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

Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

W dniu �wiêta wszystkich pracowników na-
szych szkó³� nauczycieli, wychowawców, kateche-
tom, pracowników administracji i obs³ugi szkó³ �
sk³adamy serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomy�l-
no�ci, satysfakcji z wykonywanej pracy, wdziêcz-
no�ci i szacunku od tych którym przekazujecie

wiedzê i wprowadzacie w doros³e ¿ycie. ¯yczymy Wam zdrowia i
szczê�cia osobistego.                       ¿ycz¹ Wójt Gminy i Rada Gminy

Pani Redaktor Krystynie Ruckiej z okazji
urodzin wszystkiego najlepszego, wszelkiej
pomy�lno�ci na dalsze lata ¿ycia oraz zdro-
wia i u�miechów losu.

¿ycz¹: Wójt Gminy oraz wspó³pracownicy
� zespó³ redakcyjny.

W dniu 28 wrze�nia 2005 r. Gmina Istebna naby³a od Powia-
tu Cieszyñskiego w³asno�æ:

1. nieruchomo�ci zapisanej w KW 66933 zabudowanej
O�rodkiem Zdrowia w Koniakowie za kwotê 164.700,00 z³.

2. nieruchomo�ci zapisanych w KW 64893 i KW 41097
zabudowanych O�rodkiem Zdrowia w Jaworzynce za kwotê
145.740,00 z³.

£¹czna kwota za dwa o�rodki zdrowia wynosi 310.440,00
z³ przy zastosowanej przez Powiat 40% bonifikacie.

�rodki uzyskane od Gminy, Powiat przeznaczy na rozbudo-
wê Szpitala �l¹skiego w Cieszynie.

Bêdzie to finansowy udzia³ Gminy Istebna w rozbudowie
szpitala.

*   *   *

PROJEKT DROGOWY "WILCZE"
15 wrze�nia 2005 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa

�l¹skiego z³o¿ony zosta³ wniosek o udzielenie dotacji na projekt
infrastrukturalny p.t. "Wsparcie rozwoju turystyki w gminie Isteb-
na poprzez modernizacjê uk³adu komunikacyjnego na "Wilczym".

Projekt zarejestrowany z numerem 001 ubiega siê o dota-
cjê w maksymalnej wysoko�ci 50 % kosztów kwalifikowa-

nych netto w ramach "Funduszu na rzecz rozwoju infrastruk-
tury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiêbiorczo�ci" -
komponent dotacje inwestycyjne" realizowanego w ramach
"Programu ³agodzenia w regionie �l¹skim skutków restruk-
turyzacji zatrudnienia w górnictwie wêgla kamiennego".

Ca³kowita warto�æ kosztorysowa projektu brutto wynosi 919
709,84 z³. Koszty kwalifikowane stanowi¹ warto�æ 828 677,61
z³. Maksymalna wysoko�æ dotacji okre�lonej we wniosku, o
któr¹ zabiega Gmina Istebna wynosi 414 338,80 z³.

Przedmiotem projektu jest modernizacja dróg gminnych w
gminie Istebna w rejonie przysió³ka "Wilcze". Inwestycja doty-
czy dróg gminnych o ³¹cznej d³ugo�ci 2,809 km. Moderniza-
cja bêdzie polegaæ na wykonaniu warstwy profilowej i �cieral-
nej z masy mineralno-bitumicznej, wykonaniu pe³nej konstruk-
cji nawierzchni - wykonanie koryta, warstwy odcinaj¹cej, war-
stwy podbudowy, warstwy wi¹¿¹cej oraz �cieralnej. Wykonana
zostanie równie¿ modernizacja odwodnienia powierzchniowe-
go i oznakowanie.

(c.d. na str. 2)

DZIÊKUJEMY ZA D£UGOLETNI¥ PRACÊ
Z dniem 1 sierpnia br. odesz³y na emeryturê Pani Anna

Waszut oraz Pani Teresa Poloczek.
Kole¿ankom sk³adamy serdeczne podziêkowania za d³ugo-

letni¹ pracê, ¿yczymy im zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci w
¿yciu osobistym.           

Wójt gminy i pracownicy urzêdu

APEL DO RODZICÓW I M£ODZIE¯Y
Do Urzêdu Gminy docieraj¹ sygna³y o nieprawid³owym prze-

chodzeniu przez jezdniê m³odzie¿y na przystanku Istebna Bucz-
nik � Tartak.

Kierowcy prosz¹, by wysiadaj¹cy pasa¿erowie, w tym m³o-
dzie¿ gimnazjum, przechodzi³a przez jezdniê dopiero po od-
je�dzie autobusu. Czêste s¹ przypadki przechodzenia przed sto-
j¹cym autobusem, co mo¿e byæ niebezpieczne, gdy np. nad-
je¿d¿a pojazd mijaj¹cy autobus.

Bezpieczeñstwo naszych dzieci i m³odzie¿y jest dla nas
najwa¿niejsze i dlatego proszê o przestrzeganie przez wszyst-
kich tych podstawowych zasad ruchu drogowego.

Wójt Gminy

DZIEÑ EDUKACJI
NARODOWEJ
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Celem g³ównym projektu jest tworzenie warunków do
utrzymania i powstania nowych miejsc pracy na terenie gmi-
ny o wybitnych walorach turystycznych, jak¹ jest Istebna.
Modernizacja uk³adu komunikacyjnego w rejonie przysió³-
ka "Wilcze" we wsi Istebna wp³ynie bezpo�rednio i znacz¹-
co na poprawê dostêpno�ci komunikacyjnej obszaru, a tym
samym wzrost atrakcyjno�ci turystycznej gminy. Obszar ob-
jêty projektem posiada wybitne walory turystyczne g³ów-
nie dla aktywnego wypoczynku i aktualnie boryka siê z
narastaj¹cym problemem s³abej dostêpno�ci komunikacyj-
nej. Modernizacja dróg okre�lonych we wniosku stanowi
kluczowy element dalszego rozwoju turystyki na tym ob-
szarze, gdy¿ drogi te stanowi¹ jedyn¹ mo¿liwo�æ dojazdu
do drogi g³ównej, a ich stan techniczny permanentnie siê
pogarsza.

Celem bezpo�rednim projektu jest przeciwdzia³anie margi-
nalizacji spo³ecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich po-
przez poprawê stanu dróg gminnych. Przyczyni siê ona do ogól-
nego polepszenia warunków zamieszkania. Zmodernizowane
odcinki dróg gminnych wp³yn¹ równie¿ bezpo�rednio na bez-
pieczeñstwo poruszania siê po drogach osób zmotoryzowanych
i pieszych.

Pozosta³e cele projektu to:
� Zwiêkszenie atrakcyjno�ci turystycznej gminy - zmoder-

nizowanie czê�ci infrastruktury drogowej wp³ynie korzystnie
na konkurencyjno�æ miêdzy regionami pod wzglêdem tury-
stycznym.

� Zwiêkszenie atrakcyjno�ci terenu pod inwestycje - odpo-
wiednie zaplecze gminy w postaci dobrze zachowanych dróg
mo¿e sprzyjaæ wzrostowi zainteresowania ze strony przedsiê-
biorców.

Prace przygotowawcze do realizacji projektu rozpoczê³y siê
ju¿ wiosn¹ 2004 roku. Zosta³y wtedy opracowane podk³ady
geodezyjne i przygotowane projekty budowlane wraz z kosz-
torysami. Aktualizacji kosztorysów dokonano w okresie sier-
pieñ-wrzesieñ 2005 r. w celu sporz¹dzenia wniosku aplikacyj-
nego do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach in-
strumentu "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej
skierowanej na rozwój przedsiêbiorczo�ci ", a nastêpnie rozpo-
czêcia procedury zamówienia publicznego na roboty objête
Projektem zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹. W okresie przed
z³o¿eniem wniosku Urz¹d Gminy Istebna dokona³ szczegó³o-
wej analizy ruchu drogowego i w oparciu o uzyskane dane opra-
cowa³ zgodne z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi Studium Wyko-
nalno�ci Projektu zawieraj¹ce m.in. szczegó³ow¹ analizê eko-
nomiczna zadania.

W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach "Progra-
mu ³agodzenia (...)" II transza, planowane jest przygotowanie i
og³oszenie przetargu (styczeñ-marzec 2006 r). Wybranie wyko-
nawcy przewiduje siê na marzec 2006 r. W kwietniu przewiduje
siê rozpoczêcie robót, a w czerwcu ich zakoñczenie. Ca³o�æ
prac wykonawczych, w³¹cznie z przekazaniem obiektu do eks-
ploatacji powinna zakoñczyæ siê do koñca czerwcu 2006 r.

Projekt w opisanej postaci realizowany bêdzie wy³¹cznie
w przypadku pozytywnego rozstrzygniêcia konkursu i nie
wcze�niej ni¿ po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wo-
jewod¹ �l¹skim.

Przygotowa³: W. Legierski
UG Istebna

PROJEKT DROGOWY "WILCZE"
(c.d. ze str. 1)

JAK G£OSOWALI�MY
NA POS£ÓW I SENATORÓW?

W niedzielê 25.09.2005 r. wybierali�my nowych pos³ów i
senatorów.

W naszej gminie uprawnionych do g³osowania by³o 8.326 osób.
Z urn wyjêto 4.090 kart do g³osowania, g³osów wa¿nych

oddano 3.937.
Frekwencja by³a najwy¿sza w powiecie, wynios³a 49,17%.
Jak rozdzielili�my g³osy?
PiS - 56,36%, czyli 2.219 g³osów
PO - 15,32%, 603 g³osy
LPR - 9,40%, 370 g³osów
Samoobrona - 7,01%, 276 g³osów
SLD - 3,94% 155 g³osów
SdPL - 1,93% 76 g³osów
PSL - 1,45% 57 g³osów
Demokraci.pl - 0,76% 30 g³osów
Pozosta³e Komitety Wyborcze - 3,83%, czyli  163  g³osy
Z naszego powiatu w Sejmie zasi¹d¹: Jan Szwarc z SLD

(7,642 g³osy), Tadeusz Kopeæ z PO  (6,206 g³osów)
W naszej gminie najwiêksz¹ liczbê g³osów otrzyma³a pani

Ma³gorzata Kiere� (1,729 g³osów), jednak by³o to za ma³o, by
p. Kiere� zasiad³a w ³awach poselskich.

W Senacie powiat cieszyñski nie ma swojego przedstawi-
ciela. W gminie Istebna najwiêksz¹  liczbê g³osów otrzymali
kandydaci na senatorów: J. Galkowski (1,576g³osów) i Kazi-
mierz Wêgrzyn (1,275 g³osów).

T. £aszewska

JAK G£OSOWALI�MY
NA PREZYDENTA?

Wyniki wyborów na Prezydenta RP w I turze -
Gmina Istebna

Poszczególni kandydaci otrzymali nastêpuj¹ce liczby g³o-
sów wa¿nych:

1. BOHNIARZ Henryka Teodora 36
2. BOROWSKI Marek Stefan 134
3. BUBEL Leszek Henryk 5
4. GIERTYCH Maciej Marian
5. ILIASZ Liwiusz Marian 26
6. KACZYÑSKI Lech Aleksander 2079
7. KALINOWSKI Jaros³aw 55
8. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 32
9. LEPPER Andrzej Zbigniew 644
11. PYSZKO Jan 10
12. S£OMKA Adam Andrzej 3
13. TUSK Donald Franciszek 1774
14. TYMIÑSKI Stanis³aw 4
Frekwencja - 57%

R A D A  G M I N Y  U C H W A L I £ A
W dniu 28 wrze�nia br. odby³a siê XXXII Sesja Rady Gminy

w Istebnej. Obradom przewodniczy³ Pan Józef Micha³ek Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy. Na sesji podjêto uchwa³y:

� w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2005
r., �Laur Srebrnej Cieszynianki przyznano dla Pana Paw³a Go-
rzo³ki z Jaworzynki - wybitnego sportowca, promotora zdrowe-
go stylu ¿ycia,



Nasza Trójwie�  l  3PA�DZIERNIK  2005

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

GMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUM
INFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJI

W dniach 14 - 26 wrze�nia w siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Istebnej odby³y siê dwa bezp³atne kursy kompu-
terowe sfinansowane ze �rodków Ministerstwa Gospodarki i

"U�miech na twarzy prowadz¹cego kurs pana Jakuba Pytla to �wiadec-
two dobrej atmosfery panuj¹cej na zajêciach".

� w sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o zabez-
pieczeniu �rodków na realizacjê zadania �Turystyczne zago-
spodarowanie Trójstyku� realizowanego w ramach inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A Polska�S³owacja,

� w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do Wojewody �l¹-
skiego o przekazanie na w³asno�æ Gminy Istebna nieruchomo-
�ci Skarbu Pañstwa /dotyczy dróg gminnych/,

� 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 l� dofinansowanego ze �rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 3.1
�Rozwój lokalny - Obszary wiejskie�,

� zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXXI/274/2005 Rady Gminy
Istebna z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zaci¹gniêcia kredy-
tu d³ugoterminowego,

� w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego. Doty-
czy �rodków w³asnych w wykonaniu termo�modernizacji, robót
ogólnobudowlanych Szko³y Podstawowej nr l w Jaworzynce,

� w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na sfinansowanie wydat-
ków nie znajduj¹cych pokrycia w dochodach bud¿etu,

� w sprawie zmian bud¿etu gminy Istebna na rok 2005. Po-
nadto Rada Gminy Istebna:

� wyrazi³a zgodê na nieodp³atne u¿yczenie lokalu na sie-
dzibê Stacji Cieszyñskiego Pogotowia Ratunkowego w Isteb-
nej � w budynku by³ej Agronomówki,

� omawia³a sprawy zwi¹zane z zimowym utrzymaniem dróg.
Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej zapozna³a radnych z

wynikami kontroli dotycz¹cej zimowego utrzymania dróg gmin-
nych za okres 2004/2005 r.                           Ma³gorzata Wieczorek

"Skupienie i pe³na koncentracja towarzyszy³y niezmiennie uczestnikom
kursu".

"Frekwencja na ka¿dych zajêciach by³a 100 - procentowa".

Pracy otrzymanych jako dofinansowanie projektu na rozwój
Gminnych Centrów Informacji realizowanego w ramach Pro-
gramu Aktywizacji Zawodowej "Pierwsza Praca" przy wspó³-
udziale Urzêdu Gminy w Istebnej. Wziê³o w nich udzia³ 20
osób.

Kursy zosta³y przeprowadzone przez firmê "Optimal" ze
Skoczowa (prowadz¹cy kurs pan Jakub Pytel), posiadaj¹c¹ akre-
dytacjê �l¹skiego Kuratorium O�wiaty oraz Wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w
Katowicach.

Uczestnicy kursu mieli mo¿liwo�æ zapoznania siê z zasada-
mi obs³ugi sprzêtu komputerowego, pracowali z edytorem tek-
stu Word i arkuszem kalkulacyjnym Excel a w ostatniej czê�ci
kursu uczyli siê praktycznego korzystania z Internetu, a po zda-
niu koñcowego egzaminu otrzymali Certyfikat Ukoñczenia
Kursu.

A oto kilka opinii uczestników kursów:
"Kurs komputerowy tak zorganizowany to bardzo dobra i

praktyczna forma doskonalenia w³asnych umiejêtno�ci. �
Moim skromnym zdaniem ten kurs by³ bardzo dobry, przydatny
zw³aszcza dla osób bezrobotnych. � Atmosfera podczas kursu
by³a bardzo mi³a, ka¿dy czu³ siê na luzie. � � Dziêkujê wyk³a-
dowcy ( pan Jakub Pytel - dop. J.K. ) za bardzo czytelny, a
zarazem zrozumia³y jêzyk wyk³adowczy. � Podziwiam prowa-

(c.d. na str. 4)



4  l  Nasza Trójwie� PA�DZIERNIK  2005

ppup POCZTA POLSKA
CENTRUM SIECI POCZTOWEJ
ODDZIA£ REJONOWY w RYBNIKU
ul. Pocztowa 2
44�200 RYBNIK

Urz¹d Gminy Istebna
Istebna 1000
43�470 ISTEBNA

DW�012�2/05
20.09.2005 r.

Uprzejmie informujemy, ¿e w trosce o zachowanie jak
najwy¿szych standardów w relacjach z naszymi Klientami i
efektywno�æ prowadzonych dzia³añ Poczta Polska wdro¿y-
³a program restrukturyzacji, oparty o now¹ efektywniejsz¹
strukturê organizacyjn¹. Wprowadzaj¹c nowe rozwi¹zania
odwo³ali�my siê do do�wiadczeñ wiod¹cych europejskich
operatorów pocztowych i wyników badañ oczekiwañ klien-
tów.

Z dniem 1 wrze�nia 2005 roku Rejonowy Urz¹d Poczty w
Rybniku zosta³ przekszta³cony w Oddzia³ Rejonowy Centrum
Sieci Pocztowej w Rybniku z siedzib¹ przy ulicy Pocztowej 2,
kod pocztowy 44�200.

W/w Oddzia³ obejmuje zasiêgiem dzia³ania placówki pocz-
towe z powiatów: bielskiego, cieszyñskiego, pszczyñskiego,
wodzis³awskiego, rybnickiego, raciborskiego, ¿ywieckiego
oraz miast na prawach powiatu: Bielsko� Bia³a, Jastrzêbie Zdrój,
Rybnik, ¯ory.

Wierzymy, ¿e wprowadzone zmiany przyczyni¹ siê do sa-
tysfakcjonuj¹cej wspó³pracy z Poczt¹ Polsk¹.

E/R
Pozostaj¹c z powa¿aniem

Dyrektor Oddzia³u Rejonowego
El¿bieta Staroñ

 KRONIKA POLICYJNA
1. W okresie pomiêdzy 27 a 31 sierpnia 2005 roku w Konia-

kowie na ¯urówce nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y z w³a-
maniem do zaparkowanej na tym przysió³ku koparki, sk¹d za-
bra³ w celu przyw³aszczenia olej napêdowy na szkodê miesz-
kañca Koniakowa.

2. W dniu 31 sierpnia 2005 roku w Istebnej za ko�cio³em
wyje¿d¿aj¹cy na motorowerach z bocznej drogi dwaj nieletni
mieszkañcy Istebnej uderzyli w prawid³owo jad¹cy samochód
osobowy marki Opel Astra, którym kierowa³ mieszkaniec Wi-
s³y. Obydwaj ch³opcy doznali obra¿eñ cia³a.

3. W dniu 03 wrze�nia 2005 roku w Koniakowie Rajka pod-
czas prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹ wodoci¹gu, operator
koparki natkn¹³ siê na znajduj¹cy siê w ziemi pocisk artyleryj-
ski podchodz¹cy z czasów II Wojny �wiatowej. Wybuchowym
znaleziskiem zajêli siê saperzy.

4. W dniu 09 wrze�nia 2005 roku nieznany sprawca wywa-
¿y³ drzwi do pomieszczeñ s³u¿bowych w Szkole Podstawowej
nr 1 w Istebnej, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia torebkê
wraz z zawarto�ci¹ dokumentów, telefonu komórkowego, karty
p³atniczej oraz pieniêdzy.

5. W dniu 10 wrze�nia 2005 roku w Istebnej Centrum kieru-
j¹cy rowerem mieszkaniec Chorzowa na skrzy¿owaniu wymu-
si³ pierwszeñstwo przejazdu nad prawid³owo jad¹cym samo-
chodem marki Seat Toledo kierowanym przez mieszkañca Wi-
s³y i uderzy³ w niego. Rowerzysta z obra¿eniami cia³a zosta³
przewieziony do szpitala.

6. W dniu 15 wrze�nia 2005 roku w Czadeczce zatrzymano
mieszkañca Jaworzynki, który kierowa³ ci¹gnikiem "SAM" znaj-
duj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci,.

7. Tego samego dnia na Krzy¿owej zatrzymano mieszkañca
Jaworzynki, który kierowa³ samochodem Fiat Siena znajduj¹c
siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

8. W dniu 23. wrze�nia 2005 roku w jednym ze sklepów w
Istebnej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy na szko-
dê mieszkanki Koniakowa.

9. W dniu 23 wrze�nia 2005 roku na Zaolziu zosta³ zatrzy-
many mieszkaniec Koniakowa, który kierowa³ samochodem
marki Daewoo Tico pomimo zakazu prowadzenia pojazdów
orzeczonego przez S¹d Rejonowy w Cieszynie.

10. W dniu 27 wrze�nia 2005 roku w jednym ze sklepów w
Istebnej centrum skradziono telefon komórkowy marki Sony
Ericsson K 300i na szkodê mieszkanki Istebnej.

11. We wrze�niowym numerze "Naszej Trójwsi" w pkt 6 zna-
laz³a siê informacja o dokonanej kradzie¿y pieniêdzy na szko-
dê mieszkañca Istebnej. Zgromadzony w sprawie materia³ do-
wodowy pozwoli³ na przedstawienie zarzutów pope³nienia tej
kradzie¿y mieszkañcowi Istebnej.

Opracowa³: st. asp. Leszek Bujok

PODZIÊKOWANIE
Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr l w Istebnej. Rada Rodzi-

ców �Rada Pedagogiczna i Uczniowie sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowania wszystkim Firmom i Osobom prywatnym za dary
z³o¿one z okazji do¿ynek na loteriê fantow¹ i wszelk¹ pomoc
udzielon¹ szkole. Ca³y dochód przeznaczony bêdzie na rzecz
szko³y.   Pozostajemy z wdziêczno�ci¹

"Wrêczanie certyfikatów przez pani¹ Ma³gorzatê Pytel z firmy Optimal".

dz¹cego za cierpliwo�æ w t³umaczeniu w kó³ko to samo. �
Uwa¿am, ¿e kurs by³ bardzo potrzebny dla tych, którzy nie maj¹
pracy. � Ogó³em bardzo mi³o spêdzi³am czas i nauczy³am siê
tego, co pragnê³am! � Kurs - SUPER, prowadz¹cy- SUPER,
nauczy³am siê - WIELE, jak dobrze, ¿e co� siê dzieje!"

J. Kohut

(c.d. ze str. 3)
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SPONSORZY NA DO¯YNKI 28.08.2005 ROK
1. NADLE�NICTWO WIS£A CZARNE
2. LYS FUSION POLANO SP. Z O.O. ISTEBNA 1222
3. BS USTROÑ O/ ISTEBNA
4. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ISTEBNA
5. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA KONIAKÓW
6. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA JAWORZYNKA
7. PREZENTY l DEKORACJE ZENON SITEK ISTEBNA
8. TECHNIPLAST KUKUCZKA KONIAKÓW 849
9. FIRMA OBRÓBKI DREWNA LEGIERSKI KONIAKÓW 172
10. KARCZMA OCHODZITA GRA¯YNA POLOK KONIAKÓW
11. PIEKARNIA MA£GORZATA ZBIGNIEW KAWULOK KONIAKÓW
12. PIEKARNIA DANUTA FRANCISZEK KAWULOK ISTEBNA 556
13. WI i RO STANIS£AW £ACEK ISTEBNA 1241
14. STUDIO FRYZJERSKIE IWONA KOHUT ISTEBNA
15. ZAK£AD PRZETWÓRSTWA MIÊSNEGO LEGIERSKI LESZEK, ZBIGNIEW LEGIERSKI ISTEBNA
16. FIRMA HANDLOWO US£UGOWA HALINA KOWALCZYK JAWORZYNKA 411
17. SPÓ£DZIELNIA US£UG l PRODUKCJI KONIAKÓW 777
18. BAR PECIO BEATA JUROSZEK RUCKA ISTEBNA
19. APTEKA NA DZIELCU GRZEGORZ KULIK ISTEBNA
20. APTEKA POD KASZTANAMI POLOCZEK, BUJOK ISTEBNA CENTRUM
11. FIRMA MA£GORZATKA GRA¯YNA ZEMBOL ISTEBNA
21. BOBROWSKA RENATA ISTEBNA 776
23. GOSPODA U UJCA HALINA KUKUCZKA, ANIELA GAZUR ISTEBNA
24. HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW AGNIESZKA WASZUT ISTEBNA 70
25. WARZYWA I OWOCE ALINA LIGOCKA ISTEBNA
26. SKLEP I HURTOWNIA WIELOBRAN¯OWA DEROS£AW ISTEBNA 256
27. FHU BUCZNIK MARIA GORZO£KA ISTEBNA 927
28. KANTOR MICHA£EK MARIA ISTEBNA 44
29. PHUK KACPER PUDALIK ARTUR ISTEBNA 68
30. MARKET REMA TERESA KAMIÑSKA ISTEBNA 1370
31. KSIÊGARNIA ZBIGNIEW SIKORA ISTEBNA 1443
32. SKLEP ISTEBNA 1443
33. BACÓWKA KOHUT PIOTR KONIAKÓW 33
34. RUCKI TADEUSZ KONIAKÓW 662
35. GOSPODA POD OCHODZIT¥ MIROS£AWA KUKUCZKA KONIAKÓW
36. FIRMA HANDLOWO US£UGOWA HAGA HELENA WASZUT KONIAKÓW 136
37. FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWO US£UGOWA ANDRZEJ LEGIERSKI KONIAKÓW 440
38. ZAJAZD U JANA ISTEBNA 123
39. FIRMA HANDLOWO US£UGOWA EDWARD GLET ISTEBNA 1000
40. FIRMA HANDLOWO US£UGOWA SUMAR MARIAN SUSZKA ISTEBNA 700
41. PRZED. US£UGOWO HANDLOWE ANDZRZEJ CIE�LAR WIS£A PO£OMSKA 4
42. FIRMA HANDLOWO US£UGOWA MARCO ISTEBNA 1000
43. PIWIARNIA MARIA SIKORA ISTEBNA 404
44. MONIKA WA£ACH ISTEBNA

Dziêkujemy!

KOMISJA W ISTEBNEJ
24 sierpnia w O�rodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej

odby³o siê wyjazdowe posiedzenie Komisji �rodowiska Rady
Powiatu Cieszyñskiego. Oprócz cz³onków Komisji �rodowi-
ska w posiedzeniu uczestniczyli przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Ludwik Kuboszek  oraz przedstawiciele Nadle�nictw Wis³a i
Ustroñ.

W posiedzeniu udzia³ wziêli tak¿e zaproszeni przedsta-
wiciele Zak³adu In¿ynierii Le�nej Akademii Rolniczej im.
Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, którzy przedstawili tematy-
kê badañ prowadzonych w ramach projektu �Zintegrowane-
go monitoringu ekologicznego na zlewni do�wiadczalnej po-
toku Dupniañskiego w Beskidzie �l¹skim�. Badania te umo¿-
liwi³y dokonanie chemicznej charakterystyki, a co za tym
idzie aktualnego stanu wód powierzchniowych zlewni tego
potoku.

Karol Gajdzica
Przedruk: �Wiadomo�ci Powiatowe� nr 10 z 2005 r.

GMINNE PRZEDSZKOLE W ISTEBNEJ
zlokalizowane jest przy budynku Szko³y Podstawowej Nr 1
telefon 855 61 35
Godziny pracy Przedszkola od poniedzia³ku do pi¹tku 7�16
Godziny pracy logopedy:
poniedzia³ek � 8�13 p. R. Waszut
wtorek � 9�15 p. R.Waszut
�roda � 11�16 p. A. Kukuczka
czwartek � 10�16 p. A. Kukuczka
pi¹tek � 8�10 p. R. Waszut

� 10�12 p. A. Kukuczka

Zasada odp³atno�ci: op³ata sta³a 100 z³
stawka ¿ywieniowa � 3 z³ za 4 posi³ki (�niadanie, drugie

�niadanie, obiad i podwieczorek).
Przedszkole jest otwarte na potrzeby dziecka, propaguje

jego aktywn¹ i twórcz¹ postawê.
Zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania przedszkola

przez ca³y rok.
W przedszkolu oprócz planowanych zajêæ dydaktyczno �

wychowawczych s¹ prowadzone nastêpuj¹ce zajêcia:
� lektorat zajêæ jêzyka angielskiego - dwa razy w tygodniu
� zajêcia muzyczno taneczne (muzyka i tañce naszego re-

gionu) prowadzone przez pani¹ Monikê Wa³ach - raz w tygo-
dniu

� zajêcia logopedyczne - raz w tygodniu
Zapewniamy dzieciom:
- domow¹ kuchniê
- w³asne wypieki
- wysoki poziom pracy dydaktyczno�wychowawczej
- logopedê
- zajêcia z instruktorami muzycznymi
- atmosferê akceptacji i ciep³a dla ka¿dego wychowanka

Zostañ naszym sponsorem
Jeste�my otwarci na wspó³pracê w ró¿nych zakresach spon-

sorowania:
- ca³kowite lub czê�ciowe finansowanie imprez, przedszkol-

nych wycieczek,
- dostarczanie us³ug np.: remontowych, przewozowych,
- doposa¿enie przedszkola np. w zabawki, pomoce dydak-

tyczne, sprzêt komputerowy, edukacyjne programy kompute-
rowe dla dzieci, sprzêt RTV, materia³y biurowe,

- organizacjê spotkañ, pogadanek, wystêpów,
- wszelkie inne atrakcyjne propozycje.
Wdziêczno�æ i rado�æ dzieci jest warto�ci¹ nieocenion¹.
Dyrektor, rada pedagogiczna oraz nasi wychowankowie

pragn¹ wyraziæ serdeczne podziêkowanie dla naszych dotych-
czasowych sponsorów. S¹ nimi: Adam i Danuta Matuszny, Be-
ata i Józef Waszut, Iwona i Andrzej Legierscy, Jacek Rucki wraz
z ¿on¹, Iwona i Andrzej Iwanek, Andrzej i Renata Kamiñscy
Joanna i Piotr Ligeza, Ewa i Tadeusz Urbaczka.

Dyrektor przedszkola
Ma³gorzata Kaczmarczyk
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ABC - S³ownik BIO -
EKOLOGICZNY -

litera P cd.
* Przemiana materii - inaczej prze-

miana materii - to ca³okszta³t przemian
biochemicznych zachodz¹cych w komór-
kach organizmów. Stanowi ona podstawo-
we kryterium odró¿niaj¹ce �wiat ¿ywy od
przyrody martwej. Przemiana ta dzieli siê
na procesy syntezy, czyli anabolizmu: 6
CO

2
+6 H

2
O+E pr. Õ C

6
H

11
O

6
6O oraz roz-

padu, czyli katabolizmu co u ro�lin wyra-
¿a siê wzorem: C

6
H

12
O

6
+6 O2 Õ 6 CO

2
+6

H
2
O+E.
U cz³owieka oraz u zwierz¹t energia

zawarta w po¿ywieniu mierzona jest w
tzw. kaloriach. Jedna kaloria to ilo�æ
energii potrzebna do ogrzania: 1g H

2
O

w 1°C. Ilo�æ energii uzyskanej ze spale-
nia: 1g t³uszczy = 9,3 kcal. Je¿eli war-
to�æ energetyczna po¿ywienia przekra-
cza zapotrzebowanie organizmu na
energiê - spotykamy siê z oty³o�ci¹,
która zaczyna byæ chorob¹ spo³eczn¹ u
ludzi.

* Przeobra¿enie - metamorfoza - to
przemiana postaci larwalnej w postaæ
dojrza³¹ - zwierzêcia. Dzielimy j¹ np. w
�wiecie owadów na przeobra¿enie 1 zu-
pe³ne - polegaj¹ce na wystêpowaniu w
rozwoju larwalnym - kolejnych - wszyst-
kich stadiów rozwojowych tj. larwy, po-
czwarki i postaci dojrza³ej. Przeobra¿e-
nie 2 niezupe³ne - polega na wystêpowa-
niu tylko 2 stadiów rozwojowych tj. lar-
wy i postaci dojrza³ej inaczej zwanej do-
skona³¹.

* Przepona - to najwiêkszy miêsieñ
oddechowy - jako szeroki p³aski element
budowy u cz³owieka oraz ssaków, od-
dzielaj¹cy klatkê piersiow¹ od jamy
brzusznej. Szczególn¹ rolê odgrywa u
mê¿czyzn - gdzie jest przewaga typu
oddechowego brzusznego (u kobiet typ
oddychania piersiowy). Posiada otwory,
przez które przechodzi: aorta, prze³yk,
¿y³a g³ówna

* Przeszczep - czyli transplantacja.
Polega na operacyjnej drodze przeniesie-
nia tkanki lub narz¹du z jednego osobni-
ka do drugiego (dawca i biorca) tego sa-
mego gatunku biologicznego. Pozytyw-
ne wyniki uzyskuje siê najczê�ciej w prze-
szczepach dokonywanych w tym samym
organizmie, lub u osobników spokrewnio-
nych (lepsze przyjêcie).

"Macierzonka"

NOWA KSI¥¯KA MA£GORZATY KIERE�

"Strój by³, jest i bêdzie dla nas wzocny, to nasz
znak, duma i drugo skóra�"

Zuzanna Gêbo³y�

Te s³owa s¹ wspania³ym mottem dla prezentacji
ksi¹¿ki Ma³gorzaty Kiere� pt. "Strój ludowy górali
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Etnograficzne
osobliwo�ci, przeobra¿enia i zmiany".

Prezentacja ta odby³a siê 19.09.05r. w Gmin-
nym O�rodku Kultury w Istebnej i by³a zorganizo-
wana wspólnie z Muzeum Beskidzkim im. A. Po-
d¿orskiego w Wi�le.

W budynku starej szko³y w Istebnej, gdzie obec-
nie ma swoja siedzibê GOK zebrali siê liczni przed-
stawiciele Urzêdu Gminy i Rady Gminy, cz³onko-
wie Stowarzyszeñ kultury dzia³aj¹cych w Trójwsi,
cz³onkowie zespo³ów regionalnych, mi³o�nicy naszego regionu.

O  swojej ksi¹¿ce mówi³a jej autorka, mgr Ma³gorzata Kiere� etnograf Mu-
zeum Beskidzkiego w Wi�le, badaczka historii, kultury i folkloru górali Beskidu
�l¹skiego.

Mówi³a o tym, ¿e historia powstania tej ksi¹¿ki jest d³uga, bo poprzedzi³y j¹
¿mudne badania etnograficzne.

Nasz strój jest archaizmem, zachowa³ siê w pierwotnej formie, co jest fenomenem
w Europie!

Strój mêski nic siê nie zmieni³, natomiast zmienia siê strój kobiecy- bo zmieniaj¹
siê materia³y, czêsto kobiety ubieraj¹ te¿ strój cieszyñski.

Ok³adka ksi¹¿ki przedstawia w tle typowy materia³ fartuchów kobiecych- mo-
drzyniec z koron¹, w który wkomponowane jest zdjêcie grupy górali istebniañskich
w strojach podczas manifestacji patriotycznej w Warszawie pod pomnikiem ksiêcia
Józefa Poniatowskiego w latach 30- tych XX wieku.

Ksi¹¿ka zawiera ró¿ne fotografie, od archiwalnych z 1899r. po wspó³czesno�æ.
Zderzaj¹ siê tutaj te zdjêcia i s¹ u³o¿one obok siebie, by czytelnik móg³ je od razu
porównaæ.

W wydawnictwie tym umieszczono wiele wzorów haftów, kroje koszul i nogawic,
z których mo¿na skorzystaæ, bo niestety pojawiaj¹ siê b³êdy przy ich szyciu, co
czêsto jest spowodowane niewiedz¹ i uproszczeniem.

Pani Ma³gorzata Kiere� zachêca³a do noszenia stroju góralskiego, który jest "drug¹
skór¹ górala". Podkre�la³a te¿ polityczne znaczenie stroju- górale zawsze w �wiat
ruszali w strojach, byli dziêki temu od razu rozpoznawalni. Dzisiaj czêsto wstydzimy
siê ubraæ w strój, ubieramy go jedynie w najwa¿niejsze �wiêta ko�cielne, jak Bo¿e
Cia³o, Odpust, a tak¿e w do¿ynki w uroczysto�ci I komunii �w. i konfirmacji, bierz-
mowania oraz czasami(niestety coraz rzadziej) na uroczysto�ci weselne.

Po zakoñczeniu prezentacji licznie zebrani mi³o�nicy regionu i stroju dziêkowali
autorce za to wydawnictwo, które jest koniecznie potrzebne i dla starszych- by sobie
przypomnieli i dla m³odych, by siê nauczyli historii stroju swoich przodków.

Na tym spotkaniu mo¿na by³o nabyæ tê ksi¹¿kê, co skwapliwie uczynili wszyscy
uczestnicy, jak te¿ mo¿na by³o cierpliwie stan¹æ w kolejce i prosiæ o wpis i autograf
sam¹ autorkê.

Ksi¹¿ka ta jest do nabycia w GOK- u w Istebnej.
Krystyna Rucka
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Regulamin X Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego �Papierowy �wiat�

Organizator: Gminny O�rodek Kultury w D¹browie Zielo-
nej

Wspó³praca: Regionalny O�rodek Kultury w Czêstochowie
Pod patronatem: Starosty Czêstochowskiego, Wójta Gminy

D¹browa Zielona

CELE KONKURSU:
� popularyzacja plastycznej twórczo�ci,
� wykorzystanie papieru do celów artystycznych jako pod-

³o¿a i tworzywo oraz materia³ do wytwarzania przedmiotów
dekoracyjnych,

� pobudzenie wyobra�ni plastycznej � papierowe fantazje,
� kszta³towanie poczucia piêkna,
� pobudzenie aktywno�ci manualnej,
� prezentacja najciekawszych prac plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkó³ podstawowych,

gimnazjów. Was ponad�gimnazjalnych oraz osób doros³ych 7.
zespo³ów plastycznych w domach, o�rodkach i klubach kultu-
ry i obejmuje nastêpuj¹ce grupy wiekowe:

I grupa klasy 0 � VI
II grupa klasy gimnazjalne
III grupa klasy ponadgimnazjalne i doro�li
2. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ do dwóch prac plastycz-

nych wykonanych w³asnorêcznie, technik¹ papierow¹ w for-
mie przestrzennej. /prace zbiorowe nie bêd¹ oceniane przez
komisje/.

3. Wszystkie prace winny byæ opatrzone opisem zawieraj¹-
cym nastêpuj¹ce dane:

imiê i nazwisko, wiek, klasê i adres za mieszkañ ta adres
szko³y lub instytucji, któr¹ reprezentuje uczestnik.

4. Prace nale¿y przes³aæ w opakowaniu wykluczaj¹cym znisz-
czenie, gdy¿ organizator nie bierze odpowiedzialno�ci za po-
wsta³e uszkodzenia

TERMIN:
Prace nale¿y przesiaæ do dnia 21 pa�dziernika 2005 r. na

adres:
Gminny O�rodek Kultury
pl. Ko�ciuszki 30, 42�265 D¹browa Zielona, tel. 355�50�

55 od godz. 15.00 lub Regionalnego O�rodka Kultury ul. Ogiñ-
skiego 13a, 42�200 Czêstochowa tel. 324�46�51 w godz. 8.00�
15.00

OCENA PRAC:
l. Komisja konkursowa powo³ana przez organizatora doko-

na oceny prac w trzech grupach wiekowych. 2. Og³oszenie wy-
ników Konkursu, wrêczenie nagród i wyró¿nieñ nast¹pi pod-
czas uroczystego otwarcia wystawy w dniu 28 pa�dziernika o
godz. 12.00 w Gminnym O�rodku Kultury w D¹browie Zielo-
nej.

UWAGI KOÑCOWE:
1. Nagrodzone i wyró¿nione prace konkursowe przechodz¹

na w³asno�æ organizatora � bêd¹ tworzy³y kolekcjê pokonkur-
sow¹

2. Prace nienagrodzone bêdzie mo¿na odbieraæ od 21 � 30
listopada br. w GOK D¹browa Zielona.

MIÊDZYNARODOWE ZAWODY
W KOLARSTWIE GÓRSKIM -

"PUCHAR BESKIDÓW BEZ GRANIC"
- Istebna Kubalonka

W dniu 13.08.2005 w Istebnej  w ramach wspólnego projek-
tu "Puchar Beskidów bez granic" wspieranego przez Phare a
realizowanego przez zaprzyja�nione kluby narciarskie TJ Dol-
ni Lomna oraz NKS Trójwie� Beskidzka odby³y siê zawody w
kolarstwie górskim.

PODZIÊKOWANIE
I znowu z dniem rozpoczêcia roku szkolnego uczniowie

Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych na Zaolziu, zostali mile
zaskoczeni zmianami przed budynkiem i wewn¹trz szko³y�
�wie¿o pomalowane pomieszczenia, nowe meble, mnóstwo
nowych pomocy naukowych, nowe pracownie jêzykowe z pe³-
nymi wyposa¿eniem i pe³no kwiatów.

W³a�ciciele Parku Ro�lin w B¹kowie podarowali szkole krze-
wy, które posadzi³a m³odzie¿.

Uczniowie klasy II b Liceum wziêli ju¿ ro�liny pod opiekê
i maj¹ nadziejê, ¿e zima bêdzie ³agodna.

Bardzo dziêkujemy za mi³y gest ze strony w³a�cicieli parku
i równocze�nie zapraszamy do zwiedzania miejsca, które za-
chwyca bogactwem barw i ró¿norodno�ci¹ gatunków ro�lin,
gdzie na pewno ka¿dy znajdzie co� ciekawego do swojego ogro-
du lub mieszkania.

Klasa II b Liceum
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych

w Istebnej�Zaolziu

(c.d. na str. 8)
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II   MIÊDZYNARODOWE  ZAWODY
 NA   NARTOROLKACH
BESKIDY  BEZ  GRANIC

W dniu 4.09.2005 w Jaworzynce odby³y siê  zawody na
nartorolkach bêd¹ce jedn¹ z najwiêkszych imprez sportowych
tego typu w Polsce. Uczestniczyli w nim zawodnicy z dwudzie-
stu klubów sportowych z Polski, Czech, S³owacji oraz Litwy.

  Zawody "Beskidy bez granic" zorganizowa³ Narciarski
Klub Sportowy Trójwie� Beskidzka w ramach partnerskiego
Programu Wspó³pracy Przygranicznej Phare CBC Polska - Cze-
chy 2002/2003 finansowanego z funduszu PHARE . Cykl kil-
ku imprez pt.  "Puchar Beskidów bez Granic" jest realizowany z
czeskim  Klubem TJ Dolni Lomna.

K¥CIK M£ODK¥CIK M£ODK¥CIK M£ODK¥CIK M£ODK¥CIK M£ODYYYYYCH POETÓWCH POETÓWCH POETÓWCH POETÓWCH POETÓW

Mi³o�æ
Dla mnie mi³o�æ jest jak s³oñce i wiatr
Dla mnie mi³o�æ jest jak siostra i brat
Dla mnie mi³o�æ jest jak morze i ³¹ka
Dla mnie mi³o�æ jest jak promyk od s³onka
Dla mnie mi³o�æ jest jak ró¿a i bratek
Dla mnie mi³o�æ jest jak ka¿dy inny kwiatek
Dla mnie mi³o�æ jest jak dla m³oteczka m³ot
Dla mnie mi³o�æ jest jak ch³opak z dziewczyn¹
Dla mnie mi³o�æ jest jak dziecko z rodzin¹
Dla mnie mi³o�æ jest jak s³oñce gor¹ce
Dla mnie mi³o�æ jest jak spacer po ³¹ce

Alicja Probosz 2004, lat 11, córka Adama Probosza

*   *   *

Skarby Jesieni
A czy wiecie, co to �skarby jesieni�?
Piêkne jab³ko, co siê w sadzie rumieni,
gar�æ orzechów na leszczynie zebranych,
spadaj¹ce z wysoka kasztany,
pe³ne maku s³odkiego makówki
i czepliwe ³opianowe g³ówki,
str¹k fasoli, kapusty ³uszczyny
i czerwone jagody kaliny,
i na klonach nasionka skrzydlate,
co z jesiennym �cigaj¹ siê wiatrem.

H. Zdzitowiecka

PI£KA NO¯NA

Seniorzy - Klasa A:
� 11.09.05  KP Trójwie� - Pogwizdów  7:3
Bramki: Andrzej Moje�cik - 3, Leszek Gorzo³ka, Tomasz Le-
chowicz, Stanis³aw Marekwica, Jaros³aw Byrtus
� 18.09.05  Brenna - KP Trójwie�  3:2
Bramki: Grzegorz Kukuczka, Janusz Waszut
� 25.09.05  KP Trójwie� - Nierodzim  0:2
Przed meczem z Pogwizdowem nast¹pi³a zmiana na stanowi-
sku trenera KP Trójwie�. Obowi¹zki graj¹cego trenera obj¹³ Ja-
nusz Waszut.
M³odzicy i juniorzy - liga okrêgowa B:
� 10.09.05  Pogórze - KP Trójwies   M - 5:2,  J - 8:0
� 14.09.05  Drogomy�l - KP Trójwie�  M - 0:4,  J - 3:1
� 18.09.05  KP Trójwie� - Kaniów  M - 2:1,  J - 3:1
� 24.09.05  Podbeskidzie - KP Trójwie�  M - 6:2,  J - 1:0

J. Kohut

Dobrze przygotowane, wymagaj¹ce trasy biegn¹ce lasami
Kubalonki by³y kolejnym sprawdzianem dla naszych zawodni-
ków, którzy w ten sposób przygotowuj¹ siê do sezonu zimowego.

Równie¿ tym razem okaza³o siê, ¿e mamy dobrych rywali w
Klubach za Olz¹, z którymi niejednokrotnie trudno by³o wygraæ.

Zawody cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem mimo waka-
cyjnego okresu.

Dziêkujemy wszystkim za udzia³.
Ze sportowym pozdrowieniem

Zarz¹d
NKS   Trójwie� Beskidzka

(c.d. ze str. 7)

Dotychczas rozegrano zawody w konkurencji duathlon tj.
bieg prze³ajowy po³¹czony z kolarstwem górskim oraz  zawody
w kolarstwie górskim.

Do rozegrania pozosta³y biegi prze³ajowe, które wy³oni¹
zwyciêzców, zawodników najwszechstronniejszych w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.

Celem tego cyklu imprez, oprócz przygotowania narciarzy
do sezonu zimowego jest równie¿ jednoczenie mieszkañców z
przygranicznych miejscowo�ci,  prze³amywanie barier w posta-
ci wzajemnych uprzedzeñ z czasów nie a¿ tak odleg³ych.

Ciê¿ka praca organizacyjna dzia³aczy NKS TB wspierana przez
dzia³aczy UKS Gimnazjum Istebna i MKS Istebna przynios³a sukce-
sy w postaci znakomitych wyników sportowych jak równie¿ prze-
prowadzenia zawodów w doskona³ej obsadzie miêdzynarodowej.
Sukcesy naszych wychowanków ciesz¹  bardzo, poniewa¿ pokona-
li zawodników, po�ród których jest wielu reprezentantów kadry
Czech , S³owacji oraz Litwy, maj¹cych za sob¹ starty w zawodach
najwy¿szej rangi jak Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa �wiata.

Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do organiza-
cji tych zawodów, w szczególno�ci EUROREGION �L¥SK CIE-
SZYÑSKI, Starostwo Powiatowe Cieszyn, UG Istebna.

Sk³adamy podziêkowania Panu Markowi Siderkowi - Kie-
rownikowi Wyszkolenia d/s sportów m³odzie¿owych PZN za
udzia³ w imprezie.

Szczególne podziêkowania dla kierownictwa Hotelu "Jano"
za udostêpnienie obiektu oraz dla wszystkich  sponsorów min. Lys
Fusion Poland, Mirotrans, Market Rema, W³. Czy¿, ZPR P. Zwias.

Dziêkujemy Stra¿y Granicznej ze Zwardonia oraz stra¿akom
z OSP Jaworzynka za zabezpieczenie trasy podczas zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarz¹d NKS TB
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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

❁
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Reklamy ❁ Reklamy

❁ Reklamy ❁

Piosenka o Naszej Pani
Nasza Pani lubi siê smiaæ.
Nasza Pani ma oczy weso³e.
My lubimy nasz¹ Pani¹ i klasê,
i ca³¹, ca³¹ szko³ê.

Nasza Pani, gdy mówi o ptakach,
to nam ptaki pokazuje pod s³oñcem.
Nasza Pani, gdy mówi o kwiatach,
to nam kwiaty pokazuje na ³¹ce.

Gdy jest jesieñ i o jesieni
w klasie mówi siê, opowiada,
nasza Pani tak piêknie umie
opowiadaæ o polskich sadach...

Nasza Pani ma tyle serca -
i my Pani odp³acamy te¿ sercem.
Nasza Pani nas kocha, my j¹ te¿,
nawet w naszej dzieciêcej piosence.

Tadeusz Kubiak

PRACA
Poszukujê do�wiadczonego traktorzysty do pracy w lesie.
Tel. 501 190 540



10  l  Nasza Trójwie� PA�DZIERNIK  2005

„ 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@ug.istebna.pl

Redaguje Zespó³ w sk³adzie: Krystyna Rucka, Janusz Waszut, Jacek Kohut (GCI)
Sk³ad komputer. i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) 85-10-543, fax (0-33) 85-11-643, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁

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

Sklep �Meblik�Sklep �Meblik�Sklep �Meblik�Sklep �Meblik�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


