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

W dniach 13 i 14 pa�dziernika 2005 roku odbêdzie siê
rejestracja mê¿czyzn (przedpoborowych) urodzonych w
1987 r.

Rejestracja przeprowadzona bêdzie w Urzêdzie Gminy w
Istebnej pok. 100.

Zg³aszaj¹cy siê do rejestracji przedpoborowy obowi¹zany
jest przedstawiæ organowi przeprowadzaj¹cemu rejestracjê do-
wód osobisty, lub inny dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ jego
to¿samo�æ oraz dokumety stwierdzaj¹ce wykszta³cenie.

Wobec przedpoborowego nie zg³aszaj¹cego siê do rejestra-
cji w okre�lonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie
dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane mo¿e
byæ na³o¿ona kara grzywny albo ograniczenia wolno�ci.

NIE OTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE
ZWALNIA PRZEDPOBOROWYCH WYMIENIONYCH
OD OBOWI¥ZKU ZG£ASZANIA SIÊ DO REJESTRACJI
W WYMIENIONYM TERMINIE I LOKALU.

Zarz¹d OSP Koniaków Centrum poszukuje
kandydatów na gospodarzy budynku remizy.

Tel. kontaktowy: 855 64 79.
Za Zarz¹d OSP dh B. Haratyk

Z okazji rozpoczêcia nowego roku szkolnego
2005/06 sk³adam wszystkim uczniom,

nauczycielom, katechetom
i pracownikom obs³ugi

najserdeczniejsze ¿yczenia.

* * *

*  *  *

Przypomina siê, ¿e z dniem 15 wrze�nia 2005 r. mija ter-
min p³atno�ci III raty podatku od nieruchomo�ci, rolnego,
le�nego i op³aty za usuwanie nieczysto�ci oraz II raty po-
datku od �rodków transportu.

Wójt Gminy Istebna informuje Pañstwa, ¿e dla rolników
i posiadaj¹cych grunty rolne powy¿ej 1 ha oraz ich domowni-
ków w rejonowym O�rodku Kszta³cenia Zawodowego
w Ustroniu organizowane s¹ bezp³atne kursy wspó³finanso-
wane ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Ponadto zwracamy koszty dojazdu.
Kursy te umo¿liwiaj¹ nabycie kwalifikacji w nastêpuj¹cych

dziedzinach:
- Kucharz - kuchnia regionalna
- Sprzedawca z obs³ug¹ kas fiskalnych i HACCP
- Konserwator w domu wczasowym z uprawnieniami pa-

lacza CO i elektrycznymi SEP
- Obs³uga hurtowni i magazynu oraz obs³uga wózków jez-

dniowych.
Zapisy na kursy do 23.09.2005 r. przyjmuje i szczegó³o-

wych informacji udziela Rejonowy O�rodek Kszta³cenia Zawo-
dowego w Ustroniu przy ul. Stawowej 3, tel. 854�33�00.

¯yczê Wam, drogie dzieci i droga m³odzie¿y,
by�cie chêtnie siê uczyli i rozwijali swoje zaintereso-
wania, co u³atwi spe³nienie Waszych marzeñ.

Zapewniam Was, ¿e Wójt Gminy i Rada Gminy
czyni¹ skuteczne starania o to, by�cie zdobywali wiedzê
w jak najlepszych warunkach w szko³ach odnowio-
nych i zmodernizowanych.

Nauczycielom, wychowawcom i katechetom
¿yczê du¿o satysfakcji w wykonywanej
 pracy i szczê�cia w ¿yciu osobistym.

Prezydent RP Aleksander Kwa�niewski
z Ma³¿onk¹ w Koniakowie!

5 wrze�nia br. przebywa³ w Koniakowie prezydent, który w
SP 1 w Koniakowie otworzy³ podarowan¹ przez swoj¹ funda-
cjê najnowocze�niejsz¹ pracowniê komputerow¹ i spotka³ siê z
mieszkañcami gminy.

Szczegó³owa informacja z pobytu w Koniakowie uka¿e siê
w pa�dziernikowym wydaniu  "Naszej Trójwsi"

25 wrze�nia 2005 r. - Wybory do Sejmu i Senatu
          Rzeczpospolitej Polskiej

9 pa�dziernika 2005 r.  - Wybory Prezydenta RP

Wójt Gminy

Dostojni go�cie z wójtem gminy Danut¹ Rabin oklaskiwali wystê-
py uczniów koniakowskiej szko³y                           zdj. K. Marciniuk

Informator
Rady i Urzêdu

Gminy
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Istebna

z dnia 3 sierpnia 2005r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 wrze�nia 2005 r. oraz w wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 pa�dziernika 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. � Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr
127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) i art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 27 wrze�nia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ nr IV/29/
2003 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2003 r w sprawie podzia³u gminy Istebna na obwody g³osowania ich granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. �l¹skiego Nr35, poz.963 z 2003 r.)

Wójt podaje do wiadomo�ci publicznej,
informacje o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których

zostan¹ przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 wrze�nia
2005 r. oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 pa�dziernika 2005 r.:

Granice obwodu
Siedziba

obwodowej
komisji wyborczej

Nr
obwodu

g³osowania

1

2

3

4

5

Jasnowice, Suszki, Szymcze, Las, Gazury, Kiepki, Miki,Krzy¿owa,
Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, Kêpka, Kawule, Kulonki,
Kubale, Micha³ki, Haratyki, Kohuty, Burowie, Szarce, Wojtosze, Beskid,
Matyska, Bryje, Poloki

Mlaskawka, £¹czyna, Ska³a, Zadolina, Brzestowe, Leszczyna, Steców-
ka, Pietroszonka, Murzynka, Andzio³ówka, Bucznik, Po³om, Kawulon-
ka, Tartak-Olza, Zagroñ, Olecki, Wyszni Pole, Kubalonka, Mra�nice,
Wilcze, Tokarzonka, Polanka, Bystre, Dupne, U stawu, Mikszówka, S³o-
wioczonka, B�niokowa,

Zapasieki Dolne i Górne, Szkawlonka, Rozce�cie, Bobczonka, Wielki
Potok, Wyrchczadeczka, �liwkula, Siwoniowskie, Stefanka, Szyroki, Krê-
¿elka, Maciejka, Na Potoku, Zakikula, Kikula, Czadeczka Dolna i Górna,
Za Groñ, Duraje, Ma³yjurki, Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy.
£upienie, Korbasy, Bestwiny, £abaje, Dragony, Bi³ki, Droga na £acki,
£acki, S³owioki, Ondrusze, Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Buki, Krzy-
¿owa, Czerchla, Byrty, Ma³ysze, Jasie, Czepczory

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

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

Gminny O�rodek Kultury w
Istebnej (piêtro)

Istebna 68

Gminny O�rodek Kultury w
Istebnej (parter)

Istebna 68- lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepe³-

nosprawnych

Szko³a Podstawowa nr 1 w Ja-
worzynce

Szko³a Podstawowa Nr 1 Ko-
niaków(�wietlica)

- lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepe³-

nosprawnych

Szko³a Podstawowa Nr 1 Ko-
niaków (I piêtro)

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu w dniu 25 wrze�nia 2005 r. i w dniu 9 pa�dziernika 2005 r. miêdzy
godzin¹  6.00 a 20.00.

Wójt
  Danuta Rabin
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MA£GORZATA KIERE�,
etnograf, kierownik Muzeum Be-
skidzkiego w Wi�le, Animator

BOGACI  U SIEBIE
Praca, Uczciwo�æ, Bezpieczeñstwo

¿ycia spo³eczno�kulturalnego.  Dokumentalista historii i
kultury �l¹ska Cieszyñskiego

Moje atuty: pracowito�æ, sumienno�æ, odwaga, konse-
kwencja i wiedza.

Szanowni Mieszkañcy
 Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa!

Bez rozg³osu i z dala od ulicznych manifestacji tylko
moj¹ codzienn¹ prac¹, wiedz¹ i kompetencj¹ potwierdzam
swój szacunek dla drugiego cz³owieka, dla mojej rodzinnej
ziemi i Polski.

Je¿eli uwa¿acie, ¿e jestem godna reprezentowaæ nasz¹
beskidzk¹ ziemiê w Polskim Parlamencie.

To jestem na li�cie Prawa i Sprawiedliwo�ci
Lista nr 6 miejsce 5
Informacja o mnie i mojej pracy: www.malgorzatakie-

res.netus.pl

- Wicedyrektor Zespo³u Szkó³
   Rolniczych w Miêdzy�wieciu,
- Radny Sejmiku Województwa �l¹skiego,

Kandydat Ziemi Cieszyñskiej na Pos³a RP
lista SLD  pozycja 6
www.brudny.wizytowka.pl

Materia³ Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwo�æ.
Kandydat na senatora z ramienia Prawa i Sprawiedliwo�ci
- Janusz Ga³kowski

CZAS  NA KOMPETENTNYCH
LUDZI W PARLAMENCIE

ALFRED  BRUDNY

- Prowadzi wasne gospodarstwo rolne,, lat 51, ¿onaty, córka.
- Zamieszka³y w Simoradzu gm. Dêbowiec, pow. cieszyñski

Szanowni Pañstwo,
je¿eli oddacie na mnie swój g³os, w swojej  s³u¿bie parlamen-

tarzysty zamierzam d¹¿yæ do:
- tworzenia wysokiej jako�ci prawa i jego przestrzegania,
- zwiêkszenia nak³adów na edukacjê i ochronê zdrowia
- zmniejszenia podatków w celu o¿ywienia rynku pracy
- ochrona polskiego rolnictwa
- utrzymania sta³ego kontaku z Wyborcami.
Nigdy nie zawiod³em i nie zawiodê swoich Wyborców.
Dziêkujê za oddany g³os.
Z wyrazami szacunku

Alfred Brudny

Dnia 15 pa�dziernika 2005 r. (sobota) Szko³a Podstawo-
wa nr 1 w Koniakowie obchodziæ bêdzie 75�lecie swojego
istnienia.

Uroczysto�æ rozpocznie siê o godz. 11.00 msz¹ �w. w ko-
�ciele p. w. �w. Bart³omieja w Koniakowie.

W programie uroczysto�ci m.in.: wystêp zespo³u regional-
nego, krótkie przedstawienie teatralne, wystêp chóru szkolne-
go, zwiedzanie szko³y, poczêstunek.

Obchody zakoñcz¹ siê zabaw¹ taneczn¹ w budynku OSP
w Koniakowie Centrum. Pocz¹tek zabawy o godz. 17.00. Przy-
grywaæ bêd¹ znakomite kapele góralskie.

Dyrekcja Szko³y i Grono Pedagogiczne serdecznie zapra-
szaj¹ wszystkich by³ych pracowników oraz absolwentów szko-
³y na jubileusz.

                Dyr. Szko³y Danuta Legierska

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ

14 pa�dziernika 2005 r. obchodziæ bêdziemy uroczy-
sto�æ 60-lecia istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Paw-
³a Stalmacha w Wi�le. W zwi¹zku z tym faktem kierujemy
zaproszenie do wszystkich absolwentów, nauczycieli i sympaty-
ków o wziêcie udzia³u w jubileuszowym �wiêcie naszej szko³y.

Program zaplanowany na pi¹tek 14.X.2005 r. przedstawia
siê nastêpuj¹co:

- godz. 10.00-12.00 - zwiedzanie budynku szko³y oraz obej-
rzenie prac plastycznych i manualnych uczniów i absolwen-
tów w Muzeum Beskidzkim w Wi�le oraz w szkole.

- godz. 12.00-13.30 - uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne
w Ko�ciele Ewangelicko-Augsburskim. Spotkanie absolwen-
tów przy "tarczach" poszczególnych roczników przed ko�cio-
³em i przed Szko³¹ Podstawow¹.

- godz. 14.00 - spotkanie w klasach dla chêtnych absol-
wentów. Lista liderów kolejnych roczników  zamieszczona jest
na stronie internetowej www.republika.pl/lostalmach. Szko³a
zwróci³a siê do tych osób z pro�b¹ o powiadomienie i zorgani-
zowanie spotkañ we w³asnym zakresie.

Dyrektorzy i nauczyciele oraz zaproszeni goscie spotkaj¹
siê w restauracji Domu Zdrojowego.

- godz. 16.00-17.30 wystêp zespo³u "�l¹sk" w Muszli Kon-
certowej (impreza towarzysz¹ca).

Szczegó³owych informacji udziala sekretariat szko³y pod
numerem 033/ 85 52 044.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ STALMACHA

¯yczenia dla nowo¿eñców
Nowo¿eñcom:
  Piotrowi Gazurkowi - pracownikowi Urzêdu Gminy
  i  Alicji Glebowicz

najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci, mi³o�ci,
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i spe³nienia marzeñ na nowej
drodze ¿ycia

sk³adaj¹ Wójt Gminy,
  wspó³pracownicy oraz Zespó³ Redakcyjny
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R A D A  G M I N Y  U C H W A L I £ A
W dniu 30 sierpnia br .odby³a siê XXXI Sesja Rady Gminy

w Istebnej.Obradom przewodniczy³ Pan Józef Micha³ek Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy.

Na sesji podjêto uchwa³y:
� w sprawie darowizny ./droga Brzestowe Istebna,
� w sprawie zgody na sprzeda¿ nieruchomo�ci /dotyczy te-

renu w Istebnej Zaolzie ,
� w sprawie zasad i trybu konsultacji w sprawie zmiany nazw

urzêdowych czê�ci wsi Istebna , Jaworzynka i Koniaków /pu-
blikujemy w ca³o�ci /,

Podjêcie uchwa³y w sprawie opinii o projekcie listy obsza-
rów Natura 2000 /Rada negatywnie zaopiniowa³a w/w projekt /

� w sprawie wniosku dotycz¹cego przebudowy dróg gmin-
nych �Wilcze� w Istebnej do dofinansowania ze �rodków Fun-
duszu dla �l¹ska w ramach instrumentu� Fundusz na rzecz roz-
woju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiêbior-
czo�ci� � komponent dotacje inwestycje, realizowanego w ra-
mach� Programu ³agodzenia w regionie �l¹skim skutków restruk-
turyzacji zatrudnienia w górnictwie wêgla kamiennego� oraz o
przeznaczeniu �rodków finansowych w bud¿ecie beneficjenta na
rok 2006 na pokrycie kwoty udzia³u w³asnego do projektu,

� w sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o prze-
znaczeniu �rodków na pokrycie czê�ci wk³adu w³asnego kosz-
tów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego realizowanego
przez Powiat Cieszyñski w ramach funduszy Unii Europejskiej
zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Powiatu doty-
cz¹cym przebudowy drogi S 2643 w Istebnej,

� w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki na zapewnienie p³ynno-
�ci projektu nr ZPORR 310.00304.24�Budowa oczyszczalni
�cieków wraz z kanalizacj¹ sanitarn¹ Andzio³ówki, Tartaku i
Dzielca � Etap 1� dofinansowanego ze �rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie
3.1�Rozwój lokalny � Obszary wiejskie�,

� w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego (na in-
westycjê� Budowa oczyszczalni �cieków wraz z kanalizacj¹
sanitarn¹ Andzio³ówki, Tartaku i Dzielca � Etap 1�),

� w sprawie zmian w bud¿ecie gminy Istebna na 2005 rok .
W pierwszej czê�ci sesji uczestniczyli Dyrektorzy wszyst-

kich szkó³, Gimnazjum oraz Przedszkola którzy z³o¿yli infor-
macjê z przygotowania do nowego roku szkolnego 2005/2006 .

Nastêpnie radni wys³uchali i obejrzeli prezentacjê dokumentu
filmowego z przebiegu �Bice Marathon�któr¹ przedstawi³
p.Wies³aw Legierski pracownik Urzêdu Gminy .

Radni Rady Gminy pozytywnie zaopiniowali informacjê o
przebiegu wykonania bud¿etu gminy Istebna za I pó³rocze 2005
r. oraz informacjê z dzia³alno�ci GOK -Biblioteki Publicznej
(Informacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzê-
du Gminy Istebna).

Ponadto Radni Gminy zajêli stanowisko w sprawie pilnej
konieczno�ci przeprowadzenia dora�nego remontu na drodze
wojewódzkiej nr 941 (prze³êcz Kubalonka). Stanowisko prze-
s³ano do wiadomo�ci Marsza³ka Województwa �l¹skiego, Sta-
rosty Powiatu Cieszyñskiego, Dyrektora Zarz¹du Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach.

Uchwa³a Nr XXXI/269/2005
Rady Gminy w Istebnej

z dnia  30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad i trybu konsultacji w sprawie zmiany nazw

urzêdowych czê�ci wsi Istebna , Jaworzynka i Koniaków

Na podstawie art. 8  ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzêdowych nazwach miejscowo�ci i obiektów fizjograficz-
nych /Dz.U. Nr 166, poz.1612 ze zm./ oraz art. 5a ust 2 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

1. W zwi¹zku z zamiarem z³o¿enia wniosku o zmianê nazw
urzêdowych niektórych czê�ci wsi Istebna ,Jaworzynka i Ko-
niaków zostan¹ przeprowadzone konsultacje z mieszkañcami
czê�ci wsi , których ma dotyczyæ wniosek .

2. Celem konsultacji jest ustalenie , jakie nazwy czê�ci wsi
wymienionych w § 3 s¹ u¿ywane przez ich   mieszkañców ,
ewentualnie wraz z uzasadnieniem historycznym lub wynikaj¹-
cym z lokalnych zwyczajów jêzykowych.

§ 2
1.W przedmiocie konsultacji mo¿e siê wypowiadaæ ka¿dy

mieszkaniec czê�ci wsi wymienionych w § 3.
Wypowiedzi mog¹ byæ ustne sk³adane na zebraniu Rady So-

³eckiej ka¿dej wsi lub pisemne , z³o¿one Radzie So³eckiej naj-
pó�niej na jej zebraniu .

2. Wyniki konsultacji Rady So³eckie przestawi¹ Radzie
Gminy w terminie 7 dni od odbycia zebrania.

§ 3
Konsultacje obejmuj¹ mieszkañców ni¿ej wymienionych

czê�ci wsi :
1.   Istebna
a) Bryjowie (Bryje)
b) Brzestowy (Brzestowe)
c) Bystry (Bystre)
d) Dupny (Dupne)
e)  Dzielec (Dziylec)
f) Gazurowie (Gazury)
g) Gliniany (Glinianne)
h) Haratykowie (Haratyki)
i) Kawulowie (Kawule)
j) Kiepkowie (Kiepki)
k) Kohutowie (Kohuty)
l) Kubalowie (Kubale)
³) Kulonkowie (Kulonki)
m) Micha³kowie  (Micha³ki)
n) Mikowie  (Miki)
o) Pietroszonka (Pietroszónka)
p) Polokowie (Poloki)
r) Potoczki (Potóczki)
s) S³owiaczonka (S³owioczónka)
t) Suszkowie (Suszki)
u) Szarcowie (Szarce)
w) Wojtaszowie (Wojtosze)
y) Wojtkowie  (Wojtki)
z) Wysznie Pole (Wyszni Pole)
2. Jaworzynka
a) Gorza³ki (Gorzo³ki)
b) Stefanka (Sztefanka)
c) Szeroki  (Szyroki)
d) Wyrch Czadeczka (Wyrchczadeczka)
3. Koniaków
a) Do Jasieniarza (Do Jasiniorza)
b) Kliszówki (Kliszówka)
c) Rd¿awka (Rdzawka)
d) Szkatu³ka  (Szkató³ka)
e) Wy¿rana (Wy¿rano)
f) Za Rastok¹ (Zarastoka)

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.



Nasza Trójwie�  l  5WRZESIEÑ  2005

GMINNE   CENTRUM
INFORMACJI

 EFS:  Projekty - �Twoje jutro� oraz �I Ty mo-
¿esz mieæ pracê�

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie opracowa³ i przystê-
puje do wdra¿ania dwóch projektów w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dla dzia-
³ania 1.2 i 1.3. Projekty zosta³y w trybie konkursowym pozy-
tywnie ocenione i zatwierdzone do realizacji przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Katowicach w sierpniu br. W projektach uczestni-
czyæ mog¹ mieszkañcy wszystkich gmin powiatu cieszyñskiego.

W ramach Projektu pod nazw¹ �Twoje jutro� pomoc adre-
sowana jest do grupy m³odzie¿y poni¿ej 25 roku ¿ycia maj¹cej
status osoby bezrobotnej przez okres do 6 miesiêcy z jednocze-
snym uwzglêdnieniem indywidualnej sytuacji osób bezrobot-
nych, zarejestrowanych w okresie od 6 do 24 miesiêcy, w tym
absolwentów wszystkich typów szkó³ oraz osób zainteresowa-
nych szkoleniami zawodowymi oraz zatrudnieniem w ramach
prac interwencyjnych.

Projekt �I Ty mo¿esz mieæ pracê� ma na celu zaktywizo-
wanie osób bezrobotnych poprzez wyposa¿enie w umiejêtno�ci
poruszania siê po rynku pracy, umiejêtno�ci zawodowe oraz wy-
konywanie pracy. Dzia³aniami zostanie objêtych 115 osób bez-
robotnych powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowanych nie d³u¿ej
ni¿ 24 miesi¹ce.

Osoby spe³niaj¹ce warunki uczestnictwa i zainteresowane
udzia³em w w/w projektach proszone s¹ o kontakt osobisty z
pracownikami PUP w Cieszynie ( I piêtro, pokój 106), b¹d�
telefoniczny 851 49 91 wew. 131.

Informacje i ulotki dotycz¹ce programów równie¿ w Gmin-
nym Centrum Informacji w Istebnej.

Powy¿sze informacje opracowano na podstawie danych ze
strony internetowej oraz ulotek informacyjnych PUP w  Cie-
szynie.

                                                      Opracowa³: J. Kohut

UWAGA!  Warsztaty aktywizacyjne dla absolwentów

Warsztaty zostan¹ przeprowadzone w dniach 14 i 17 pa�-
dziernika 2005, a tematyka obejmowaæ bêdzie:

� rozmowê kwalifikacyjn¹
� kreatywne postawy na rynku pracy
Warsztaty, które prowadziæ bêdzie doradca zawodowy z

Powiatowego Urzêdu Pracy w Cieszynie przeznaczone s¹ dla
absolwentów, którzy chc¹ rozwin¹æ swoje umiejêtno�ci po-
ruszania siê po rynku pracy. Zajêcia s¹ przewidziane dla gru-
py 20 osób. Warsztaty s¹ bezp³atne.

Zapisy:
telefonicznie - 855 61 58, osobi�cie - w siedzibie Centrum
Spotkanie organizacyjne:
7 pa�dziernika 2005 - pi¹tek - godz. 16.00 w siedzibie

Centrum

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

Informuje siê, ¿e uleg³y zmianie przepisy o ma³ym ruchu
granicznym miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Czesk¹.

Zmiana odnosi siê do �po�wiadczeñ zameldowania�, na pod-
stawie których dzieci nie posiadaj¹ce paszportu lub dowodu oso-
bistego  i nie wpisane do dowodów osobistych rodziców mog³y
przekraczaæ granicê.

Obecnie �po�wiadczenie zameldowania� utraci³o charakter
dokumentu uprawniaj¹cego ma³oletnie dzieci do przekroczenia
granicy pañstwowej w ramach ma³ego ruchu granicznego.

Do przekroczenia granicy  ma³oletnie dzieci uprawnia:
- paszport
- dowód osobisty � prawo do otrzymania dowodu osobiste-

go maj¹ osoby, które ukoñczy³y 13 rok ¿ycia, a  na uzasadniony
wniosek  rodziców  lub opiekunów,  równie¿ dzieci  do 13 lat,

- wpis  dziecka  do paszportu    lub dowodu  osobistego (stary
wzór ksi¹¿eczkowy)  jednego z rodziców  lub opiekunów.

�Po�wiadczenie zameldowania� na pobyt sta³y lub czasowy
wydane aktualnie przez organ gminy stanowi wy³¹cznie potwier-
dzenie zameldowania w gminie le¿¹cej w pasie ma³ego ruchu
granicznego, o ile  oczywi�cie nie wynika to bezpo�rednio z
dokumentu uprawniaj¹cego do przekroczenia granicy (np. do-
wodu osobistego).

Posiadanie tego po�wiadczenia jest niezbêdne w przypadku
gdy osoba ma zamiar przekroczyæ  granicê  pañstwow¹  w  ra-
mach  ma³ego  ruchu  turystycznego.

       Anna Kukuczka
kier. rej. spo³.-administrac.

Przekroczenie  granicy
w  ma³ym  ruchu  granicznym

Uprzejmie informujemy, ¿e w Naszej Gminie Funkcjonuje
Punkt Konsultacyjno�Terapeutyczny, który s³u¿y pomoc¹ psy-
chologiczn¹ i psychoterapeutyczn¹ osobom uzale¿nionym od
alkoholu, wspó³uzale¿nionym i ich rodzinom. Prowadzi porad-
nictwo i konsultacje tak¿e w zakresie innych uzale¿nieñ, za-
chowañ przemocowych oraz zaburzeñ osobowo�ciowych.

Punkt znajduje siê w Stra¿nicy OSP Istebna Centrum
(II piêtro). Czynny w drug¹ i czwart¹ �rodê ka¿dego mie-
si¹ca w godz. 10.00 � 17.00.

Pomoc jest udzielana bezp³atnie, bez potrzeby posiada-
nia skierowañ.

Ponadto w tym samym Punkcie prowadzi dzia³alno�æ sto-
warzyszenie trze�wo�ciowe �Homo�Homini� (�cz³owiek �
cz³owiekowi�), które stanowi wzbogacenie oferty dla osób uza-
le¿nionych i ich rodzin. Jest grup¹ wsparcia dla osób, które
chc¹ trze�wieæ, zdrowieæ a nastêpnie twórczo rozwi¹zywaæ
swoje problemy osobiste. Szczególn¹ troskê kierujemy wraz ze
stowarzyszeniem do m³odzie¿y i dzieci, które szukaj¹ w³a�ci-
wego celu i miejsca w ¿yciu.

Stowarzyszenie �Homo�Homini� zaprasza zainteresowa-
nych dzia³alno�ci¹ w tym  zakresie w drug¹ i czwart¹ �ro-
dê ka¿dego miesi¹ca w godz. 17.00�20.00.

GKRPA w Istebnej

Informacje
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania

 Problemów Alkoholowych
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 KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 27 lipca do organów �cigania wp³ynê³o zawiado-

mienie o dokonanym uszkodzeniu cia³a. W trakcie prowadzo-
nego dochodzenia ustalono, i¿ w dniu 08 lipca 2005 roku w
gospodzie �Pod Ochodzit¹� w Koniakowie dwóch mê¿czyzn,
jeden z Istebnej, drugi z Koniakowa, pobili innego koniakowia-
nina, który z obra¿eniami cia³a zosta³ przyjêty do szpitala.

2. W dniu 28 lipca 205 roku ujawnione zosta³o zdewasto-
wanie budki telefonicznej zainstalowanej przy sklepie w Isteb-
nej Zaolziu.

3. W dniu 28 lipca 2005 roku w Istebnej zatrzymano miesz-
kankê Istebnej, która kierowa³a samochodem osobowym marki
Audi znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

4. Tego samego dnia, równie¿ w Istebnej Centrum, dwóch
mieszkañców Jaworzynki dokona³o krótkotrwa³ego u¿ycia sa-
mochodu osobowego marki Fiat 126p stanowi¹cego w³asno�æ
mieszkañca Istebnej, który nastêpnie porzucili w Glinianym  w
stanie uszkodzonym.

5. 13 sierpnia 2005 roku w Koniakowie Centrum mieszka-
niec Koniakowa dokona³ uszkodzenia cia³a innego koniakowia-
nina w ten sposób, i¿ uderzy³ go w twarz powoduj¹c z³amanie
nosa.

6. W dniu 15 sierpnia 2005 roku w jednym z domów na
Wojtoszach ujawniona zosta³a kradzie¿ pieniêdzy. Poszukiwa-
nia sprawcy trwaj¹.

7. Tego samego dnia na przej�ciu granicznym Jasnowice �
Bukowiec Stra¿ Graniczna zatrzyma³a mieszkañca Sosnowca
poszukiwanego listami goñczymi wydanymi przez Prokuraturê
Rejonow¹ w Sosnowcu oraz Prokuraturê Rejonow¹ w S³upsku.
Zatrzymanego osadzono w Zak³adzie Karnym  w Cieszynie do
dyspozycji organów zlecaj¹cych poszukiwania.

8. W nocy z 17/18 sierpnia 2005 roku nieznany sprawca
w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego po³o¿onego przy
wyci¹gu narciarskim na Ochodzitej, sk¹d dokona³ zaboru w celu
przyw³aszczenia spalinowej kosiarki do trawy.

9. W dniu 25 sierpnia mieszkaniec Istebnej zawiadomi³ Po-
licjê, i¿ zosta³ oszukany, co do wylicytowanego przez siebie w
serwisie aukcyjnym �ALLEGRO� wzmacniacza.

Opracowa³:
    St. asp. Leszek Bujok

Szanowni Pañstwo!
Stowarzyszenie �Polska��wiat� pragnie poinformowaæ

o zamiarze uruchomienia programu, który ma na celu aktywi-
zacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych, a w szczególno�ci
osobom o lekkim stopniu upo�ledzenia umys³owego i fizycz-
nego. Program zak³ada m.in. poradnictwo psychologiczne, co-
aching i poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, umo¿-
liwienie zdobycia do�wiadczenia zawodowego, coaching i po-
radnictwo dla osób chc¹cych rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodar-
cz¹. Wszystkie powy¿sze us³ugi dla osób zainteresowanych bêd¹
�wiadczone nieodp³atnie. W zwi¹zku z powy¿szym zwraca-
my siê z pro�b¹ o pomoc w przekazywaniu informacji o pro-
gramie wszelkim podmiotom zajmuj¹cym siê udzielaniem po-
mocy osobom niepe³nosprawnym.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat planowanego
przedsiêwziêcia udzielane s¹ w sekretariacie Stowarzyszenia
�Polska��wiat�, ul. Legionów 30, 43�300 w Bielsku�Bia³ej
lub pod numerem telefonów (033) 811 76 58.

Prezes
Krystyna Brzezicka

W wyniku porozumienia podpisanego pomiêdzy Gmin¹
Istebna a Pszczyn¹ m³odzie¿ gimnazjalna w ilo�ci 92 osoby
(po 46 osób na ka¿dy turnus) mog³a przez tydzieñ wypoczywaæ
w budynku Gimnazjum nr 4 w Pszczynie. Miejsce atrakcyjne
nie tylko ze wzglêdu na zabytki, lecz przede wszystkim basen
znajduj¹cy siê budynku szko³y. W pobli¿u znajdowa³o siê rów-
nie¿ jezioro. Nasza m³odzie¿ spragniona jest wypoczynku nad
wod¹ i w wodzie, dlatego te wszystkie atrakcje mog³a mieæ
w ramach tego wyjazdu. Szkoda, ¿e nie wszyscy mogli sko-
rzystaæ z takiej formy wypoczynku.

4 lipca, ponad 40�osobowa, grupa uczniów z Gimnazjum
w Istebnej wyjecha³a na koloniê. Wymieniwszy siê, z poprzed-
nim turnusem, uda³a siê do budynku Gimnazjum nr 4 w Psz-
czynie.

Kierownikiem kolonii by³ ks. Tomasz Chrzan, a opiekuna-
mi panie: Anna Legierska, Anna Szarzec i Lucyna Hernas oraz
pani intendentka Anna Stachurek. Ju¿ od pierwszego dnia ko-
loni�ci mogli korzystaæ z basenu, który znajdowa³ siê przy szko-
le. Ponadto do dyspozycji by³y: sala sportowa, boisko oraz kort
tenisowy.

W planie kolonii znajdowa³y siê takie punkty jak wyjazd do
kina, zwiedzanie zamku pszczyñskiego, zwiedzanie muzeum
prasy �l¹skiej, zwiedzanie skansenu oraz wyjazd nad k¹pieli-
sko gocza³kowickie. Ostatniemu jednak przeszkodzi³a pogoda.

Opiekunowie, staraj¹c siê urozmaiciæ uczniom pobyt, orga-
nizowali turnieje, wspólne zabawy i dyskoteki.

Wszyscy dobrze siê bawili wypoczywaj¹c w jednym z psz-
czyñskich gimnazjów. �Szkoda, ¿e to tylko tydzieñ� � mówi³
niejeden z nich.

(jw)
   red. Gim�news�a

Od 5 � 11 lipca br. grupa 14 sportowców z Gimnazjum
w Istebnej z panem W³adys³awem Szynk¹ bra³a udzia³ w miê-
dzynarodowym obozie w Æernym na S³owacji. Celem wyjaz-
du by³a integracja m³odzie¿y z terenów przygranicznych Czech,
S³owacji i Polski w czasie wspólnych zajêæ turystycznych
i sportowych. Wszystkim wyjazd siê bardzo podoba³.

W terminie od 15 � 28 sierpnia 2005 roku grupa 16 najlep-
szych sportowców z Gimnazjum w Istebnej pod opieka pana
W³adys³awa Szynki i Henryka Gazurka pojecha³a na obóz spor-
towy do nadmorskiego Rozewia. Celem wyjazdu by³o przygo-
towanie m³odzie¿y do sezonu zimowego. Obozu zosta³ zorga-
nizowany przez �l¹sk¹ Federacjê Sportu.

             Bogdan Ligocki
Dyrektor Gimnazjum w Istebnej

WAKACYJNY WYPOCZYNEK
GIMNAZJALISTÓW
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G³ówny Lekarz Weterynarii, bior¹c pod uwagê konieczno�æ
wprowadzenia dzia³añ zapobiegawczych, maj¹cych na celu
ochronê zdrowia ludzi i zwierz¹t, zwi¹zan¹ z zagro¿eniem wy-
soce zjadliw¹ gryp¹ ptaków oraz ograniczenie bardzo du¿ych
strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem
choroby, przedstawia zalecenia umo¿liwiaj¹ce skuteczne zabez-
pieczenie gospodarstw oraz zmniejszenia ryzyka szerzenia cho-
roby.

G³ównym �ród³em zagro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t
(drobiu) s¹ ptaki wolno¿yj¹ce, bêd¹ce bezobjawowymi nosi-
cielami ptasiej grypy.

Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu s¹ ma³o charakte-
rystyczne i zró¿nicowane w zale¿no�ci od zjadliwo�ci szczepu
wirusa wywo³uj¹cego chorobê, gatunku i wieku ptaków, zaka-
¿eñ towarzysz¹cych oraz warunków �rodowiskowych.

G³ówne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu to:

- depresja;
- gwa³towny spadek (utrata produkcji jaj, miêkkie skorupy jaj;
- objawy nerwowe;
- zsinienie i obrzêk grzebienia i dzwonków;
- silne ³zawienie, obrzêk zatok podoczodo³owych, kichanie;
- duszno�æ;
- biegunka.
Padniêcia mog¹ byæ nag³e, bez widocznych objawów. �mier-

telno�æ mo¿e dochodziæ do 100%. Przy zaka¿eniu wirusem gry-
py o niskiej zjadliwo�ci mog¹ wyst¹piæ objawy ze strony uk³a-
du oddechowego (z regu³y ³agodne), depresja, biegunka, zmniej-
szona produkcja jaj u niosek. Zaka¿one ptaki wydalaj¹ du¿e
ilo�ci wirusa z ka³em, w wydzielinie z oczu i dróg oddecho-
wych. Najbardziej prawdopodobnym �ród³em zaka¿enia dro-
biu domowego jest bezpo�redni kontakt (woda do picia) z mi-
gruj¹cymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym.

Rozprzestrzenianie wirusa mo¿e nastêpowaæ równie¿ po-
przez zanieczyszczon¹ paszê, sprzêt, �rodki transportu. Bar-
dzo wa¿n¹ rolê w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa cz³o-
wiek. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cz¹stek i
kropelek nie ma wiêkszego znaczenia.

G³ówne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej:
� izolacja drobiu od czynników zewnêtrznych - przetrzymy-

wanie ptaków w zamkniêciu,
� ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
� szczelne przykrycie pojemników z karm¹ i wod¹ do picia

lub przetrzymywanie ich wewn¹trz budynków w celu ograni-
czenia dostêpu do nich dzikich ptaków, a tak¿e unikanie poje-
nia ptaków i czyszczenia pomieszczeñ wod¹ pochodz¹c¹ spoza
gospodarstwa (g³ownie ze zbiorników wodnych i rzek) oraz

- dla unikniêcia �przyci¹gania� dzikiego ptactwa - nie poiæ i
nie karmiæ drobiu na zewn¹trz pomieszczeñ,

- uniemo¿liwienie przemieszczania siê osób oraz zwierz¹t
pomiêdzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla
zwierz¹t a obiektami, w których bytuje drób,

� ograniczenie liczby osób obs³uguj¹cych fermy do koniecz-
no�ci minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzy-
muj¹ drobiu we w³asnych zagrodach,

� roz³o¿enie przed wej�ciem do budynków fermy drobiu mat
nas¹czonych �rodkiem dezynfekuj¹cym,

� za³o¿enie �luz dezynfekuj¹cych w wej�ciach do budyn-

ków fermy drobiu,
� zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza dzia³aniami

koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rze�ni lub przez
zak³ad utylizacyjny,

� obowi¹zkowa dezynfekcja pojazdów wje¿d¿aj¹cych,
� roz³o¿eniem mat dezynfekuj¹cych przez wjazdem i wej-

�ciem na teren fermy,
� konieczno�æ u¿ywania odzie¿y ochronnej przez wszystkie

osoby znajduj¹ce siê na fermie po wcze�niejszym pozostawie-
niu odzie¿y w³asnej w szatni,

� konieczno�æ przeprowadzenia dok³adnego  mycia i dezyn-
fekcji r¹k przed wej�ciem do obiektów, w których utrzymuje
siê drób,

� osoby bezpo�rednio stykaj¹ce siê z drobiem na fermach
nie powinny mieæ kontaktu z innym ptactwem np. go³êbiami,

� wskazane jest zaopatrzenie pracowników bran¿y drobiar-
skiej i lekarzy weterynarii w leki przeciwirusowe oraz przepro-
wadzenie szczepieñ u ludzi.

Nieprzestrzeganie wymienionych wy¿ej zaleceñ mo¿e po-
wodowaæ wzrost zagro¿enia ptasi¹ gryp¹, a co za tym idzie,
wiêksze straty ekonomiczne powodowane szerzeniem siê cho-
roby w�ród ptaków, tj.:

� zamkniêcie granic pañstw dla towarów z Polski, co spo-
woduje spadek eksportu i handlu drobiem i produktami pocho-
dz¹cymi od drobiu,

� utrata miejsc pracy,
� co najmniej trzymiesiêczne wy³¹czenie obiektów gospo-

darskich z produkcji drobiu od wygaszania ostatniego ogniska
choroby,

�  trudno�ci w odbudowie pog³owia drobiu po wybiciu stad
reprodukcyjnych,

� straty ekonomiczne ludno�ci zwi¹zane z ograniczeniami
w ruchu i przemieszczaniu siê ludzi i zwierz¹t,

� bankructwa producentów drobiu, w³a�cicieli ubojni i prze-
twórni drobiu.

Wirus grypy ptaków mo¿e zachowywaæ aktywno�æ w �ro-
dowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale prze¿ywa przez co
najmniej 25 dni w temperaturze 4 C, a w kurzu kurnika przez 2
tygodnie po usuniêciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora) za-
chowuje zaka�no�æ do 4 dni przy temperaturze 22 C i ponad 30
dni przy temperaturze 0 C. Wirus wykrywano w tuszkach pa-
d³ych ptaków dzikich po 23 dniach w temp. 40 C. W tuszkach
przechowywanych w temperaturze pokojowej wirusy grypy
prze¿ywa³y kilka dni, natomiast w temp. lodówki - do 23 dni.
Wirus mo¿e utrzymywaæ siê w drobiowych produktach miê-
snych. Niszczy go obróbka termiczna. Lipidowa otoczka po-
woduje, i¿ wirusy grypy s¹ wra¿liwe na powszechnie stosowne
�rodki dezynfekcyjne, w³¹czaj¹c detergenty.

G³ówny Lekarz Weterynarii zapewnia, i¿ nie istnieje ¿ad-
ne zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹ gryp¹ po-
przez spo¿ywanie miêsa drobiowego i jego przetworów.

Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni maj¹
byæ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii wysta-
wiaj¹cego �wiadectwo zdrowia, a nastêpnie podlegaj¹ bada-
niu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

                                  Z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii
    lek. wet. Janusz Zwi¹zek

WYTYCZNE DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJ¥CYCH DRÓB
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To by³a zima. Monachium 1946 r. W wielkiej auli  Uniwersyte-
tu Monachijskiego (UM) kwiaty i mnóstwo studentów, wiêkszo�æ
z nich to byli oficerowie nasi, którym po wojnie pozmieniali na-
zwiska i których po wojnie sponsorowali amerykanie. By³am jedy-
n¹ niemieck¹ ¿ydówk¹ na sali, która prze¿y³a hitlerowskie oczysz-
czenie ̄ ydów. Og³uszaj¹ce brawa, które pamiêtam z czasów Hitle-
ra powita³y naszego prof., który ¿o³nierskim krokiem pojawi³ siê
na katedrze.

Mia³am wra¿enie, ¿e walczy ze sob¹ aby nie pozdrowiæ okla-
skuj¹cych go studentów wyrzuceniem w górê rêki i okrzykiem �Zig
hail�. Brawa ucich³y, kiedy profesor odwróci³ siê plecami wzi¹³
kredê i napisa³ na tablicy wzór, który zna ca³y �wiat E=mc2, tylko
przez ca³y wyk³ad nigdy nie poda³ nazwiska wynalazcy tego¿ wzoru
- ¯yda Einstaina.

Wszystko wróci³o do mnie jak lawina, zrobi³o mi siê niedo-
brze, wybieg³am na korytarz, do toalety pod kran, z którego la³am
na g³owê zimn¹ wodê. Po d³u¿szej chwili wyprostowa³am siê i po-
patrzy³am w lustro na swój ¿ydowski profil, po czym zacz¹³am
obsesyjnie myæ rêce, myd³o pieni³o siê, a ja nie mog³am go dop³u-
kaæ. Zapach. Ci¹gle czu³am ten trupi zapach naszych w³osów, z
których robiono materace, skóry, z której robiono aba¿ury, ko�ci, z
których robiono myd³o...

ZAPACH

Pocz¹tkiem lata w Istebnej mo¿na by³o jeszcze zaobserwo-
waæ lêgi niektórych ptaków.

Wewn¹trz ma³ego budynku gospodarczego tu¿ obok wej-
�cia jaskó³ki znalaz³y miejsca na budowê gniazda. Po d³ugich
bocznych sterówkach na ogonie tworz¹cych charakterystyczne
wide³ki, widziane zarówno w czasie spoczynku, jak i w locie,
zaraz mo¿na by³o poznaæ, ¿e to parka jaskó³ek dymówek.

Codziennie o �wicie samiec siedz¹c na drutach elektrycz-
nych oznajmia³ swoimi trelami o budz¹cym siê dniu. �piew ten
przeznaczony by³ nie tylko dla samiczki. Oprócz tre�ci intym-
nych zawiera³ równie¿ informacjê o tym, ¿e pomieszczenie jest
ju¿ zajête, co pozwoli³o unikn¹æ nieporozumieñ z innymi ja-
skó³kami poszukuj¹cymi miejsca na gniazdo.

Po rannym koncercie skrzydlatego solisty para ptaków zaj-
mowa³a siê budow¹ gniazda, pracowicie przylepiaj¹c do �ciany
przynoszone drobinki b³ota i �d�b³a suchej trawy. Po kilku
dniach prace nad budow¹ dobieg³y koñca. Od tej pory dla sa-
miczki rozpocz¹³ siê okres pracowitej bezczynno�ci, czyli wy-
siadywanie jaj. Samiec obra³ sobie dogodny punkt obserwacyj-
ny na antenie telewizyjnej. Tam tak¿e by³o jego ulubione miej-
sce odpoczynku. Od czasu do czasu zlatywa³ do gniazda, kon-
troluj¹c czy tam wszystko porz¹dku.

Reakcja na pojawienie siê cz³owieka w pobli¿u gniazda by³a
natychmiastowa. Sprowadza³a siê do niskich lotów nad g³owa-
mi �intruzów� i odstraszanie ich g³o�nymi piskami. Mieszkañ-
cy domu nie mieli powodów aby prze�ladowaæ ptaki, a te z ko-
lei po pewnym czasie przyzwyczai³y siê do wizyt gospodarzy.
Podczas chwilowych prac w pomieszczeniu gospodarczym sa-
miczka wylatywa³a cicho z gniazda i razem z partnerem w nie-
wielkiej odleg³o�ci spokojnie czeka³a na ich zakoñczenie.

Po dwóch tygodniach wyklu³o siê piêæ piskl¹t i szczê�liwy
rodzice zajêli siê zaspokajaniem niebywa³ych apetytów swoich
pociech. Ka¿de pojawienie siê ptaków z pokarmem powodo-
wa³o, ¿e budynek wype³nia³ siê radosnym gwarem.

Wybieg³am na korytarz do stró¿a Uniwersytetu prosz¹c go o
nowe myd³o, bo w toalecie ju¿ nie ma i �mierdzi. Stró¿, który w
czasie wojny by³ stra¿nikiem w polskim obozie w Dachau, wsta³
ociê¿ale, otworzy³ mi i wrêczy³ z du¿ej paczki �wie¿e myd³o. Jak-
by uderzy³ we mnie piorun. Moje podejrzenie siê sprawdzi³o. By³o
ju¿ po wojnie. Jednak na U.M. w Monachium nadal u¿ywano my-
d³a w opakowaniach z napisem �R.J.S.� (czysto ¿ydowski t³uszcz).
Jêknê³am, myd³o wypad³o mi z r¹k na pod³ogê. Stró¿ spojrza³ na
mnie z tym samym zdziwieniem, z jakim po wojnie t³umaczy³
wszystkim, ¿e on nic nie wiedzia³ o tym co siê dzia³o w Dachau, ¿e
on tylko pilnowa³ na bramie, a kiedy pytano go o choinki na któ-
rych w czasie �wi¹t niemieccy pracownicy obozu wieszali zamiast
ozdób przywi¹zane do ga³¹zek szkielety i trupy - stró¿ tak samo
twierdzi³, ¿e on tylko pilnowa³, ¿eby wszystko by³o w porz¹dku.

Zaczê³am wymiotowaæ, stró¿ zacz¹³ krzyczeæ, potem pobieg³am
w g³¹b korytarza - zapanowa³a cisza - otar³am usta i twarz. Nie
by³o nikogo, nie by³o �ladu ¿ycia, pozosta³am sama z myd³em
�R.J.S.� i jego trupim zapachem. Do dzi� nie wiem jak okre�liæ.
Jest ju¿ 60 lat po wojnie, nad g³ow¹ czarne gwie�dziste niebo, ale
trupi zapach pozosta³.

Rozmowa z Rachelle Stone
Marek Probosz, Santa Monika 2005 rok

JASKÓ£CZA RODZINA
Pisklêta ros³y bardzo szybko i ju¿ po trzech tygodniach nie

mie�ci³y siê w swym ciasnym domku. Nasta³ czas opuszczenia
na zawsze przytulnego gniazdka. Gromadka zuchów pod nad-
zorem rodziców przesiadywa³a na antenie telewizyjnej. Pod
okiem do�wiadczonych ptaków d³ugo odbywa³ siê trening lata-
nia i udzielane by³y ostatnie wskazówki potrzebne przed odlo-
tem. Drogê do ciep³ych krajów, trudn¹ i pe³n¹ niebezpieczeñstw,
trzeba odbyæ tylko przy pomocy w³asnych skrzyde³. Wiele wiêc
bêdzie zale¿a³o od ich sprawno�ci i zdobytej wiedzy.

Koñcem lata jaskó³cza rodzina czêsto kr¹¿y³a nad swoimi
terenami lêgowymi i nad swoj¹ rodzinn¹ zagrod¹. Niebawem
po³¹czy³a siê ze stadem innych jaskó³ek, które gromadnie wy-
poczywa³y na drutach elektrycznych. Teraz ju¿ wspólnie prze-
suwa³y siê stopniowo coraz bardziej na po³udnie.

Tekst i foto:
Jaros³aw Gil

 Na zdjêciu m³ode jaskó³ki dymówki tu¿ po wylocie z gniazda.

W rocznicê wybuchu II wojny �wiatowej wspomnienie



Nasza Trójwie�  l  9WRZESIEÑ  2005

W dniu 15 lipca 2005 r. w siedzibie Konsulatu Republiki
Litewskiej w Katowicach odby³o siê spotkanie w sprawie
uczczenia 130-tej rocznicy urodzin Mikolajusa Konstantinusa
Ciurlonisa, które przypada w 2005r. oraz setnej rocznicy poby-
tu tego wielkiego malarza i kompozytora w Istebnej. Na spo-
tkaniu obecni byli: Konsul Honorowy Republiki Litewskiej -
Jerzy Wcis³o, Dyrektor Filharmonii �l¹skiej w Katowicach -
Gra¿yna Szymborska, Rektor Akademii Sztuk Piêknych w Ka-
towicach - Marian O�lizlo, Redaktor naczelny miesiêcznika
��l¹sk� - Tadeusz Kijonka, Wójt Gminy Istebna - Danuta Ra-
bin, Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej - El¿bieta
Legierska - Niewiadomska, przedstawiciel Muzeum �l¹skiego
w Katowicach - Joanna Szeligowska - Farqhar oraz dziennikarz
Wies³aw Go³acz.

Mikolajus Konstantinus Ciurlonis by³ jednym z najwiêkszych
twórców litewskiej kultury, wybitnym kompozytorem i genial-
nym malarzem. W 1906 r. przebywa³ on w Istebnej na plenerze
malarskim wraz ze studentami i profesorami Warszawskiej Szko-
³y Sztuk Piêknych. Pobytem w Istebnej oraz go�cinno�ci¹ isteb-
niañskich gazdów zauroczeni byli wszyscy uczestnicy letniego
pleneru, na co wskazuj¹ �ród³a pisane z tego¿ okresu czasu.

W zwi¹zku z rocznic¹ pobytu, przewiduje siê dwa miejsca
obchodów:

Katowice -  wrzesieñ 2006:
Koncert w Filharmoni �l¹skiej; sympozjum po�wiêcone kul-

turze Polski i Litwy w Muzeum �l¹skim w Katowicach; wysta-
wa po�wiêcona malarstwu M.K. Ciurlonisowi w Muzeum �l¹-
skim; materia³y w miesiêczniku ��l¹sk� oraz w programie 2 i 3
Telewizji Polskiej na temat pobytu artysty na �l¹sku.

Istebna - sierpieñ 2006
Plenery - warsztaty artystyczne studentów �l¹skich i litew-

skich w nawi¹zaniu i na wzór pleneru z 1906r. po³¹czone z
wystaw¹ okoliczno�ciow¹ i lokalnymi wydarzeniami w ramach
Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Proponowane s¹ ponadto trzy wersje nadania charakteru ob-
chodów jako: ��l¹skie dni M.K. Ciurlonisa� lub �M.K. Ciurlo-
nis na �l¹sku� lub �100 rocznica pobytu M.K. Ciurlonisa na
�l¹sku�.

Inicjatywa powy¿sza jest wyrazem szukania nowych impulsów i
odnajdywania zwi¹zków miêdzy krajami bed¹cymi cz³onkami Unii
Europejskiej, budowania pomostu dla tradycji, by s³u¿y³a wspó³cze-
sno�ci.

Gmina Istebna przystêpuje wspólnie z partnerami do projektu
�Strategia Rozwoju Beskidzkiej 5�. G³ównym celem projektu bê-
dzie opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju turystyki dla
obszaru Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wis³y.

Atrakcyjno�æ i zró¿nicowanie oferty turystycznej oraz poten-
cja³ ruchu turystycznego czyni¹ gminy wchodz¹ce w sk³ad Beskidz-
kiej 5 partnerami a nie konkurentami na rynku turystycznym. Aby
wykorzystaæ nasze walory konieczne jest podejmowanie wspól-
nych dzia³añ w wyniku których powinno nast¹piæ:

- Obni¿enie kosztów realizowanych wspólnie przedsiêwziêæ,
- Mo¿liwo�æ stworzenia ca³o�ciowej oferty turystycznej, obej-

muj¹cej zró¿nicowane produkty turystyczne i skierowanej do wie-
lu grup docelowych.

- Przed³u¿enie czasu pobytu turystów oraz wyd³u¿enie sezonu.
- Wspólna promocja oraz jej finansowanie, wypracowanie pro-

duktów turystycznych które bêd¹ rozwijane w latach 2007-2013.
- Stworzenie mo¿liwo�ci skuteczniejszego ubiegania siê o �rodki

zewnêtrzne w wyniku wspólnie podejmowanych dzia³añ, jak  rów-
nie¿ posiadanie  dokumentu planistycznego dodatkowo wspieraj¹-
cego projekty samodzielnie.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2006-2007 a finan-
sowanie w 75% - Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego -
Rozwój turystyki i kultury, 25% - gminy �Beskidzkiej 5�.

Janusz Waszut

M³odej Parze:
 Januszowi Juroszkowi - radnemu Rady Gminy

      w Istebnej
 i Iwonie Bielesz
¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci, b³ogos³awiestwa
Bo¿ego, spe³nienia marzeñ i d³ugich szczê�liwych lat ¿ycia
                 sk³adaj¹ radni Rady Gminy w Istebnej
                               oraz pracownicy Urzêdu Gminy

Strategia Rozwoju Turystyki
Beskidzkiej 5

¯yczenia dla nowo¿eñców

ROCZNICA  MIKOLAJUSA

Puchar Polski - I runda:
 03.07.05  Górki Wielkie - KP Trójwie�  2:1
                  Bramka:   Miros³aw Adamus
Sk³ad:  Marcin Jegierski - Artur Bury, Jerzy Jaworski, To-

masz Matuszny, Adam Golik - Janusz Waszut, Miros³aw Ada-
mus, Stanis³aw Galej, Sebastian Kapa� - Dawid Ma³yjurek,
Leszek Gorzo³ka

Zmiany:   Jakub Gazur za Janusza Waszuta oraz Jaros³aw
Byrtus za Stanis³awa Galeja

Klasa A:
07.08.05 KP Trójwie� - Koñczyce Ma³e 3:0 walkower
14.08.05 KP Trójwie� - Ha¿lach 2:5 (J. Gazur, T. Lechowicz)
21.08.05 Strumieñ - KP Trójwie� 4:0
28.05.05 KP Trójwie� - Puñców 2:2 (J. Waszut, T. Matuszny)
03.09.05 Wis³a - KP Trójwie� 10:0

M³odzicy i juniorzy - liga okrêgowa B:
04.09.05 KP Trójwie� - Zabrzeg M³odzicy 3:2; Juniorzy 0:3

 S P O R T  l S P O R T  l S P O R T

Fragment meczu z Puñcowem rozegranego w ramach
Do¿ynek Gminnych          J. Kohut

PI£KA NO¯NA
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Wyniki:
Turniej Pi³ki No¿nej

Pó³fina³y:
Èierne - Skalité - 4:2 (1:1)
Istebna - Svrèinovec - 5:2 (4:1)
O III miejsce:  Svrèinovec - Skalte
- 2:1 (2:1)
Fina³:   Èierne - Istebna - 4:2 (2:1)

Sk³ad Istebnej: Józef Micha³ek,
Jakub Gazur, Henryk Gazurek, Sta-
nis³aw Kêdzior, Jacek Kohut, Jó-
zef Polok, Janusz Waszut, Micha³
Zowada

 Spartakiada:

Sztafeta gminna:
1. Skalité - 4 pkt.
2. Istebna  (El¿bieta Legierska-Nie-
wiadomska, Katarzyna Rucka, Mi-
cha³ Zowada i Stanis³aw Kêdzior )
- 3 pkt.
3. Svrèinovec - 2 pkt.
4. Èierne - 1 pkt.

Wy�cig na szczud³ach:
1. Svrèinovec - 4 pkt.
2. Èierne - 3 pkt.
3. Istebna (Kasia Rucka i Janusz
Waszut) - 2 pkt.
4. Skalité - 1 pkt.

Rzuty pi³eczkami do kosza:
1. Istebna (Halina Kohut i Teresa
£aszewska) - 4 pkt.
2. Skalité - 3 pkt.
3. Svrèinovec - 2 pkt.
4. Èierne - 1 pkt.

Jedzenie krakersów na czas:
1. Skalité - 4 pkt.
2. Istebna (Henryk Gazurek) - 3 pkt.
3. Svrèinovec - 2 pkt.
4. Èierne - 1 pkt.

Picie piwa na czas (konkuren-
cja dla kobiet):
1. Istebna (Maryla Pietraszko) - 4
pkt.
1. Èierne - 4 pkt.
2. Svrèinovec - 3 pkt.
3. Skalité - 2 pkt.

Klasyfikacja koñcowa:
1. Istebna - 16 pkt.
2. Skalité - 14 pkt.
3. Svrèinovec - 13 pkt.
4. Èierne - 10 pkt.           J.Kohut

Wy�cigi na szczud³ach dostarczy³y wielu emocji

Nasze panie najlepiej celowa³y... do kosza

MIÊDZYNARODOWA SPARTAKIADA
GMIN W ÆIERNEM

Nasza dru¿yna pi³karska

Gêsiego... w sztafecie gmin wa¿ny by³ taki chwyt

Reprezentacja Gminy Istebna wziê³a udzia³ w Miêdzynarodowej Spartakiadzie
Gmin w Æiernem na S³owacji. To by³ ju¿ siódmy rocznik tej imprezy, w której oprócz
naszej ekipy uczestniczy³y tak¿e s¹siaduj¹ce ze sob¹ gminy Skalite, Svræinovec oraz
gospodarze - Æierne. Piêkna pogoda i go�cinno�æ gospodarzy sprawi³y, ¿e impreza
by³a bardzo udana.

Wyniki:
M³odziczki - 3 km:

1. Sikorowa Martina - SKI Mosty
2. S³owiok Anna - KS Wis³a Ustronianka
3. Adamikowa Dorota - TJ T¯ Trinec / Czechy
7. Kawulok Katarzyna - UKS Gimnazjum Istebna
8. Kubalok Katarzyna - UKS Gimnazjum Istebna

M³odzicy 90 / 91 - 6 km:
1. Gazurek Sebastian - UKS Gimnazjum Istebna
2. Kaczmarzyk Adam - UKS Gimnazjum Istebna
3. Bartoñ Jan - LKS Lerovice / Czechy
12. Ligocki Mateusz - UKS Gimnazjum Istebna
15. Bap Rafa³ - UKS Gimnazjum Istebna
18. Czepczor Kamil - UKS Gimnazjum Istebna
22. Wawrzacz Jan - UKS Gimnazjum Istebna

Nadzieje Dziewczyny 93 i m³odsze - 3 km:
1. Hulawy Dominika - MKS Istebna
2. Czepczor Judyta - UKS Gimnazjum Istebna
3. Kilian El¿bieta - UKS Gimnazjum Istebna
4. Haratyk Teresa - UKS Gimnazjum Istebna
5. Mucha Monika - UKS Gimnazjum Istebna

Nadzieje Ch³opcy 92 / 93 - 3 km:
1. Kaczmarzyk Tomasz - UKS Gimnazjum Istebna
2. Matuszny Rafa³ - UKS Gimnazjum Istebna
3. Wróblewski Adam - SKI Mosty / Czechy
7. Wolny Marcin - UKS Gimnazjum Istebna
9. Kajzar Bart³omiej - UKS Gimnazjum Istebna
10. Polok Patrycjusz - MKS Istebna
11. Kukuczka Krzysztof - MKS Istebna
12. Gazurek Konrad - MKS Istebna
13. Ja³owiczor Szymon - UKS Gimnazjum Istebna
14. Marekwica Boles³aw - MKS Istebna

Juniorzy Mlodsi 88 / 89 - 6 km:
1. Sikora Tomasz - NKS Trójwie� Beskidzka
2. Biernat Adrian - NKS trójwies Beskidzka
3. Stec Krzysztof - LKS Klimczok Bystra

Juniorki M³odsze - 6 km:
1. Marek Agata - UMKS Marklowice
2. Stonavska Martina - TJ Dolni Lomna / Czechy
3. Heczkova Ali�ka - SK Nove Mesto
6. Ligocka Magdalena - MKS Istebna
7. Zawada Agnieszka - MKS Istebna

Juniorki 86 / 87 - 6 km:
1. Suchankowa Barbora - �KP Strbskie Pleso / S³owacja
2. Beke�ova Alica - TJ Vysoke Tatry / S³owacja
3. Napora Monika - AZS AWF Katowice

Juniorzy 86 / 87 - 6 km:
1. Micha³ek Mariusz - NKS Trójwie� Beskidzka
2. Ja³owiczor S³awomir - NKS Trójwie� Beskidzka
3. Strolia Mantas - Litwa

Seniorki 85 i starsi - 6 km:
1. Terientjeva Irina - Litva
2. Marek Kornelia - AZS AWF Katowice
3. Palanova Lenka - SKI Klub Jablonec / Czechy

Seniorzy 85 i starsi - 6 km:
1. Ma³yjurek Arkadiusz - NKS Trójwie� Beskidzka
2. Novoselskij Aleksej - Litwa
3. Holienæik Stanis³aw - �KP �trbske Pleso

                                                            J. Kohut

BESKIDY BEZ GRANIC -
Miêdzynarodowe zawody na nartorolkach

Jaworzynka - 4 wrze�nia 2005
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O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

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

Oferuje:
- budowê i przebudowê pieców kuchennych i pokojowych
  z  materia³u w³asnego i powierzonego
- kominki kaflowe + wszystkie materia³y do pieców kaflowych
- kafle, okucia, piekarniki, blachy itp.

US£UGI ZDUÑSKIE - MOTYKA STANIS£AW
Milówka - ul. Kasztanowa

3, tel. 863 77 29
Ceny:
Piece przeno�ne - od 1500 z³
Piece kuchenne -  od 2200 z³

EUROLOKUM 43- 470 ISTEBNA - BESKID 1288

Edward Bielesz tel.(033) 857 72 80, (032) 328 32 94
kom. 0695756316

BIURO NIERUCHOMO�CI
I DORADZTWA BUDOWLANEGO

PO�REDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDA¯Y I NAJMIE NIERUCHOMO�CI
Po¿yczki; kredyty bankowe, hipoteczne, konsolidacyjne

CENTRUM STOMATOLOGII
RODZINNEJ
Lek. dent. Piotr Ligêza, IAO

Istebna 859 - budynek przedszkola
Tel. gab. 033-855 77 11, tel. kom. 502 077 603

www.naszdentysta.net        email:ligeza@naszdentysta.net

kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci i doros³ych
(leczenie bezwiert³owe)
leczenie wad zgryzu bez usuwania zêbów u dzieci i doros³ych
leczenie zaburzeñ stawu skroniowego - ¿uchwowego
leczenie bólów g³owy
chirodoncja (wp³yw zgryzu na ogólny rozwój i zdrowie cz³owieka)
leczenie zgrzytania i chrapania

FPHU W.R. POD¯ORSKI

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

WIS£A  ul. Kopyd³o 83
Tel. 855 33 67

http: // www.heban.org

V TURNIEJ SIATKÓWKI PLA¯OWEJ
"O PUCHAR WÓJTA GMINY ISTEBNA"

13, 14 SIERPIEÑ 2005
Wyniki:

1. Krzysztof O�li�lok - Wiktor Borowski - Zabrze
2. Marcin Zamojski - Andrzej Sembel - Skoczów
3. Marek Nowok - Adam Ku�ka - Strumieñ
4. Tomasz Wirkus - Wojciech Ka³ucki - Istebna
5-6. Micha³ Probosz - Rafa³ Kaczmarzyk - Istebna
        Kamil ¯yrek - Marcin Czy¿ - Koniaków
7-8. Natasza Mo¿d¿eñ  - Kuba Kozielski - D¹browa Górnicza
        Micha³ Kobielusz - Dominik Ligocki - Istebna
9-10. Aleksandra Nosowicz - Micha³ Nosowicz - Wis³a
        Robert Porêbski - Dominik Kaczmarzyk - Istebna
11-12. Rafa³ Golik - Kazimierz Juroszek - Jaworzynka
       Marysia Mój - Grzegorz Bia³ecki - Strumieñ

W imieniu organizatorów tegorocznego turnieju chcia³bym
serdzecznie podziêkowaæ dyrekcji pensjonatu Padola za udo-
stêpnienie boiska, oraz w³a�cicielom pensjonatu Olzianka za
przygotowanie posi³ków, napoi i ufundowanie nagród dla zwy-
ciêzców.

Janusz Waszut
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OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,
MATERACE

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

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

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

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

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

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 855 64 93

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 85 57 102

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

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

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

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH


