
Nasza Trójwie�  l  1LISTOPAD  2003

NR 11 (124) ROK XI             LISTOPAD  2003 r.             ISSN 1506-0470       Nak³ad 800 egz.               egz. bezp³.

Wójt  Gminy  Informuje�WIÊTO  ZMAR£YCH
W majestatycznej ciszy cmentarnych ogrodów,
w�ród starych, zaniedbanych mogi³ i bogatych grobów,
wszed³ przed �wiêtem Zmar³ych - cz³owiek ze �wiata ¿ywych.
Id¹c cmentarnymi alejami, szuka³ zagubionych �ladów ,
przebrzmia³ych , prawdziwych,

szuka³, wskrzesza³ wspomnienia o tych co zdmuchn¹³
�mierci powiew,

wolno id¹cy, zadumany cz³owiek
nie chcia³ dotykaæ ciszy tych w Ogrodzie Zmar³ych,
nie zak³óca³ spokoju czytaj¹c napisy tablic ju¿ wytartych.
Oni wszystko zabrali w mroczn¹ czelu�æ grobu,
nic nie zatrzymali, bo nie ma sposobu aby co� zostawiæ,
a przecie¿ wszyscy mieli swoje sprawy, mi³o�ci i zdrady,
niespe³nione nadzieje, barwy wielkich uniesieñ
pok³adanych w ¿yciu planów wielk¹ przestrzeñ.
Gdy ¿yli , ufali ¿e wszystkiego siêgn¹,
wierzyli, ¿e ¿ycie niez³omna potêga,
zi�ci wszystkie odwa¿ne zamierzenia,
¿e nigdy ¿adna troska nie zniszczy istnienia
ich rado�ci i smutków , nie odbierze zdrowia,
¿ywi wtedy nie my�l¹, ¿e w cmentarnym ogrodzie
zb³¹kany wêdrowiec szept odesz³ych us³yszy,
� majestatu �mierci, jak wichrem owiany,
nie zapominaj o swym przemijaniu,
¿e los nasz bêdzie wkrótce losem twoim,
Twój czas ju¿ mija, poznaj wiêc Prawdê,

zaufaj Chrystusowi, odepchnij pogardê

pamiêtaj o ¿yciu, �mierci, pielgrzymowaniu, przemijaniu,
¿e Chrystus da³ ci obietnicê o Twym Zmartwychwstaniu. �
Niczego nie da siê zatrzymaæ,gdy wybije Twa godzina
miej nadziejê bez rozpaczy ¿adnej,
¿e i ty znajdziesz siê w Ogrodzie Cmentarnym.
A teraz - wskrzeszony wiar¹ w nowy pocz¹tek ¿ycia po �mierci,
wracaj na krótki ¿ywot do swego �wiata, rodziny i dzieci............

Halina Bukowska - Gluza
15.10.2003 r. Istebna

Przygotowanie do od�nie¿ania w sezonie zimowym 2003/2004
Istnieje mo¿liwo�æ uzyskania pomocy w postaci dop³at do

kosztów poniesionych w zwi¹zku z od�nie¿aniem dróg gmin-
nych. Dop³ata wynosiæ bêdzie 110 z³ miesiêcznie do ka¿dego
od�nie¿onego kilometra drogi gminnej.

Zakup paliwa udokumentowaæ trzeba bêdzie rachunkiem ze
stacji paliw. Chêtni do od�nie¿ania w³asnym sprzêtem mog¹ siê
zg³aszaæ u Pana Roberta Fiedora w Urzêdzie Gminy Istebna
pok. 204, w celu podpisania stosownej umowy.

***

***

Program obchodów:
10 listopad 2003 r.:
13.00 - uroczysta akademia w Hali Widowiskowo-Sportowej

  w Gimnazjum w Istebnej
11 listopad 2003 r.:
9.10 - zbiórka przed Urzêdem Gminy w Istebnej;
9.15 - z³o¿enie kwiatów:

- pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Istebnej Centrum;
- na zbiorowej mogile pomordowanych w Jab³onkowie
   (cmentarz katolicki w Istebnej);
- na grobie pierwszego poleg³ego ¿o³nierza Gustawa
   Pilcha (cmentarz ewangelicki w Istebnej);

10.00 - Msza �w. w intencji Ojczyzny w Ko�ciele pw. �wiêtego
  Bart³omieja w Koniakowie.

Serdecznie zapraszamy mieszkañców gminy do wziêcia
udzia³u w uroczystych obchodach �wiêta Niepodleg³o�ci 11
listopada, które odbywaæ siê bêd¹ w dniach 10-11.11.2003 r.

11 LISTOPADA
�WIÊTO NIEPODLEG£O�CI

Za³atwianie spraw z zakresu budownictwa,
geodezji i gospodarki gruntami

Od 1 stycznia 2004 r. czê�æ spraw z zakresu budownictwa,
geodezji i gospodarki gruntami bêdzie za³atwiane przez Staro-
stwo Powiatowe w Cieszynie. W Urzêdzie Gminy Istebna po-
zostaj¹ sprawy podzia³u dzia³ek budowlanych, rozgraniczania
gruntów oraz wydawania wypisów z Planu Miejscowego Prze-
strzennego Zagospodarowania Gminy do celów projektowych.
Pozwolenia na budowê bêdzie wydawa³ Wydzia³ Architektury,
wykazy zmian gruntowych, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy
z map ewidencyjnych oraz zmiane klasyfikacji gruntów - Wy-
dzia³ Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego, mieszcz¹-
cy siê w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13. Zmiana w³a�ciwo�ci
nast¹pi³a wskutek wypowiedzenia przez Starostê Cieszyñskiego
porozumienia o za³atwianiu tych spraw przez Gminê Istebna.

Wójt Gminy przypomina, ¿e dnia 15 listopada 2003 r.
mija termin p³atno�ci IV raty podatku rolnego, le�nego
i od nieruchomo�ci oraz za wywóz nieczysto�ci.

* * *
Wójt Gminy uprzejmie informuje, ¿e 24 grudnia br. (Wi-
gilia) Urz¹d Gminy w Istebnej bêdzie nieczynny.

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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Uchwa³a Nr XIII/91/2003
Rady Gminy Istebna

z dnia 28 pa�dziernika 2003 r.
w sprawie wyboru ³awników do S¹du Rejonowego w Cie-

szynie.
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070
z pó�n. zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje

§ 1
W wyniku g³osowania tajnego ³awnikami do S¹du Rejono-

wego w Cieszynie w kadencji na lata 2004-2007 zostali wybrani:
G¹tarek Barbara,
Lipowski Pawe³,
Micha³ek Jerzy

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek

RADA  GMINY  INFORMUJE

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

24 listopad 2003 r. - lit. A-J,
25 listopad 2003 r. - lit K-O,
26 listopad 2003 r. - lit. P-¯

w Urzêdzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od
8.30 do 14.00.

Wójt  Gminy  Informuje
Wójt Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000, tel. (033) 855 65 00
uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia

przetargu nieograniczonego na:
Utrzymanie dróg na terenie gminy Istebna w sezonie

zimowym 2003/2004 nastêpuj¹cych zadañ:
Zadanie nr 1
1. Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Zapasieki Szko³a

(przez £acki) + Jaworzynka Rajka.
2. Jaworzynka - Plac przy OSP
Zadanie nr 2
1. Istebna Tartak - Istebna Zaolzie Szko³a,
2. Istebna Tartak - Istebna Bystre
3. Istebna Tartak - Istebna Wilcze Do Kowola
4. Istebna Tartak - Istebna Tokarzonka
5. Istebna Zaolzie - Plac przy OSP
Zadanie nr 3
1. Parking przy UG w Istebnej
2. Plac i parking przy OSP Istebna Centrum
3. Plac przy OSP w Koniakowie
4. park w Istebnej i Parking przy Domu Przedpogrzebowym
5. Droga Istebna Centrum - Istebna Gazury Do Moje�cika
Zadanie nr 4
1. Droga na osiedle na Kubalonce
Komisja przetargowa w dniu 31 pa�dziernika 2003 r. wy-

bra³a oferty firm:
a) Dla zadania 1 i 3 - Budowa Obiektów Drogowym Wy-

wóz Nieczysto�ci - Handel Jan Golik 43-476 Jaworzynka 301
tel. 858 39 01

b) Dla zadania 2 i 4 - Spó³dzielnia Us³ug i Produkcji
43-474 Koniaków 777 tel. 855 64 70.

Informacja opisowa z XIII sesji Rady Gminy
28 pa�dziernika br. w Urzêdzie Gminy w Istebnej odby-

³a siê XIII sesja Rady Gminy. Obrady prowadzi³ Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Józef Micha³ek. Radni wys³uchali informa-
cji Wójta Gminy z dzia³alno�ci w okresie miêdzy sesjami oraz
omówili zasady przejêcia budynków o�rodka zdrowia w Jawo-
rzynce i Koniakowie.

Na sesji dokonano wyboru ³awników do S¹du Rejonowego
w Cieszynie. W wyniku g³osowania tajnego ³awnikami do S¹du
Rejonowego w Cieszynie w kadencji na lata 2004-2007 zostali
wybrani Pani Barbara G¹tarek, Pan Pawe³ Lipowski i Pan Jerzy
Micha³ek.

Podjêto uchwa³ê w sprawie do¿ywienia uczniów w szko³ach
podstawowych, gimnazjum oraz szko³ach ponadgimnazjalnych.

Rozpatrzono skargi na Kierownika Gminnego O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej, na Dyrektora Przedszkola Gminnego oraz na
Wójta Gminy.

Uchwa³¹ Rady oddano Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jawo-
rzynce w drodze bezprzetargowej w u¿ytkowanie wieczyste na
okres 40 lat nieruchomo�ci po³o¿one w Jaworzynce oraz prze-
niesiono na rzecz OSP w³asno�æ budynku i zwolniono OSP z
pierwszej op³aty u¿ytkowania wieczystego. Wyra¿ono zgodê na
ustanowienie odrêbnej w³asno�ci lokali u¿ytkowych w budynku
nr 692 w Jaworzynce oraz na zbycie lokalu nr 3 w tym budynku.

Wprowadzono zmiany do bud¿etu gminy Istebna na 2003 r.
Kolejnym tematem sesji by³o omówienie wspó³pracy ze Sto-

warzyszeniem Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� oraz
zapoznanie z zasadami przyst¹pienia do Stowarzyszenia Euro-
region Beskidy. W sesji uczestniczyli przedstawiciele strony
Polskiej i Czeskiej Stowarzyszenia Rozwoju i Wspó³pracy Re-
gionalnej �Olza� w osobach Bogdan Kasperek - strona Polska,
Vaclav La�trovka i Dawid Sventek - strona Czeska. Rada Gmi-
ny Istebna zapozna³a siê z:

- Programem dzia³ania Stowarzyszenia Rozwoju i Wspó³-
pracy Regionalnej �Olza� na rok 2003,

- Programem dzia³ania Euroregionu �l¹sk Cieszyñski na rok
2003,

- g³ównymi celami dzia³alno�ci instytucji,
- najwa¿niejszymi osi¹gniêciami i projektami rozwojowy-

mi instytucji,
- Dotacjami otrzymanymi przez Stowarzyszenie oraz
- projektami na które Stowarzyszenie szuka wsparcia.
W innych sprawach Rada opowiedzia³a siê za przyst¹pie-

niem gminy Istebna do Programu Budowy Ma³ych Skoczni -
na rok 2004, 2005 i 2006.

Zg³oszono wniosek o nadanie Gimnazjum w Istebnej imie-
nia Jana Paw³a II, Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz Wójt
Gminy z³o¿yli informacjê dotycz¹c¹ o�wiadczeñ maj¹tkowych
radnych Rady Gminy Istebna, kierowników jednostek organi-
zacyjnych gminy, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy za rok 2002.

B. Kubalok-Gwarek
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a) Informacja na temat zimowego utrzymania dróg ka-
tegorii powiatowej i wojewódzkiej w powiecie cieszyñskim
w sezonie 2003/2004.

W sezonie zimowym 2003/2004 od�nie¿anych bêdzie 367
km dróg powiatowych i 96 km dróg wojewódzkich. W katego-
rii dróg powiatowych 218 km utrzymywanych bêdzie przez
miasta i gminy na podstawie porozumieñ zawartych z Zarz¹-
dem Powiatu Cieszyñskiego. Natomiast Powiatowy Zarz¹d Dróg
Publicznych w Cieszynie bêdzie utrzymywa³ 149 km dróg po-
wiatowych i 96 km dróg wojewódzkich.

W ramach powierzonego zarz¹dzania drogami powiatowy-
mi w granicach miast Cieszyna, Skoczowa, Strumienia, Ustro-
nia i Wis³y zimowe utrzymanie bêd¹ prowadzi³y samorz¹dy lub
wykonawcy wybrani w wyniku przetargu. Koordynacjê i utrzy-
manie dróg powiatowych zamiejskich w gminach Skoczów,
Strumieñ i Brenna bêd¹ tej zimy prowadzi³y samorz¹dy.

Zimowe utrzymanie dróg kategorii wojewódzkiej w powie-
cie cieszyñskim oraz dróg kategorii powiatowej w gminach
Chybie, Zebrzydowice, Ha¿lach, Goleszów i Istebna pozostaje
w gestii Powiatowego Zarz¹du Dróg Publicznych w Cieszynie.

Drogi wojewódzkie na terenie Ustronia, Wis³y i Istebnej oraz
drogi powiatowe na terenie Gm. Istebna od�nie¿a³a bêdzie Fir-
ma Transportowo-Us³ugowo-Handlowa MIROTRANS z Jawo-
rzynki - Jaworzynka 727, 43-470 Istebna tel. 855-63-19 lub tel.
kom. 0602 504 528. Rzecznik prasowy

Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Iwona Marczyk-Klepczyñska

SZKO£A  Z  KLAS¥
Szko³a Podstawowa nr 1 w Istebnej zdoby³a tytu³ �Szko³y z

klas¹�. Realizowali�my zadania do sze�ciu zasad.

1. Szko³a dobrze uczy ka¿dego.

2. Szko³a ocenia sprawiedliwie.

3. Szko³a uczy my�leæ rozumieæ �wiat.

4. Szko³a rozwija spo³ecznie, uczy wra¿liwo�ci.

5. Szko³a pomaga uwierzyæ w siebie, tworzy dobry klimat.

6. Szko³a przygotowuje do przysz³o�ci.

Wszystkie zadania zosta³y zaliczone. Mamy tytu³. To otwiera
przed nami nowe mo¿liwo�ci podnoszenia jako�ci pracy szko-
³y. Dziêkujê wszystkim nauczycielom, którzy podjêli to wyzwa-
nie przyst¹pienia do akcji. Dziêkujê za zaanga¿owanie, wytrwa-
³o�æ, ciekawe pomys³y i upór w ich realizacji, za wiele dodatko-
wej pracy i wysi³ku. Dziêkujê te¿ wszystkim Rodzicom, którzy
wspierali nasze dzia³ania i po prostu byli z nami.

Dyrektor Szko³y
mgr Danuta Konarzewska

APEL DO RODZICÓW DZIECI SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W ISTEBNEJ
Na ostatniej sesji Rady Gminy poruszono problem dowozu dzieci przez rodziców samochodami osobowymi do SP 1 w

Istebnej. Rodzice jad¹c od Istebnej Centrum wysadzaj¹ dzieci na ³uku drogi, gdzie jest niewidoczny zakrêt. Dziecko siê nie
rozgl¹da i przechodzi przez drogê, o wypadek wiêc jest bardzo ³atwo.

Prosimy rodziców o wysadzanie dzieci z samochodu tak, by dziecko nie musia³o przechodziæ na drug¹ stronê jezdni.

Prosimy o rozwagê i wyobra�niê!

Z   ¯ Y C I A   N A S Z Y C H   S Z K Ó £
SP 2 w Jaworzynce �Szko³¹ z klas¹�

W zwi¹zku z przyznaniem Szkole Podstawowej nr 2 w Ja-
worzynce certyfikatu �Szko³a z klas¹� pragnê podziêkowaæ ca-
³emu gronu pedagogicznemu szko³y za du¿y wysi³ek intelektu-
alny w³o¿ony w pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ placówki.

Udzia³ w akcji kosztowa³ niema³o pracy. Ka¿dy z nauczy-
cieli twórczo uczestniczy³ w planowaniu i realizowaniu sze�ciu
skomplikowanych zadañ.

W odró¿nieniu do innych szkó³, gdzie by³o sze�æ ró¿nych
pod wzglêdem personalnym zespo³ów zadaniowych, my byli-
�my zdani wy³¹cznie na siebie, na nasze skromne, licz¹ce 8 osób,
grono pedagogiczne.

I uda³o siê! Nie umniejszaj¹c roli ¿adnego z nauczycieli w
akcji �Szko³a z klas¹� pragnê w tym miejscu szczególnie wy-
ró¿niæ: mgr Urszulê Kierczak, mgr Dorotê Ma³yjurek, p. Urszu-
lê Stebel, mgr Tadeusza Le¿añskiego. Dziêki tym twórczym na-
uczycielom tak ma³a szko³a jak nasza, ma powody do dumy.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Jaworzynce
mgr Jan Kierczak

INFORMACJE STAROSTY CIESZYÑSKIEGO:
b) Starosta Cieszyñski prowadz¹cy zadania z zakresu

geodezji i kartografii jako zadania administracji rz¹dowej
informuje o przyst¹pieniu do aktualizacji informacji okre-
�laj¹cych pola powierzchni konturów u¿ytków gruntowych i
klas gleboznawczych w granicach dzia³ek ewidencyjnych
zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków celem
dostosowania ich do wymogów rozporz¹dzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38,
poz. 454).

Prace zostan¹ przeprowadzone w terminie od pa�dziernika
2003 roku do marca 2004 roku przez firmy:

1. Ma³opolskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych �GEO-
MAX� Sp. z o.o. w My�lenicach - teren gmin Brenna, Istebna,
Ustroñ, Wis³a.

2. Przedsiêbiorstwo Us³ug Geodezyjnych Sp. z o.o. w Biel-
sku-Bia³ej - teren gmin Chybie, Dêbowiec, Strumieñ

3. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w ¯ywcu
- teren gmin Goleszów, Ha¿lach, Skoczów, Zebrzydowice.

Przedruk
z Wiadomo�ci Powiatowych

nr 10/2003
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Komunikat
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy-

pomina posiadaczom byd³a o konieczno�ci zamówienia kol-
czyków na rok 2004 w zwi¹zku z planowanymi wycielenia-
mi lub z planowanym zakupem byd³a z krajów spoza Unii
Europejskiej.

Termin sk³adania zamówieñ trwa od l pa�dziernika do
31 grudnia ka¿dego roku kalendarzowego. Zamówienia na-
le¿y z³o¿yæ na druku systemowym IRZ-006 �Wniosek o
wydanie kolczyków dla bydla� w Biurze Powiatowym
ARiMR w Miêdzy�wieciu (adres: 43-430 Skoczów, Miêdzy-
�wieæ 38) osobi�cie lub za po�rednictwem poczty.

Komunikat
ROLNIKU, WE� DOP£ATY

W projekcie ustawy za³o¿ono, ¿e p³atno�ci obszarowe bêd¹ przy-
s³ugiwa³y producentom rolnym posiadaj¹cym grunty rolne w dobrej
kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony �rodowiska.

Z bud¿etu Unii w 2004 rolnicy maj¹ otrzymaæ dop³aty sk³a-
daj¹ce siê z jednolitej p³atno�ci obszarowej w wysoko�ci 160 z³
do ka¿dego hektara. Ponadto mog¹ otrzymaæ uzupe³niaj¹ce
dop³aty do konkretnych upraw ju¿ z krajowego bud¿etu.

Uwaga!
Dop³aty bêd¹ przys³ugiwa³y tylko temu ,kto ma gospodar-

stwo ponad l ha, a dzia³ki rolne powy¿ej 0,1 ha. której stawkê
wyp³at na l ha gruntów rolnych okre�laæ bêdzie Komisja Euro-

pejska oraz p³atno�ci uzupe³niaj¹cych, które bêd¹ finansowane
z bud¿etu krajowego z czê�ciowym wsparciem ze �rodków prze-
widzianych na realizacjê Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Po pierwsze , nale¿y wyst¹piæ o numer
Zanim rolnik wyst¹pi o dop³aty bezpo�rednie (zwane te¿

obszarowymi), musi najpierw uzyskaæ w powiatowym biurze
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numer ewi-
dencyjny. Potem ten numer bêdzie wpisywa³ we wniosku o do-
p³aty bezpo�rednie.

Pamiêtaj! Numer bêdzie przypisany do rolnika , a nie do
gospodarstwa . Je�li wiêc rolnik umrze , to jego syn , który po
nim przejmie gospodarstwo, te¿ bêdzie musia³ wyst¹piæ do agen-
cji o uzyskanie numeru ewidencyjnego.

By otrzymaæ numer, rolnik musi z³o¿yæ osobi�cie lub wy-
s³aæ poczt¹ odpowiedni wniosek (otrzyma go tez w powiato-
wym biurze agencji). Wnioski bêd¹ wydawane , gdy parlament
zatwierdzi ustawê o ewidencji gruntów -powinno to nast¹piæ do
koñca listopada . Na wydanie rolnikowi numeru agencja ma 14
dni od daty z³o¿enia wniosku. Przepisy Unii mówi¹ , ¿e rolnik
mo¿e z³o¿yæ wniosek o wydanie numeru ewidencyjnego naj-
pó�niej na 21 dni przed z³o¿eniem wniosku o uzyskanie dop³at
obszarowych.

Poniewa¿ w ustawie o dop³atach (która le¿y w Sejmie) za³o-
¿ono, ¿e o dop³aty rolnicy bêd¹ siê musieli staraæ od l maja 2004,
warto wyst¹piæ o numer do 7 kwietnia 2004r. Numer ewidencyj-
ny potrzebny mu bêdzie przy wszystkich kontaktach z AR i MR.

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

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

lstebna Istebna OSP 10.00 2004.03.12 Pi¹tek Istebna
Istebna Istebna OSP 10.00 2004.03.13 Sobota Istebna
Istebna Koniaków OSP 10.00 2004.03.19 Pi¹tek Koniaków
Istebna Koniaków OSP 10.00 2004.03.20 Sobota Koniaków
Istebna Jaworzynka OSP 10.00 2004.03.26 Pi¹tek Jaworzynka
Istebna Jaworzynka OSP 10.00 2004.03.27 Sobota Jaworzynka

Gmina Miejscowo�æ Miejsce
Spotkania

Godzina
Spotkania

Data dzieñ Nazwa mieiscowo�ci
objêtych spotkaniami

Podziêkowanie
Rodzina Ligockich z Jaworzynki Zapasiek sk³ada ser-

deczne podziêkowania za czynny udzia³ w ratowaniu na-
szego mienia w czasie po¿aru budynku mieszkalnego oraz
warsztatu stolarskiego w dniu 24 pa�dziernika br.

Szczególne podziêkowania sk³adamy: - jednostkom OSP
z Istebnej Centrum, Istebnej Zaolzia, Jaworzynki Centrum,
Jaworzynki Zapasiek i Koniakowa Centrum oraz Jednostce
Ratownictwa Ga�niczego z Ustronia, a tak¿e s¹siadom i
rodzinie, którzy pospieszyli nam z pomoc¹.

Dziêkujemy tak¿e za wsparcie duchowe i materialne ks.
proboszczowi Palarczykowi z Jaworzynki, Urzêdowi Gmi-
ny w Istebnej, Nadle�nictwu Wis³a oraz wszystkim ludziom
dobrej woli. Dziêkujemy za okazane nam wspó³czucie i
wszelk¹ pomoc.

Rodzina Ligocki

KONDOLENCJE
Pani Bronis³awie Fiedor, Skarbnikowi Gminy Istebna

serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu z powodu �mierci
Ojca

sk³ada
Wójt Gminy, Rada Gminy

i pracownicy Urzêdu Gminy.

KONDOLENCJE
Pani Gabrieli Widera pracownikowi O�rodka Pomocy

Spo³ecznej i Gminnego O�rodka Kultury
serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu

z powodu �mierci
Ojca

sk³ada
Wójt Gminy, Rada Gminy

i wspó³pracownicy
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W JAWORZYNCE ZROBIONO WIELKI CZYN SPO£ECZNY
Od d³u¿szego czasu radni poprzedniej kadencji z Jaworzynki

upominali siê o zmianê ogrodzenia cmentarza komunalnego w
Jaworzynce, które ju¿ siê rozlatywa³o. By³a dodatkowo potrzeba

zrobienia ogrodzenia nowej czê�ci cmentarza zakupionej ju¿ kil-
ka lat temu przez Urz¹d Gminy w Istebnej. Rada So³ecka z rad-
nymi z Jaworzynki dziêkuj¹ Urzêdowi Gminy, który sfinansowa³
nowe ogrodzenie na ca³y cmentarz. Wielkie podziêkowanie sk³a-
damy ks. proboszczowi Jerzemu Palarczykowi, który mocno za-

Podziêkowanie:
Mieszkañcy Jaworzynki z dworów: Groñ, Ondrusze, S³o-

wioki i Gorzo³ki sk³adaj¹ Urzêdowi Gminy Istebna serdecz-
ne podziêkowania za to, ¿e powsta³a droga rolnicza na bar-
dzo podmok³ym terenie, gdzie przejazd ni¹ do swoich pól ja-
kimkolwiek pojazdem by³ niemo¿liwy. Droga ta zosta³a wy-
budowana z p³yt betonowych. Przygotówkê wraz ze wszyst-
kim materia³em i p³yty pokry³ Urz¹d Gminy. Kilku ludzi z
tych dworów mocno zaanga¿owa³o siê w tê bardzo ciê¿k¹
pracê spo³eczn¹, niwelowali teren, wysypali podbudowê,
uk³adali p³yty oraz wykonali wszystkie inne prace, które by³y
potrzebne do odbioru drogi. Za ten wysi³ek, wszystkim, któ-
rzy brali udzia³ w budowie tej drogi serdecznie dziêkujê.

Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej, Pawe³ Rucki

chêci³ i zobowi¹za³ mieszkañców wioski do pracy spo³ecznej,
któr¹ wykonano w ci¹gu jednego tygodnia. Dziêkujemy wszyst-
kim, którzy tam spo³ecznie pracowali przez wiele godzin. Napra-
wiono te¿ chodnik, na który ks. proboszcz ofiarowa³ materia³.

Zrobiono te¿ nowe schody w �rodku cmentarza z materia³u
zakupionego przez Urz¹d Gminy w Istebnej.

Podziêkowania sk³adaj¹: Rada So³ecka i radni z Jaworzynki

WYKAZ FIRM POSIADAJ¥CYCH ZGODÊ STAROSTY CIESZYÑSKIEGO NA PROGRAM
GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI NA TERENIE POWIATU CIESZYÑSKIEGO

Lp. NAZWA FIRMY ADRES NR TELEFONU RODZAJ ODPADÓW

1. �EKOSTAR POLSKA� 53-149 Wroc³aw (071) 782 81 91 Materia³y izolacyjne
Sp. z o.o. ul. Rac³awicka 15/17 fax 0717828192 i konstrukcyjne

zawieraj¹ce azbest
2. Przedsiêbiorstwo 43-300 Bielsko-Bia³a - Materia³y izolacyjne

Wielobran¿owe �MIRBUD� ul. �w. M. Kolbego 10 i konstrukcyjne
Spó³ka z o.o. zawieraj¹ce azbest

3. Autoryzowany Zak³ad 43-400 Cieszyn tel./fax 8511 966 Materia³y izolacyjne
Ogólnobudowlany ul. Kresowa 27 tel. 858 20 18 i konstrukcyjne

kom. 0605 683 947 zawieraj¹ce azbest
4. Zak³ad Dekarsko-Blacharski 43-410 Zebrzydowice tel. (032) 469 49 06 Materia³y izolacyjne

Krzysztof Chwiedoruk kom. 0502 558 649 i konstrukcyjne
zawieraj¹ce azbest
Asfalt zawieraj¹cy smo³ê.

5. Przedsiêbiorstwo �TROSBUD� 43-450 Ustroñ tel. 854 29 75 Materia³y izolacyjne
Leona Troszoka ul. Ba¿antów 17 i konstrukcyjne

zawieraj¹ce azbest
6. Firma �EXTREMA-BUD� 63-400 Ostrów tel. (062) 735 63 25 Materia³y izolacyjne

Rafa³ Ma³ecki Wielkopolski kom. 0605 292 553 i konstrukcyjne
ul. Wroc³awska 42 zawieraj¹ce azbest.

7. EKO-PIK Spó³ka z o.o. 63-000 �roda Wlp. tel. (061) 285 40 74 Materia³y izolacyjne
ul. Harcerska 16 fax (061) 285 22 39 i konstrukcyjne

zawieraj¹ce azbest
8. Firma Budowlano-Remontowa 32-620 Brzeszcze - Materia³y izolacyjne

�EVEREST� Spó³ka jawna ul. Ko�ciuszki 16 i konstrukcyjne
zawieraj¹ce azbest

9. Przedsiêbiorstwo Robót 00-515 Warszawa tel. (022) 821 34 67 Materia³y izolacyjne
Termoizolacyjnych ul. ¯urawia 24/7 fax (022) 621 40 64 i konstrukcyjne
TERMOEXPORT zawieraj¹ce azbest

10. Firma SPE-BAU Spó³ka z o.o. 53-401 Wroc³aw tel./fax (071) 362 44 79 Materia³y izolacyjne
ul. Mielecka 21/1 i konstr. zaw. azbest.
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Z³ote gody
22 pa�dziernika b.r. odby³o siê spotkanie Jubilatów -par

ma³¿eñskich, które w tym roku obchodzi³y 50 rocznicê za-
warcia zwi¹zku ma³¿eñskiego.

Zaproszono 15 par ma³¿eñskich na uroczysto�æ, która od-
by³a siê w Urzêdzie Gminy w Istebnej.

Gratulacje Jubilatom z³o¿y³a Wójt Gminy Danuta Rabin.
Wszystkim parom wrêczy³a Medale za D³ugoletnie Po¿ycie

Ma³¿eñskie, nadane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
sniewskiego. Upominki i kwiaty wrêczy³y panie: Anna Kukucz-
ka - kierownik USC i Krystyna Rucka-Redaktor �Naszej Trój-
wsi�. Po toa�cie za zdrowie i dalsz¹ pomy�lno�æ, Jubilatów za-
proszono do skromnego poczêstunku. Uroczysto�æ umili³ wy-
stêpem Jan Macoszek, który �piewa³ i przygrywa³ na ró¿nych
instrumentach ludowych. Rozbawi³ te¿ zebranych ciekawymi
anegdotami i ¿artami wypowiedzianymi w gwarze.

Na uroczysto�æ zostali zaproszeni:
1. Bury Franciszek i Zuzanna z Jaworzynki
2. Dragon Pawe³ i Maria z Jaworzynki
3. Juroszek Józef i Anna z Jaworzynki
4. Juroszek Józef i Aniela z Koniakowa
5. Kaczmarzyk Józef i Emilia z Istebnej
6. Krê¿elok Franciszek i Anna z Istebnej
7. Kukuczka Jan i Jadwiga z Istebnej
8. £upiñski Jan i Anna z Istebnej
9. Marekwica Franciszek i Marta z Istebnej
10. Micha³ek Karol i Jadwiga z Koniakowa
11. Pogorzelski Jan i Maria z Koniakowa
12. Suszka Pawel i Stefania z Koniakowa
13. Skurzok Franciszek i Teresa z Koniakowa
14. Wawrzacz Antoni i Zuzanna z Jaworzynki
15. Zowada Antoni i Zuzanna z Koniakowa
Poczêstunek na uroczysto�æ zafundowali Pan Stefan Zawalsld i

Pan Andrzej Kamiñski, którym sk³adamy serdeczne podziêkowania.

POMNIK PAW£A STALMACHA W ISTEBNEJ
Paw³a Stalmacha odkry³am dziêki pomnikowi stoj¹cemu w

pobli¿u istebniañskiego ko�cio³a.
Mia³am chyba 8 lat. Mój

ma³y �wiat to: dom rodzinny,
pole, las, daleki widok Tatr,
uci¹¿liwo�ci pracy fizycznej,
codzienna wêdrówka do odleg³ej
szko³y i prze¿ycia zwi¹zane z
uczestnictwem w nabo¿eñ-
stwach ko�cielnych. Bogaty wy-
strój �wi¹tyni wywiera³ na mnie
mocne wra¿enia. Postacie �wiê-
tych zdobi³y aureole.

Tu¿ przy drodze prowad¹cej
do ko�cio³a, w odleg³o�ci paru
metrów od wej�cia g³ównego,
wznosi³ siê pomnik - popiersie
Paw³a Stalmacha. Wierni zmie-
rzaj¹cy do obiektu sakralnego
przed monumentem zdejmowali

kapelusze. Przypuszcza³am, ¿e musi to byæ jaki� �wiêty, bo stoi
bliziutko ko�cio³a, a mê¿czy�ni zdejmuj¹ przed nim okrycia g³o-
wy. Spokoju nie dawa³a mi tylko my�l, ¿e nad jego g³ow¹ nie ma
aureoli. Zagadki nie potrafi³am d³ugo rozwi¹zaæ. S³owa - Pawe³
Stalmach, Macierz Szkolna nic mi wówczas nie mówi³y.

Kiedy� zapyta³am mamê - kto to jest ten Pawe³ Stalmach? Us³y-
sza³am - �wielki Polak, ksi¹dz Grim bardzo go szanowali�.

Kolejny raz z popiersiem bohatera moich rozmy�lañ zetknê³am
siê przed aul¹ Liceum Pedagogicznego w Cieszynie.

Zdobywa³am wtedy wiêcej informacji o dzia³aczu Macierzy
Szkolnej urodzonym na wsi. O zwi¹zkach Paw³a Stalmacha z Isteb-
n¹, tym wiêcej z ksiêdzem, nadal nic nie wiedzia³am.

Dopiero mój wiek w pe³ni dojrza³y pozwoli³ mi zrozumieæ wiel-
ko�æ tego Cz³owieka. Liczne publikacje, wydawnictwa regionalne
po�wiêcone za³o¿ycielowi Macierzy Szkolnej dla Ksiêstwa Cie-
szyñskiego przemówi³y do mnie w sposób wystarczaj¹cy, bym roz-
wi¹za³a zagadkê z okresu dzieciñstwa.

Dzisiaj wiem, ¿e Pawe³ Stalmach wszczepi³ w serca wielu po-
koleñ autentyczn¹ polsko�æ, ukorzeni³ przywi¹zanie ludzi do zie-
mi nad Olz¹ i Wis³¹. Porwa³ za sob¹ wielu, którzy czynem doku-
mentowali polsk¹ przynale¿no�æ, czasem cen¹ ¿ycia, nierzadko
wiêzieniem.

Pomnik dzia³acza o�wiatowo-narodowego na �l¹sku Cieszyñ-
skim stoi w Istebnej od 1924 roku. Przypomina miejscowym i przy-
jezdnym Polakom, ¿e mi³o�æ do Ojczyzny wymaga po�wiêcenia,
nie zna podzia³ów wyznaniowych, spo³ecznych, politycznych, za-
wodowych itp.

Zobowi¹zuje nas do dzia³ania, zbli¿ania siê do siebie w imiê
dobra, jakim jest i bêdzie kraj przodków Stalmacha, Londzina,
Kubisza, Grima, Jasiczka, £yska i mi³o�ników regionu.

Pomnik przetrwa³ niejedn¹ burzê dziejow¹, obecno�ci¹ w Isteb-
nej przypomina³ miejscowym, kim s¹ i kim powinni zostaæ.

Kamienny orze³, okrywaj¹cy g³owê redaktora �Gwiazdki Cie-
szyñskiej� ma swoist¹ wymowê.

Po dziesi¹tkach lat poszukiwania aureoli Paw³a Stalmacha zna-
laz³am w Jego godnej postawie oraz warto�ciach, które nam miesz-
kañcom tej ziemi zostawi³.

Nie odkry³abym chyba Krzewiciela kultury polskiej w osobie
Paw³a Stalmacha, gdyby nie pomnik stoj¹cy przed istebniañskim
ko�cio³em, w czym niema³¹ rolê spe³ni³ autorytet prawdziwego Po-
laka, ksiêdza Emanuela Grima.

Teresa Waszut

Pami¹tkowe zdjêcia jubilatom wykona³ red. G³osu Ziemi Cieszyñskiej
p. Krzysztof Marciniuk
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RUMUNIJA KRAJ NASICH PRADZIADÓW
Dwacatego pa�dziernika wroz z Beatkóm z Jandzio³ówki polecia³ymy do Rumuniji na miyndzynarodowe seminarium po�wiyn-

cóne  warsztatóm ludowym. Reprezyntowa³ymy Polskym a co za tym idzie i nasie trzi dziedziny. Pyrsi dziyñ wylóndowa³y my w
Bukareszcie kany nas prze³okropnie ugo�cili. Do Bukaresztu przijecha³y te¿ baby ze S³oweniji, Bu³garyji, S³owiok, Wyngier, Ru-
muniji no i my z Polski. Patrónatym ca³ego tego projektu by³o UNESCO.A pos³ali nas tam dyrektor Regiónalnego £o�rodka
Kultury w Biylsku � Bio³ej Pan Leszek Mi³oszewski.

Na drugi dziyñ wsiecy, a by³o nas kole siedymno�ci, pojechalimy do drugigo nejwiynk-
sigo miasta w Rumuniji Sibiu. Po ce�cie do Sibiu ³odwiedzalimy nikiere dziedziny, kany
chodzilimy do miyjscowych tkoci co robióm na krosnach. Moziecie wiedzieæ zie to nie tak
jako u nas u� ziodyn nie tko, ale tam poma³u w ka�dej cha³pie je�cie krosna majóm i robióm
na nich do dzi�ka. Biyda tam na dziedzinie je ³okropno. Kónie taki jyny �kapy, a wozy
majóm je�cie rafioki. Do ka�dej cha³py kany my przi�li tó¿ tak nas ugo�cili co by�cie nie
uwierzili. W jednej cha³pie bylimy we wtorek a uni pram w miniónóm sobotym mieli wie-
sieli,tó¿ nas chcieli pociyjstowaæ tym co jim  je�cie zosta³o z wiesielo. Ciotka chneda przi-
niy�li na plac stó³, na wyrch chynyli ³obrus kiery sami tam utkali i zaciyni znosiaæ: �pyrki,
ale nie miyj�nite,�ty �pyr-
ki miynsa nie widzia-
³y�,³ogórki, pa�tet, bunc,
brutfaniok, swojski chlyb
no i �liwowicym. Tó¿ taki
by³o tam ubogi jedzyni
na wiesielu. W drugij

cha³pie za� nas ciynstowali ko³ociym, brutfaniokym i �liwowi-
cóm. Ludzie tam na dziedzinach prze³okropnie chudobnie zijóm
a przi tymu jakby jyny mógli tó¿ by wsiecko dali. W jednej dzie-
dzinie jak my byli tó¿ nas zakludzili do takij izby kiero mozie
mia³a 2/2 m, sto³y tam trzi ma³e warsztaty tkacki i w tej izbeæce
baba uci³a dziecka po �kole tkaæ, by³y to dziecka ³od siej�ci do
�tyrno�ci roków. Tka³y jejich starodowne tradycyjne wzory.

We strzodym my zwiedzali Zamek Drakuli w Transylwaniji.
Jak kiedy bejecie w Rumuniji, tó¿ tam worce zazdrzyæ.

Bywalimy w nejwiynksim skansynie w Rumuniji, kiery by³
po³ozióny na 100ha pola i mio³ 10 km cesty. By³y tam tradycyjne
cha³py ze wsieckich regiónów Rumuniji. Przi ka�dym zabudowaniu by³ ³opis i mapa z kierego regiónu pochodzi. Jodalimy tam w
tym skansynie w karæmie roztomaite tradycyjne rumuñski jod³a, a ³okropnie nóm to �makowa³o. £od �cwortku zaciyny sie nóm
wyk³ady w kierych mia³ymy jyny po jednym wystómpiyniu i prezyntowa³ymy na� warsztat, kulturym regiónu i ca³ej Polski. Sium-

nie my sie wy³oblyka³y do nasigo stroju i po�³ymy na tóm pre-
zyntacyjym. Wsieckim sie isto podoba³o bo ³okropnie nóm kla-
skali. Jak u� baby ze wsieckich pañstw wystómpi³y tó¿ potym
zaciyny sie teoretyæne wyk³ady. Byli tam aji profesorzi z Anglie,
Grecyje i z Francyje. Z Francyje to by³a ta Paniæka z UNESKO.
Jednego wiecioru zawo³a³a nas wsieckich do kupy i ka�dy mio³
rzóndziæ jako sie mu na tym seminarium podobo. My tam te¿
cosi powiedzia³y i naroz Paniæka dozdrzyli Beatce ciepiec. � Na
có¿ te¿ to mocie ? sie pyto. Jo u� te¿ nic nie pada³a jynych zale-
cia³a do izby po siatkym �spu�ciowóm�, chute my posadzi³y Pa-
niækym na sto³ek i zrobi³ymy ca³y ³obrzynd ³ociepin wroz ze spiy-
wanim. Wsiecko to nagrywali, i majóm mi to pos³aæ do GOK-u,
tó¿ jakby gdo chcio³ tó¿ mozie to ³obezdrzyæ.

Na tych wyk³adach rzóndzili ³o starodownym farbiyniu we³-
ny, lnu, ³o tkactwie i rynkodziele ludowym, ³o tym co trza robiæ
coby swojóm robotym sprzedaæ, ³o reklamie, internecie itd. Do-
wiedzia³ymy sie te¿ jako sie robi na� drelich, modrziniec i for-
tuch. Jak dobrze pudzie tó¿ w lecie chcia³abych zrobiæ taki warsz-
taty, zaprosim ty baby co to róbióm i jakby kiery chcio³ tóz sie

tego mozie nauciæ. Cias nóm tam ³okropnie chute lecio³. Ani my sie nie ³obezdrzy³y a u� trzaby³o sie braæ ku cha³pie. Jak my sie
wsiecy rozjy�dziali tó¿ my prze³okropnie p³akali za sebóm a ³obiecowalimy se zie sie za� kiedy zjadymy do kupy.

Rumunia to je pañstwo kiere jako drugi po Polsce nejbarzi móm rada. To je kraj nasich pradziadów , bo przeca z tamstyl do nas
przi�li Wo³osi z pasterstwym i swojóm kulturóm kieróm mómy po nich do dzi�ka a ani ³o tym nikierzi z nas nie wiedzóm.

Dorota z Istebnego
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�Dzi�ka serce do grónia, groñ do serca przychodzi...,
¿e prawdê mówiê w³a�nie, oto jest moja d³oñ

- a choæ serce górola zga�nie - lecz pozostanie groñ�

Gminny O�rodek Kultury
w Istebnej

serdecznie zaprasza
na

�Wieczornicê po�wiêcon¹ pamiêci poety
Jana Probosza z Istebnej
w 10-t¹ rocznicê �mierci�

w dniu 20 listopada 2003 r. (czwartek) o godz. 16.00
w O�rodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej Dzielcu.

Program:
� Przywitanie go�ci;
� Przedstawienie sylwetki Poety Jana Probosza;
� Prezentacja poezji;
� Wspomnienia o poecie;
� Ekspozycja rêkopisów, zdjêæ, pami¹tek.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, i¿ z dniem 1.01.2004 r. zostaje

uruchomione na terenie naszego o�rodka Centrum Ambu-
latoryjnej Opieki Medycznej �Kubalonka�, która bêdzie
udzielaæ �wiadczeñ z zakresu:

- praktyki lekarza rodzinnego,
- poradni alergologicznej,
- poradni otolaryngologicznej,
- poradni reumatologicznej,
- poradni rehabilitacyjnej,
- poradni pulmonologicznej.
Oferujemy na miejscu:
- wysoki poziom diagnostyki Rtg, USG, EKG, spirometrii,

audiometrii, badañ laboratoryjnych, testy alergologiczne i wie-
le innych;

- szeroki wachlarz �wiadczeñ rehabilitacyjnych hydrotera-
pii, krioterapii, magnetoterapii, �wiat³olecznictwa i innych;

- ca³odobowa dostêpno�æ placówki lekarza rodzinnego;
- opiekê wysoko wykwalifikowanego personelu lekarskiego:
- Jan Juroszek - specjalista medycyny rodzinnej i chorób

zaka�nych,
- Mariusz Tukaj - specjalista chorób dzieciêcych,
- El¿bieta Surdy-Wójcicka - specjalista chorób dzieciêcych

i alergologii,
- Tomasz Dyrda - dr nauk medycznych specjalista chorób

dzieciêcych,
- Bo¿ena Tabak - specjalista chorób p³uc,
- Dorota Tukaj - specjalista chorób dzieciêcych,
- Jadwiga Muzyczuk - pediatra, specjalista chorób p³uc,
- Bo¿ena Juroszek - pediatra,
- Stanis³aw Gorzo³ka - pulmonolog,
- Ewa £owicka Gêsiarz - specjalista chorób dzieciêcych.
Zapraszamy serdecznie do sk³adania deklaracji dostêp-

nych na portierni. tel. 855 24 21, 855 26 21.

*** Z uwagi na mo¿liwo�ci kadrowe i techniczne zastrze-
gamy sobie prawo do ograniczenia ilo�ci przyjmowanych
deklaracji.

CHYNTNYCH ZAPROSZÓMY
DO ZESPO£U

REGIONALNEGO �ISTEBNA�

Stra�nie pieknie pytómy, jakby kiery
chcio³ se dobrze potañcowaæ a przi tym
pozwiedzaæ �wiatu, niech wstómpi do ze-
spo³u istebniañskiego.

Tañcujymy, spiywómy, przedstawió-
my, ca³óm ³obrzyndowo�æ doroænóm z
nasij dziedziny (min. chodzimy po �mi-

ko³ajach�, kolyndujymy, nagrywomy kupa programów do te-
lewizyje itd.).

Jak przidziecie do zespo³u nie bedziecie sie nudziæ, a przi
³okazyji bedziecie prezyntowaæ nasióm Trójwie�.

Próby mómy ka�dy pióntek ³o siódmej wieciór w Gmin-
nym £o�rodku Kultury, przi Ko�ciele.

Zespoloæka Dorota Gazurek

Z A D U S Z K I

Dzieñ Zaduszny
bywa plu�ny;
niebo p³acze, ludzie p³acz¹,
a ubogich chlebem racz¹,
rozdaj¹ ja³mu¿nê
za duszyczki ró¿ne.

Wspomnienie wszystkich zmar³ych wprowadzi³ opat Bene-
dyktynów w Cluny �w. Odylon w 998 roku. Zwyczaj ten szyb-
ko przyj¹³ siê w ca³ym Ko�ciele. W wierzeniach ludowych prze-
trwa³o przekonanie, i¿ w noc zaduszkow¹ zmarli odwiedzaj¹
swoje domostwa. Po uroczysto�ciach Wszystkich �wiêtych
Zaduszki to dzieñ refleksji i wspomnieñ o swoich zmar³ych bli-
skich, têsknoty za tymi, którzy odeszli.

Przys³owia na listopad

Kiedy jesieñ ciep³o trzyma

zwykle mro�na bywa zima.

***

Li�æ na drzewie mocno trzyma,

nie tak prêdko przyjdzie zima.

***

Kwitn¹ drzewa w listopadzie

- zima a¿ do maja bêdzie.

***

W listopad

li�æ z drzewa opad³.

***

Deszcze listopadowe

budz¹ wiatry grudniowe.
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SPORT  SPORT  SPORT

Gminna Spó³dzielnia
�Samopomoc Ch³opska�

w Wi�le oferuje
WYKONANIE  I  REALIZACJÊ

BONÓW  TOWAROWYCH
DLA  ZAK£ADÓW  PRACY

Bony realizowaæ mo¿na w DH
��wierk�, Pawilonie ABC, w Hurtowni
Artyku³ów Spo¿ywczych �Ga�dzinka�

oraz we wszystkich sklepach GS
w dolinach Wis³y.

PODSUMOWANIE
RUNDY JESIENNEJ

Wobec tak dobrego startu seniorów na pocz¹tku rundy jesiennej,
szóste miejsce na zakoñczenie wydaje siê byæ nie najlepsze. Pocz¹-
tek znakomity, sze�æ wygranych pod rz¹d meczy, nastêpnie na zmia-
nê dwie pora¿ki i dwa remisy i na zakoñczenie trzy mecze przegrane,
Czasami przegraæ mecz �pomogli� nam sêdziowie, tak by³o w Ocha-
bach (Zarz¹d wystosowa³ za¿alenie do Wydzia³u Sêdziowskiego), a
czasami s³aba kondycja strzelecka naszej dru¿yny, jak w Skoczowie,
gdzie gdyby�my wykorzystali kilka sytuacji stuprocentowych mo¿-
na by³o z powodzeniem mecz wygraæ. Ale jak mówi powiedzenie �
raz na wozie, raz pod wozem,� w ¿yciu w³a�nie tak jest, w pi³ce
no¿nej równie¿. Wiadomo, ¿e dzia³acze i kibice chcieliby, aby dru-
¿yna z Istebnej wygrywa³a wszystkie swoje mecze.

Niestety, zawodnicy graj¹ tak jak umiej¹, w czasie meczy na
pewno nikt siê nie oszczêdza i nie mo¿na do nich mieæ ¿alu i
pretensji o wyniki spotkañ pi³karskich. Frekwencja na treningach
trochê zmala³a ale w porównaniu do innych Klubów jest nadal
wysoka. Musimy wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e pi³ka no¿na w Isteb-
nej to typowa pi³ka amatorska, zawodnicy na treningi i mecze
przeznaczaj¹ swój prywatny czas, po³owê niedzielnych popo³u-
dni w roku po�wiêcaj¹ na pewno nie po to aby �staæ� i �obijaæ�
siê na boisku, ale aby daæ z siebie tyle ile w danej chwili potrafi¹.
Miejmy wiêc dla ich postawy na boisku nie tylko s³owa pochwa-
³y i nagany, ale równie¿ wyrozumia³o�ci. W okresie zimowym
zawodnicy naszych dru¿yn bêd¹ trenowali na hali przy gimna-
zjum. Seniorzy i kilku juniorów bierze udzia³ w turnieju halo-
wym rozgrywanym w Istebnej, nie trac¹ wiêc kontaktu z pi³k¹. W
grudniu dru¿yna ma przerwê, by z pocz¹tkiem przysz³ego roku
wznowiæ treningi i rundê rewan¿ow¹ wiosn¹ zakoñczyæ na jak
najlepszej pozycji.

Nasi juniorzy zakoñczyli rozgrywki jesienne na drugim miej-
scu, maj¹c straty do lidera tylko trzy punkty. Kontuzje kilku pod-
stawowych zawodników sprawi³y, i¿ wskutek ich nieobecno�ci na
meczach dru¿yna straci³a parê punktów. Ró¿nica jest jednak nie-
wielka, a bior¹c pod uwagê fakt, i¿ z dru¿ynami czo³ówki gramy w
rundzie wiosennej u siebie, jeste�my optymistycznie nastawieni co
do dalszych wystêpów tej dru¿yny. Pod okiem trenera Jurka Ja-
worskiego na treningi przychodzi du¿o zawodników, szlifuj¹c for-
mê na hali w gimnazjum. Wielu z nich uczestniczy równie¿ w roz-
grywkach halowych, wspólnie z naszymi seniorami.

Podopieczni trenera Mariusza Juroszka nasi trampkarze za-
koñczyli rundê na ósmym miejscu, zgodnie z naszymi oczekiwa-
niami. Trenuj¹c i graj¹c ze sob¹ tylko przez okres 2,5 miesi¹ca i
tak wiele osi¹gnêli. Z analizy wyników uzyskanych przez naszych
trampkarzy wynika, ¿e poza jednym przypadkiem wszystkie inne
przegrane mecze, to przegrane ró¿nic¹ tylko jednej bramki Wyni-
ka z tego, ¿e poziom gry jaki prezentuje nasza dru¿yna nie odbie-
ga od poziomu jaki prezentuj¹ nasi rywale, a do wygranego me-
czu potrzeba czasami i troszeczkê szczê�cia. Mamy w tej chwili
bardzo liczn¹ dru¿ynê trampkarzy i nie zawsze wszyscy mog¹
braæ udzia³ w meczu, ale w miarê mo¿liwo�ci trener stara siê, aby
wszyscy zawodnicy zagrali. Czasami na zmianê wchodzi nawet
siedmiu zawodników (taka jest dozwolona ilo�æ). Tak samo jak
seniorzy i juniorzy trampkarze przez okres zimowy trenuj¹ na hali
przy gimnazjum.

Zarz¹d Klubu chcia³by serdecznie podziêkowaæ wszystkim
osobom, które w jakikolwiek sposób pomaga³y i przyczyni³y
siê do normalnego funkcjonowania Klubu.

- wszelkie rozliczenia z Urzêdem Skar-
bowym: (ksiêgi rachunkowe, ksi¹¿ka
przychodów i rozchodów, rycza³t, ewi-
dencje vat);

- rozliczenia z ZUS;
- prowadzenie spraw kadrowo-p³acowych.

Posiadamy licencjê Ministerstwa Finansów
Jeste�my ubezpieczani!

43-470 Istebna Centrum 70 (I piêtro - obok SKOK-u)
czynne: poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 9.00-17.00

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
Urz¹d Gminy Istebna organizuje w dniu 30.11.2003r. (niedzie-

la) Turniej Pi³ki No¿nej Firm i Zak³adów Pracy z terenu Gminy
Istebna �O Puchar Rady Gminy�.

W rozgrywkach mog¹ wzi¹æ udzia³ dru¿yny licz¹ce do 10 za-
wodników, warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie wszystkich
uczestników dru¿yny w jednym zak³adzie.

Zg³oszenia do turnieju przyjmuje p. Janusz Waszut w GOK
pod nr tel. 855 62 08 do dnia 27.11.2003r. W razie zg³oszenia
wiêkszej ilo�ci dru¿yn fina³y turnieju zostan¹ rozegrane w pó�-
niejszym terminie.

Zapraszamy wszystkich mi³o�ników czynnego wypoczynku
oraz kibiców do wziêcia udzia³u w turnieju.

Janusz Waszut

Chcemy podziêkowaæ Dyrekcji LYS FUSION POLAND,
p. Czes³awowi Polokowi, Wies³awowi Byrtusowi i Krzyszto-
fowi Pawlakowi za darmowe kursy z naszymi zawodnikami,
Zarz¹dowi OSP z Jaworzynki za pilnowanie porz¹dku przez
stra¿aków w czasie meczy oraz wszystkim osobom, które po-
maga³y w organizacji i sprawnemu przeprowadzeniu meczy.
Dziêkujemy ofiarodawcom, którzy w przeci¹gu ca³ego roku
pomagali Klubowi, który mimo olbrzymich trudno�ci finan-
sowych staramy siê utrzymywaæ i zapewniaæ jego normalne
funkcjonowanie.

Piotr Rucki
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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

* 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

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!

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

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

ROLNIKU!
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych �TUW� 43-100 Bielsko-Bia³a

ul. Listopadowa 56 tel/fax 811 77 79 pragnie zaproponowaæ wszystkim
rolnikom z terenu Trójwsi, Wis³y i Ustronia zmianê dotychczasowego
ubezpieczyciela. TUW gwarantuje takie same warunki ubezpieczenia
budynków, mienia i OC rolników za po³owê ni¿sz¹ sk³adkê!

Przestawicielem naszego towarzystwa jest Pan Ryszard Chwist,
który pomo¿e pañstwu w za³atwieniu wszekich potrzebnych for-
malno�ci. Zapraszamy do wspó³pracy! Ponadto oferujemy bardzo
korzystne stawki za ubezpieczenie OC i AC komunikacyjne. Rocz-
na sk³adka ci¹gników rolniczych tylko 29 z³.

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

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

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

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


