-Bia³ej s¹ udostêpniane  przez  Komi-
sarza, na wniosek zainteresowanych podmiotów, w siedzibie
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Bia³ej -
w godzinach pracy. Udostêpnianie polega na umo¿liwieniu
wgl¹du do tre�ci sprawozdania finansowego o przychodach,
wydatkach i zobowi¹zaniach finansowych komitetu oraz o uzy-
skanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, a
ponadto w imienny wykaz wp³at od osób fizycznych na kam-
paniê wyborcz¹.

Partie polityczne, organizacje i komitety wyborcze wybor-
ców bior¹ce udzia³ w danych wyborach albo stowarzyszenia i
fundacje, które w swoich statutach przewiduj¹ dzia³ania zwi¹-
zane z analiz¹ finansowania kampanii wyborczych, mog¹ wno-
siæ do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Bia³ej (w terminie 4
miesiêcy od dnia wyborów) umotywowane, pisemne zastrze¿e-
nia do sprawozdania. Wymienione podmioty, na tych samych
zasadach, co inni �zainteresowani� maj¹ prawo wgl¹du do spra-
wozdania finansowego w celu wniesienia ewentualnego zastrze-
¿enia. Je¿eli w zwi¹zku z zastrze¿eniem zachodzi³aby potrzeba
potwierdzenia okre�lonych faktów, na podstawie za³¹czonych
do sprawozdania dokumentów, to wówczas Komisarz, posiada-
j¹cy okre�lone dokumenty, udzieli informacji.

5. Obs³ugê Komisarza Wyborczego w Bielsku-Bia³ej zapew-
nia Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Bia-
³ej, w budynku Bp. 119 �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego Pla-
cówki Zamiejscowej w Bielsku-Bia³ej, ul. Piastowska 40, tel./
faks (0 ... 33) 8136-374, tel. (0 ... 33) 8126-039, faks
(0...33)8136-267. Delegatura w Bielsku-Bia³ej pracuje od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Bielsku-Bia³ej, mgr Andrzej Adamek

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Bielsku-Bia³ej

Bielsko-Bia³a
dnia 21 sierpnia 2003 r.

Informacja z dzia³alno�ci
Rady Gminy Istebna

W miesi¹cu sierpniu na wniosek Wójta Gminy zwo³ano 2 sesje
Rady Gminy Istebna. Zasadniczym tematem sesji odbytej w dniu
22 sierpnia br. by³o sprecyzowanie warunków nabycia o�rodka zdro-
wia w Istebnej. Jednog³o�nie podjêto uchwa³ê Nr X/68/2003 w spra-
wie zgody na nabycie nieruchomo�ci, któr¹ niezw³ocznie przekaza-
no do Starosty Powiatu Cieszyñskiego (do dnia dzisiejszego Rada
Gminy nie otrzyma³a ¿adnej informacji o sposobie za³atwienia uchwa-
³y). Uchwa³ê publikujemy poni¿ej. W wolnych wnioskach zg³oszo-
no temat wprowadzenia przez Apteki niedzielnych dy¿urów.

Na sesji 27 sierpnia br. radni Rady Gminy Istebna zapoznali siê z
informacj¹ opisow¹ o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy Istebna za I
pó³rocze 2003 r. Rada Gminy podjê³a deklaracje o przeznaczeniu w la-
tach 2004 i 2005 z bud¿etu gminy �rodków na finansowanie inwestycji
realizowanych w ramach Programu SAPARD:
- rozbudowa oczyszczalni Gliniane wraz z budow¹ kanalizacji sa-

nitarnej Istebna Centrum,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka-Krzy¿owa i

Istebna-Gazury,
- modernizacja dróg gminnych Rastoka, Zimna Woda - Sztoczek,

Bryje-Deje.
Ponadto na sesji dokonano zmian w bud¿ecie gminy Istebna na

2003 r., podjêto uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach w wysoko�ci 1.170.000,00 z³ z przeznacze-
niem na budowê kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka, wyra-
¿ono zgodê na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Pañ-
stwa dzia³ki po³o¿onej w Jaworzynce o pow. 13 m2 (dotyczy re-
gulacji granicy Polsko-S³owackiej). W sesji wzi¹³ udzia³ mgr in¿.
Stanis³aw Sabuda Projektant Zak³adu Us³ugowo-Projektowego
Hydrobudowa Tychy, który wskaza³ na mo¿liwo�ci zasilenia w
wodê istniej¹cych wodoci¹gów gminnych. Rada Gminy zdecy-
dowa³a zleciæ opracowanie koncepcji w tym zakresie w oparciu o
rejon Gañczorki na rzece Olzie. Sesje prowadzi³ Pan Józef Mi-
cha³ek Przewodnicz¹cy Rady Gminy Istebna.

B. Kubalok-Gwarek

Uchwa³a Nr X/68/2003
Rady Gminy Istebna

z dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie: zgody na nabycie nieruchomo�ci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 13 ust. 2 i art. 6 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000
r. Nr 48, poz. 543 ze zm.) Rada Gminy Istebna

wyra¿a zgodê
na nabycie od Powiatu Cieszyñskiego nieruchomo�ci po³o¿onej

w Istebnej, zabudowanej budynkiem o�rodka zdrowia, oznaczonej
jako dz. 769/1 o pow. 0,1527 ha, objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ Kw 64892
prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Cieszynie, na podstawie umo-
wy sprzeda¿y w odniesieniu do 4/5 warto�ci tej nieruchomo�ci za
cenê 150.000,00 (sto piêædziesi¹t tysiêcy) z³otych, z uwzglêdnieniem
zrzeczenia siê warto�ci nak³adów na nieruchomo�æ dokonanych przez
jej najemcê w wysoko�ci 150.000,00 z³ oraz na podstawie umowy
darowizny w odniesieniu do 1/5 warto�ci nieruchomo�ci wobec prze-
znaczenia tej czê�ci na zorganizowanie filii pogotowia ratunkowego
dla mieszkañców Gminy Istebna, to jest to cel publiczny.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek
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ODESZ£A  OD  NAS...
Motto:.. �Powo³anie to idea pisana sercem.
Z mi³o�ci i dla mi³o�ci - w s³u¿bie - Cz³owiekowi...�

Sierpieñ - drugi miesi¹c wakacji szkol-
nych. Wakacji nie dla wszystkich. W³a�nie
w upalne sierpniowe dni, dok³adnie 7 sierp-
nia br. spo³eczeñstwo Trójwsi Beskidzkiej
obesz³a wiadomo�æ: Dyrektor - piêknego,
nowo- wybudowanego gimnazjum mgr in¿.
Gra¿yna Kiszczak nie ¿yje!!! W³a�ciwie na-
prawdê wierzyæ siê nie chcia³o takiej wia-
domo�ci. Wiadomo�ci jak¿e bardzo przy-
krej, spontanicznie przekazywanej z wiel-
k¹ w¹tpliwo�ci¹, a jednak prawdziwej.

Wielka troska o szko³ê oraz bardzo am-
bitne i solidne wype³nianie odpowiedzialnych zadañ poch³ania³y
Jej mnóstwo czasu. To oddanie wielkiego serca dla szko³y towa-
rzyszy³o na co dzieñ Tobie, Droga Dyrektorko, we wszystkich po-
czynaniach. Charakterystyczny, mocny tembr g³osu, jak¿e osobli-
wie d�wiêczeæ nam nie przestaje w murach gimnazjum, które urz¹-
dza³a� i którym kierowa³a�!... Wszyscy nie tylko cenili�my, ale bar-
dzo lubili�my ¿yczliw¹, wymagaj¹c¹ bardzo od siebie oraz od dru-
gich Nasz¹ Dyrektor. I tak ju¿ pozostanie.

Potrafi³a dzieliæ zaufaniem oraz pozyskaæ zaufanie, zjednaæ
sobie ludzi - zawsze, a nie odwrotnie. Wyzwoli³a� Droga Dyrek-
torko wypracowanie atmosfery zaufania, które w takiej instytucji,
jak¹ jest szko³a jest wa¿ne i liczyæ siê winno na pierwszym miejscu
w interakcji miêdzyludzkiej. W³a�nie dewiz¹ wychowania i naucza-
nia jest klimat buduj¹cy, a wiêc oparty na obiektywizmie, sprawie-

dliwo�ci oraz ¿yczliwej trosce o wszystko, wszystkich i ka¿dego z
osobna. Tak¹ by³a Nasza Kochana Dyrektorka. Rezolutna, m¹dra,
z niezwyk³¹ umiejêtno�ci¹ rozwi¹zywania trudnych sytuacji i zadañ.
Wszak to szczególnie stresuj¹cy �przywilej� zarz¹dzania - w trud-
nych realiach wspó³czesno�ci - praktycznego dzia³ania ka¿dego
warsztatu pracy a zw³aszcza szko³y. W sposób szczególnie niezapo-
mniany pozostanie szacunek, zrozumienie oraz poszanowanie god-
no�ci osobistej jakim darzy³a� ka¿dego pracownika szko³y oraz
ucznia. Nie, to nie przesada, bo ka¿dy potwierdzi, i¿ gdy mowa by³a
o uczniach to w s³owniku Dyrektorki to by³y, cytujê �dzieci¹tka�- !
Tak �dzieci¹tka�, którym zawsze dawa³o siê szansê, ale na tak¹ mia-
rê, na jak¹ sobie uczniowie zas³u¿yli - indywidualnie oraz zawsze na
korzy�æ podmiotu jakim powinien byæ uczeñ - (a nie przedmiotu).

Niezapomniane czerwcowe dni. Po¿egnanie abiturientów, ko-
niec roku szkolnego. W jak¿e mi³ym i weso³ym programie - wszy-
scy prze¿ywaj¹ chwile wzruszenia. Nasza Zacna Dyrektor z ³ezk¹-
dziêkuje, ¿egna, ¿yczy m³odzie¿y - wszystkiego tego, co dobre i
piêkne, co kochaæ warto. Wyra¿a zawsze nadziejê - cytujê ...� Z
roku na rok jeste�cie coraz lepsi, bo m¹drzejsi...� Wszak edukacja
jest gorzka, ale jej owoce s¹ s³odkie..�

Czy ktokolwiek wtedy móg³ powiedzieæ, pomy�leæ, ¿e to by³o
ostatnie wyst¹pienie w roku szkolnym 2002/03 - utalentowanej,
energicznej, wra¿liwej nauczycielki, wychowawcy oraz Dyrektor-
ki - ??? - Jej indywidualno�æ osobowo�ci emanowa³a te¿ dobroci¹
oraz ciep³ym spojrzeniem na sprawy cz³owieka - tego ma³ego i
tego du¿ego. Na sprawy ludzkie, problemy ma³e, du¿e - wiêcej lub
mniej uci¹¿liwe i trudne, a tych dzisiaj nigdzie nie brakuje, bo ta-
kie jest ¿ycie. Prawo�æ oraz kompetentno�æ profesjonalna, po³¹-
czona z do�wiadczeniem nauczycielskim - w gronie pedagogicz-
nym przyci¹ga³a jak �magnez� mobilizuj¹co do pracy oraz wyzwa-
la³a stosown¹ motywacjê pracy ka¿dego z nas. Ludzie czuli siê
potrzebni, czuli uznanie swej pracy w oczach Dyrekcji gimnazjum.

Droga ¿yciowa jest ró¿na, bo ró¿ne jest ¿ycie. Ksiêga ¿ycia,
której rozdzia³y dróg ¿yciowych - walki, pracy, troski, rado�ci, suk-
cesów, pora¿ek, bardziej lub mniej wykorzystanych swoich talen-
tów - stanowi indywidualne tre�ci. Tre�ci, które pozostawiaj¹ nie-
zatarte �lady aktywno�ci. Te w³a�nie ciekawe i po¿yteczne zapisa-
ne sercem Twoje �lady Gra¿ynko w tym nowym uruchomionym
przez Ciebie gmachu gimnazjalnym - pozostan¹ chlub¹. Tak - chlub¹
- któr¹ siê bardzo cieszy³a� - bo ¿y³a� pe³ni¹ ¿ycia - swoim powo³a-
niem. Powo³aniem, któremu do koñca pozosta³a� wierna. Tu, na
Tartaku Twój pozostanie �lad - jako pierwszej dyrektorki piêknej,
du¿ej szko³y ponad podstawowej. Wszak tu pozostanie znak Twe-
go bij¹cego serca dla ca³ej mikrospo³eczno�ci szkolnej, dla ka¿de-
go z nas osobno oraz dla wszystkich osobi�cie - niezapomniany!
Czy¿ warte jest co� ¿ycie bez serca? Wci¹¿ cisn¹ siê nam wszyst-
kim na usta podziêkowania. By³a� przyk³adem i pozostaniesz Pani¹
Dyrektor, przyk³adem zdrowych ambicji - w aktywnie i po¿ytecznie
prze¿ytym ¿yciu, a nie tylko spêdzonym. ¯yciu w dzia³aniu, rozsie-
waniu talentu i energii, w pomaganiu w tera�niejszo�ci pokoleniom
przysz³ym. Twój przyk³ad dla nas oznacza to, ¿e w profesjonali�mie
szkolnym niepodwa¿alne idee powo³ania mo¿na i trzeba pielêgno-
waæ - rozumiej¹c dialektyczny zwi¹zek - odmienny, niezbêdny, na-
uczanie i wychowanie na miarê tera�niejszo�ci i przysz³o�ci.

Niech garstka tylko wspomnieñ, które wspieraj¹ nasze wnêtrze
pozostan¹ wiecznie ¿ywym, bo prawdziwymi.

Niech Ziemia Beskidzka, która owocnie Ciê wyda³a nuciæ Ci
bêdzie w wiecznym spoczynku najpiêkniejsz¹ pie�ñ - cichy po-
szum istebniañskich �wierków - znanych na ca³y �wiat. Tych �wier-
ków, które równie¿ szumi¹ i bêd¹ szumieæ nad gimnazjum, które-
mu do ostatnich chwil swego ¿ycia s³u¿y³a� i którym kierowa³a�.

Dziêkujemy Ci. Cze�æ Twej pamiêci!
Bogumi³a Kohut - Szymañska

w imieniu Grona Pedagogicznego i pracowników
administracji Gimnazjum w Istebnej

Rozwa¿ania na nowy rok szkolny
Wobec narastaj¹cego zagro¿enia jakim jest alkohol i nar-

kotyki powinni�my wspólnie zastanowiæ siê, w jaki sposób sku-
tecznie przeciwdzia³aæ temu zjawisku.

Lêk i bezradno�æ wyrastaj¹ najczê�ciej z niewiedzy, dlatego
zagro¿enie dziecka narkomani¹ powinno znale�æ siê w rodziciel-
skim obowi¹zku, aby zapobiec tragedii.

Ró¿ne s¹ powody sk³aniaj¹ce dzieci do prób z narkotykami: jest
to chêæ odurzenia siê, ciekawo�æ i nuda, wp³yw grupy rówie�niczej,
ucieczka od problemów zewnêtrznych i wewnêtrznych.

W ¿adnej sytuacji nie bior¹ dzieci na powa¿nie zagro¿eñ z nimi
zwi¹zanych, poniewa¿ nie my�l¹ o perspektywie na³ogu.

Te dzieci, które znalaz³y siê na drodze prowadz¹cej od pierwsze-
go razu do uzale¿nienia odsuwaj¹ siê od przyjació³ i rodziny, prze-
staj¹ siê interesowaæ szko³¹, sportem, ko�cio³em, izoluj¹ siê od oto-
czenia, s¹ agresywne i niekomunikatywne, a nawet podupadaj¹ fi-
zycznie. Nie wiele jest rzeczy trudniejszych dla matki i ojca, ni¿ ob-
serwowanie takich zmian i nieznajdywanie dla nich przyczyn. Ni-
gdy nie jest za wcze�nie na rozmowê z dzieckiem o narkotykach. Im
bêdzie ono m³odsze tym lepiej, zwa¿ywszy na zagro¿enia, z jakimi
bêdzie siê stykaæ w dzisiejszych realiach. Dlatego zastanówmy siê
czy nasze dzieci s¹ zagro¿one, czy na naszym terenie mo¿na zaob-
serwowaæ narkomaniê. Rodzice czêsto nie orientuj¹ siê, ¿e istnieje
mnóstwo innych substancji, po które siêgaj¹ dzieci, aby siê odurzaæ.

Nikotyna zawarta w tytoniu, kofeina w kawie maj¹ niezwykle
silne w³a�ciwo�ci narkotykowe. Wiele przydatnych na ró¿ne spo-
soby produktów u¿ywanych w gospodarstwie domowym zawiera
zwi¹zki chemiczne, które stwarzaj¹ dzieciom mo¿liwo�æ ³atwego
ale i niebezpiecznego odurzania siê. Zainteresujmy siê naszymi
dzieæmi, co robi¹, gdzie spêdzaj¹ wolny czas, czy jest to bezpiecz-
ne miejsce, a unikniemy w przysz³o�ci tragedii, jak¹ jest uzale¿nie-
nie prowadz¹ce do �mierci.

Gm. Kom. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Istebnej
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Muzyka starodawnych czasów
19 lipca w gospodarstwie Henryka Kukuczki na Steców-

ce mia³o miejsce wyj¹tkowe wydarzenie. Kolejny raz przy-
jechali tutaj z ró¿nych stron Polski, Czech i S³owacji mi³o-
�nicy specyficznej muzyki gajd czy dud i kobzy. W zale¿no-
�ci od regionu ten archaiczny instrument przybiera ró¿ne posta-
cie, ró¿ni siê te¿ nazw¹, ale co najwa¿niejsze - zawiera swoje
niepowtarzalne brzmienie.

Msza �wiêta, która rozpoczê³a spotkanie o godz. 15,00 w
ko�ció³ku pw. Matki Bo¿ej Fatimskiej na Stecówce odprawiona
zosta³a w intencji ¿ywych i zmar³ych muzykantów góralskich i
ich rodzin. W krótkim s³owie ks. Jan Legierski nawi¹za³ do na-
szej wspólnej spu�cizny. Dar przodków, jakim jest bogactwo
muzyki, �piewu i tañca, wyra¿a nasze najg³êbsze do�wiadcze-
nia zrodzone we wspólnocie wiekowych prze¿yæ.

Muzyka gajdoszy ma swoje korzenie w pocz¹tkach naszej
obecno�ci w górach, prowadzi przez �hale, nasze hale...�. S³y-
chaæ w niej codzienno�æ ¿ycia na dziedzinie i na letnim sa³aszu.
Gajdosz by³ osob¹ wyj¹tkow¹ w spo³eczno�ci górali. To on roz-
poczyna³ najwa¿niejszy �pochód� - na hale. Jak piêknie opisa³
to w swej ba�ni ks. Emanuel Grim:

l 1 wrze�nia 2003 roku w szko³ach podstawowych
i gimnazjum naukê rozpoczê³o 1804 uczniów i tak:

w Szkole Podstawowej Nr l w Istebnej ............... 405
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej ................. 60
w Szkole Podstawowej Nr l w Jaworzynce ......... 242
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce .......... 55
w Szkole Podstawowej Nr l w Koniakowie ......... 305
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie .......... 73
w Gimnazjum w Istebnej ..................................... 664

l W oddzia³ach zerowych Gminnego Przedszkola
w Istebnej uczy siê 122 dzieci i tak:

w oddzia³ach zerowych w Istebnej ........................45
w oddzia³ach zerowych w Jaworzynce ..................46
w oddzia³ach zerowych w Koniakowie .................31

Podziêkowanie
Wójt Gminy Istebna sk³ada serdeczne podziêko-

wania dla Pana Andrzeja Kawuloka za darowiznê
drewna warto�ci 1200 z³ na wybudowanie przystan-
ku autobusowego w Istebnej Bucznik.

Z ¯YCIA NASZYCH SZKÓ£

Operacja podrêczniki - nowa us³uga Poczty Polskiej
POCZTA POLSKA

Zamów podrêczniki na poczcie
Oszczêd� swój czas, nie stój w kolejkach

Zamów podrêczniki szkone, a w ci¹gu 7 dni Twoje ksi¹¿ki
dorêczymy pod wskazany adres - zap³acisz za nie dopiero przy
ich odbiorze!

Szczegó³owe informacje o nowej us³udze Poczty Polskiej,
w tym wykaz dostêpnych podrêczników i formularz zamówie-
nia, s¹ dostêpne u ka¿dego listonosza, w ka¿dym Urzêdzie Pocz-
towym, na stronach internetowych Poczty Polskiej (www.pocz-
ta-polska.pl) Pocztowego Domu Wysy³kowego (www.pdw.pl)
i Pocztowych Sklepów Internetowych (www.sklep-poczta.pl)

Zamów podrêczniki na poczcie
To naprawdê proste!

Aby z³o¿yæ zamówienie wystarczy:
- wype³niæ jeden z druków (dla ka¿dej klasy osobny formularz

zamówienia) zaznaczaj¹c potrzebne podrêczniki,
- czytelnie wypisaæ swoje dane (imiê, nazwisko, adres zamieszkania)
- podpisaæ formularz
- wybraæ jedn¹ z mo¿liwo�ci przekazania tego zamówienia:
- wrêczyæ swojemu listonoszowi,
- z³o¿yæ w dowolnym urzêdzie pocztowym,
- wrzuciæ do skrzynki pocztowej,
- wype³niæ formularz w Internecie na stronach:
Pocztowego Domu Wysy³kowego www.pdw.pl
Pocztowych Sklepów Internetowych www.sklep-poczta.pl

Uwaga! Teraz jeszcze taniej!
Twoje podrêczniki Poczta Polska dorêczy bezp³atnie! Przy

zamówieniach o warto�ci powy¿ej 50 z³ otrzymasz 5% raba-
tu! Im wiêksze zamówienie, tym na wiêcej mo¿esz liczyæ - za-
p³acisz nawet o 10% mniej.

l Natomiast w oddzia³ach zerowych przy szko³ach
podstawowych naukê rozpoczê³o 27 dzieci:

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej ................... 8
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce ............ 9
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie .......... 10

Opracowa³a: Bronis³awa Juroszek

l W ramach organizacji robót publicznych z Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Cieszynie do Gimnazjum w Istebnej
przyjêto do pracy osiem osób: 4 sprz¹taczki, kucharza, po-
moc kuchenn¹, dozorcê przy przej�ciu na przystanku auto-
busowym, robotnika do pracy lekkiej.

Pracownicy zostali przyjêci na okres od 01.09.2003 r. -
28.02.2003 r. Wynagrodzenie dla tych pracowników pokrywa
Urz¹d Pracy.

p.o. Dyrektora Gimnazjum, mgr Bogdan Ligocki

(dok. na str. 5)
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�Na sa³asz, wio! Jazda! (...)
A na czele orszaku stoj¹ dwaj gajdosze,(...)
Jeden gajdy nadyma, drugi skrzypce stroi,
jak gdy ¿enicha wiod¹ do �lubnej dziewoi...
I ju¿ siê ca³y hufiec na stromy brzeg wspina,
by gniha wyd³u¿ona, naderwami lina...
To siê k³êbi powoli, to grubnie, to zwê¿a,
podobny w swych ³amañcach do zwinnego wê¿a.
Wszystko cichnie, nie s³ychaæ ju¿ owieczek beku,
w takt muzyki gajdoszów wszystko idzie lekko...
A na sa³aszu górnym prawdziwa uciecha...

200 - lecie Koronki Koniakowskiej
Od 15.08.2003r. w Koniakowie z inicjatywy �Chaty na Szañcach�, �Izby Pamiêci Kamieniarz - Kubaszczyk� oraz

�Izby Pamiêci Marii Gwarek�, odbywa³o siê �wiêto Koronki, które stanie siê �wiêtem corocznym.

Muzyka  starodawnych  czasów  - dok. ze str. 4

Muzyka Gajdoszów, Spotkania Gajdoszy i Dudziarzy s¹
echem przesz³o�ci, docieraj¹c do nas przypomina o naszym dzie-
dzictwie. Dziêki takim spotkaniom mamy szansê zachowaæ w³a-
sn¹ kulturê i to¿samo�æ.

Pragnê jeszcze raz przypomnieæ, ¿e spotkania przygotowali
dla nas Zbigniew Wa³ach i Piotr Kohut przy pomocy Gospodar-
stwa Agroturystycznego Henryka Kukuczki, Stowarzyszenia �Na
Gromach�, GOK-u, Spó³ki GLIMAR z Gorlic i innych licznych
sponsorów. Wszystkim, którzy przybyli na nasze Spotkania sk³a-
dam gor¹ce podziêkowania i oczywi�cie zapraszam za rok!

Józef Micha³ek

Imprezie �wiêtu Koronki towarzyszy³ konkurs gry na trombitach.
Oto kilka uczestników

Do 24.08.2003r. odbywa³y siê ró¿ne
imprezy towarzysz¹ce, takie jak: konkurs
na naj³adniejsz¹ koronkê koniakowsk¹,
konkurs na najstarsz¹ koronkê, konkurs na
najm³odsz¹ koronczarkê, konkurs grania
na trombitach, warsztaty rze�biarskie, fe-
styn góralski z udzia³em kapel góralskich,
warsztaty heklowania.

Najm³odsz¹ koronczark¹ by³a 5-cio let-
nia Agnieszka Polok. W konkursie tym
wziê³o udzia³ 6 dziewcz¹t, wszystkie otrzy-
ma³y nagrody rzeczowe ufundowane przez
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej.

Naj³adniejsz¹ koronk¹ po tygodniowym
g³osowaniu przez turystów okaza³a siê ko-
ronka wykonana przez Beatê Legiersk¹ z
nici �dwusetek�. Serwetka ta zdoby³a rów-
nie¿ najwiêksze uznanie w oczach fa-
chowców.

Najstarsz¹ koronk¹ okaza³ siê czepiec z
oko³o 1860r. (organizatorzy liczyli na to,
¿e kto� przyniesie czepiec 200-letni, co
by³oby uwiarygodnieniem 200 - lecia ko-
ronki, bo przecie¿ ju¿ 200 lat i wcze�niej
góralki chodzi³y w czepcach).

Konkurs grania na trombitach dla ama-
torów wygra³ Jan Zowada, w nagrodê
otrzyma³ róg pasterski. Natomiast trom-
bitê w konkursie graj¹cych na tym instru-
mencie po dogrywce otrzyma³ Andrzej
Sikora z Wis³y.

Organizatorów zdziwi³o niewielkie za-
interesowanie tym �wiêtem tutejszych ko-
ronczarek. Mamy nadziejê, ¿e przysz³o-
roczne �wiêto Koronki bêdzie cieszy³o siê
wiêkszym powodzeniem.

Tadeusz Rucki
�Chata na Szañcach"
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PLA¯ÓWKA   2003
IV Turniej Siatkówki Pla¿owej

�O Puchar Wójta Gminy�
14 sierpnia 2003r.

Zorganizowany ju¿ po raz czwarty, turniej siatkówki pla-
¿owej pod patronatem Urzêdu Gminy oraz O�rodka Spor-
towo - Turystycznego �Olzianka�, zgromadzi³ pod wyci¹-
giem �Marek� du¿¹ ilo�æ wiernych kibiców.

Znaj¹c z lat poprzednich swoich przeciwników i trze�wo oce-
niaj¹c szansê na ewentualny sukces, do rozgrywek zg³osi³o siê
tym razem sze�æ mocnych par (w roku ubieg³ym par by³o 16):

1. Kohut Krzysztof - Wo�niak Maciej
2. O�li�lok Krzysztof - Borowski Wiktor
3. Kocher Ma³gorzata - Werner Wojciech
4. Wenc³awek Damian - Mo¿d¿eñ Natasza
5. Sewastynowicz Jan - Chor¹¿y Krzysztof
6. Sembol Andrzej - Wereszka Grzegorz
Najwiêcej emocji wzbudza³y pojedynki, w których gra³y pary

mieszane.
Gosia z Wojtkiem oraz Natasza z Damianem pokazali kunszt

siatkówki na wysokim poziomie. Niestety. Musieli ulec fizycz-
nej przewadze mêskich par. Po wstêpnych bojach, do koñco-
wych rozgrywek wesz³y cztery pary walcz¹ce o fina³, w którym
pogoda nie dopisa³a, a padaj¹cy deszcz utrudni³ zawodnikom
wykazanie w pe³ni swych wysokich mo¿liwo�ci.

W rezultacie w walce o miejsca III i IV zmierzy³y siê pary:
Sewastynowicz J. - Chor¹¿y K., Kohut K. - Wo�niak M.

Lepsza okaza³a siê para rutyniarzy, zdobywaj¹c trzecie miej-
sce w turnieju.

W ulewnym ju¿ deszczu rozpocz¹³ siê pojedynek o fina³, w
którym wyst¹pili trzykrotni zdobywcy Pucharu: O�li�lok K. i
Borowski W. oraz debiutanci z Cieszyna Sembol A. i Wereszka
G. Po d³ugim, zaciêtym, trzysetowym meczu zwyciê¿y³a para z
Cieszyna, zdobywaj¹c Puchar Wójta Gminy, za zajêcie pierw-
szego miejsca w turnieju.

WYNIKI KOÑCOWE:
I miejsce: Sembol A. - Wereszka G.
II miejsce: O�li�lok K. - Borowski W.
III miejsce: Sewastynowicz J. - Chor¹¿y K.
IV miejsce: Kohut K. - Wo�niak M.
V miejsce: Mo¿d¿eñ N. - Wenc³awek D.
VI miejsce: Kocher M. - Werner W.

Na zakoñczenie imprezy wszyscy zawodnicy otrzymali go-
r¹cy posi³ek z grila, oraz tradycyjny kufelek piwa, przygotowa-
ny przez Józefa Waszuta z O�rodka �Olzianka�. Po takim
wzmocnieniu cia³a, puchary dla trzech zwyciêskich par oraz pa-
mi¹tkowe dyplomy dla wszystkich uczestników wrêczy³ przed-
stawiciel Urzêdu Gminy Janusz Waszut.

Do zobaczenia w przysz³ym roku!

Ps.
Z dalekiego Cieszyna przyjecha³a para
I trzykrotnym mistrzom puchar odebra³a.
Nie poddali siê ³atwo. Niewierny cz³owieku.
Ulegli dopiero po ciê¿kim tajbreku.
Która para jest lepsza? Wkrótce siê oka¿e,
Przysz³ego roku w sierpniu, w pi¹tym ju¿ Pucharze.

Janusz O�li�lok

SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT

�TRÓJWIES�   ISTEBNA
Jak zapewne wiêkszo�æ kibiców i sympaty-

ków pi³ki no¿nej zauwa¿y³a trwa znakomita pas-
sa naszej dru¿yny seniorów.  Chyba nawet naj-
wiêksi optymi�ci nie liczyli na to, ¿e na sze�æ
rozegranych meczy dru¿yna zdobêdzie komplet
18 punktów.

Pierwsze trzy mecze to zdecydowana prze-
waga naszej dru¿yny, bardzo dobra skutecz-

no�æ i du¿a przewaga bramkowa. Nastêpne trzy mecze ju¿ bar-
dziej wyrównane ale zawsze zakoñczone zwyciêstwem. Cie-
szy postawa zawodników, których du¿o przychodzi na trenin-
gi i mecze. Zadowolony trener ma do dyspozycji szerok¹ ³aw-
kê rezerwowych i mo¿emy byæ spokojni o zaplecze kadrowe
naszej dru¿yny. Czekaj¹ nas teraz mecze z dru¿ynami bêd¹cy-
mi bezpo�rednio za nami w tabeli wiêc nie bêdzie ³atwo ale
my�limy, ¿e dru¿yna sobie poradzi i do koñca rundy jesiennej
nie odda prowadzenia. Gratulujemy trenerowi i wszystkim za-
wodnikom tak dobrej postawy i ¿yczymy dalszych sukcesów
na boiskach ligowych.

Nie gorzej od naszych seniorów poczynaj¹ sobie nasi ju-
niorzy. Po trzech rozegranych meczach s¹ zdecydowanymi li-
derami, prowadz¹c z ogromn¹ liczb¹ strzelonych bramek 19:2.
Nasza dru¿yna jest w tej chwili pewnym kandydatem na fotel
lidera w koñcowych rozgrywkach. Pod okiem trenera J. Jawor-
skiego prowadzi szybk¹, otwart¹ grê, przewy¿szaj¹c przeciw-
ników szybko�ci¹, technik¹, graj¹c na pe³nych obrotach do ostat-
niego gwizdka sêdziego. Wykazuj¹ przy tym ogromna wolê walki
i determinacji w osi¹gniêciu celu, jakim s¹ zapewne nastêpne wy-
grane mecze. Sk³adamy gratulacje ca³ej dru¿ynie i trenerowi, ¿y-
cz¹c dalszych sukcesów i tak przekonywuj¹cych zwyciêstw.

Po krótkim okresie przygotowañ nowy trener naszych tramp-
karzy pan Mariusz Juroszek buduje zespó³, który ma na swoim
koncie jeden mecz wygrany, jeden remis i jeden przegrany. Dru-
¿yna jest budowana praktycznie od podstaw i na pewno nie bê-
dzie odnosiæ na pocz¹tku samych zwyciêstw ale my�limy ,¿e po
dobrze przepracowanych treningach przyjd¹ i sukcesy. Na tre-
ningi panu Mariuszowi przychodzi 30-40 ch³opców i na pewno z
tych ch³opców wyrosn¹ nastêpcy naszych juniorów i seniorów.
¯yczymy wytrwa³o�ci wszystkim zawodnikom i trenerowi.

Piotr Rucki, prezes KP �Trójwie�"
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SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT

Informacje  UKS
Gimnazjum  Istebna

W dniu 24.08.2003. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum
w Istebnej - sekcja pi³ki no¿nej, wystartowa³ w lidze okrêgowej
juniorów m³odszych (r. 88,) i trampkarzy m³odszych (r. 91, 92,
93). Rywalami naszych dru¿yn s¹ m. in. takie zespo³y jak: Cera-
med Bielsko Bia³a, Szko³a Mistrzostwa Sportowego Bielsko-B.,
Koszarawa ¯ywiec, Walcownia Czechowice itd.

Zapraszamy ch³opców rocznika 92 i m³odszych na treningi
i sprawdzenie swoich mo¿liwo�ci w powy¿szych rozgrywkach.

Zarz¹d UKS Gimnazjum w Istebnej, sk³ada serdeczne po-
dziêkowania rodzicom oraz przychylnym nam osobom za po-
moc finansow¹ w zorganizowaniu letniego obozu pi³karzy UKS
Gimnazjum w Istebnej.

Obóz szkoleniowy odby³ siê w dniach 29.07-06.08.2003.
na S³owacji w miejscowo�ci Pie�tany.

Wspomogli nas m. in.: Józef Legierski - Istebna Olecki, Sta-
nis³aw Legierski - Istebna Olecki, Firma Lys Fusion Poland -
500 z³, Krzysztof Pañczocha - Istebna Zaolzie - 400 z³, Jan £a-
cek - Sto Lux - Istebna - 300 z³, Stanis³aw Kowalik - Nauka
Jazdy w Istebnej - 200 z³, Józef Waszut - Olzianka - Nauka Jaz-
dy w Istebnej - 200 z³, Józef Waszut - Olzianka - 200 z³, Jan Golik
- Koniaków - 200 z³, Adam Pilch - Geodezja Wis³a - 200 z³.

Miros³aw Kapa�

W domu handlowym w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist

Warta S.A., Filar S.A.,
Compensa S.A.,
UNIQA S.A., TUW,
�TUW�, Agropolisa S.A.,
FinLife, Nationwide TFI ...

Pozosta³e godziny praca w terenie wg uzgodnieñ pod nr
tel. 0 601 45 30 46 lub 855 63 10 SERWIS 24 h/dobê

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

UBEZPIECZENIA WSZELKIE �U GAZDY�

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

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

Pilarki, kosy, ³añcuchy, oleje
Warsztat - naprawa urz¹dzeñ
 HUSQVARNA, STIHL i inne

Naprawa kosiarek - Raty, serwis

Z  ¯YCIA  OSP
W dniu 31.08.2003r. odby³y siê Gminne Letnie Zawody

Sportowo-Po¿amicze jednostek m³odzie¿owych i doros³ych
z terenu gminy Istebna.

Oto wyniki:
Dru¿yna m³odzie¿owa dziewcz¹t 12-15 lat
I m. OSP Koniaków Centrum 955 pkt.
Dru¿yny m³odzie¿owe ch³opców 12-15 lat
I m. OSP Koniaków Centrum I 1005 pkt.
II m. OSP Koniaków Centrum II 968 pkt.
Kobiety:
I m. OSP Koniaków Centrum
Mê¿czy�ni:
I m. OSP Koniaków Centrum 126 pkt.
II m. OSP Koniaków Centrum II 130 pkt.
III m. OSP Istebna Centrum 138 pkt.

IV m. OSP Jaworzynka Centrum I 150 pkt.
V m. OSP Jaworzynka Zapasieki 161 pkt.
VI m. OSP Istebna Zaolzie 187 pkt.
VII m OSP Jaworzynka Centrum II 189 pkt.

Sêdziami tych zawodów byli przedstawiciele Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Cieszynie, za co im bardzo serdecznie dziê-
kujemy.

Sekretarz ZG ZOSP RP
Dh Renata Haratyk

PORZ¥DKOWANIE   LASÓW
Na terenie gminy Istebna i miasta Wis³y, w lasach admini-

strowanych przez Nadle�nictwo Wis³a, ka¿dego roku odbywa
siê porz¹dkowanie obszarów le�nych z wszelkiego rodzaju od-
padów. Równie¿ w br. m³odzie¿ szkolna zbiera³a �mieci wzd³u¿
szlaków turystycznych, dróg i potoków. Zebrane ilo�ci odpa-
dów �wiadcz¹ o potrzebie organizowania takich akcji, w któ-
rych du¿e zaanga¿owanie wykaza³y dzieci, m³odzie¿ oraz na-
uczyciele wszystkich miejscowych szkó³. Pomimo du¿ych ilo-
�ci zebranych odpadów, cieszy stopniowy wzrost �wiadomo�ci
naszego spo³eczeñstwa, które powoli zaczyna dbaæ o czysto�æ
piêknych beskidzkich lasów.

Koszty poniesione na porz¹dkowanie lasów w czê�ci po-
kry³ Powiatowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Cieszynie, przeznaczaj¹c na ten cel kwotê 5 tys. z³.

Miejmy nadziejê, ¿e ten sposób edukowania m³odzie¿y po-
zwoli w przysz³o�ci unikn¹æ konieczno�ci zbierania odpadów w
lasach, rowach czy potokach, dziêki czemu nasze beskidzkie lasy
dalej bêd¹ chêtniej odwiedzane przez wczasowiczów i turystów.

Andrzej Kude³ka, Nadle�nictwo Wis³a



8  l  Nasza Trójwie� WRZESIEÑ  2003

„ 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

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/ZABUD.
l GOSPODARCZE/ ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko

Przyjmuje:
Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00

tel. dom. 8557102 i praca 8556493 - Koniaków Centrum
Dom Handlowy

od wtorku do soboty od 8.00 do 13.00

LECZNICA  DLA  ZWIERZ¥T
                      Ustroñ, ul. B³adnicka 11

                     lek. wet. Dorota Kostka - psy i koty
tel. kom. 0603 801 572

lek. wet. Miros³aw Kostka - specjalista rozrodu zwierz¹t
tel. kom. 0601 508 466

lekarz weterynarii Robert Waszut
(teren Trójwsi) tel. kom. 0601 528 290

T A K ¯ E    I N S E M I N A C J A    B Y D £ A ! !

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 13.00-19.00,

* 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

- TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE -
SZEROKI WYBÓR

WARTA SA

��REDNIE WYKSZTA£CENIE
TWOIM KAPITA£EM

W UNII EUROPEJSKIEJ"

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
dla DOROS£YCH

w trybie eksternistycznym

WYBÓR:
3 lub 4 semestry

(1 semestr = 4 miesi¹ce nauki)

þ BEZ EGZAMINÓW
    WSTÊPNYCH
þ NAUKA TYLKO W SOBOTY
þ DO 2006 r. MATURA
    w STARYM SYSTEMIEZAPISY od 1 wrze�nia!

ZS TECHNICZNYCH
USTROÑ, ul. 3 Maja 15

w ka¿dy wtorek w godz. 13.00 - 15.00

ZSO im. M. Kopernika
CIESZYN, Pl. Wolno�ci 7B

w ka¿dy wtorek w godz. 13.00 - 15.00

Informacje telefoniczne: 0604 493 153, 0604 273 920, 814 54 44, 816 65 65

SPRZEDAM KROWÊ DO CHOWU
JAWORZYNKA  TEL.  855 86 76


