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Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

�Podnie� rêkê, Bo¿e Dzieciê!
B³ogos³aw ojczyznê mi³¹.
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹.
Franciszek Karpiñski

Zdrowych, spokojnych, spêdzonych w gronie
rodzinnym �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz szczê�cia, pomy�lno�ci i wielu sukcesów
w Nowym, 2006 Roku

¿ycz¹ wszystkim mieszkañcom gminy Istebna
Wójt Gminy, Rada Gminy

i Zespó³ Redakcyjny
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11 listopada w �wiêto Niepodleg³o�ci w Teatrze im Adama
Mickiewicza w Cieszynie podczas uroczystej sesji rad miast i
gmin Powiatu Cieszyñskiego po raz kolejny wrêczono z³ote i
srebrne Cieszynianki. W bie¿¹cym roku Laur Srebrnej Cieszy-
nianki dla naszej gminy uchwa³¹ Rady Gminy Istebna otrzyma³
Pawe³ Gorzo³ka z Jaworzynki.

UZASADNIENIE:
Pan Pawe³ Gorzo³ka od najm³odszych lat wykazywa³ talent i

zami³owanie do biegów zarówno na nartach jak i biegów prze³ajo-
wych. W Szkole Podstawowej w Jaworzynce-Zapasiekach uczest-
niczy³ w organizowanych zawodach zdobywaj¹c liczne wyró¿-
nienia. Za namow¹ ówczesnego trenera Ludowego Zespo³u Spor-
towego �Z³oty Gróñ� z Istebnej Emila Gazura zacz¹³ biegaæ na nar-

(c.d. na str. 2)

Wspó³cze�ni po³a�nicy odwiedzaj¹ z pa³a�niczkami
tylko swoich najbli¿szych krewnych i s¹siadów.

SZANSA NA PIENI¥DZE Z NORWEGII
�Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci

i m³odzie¿y w gminie Istebna - etap 1� to nowy projekt opra-
cowany z my�l¹ o lokalnej spo³eczno�ci gminy Istebna, ubie-
gaj¹cy siê o dofinansowanie ze �rodków Mechanizmu Fi-
nansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Projekt przygotowany przez Urz¹d Gminy w Istebnej po wie-
lotygodniowych przygotowaniach i konsultacjach ostatecz-
ny kszta³t uzyska³ w listopadzie br. i dnia 29.11.2005 r. li-
cz¹ca kilkaset stron dokumentacja aplikacyjna z³o¿ona zo-
sta³a pod numerem 43/05 w Biurze do Spraw Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Instytucji Wspo-
magaj¹cej dla Ministerstwa Zdrowia) w Warszawie.

W ramach priorytetu pi¹tego �Opieka zdrowotna i opieka
nad dzieckiem� kwalifikuj¹ce siê projekty dotyczyæ mog¹
zadañ maj¹cych na celu tworzenia ogólnodostêpnych stref
rekreacji dzieciêcej, np.: realizacji pozalekcyjnych zajêæ
sportowo-rekreacyjnych i tworzenia ogólnodostêpnych
obiektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y.
Taki te¿ wymagany zakres posiada projekt Gminy Istebna,
którego celem g³ównym jest zapewnienie prawid³owego roz-
woju fizycznego mieszkañców gminy - zw³aszcza dzieci i
m³odzie¿y - na drodze zapewnienia im odpowiednich obiek-
tów oraz organizacji szeroko rozumianych pozalekcyjnych
zajêæ rekreacyjno - sportowych.

Planowany bud¿et projektu o ³¹cznej warto�ci 3.827.882
PLN brutto to uzyskanie maksymalnego 85% dofinansowa-
nia w kwocie 3.253.699 PLN brutto na czê�æ inwestycyjn¹
(nie wiêcej ni¿ 70% warto�ci projektu) oraz czê�æ nie inwe-
stycyjn¹ dotycz¹c¹ realizacji programu promocji i profilak-
tyki zdrowia w�ród dzieci i m³odzie¿y gminnych szkó³ i
Gimnazjum. Istot¹ czê�ci inwestycyjnej projektu jest budo-
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tach w barwach tego klubu od 1956 roku. W 1965 roku zosta³
zawodnikiem w nowopowsta³ym Ludowym Klubie Sportowym
�Wis³a Istebna�, który powsta³ z fuzji klubów LKS Istebna i LKS
Wis³a. Wyniki, jakie osi¹ga³ doprowadzi³y go do kadry narodowej
biegaczy (lata 1965 - 1972). W 1970 roku wzi¹³ udzia³ w Mistrzo-
stwach �wiata w Czechos³owacji. Uczestniczy³ równie¿ w Mistrzo-
stwach Polski zajmuj¹c: 2 razy I miejsce w biegu na 50 km, 2 razy
I miejsce w sztafecie dru¿ynowej, II miejsce w biegu na 30 km, II
miejsce w sztafecie biatlonowej, 2 razy III miejsce w biegu na 50
km, III miejsce w biegu na 30 km, 2 razy III miejsce w biegu sztafe-
towym. Zdoby³ równie¿ wiele innych znacz¹cych zwyciêstw i
wyró¿nieñ. W klubie trenowa³ 22 lata - do 1978 roku.

Ze wzglêdu na wiek - 38 lat - w 1980 roku zosta³ trenerem w
swoim macierzystym klubie. W tym czasie osi¹gn¹³ ze swoimi
zawodnikami m.in.: wicemistrzostwo Polski w biegu sztafeto-
wym, wicemistrzostwo w biegu narciarskim o �Puchar Karko-
noszy� i wiele innych.

Od 1980 roku podj¹³ równie¿ pracê pedagogiczn¹, jako na-
uczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Ja-
worzynce-Zapasiekach. Uzyska³ z wychowankami m.in.: Mi-
strzostwa Polski M³odzików, Mistrzostwa �l¹ska �Beskidzkie
Nadzieje�. Pan Gorzo³ka wychowa³ przez 15 lat pracy jako tre-
ner w klubie  i nauczyciel co najmniej dwa pokolenia m³odych
sportowców.

1992 rok przerwa³ pracê trenersk¹ Pana Gorzo³ki, gdy¿ uleg³
on ciê¿kiemu wypadkowi. Zosta³ zmia¿d¿ony przez ko³a trak-
tora z za³adowan¹ drewnem naczep¹. Ten tragiczny incydent
zawa¿y³ na dalszym losie naszego sportowca. Ogromny hart
ducha i wrodzona tê¿yzna fizyczna pomog³y mu jednak stan¹æ
na nogi po roku ciê¿kiej rehabilitacji.

Fenomen Paw³a Gorzo³ki dotyczy jednak¿e ostatnich 12 lat.

Od 1993 roku do dnia dzisiejszego czynnie uczestniczy w ka¿-
dej imprezie sportowej, zarówno zimowej jak i letniej. Dla w³a-
snej pasji, i jak sam mówi �...dla jego drugiej mi³o�ci, któr¹ s¹
biegi�, rozpocz¹³ dalsze zmagania sportowe. Wymieniæ nale¿y
te najwa¿niejsze osi¹gniêcia: uczestniczy³ 8 razy w Mistrzo-
stwach Polski w biegach narciarskich uzyskuj¹c 2 razy II miej-
sce w swojej grupie wiekowej, a ogólnie ok. 90 razy I miejsce w
ró¿nego rodzaju zimowych zawodach w Bieszczadach, Zako-
panem, Zwardoniu, Kubalonce, Jakuszycach itp.

Poza sezonem zimowym wzi¹³ udzia³ 6 razy w Mistrzostwach
Polski w biegach górskich uzyskuj¹c 2 razy II miejsce i raz III
miejsce, a ok. 70 razy zaj¹³ I miejsce w pozosta³ych biegach
górskich i ulicznych (w Cieszynie, Ustroniu, Pogórzu, Bielsku,
Wadowicach, Jele�ni, Mszanie Dolnej itp.)

Oko³o 160 razy stawa³ na podium zajmuj¹c I miejsce, a wiele
razy II i III miejsce. Startowa³ 4 razy w Mistrzostwach �wiata w
biegach górskich:  w Czechach - zajmuj¹c 6 miejsce, Austrii - 9
miejsce, Polsce - 18 miejsce, W³oszech - 21 miejsce. W biegach
�O Istebniañski Bruclik� w Istebnej stawa³ wiele razy na naj-
wy¿szym podium. Bieganiem na nartach �zarazi³� swoich sy-
nów, którzy razem z ojcem startuj¹ w biegach górskich.

Te imponuj¹ce wyniki mówi¹ same za siebie. W wieku 63 lat
Pan Pawe³ Gorzo³ka z Jaworzynki jest przyk³adem godnym do
na�ladowania, promotorem zdrowego i sportowego stylu ¿ycia,
jest ambasadorem naszej Gminy w kraju i poza jego granicami.
To cz³owiek wielkiego talentu, który zas³uguje na wyró¿nie-
nie, m.in. �Laurem Srebrnej Cieszynianki�.
Najwa¿niejsze odznaczenia i wyró¿nienia:
1. Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (srebrny i br¹zowy medal)
2. Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej
3. Medal 35-lecia Ludowego Zespo³u Sportowego
4. Zas³u¿ony Sportowiec Ludowego Zespo³u Sportowego
5. Zas³u¿ony Dzia³acz Ludowego Zespo³u Sportowego

Sporz¹dzi³a:
El¿bieta Legierska - Niewiadomska

(c.d. ze str. 1)
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wa ogólnodostêpnej strefy sportu i rekreacji dla dzieci i m³o-
dzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimnazjum (nie wy³¹czaj¹c
doros³ych) obok budynku Gimnazjum w Istebnej, w sk³ad któ-
rej wchodz¹ 4 wielofunkcyjne boiska o zró¿nicowanych na-
wierzchniach syntetycznych. Boisko z trawy syntetycznej prze-
znaczone jest do gry w pi³kê no¿n¹. Boisko o nawierzchni po-
liuretanowej do gry w koszykówkê i siatkówkê. W ten sam ro-
dzaj nawierzchni wyposa¿ona bêdzie bie¿nia lekkoatletyczna
o d³ugo�ci startowej 60 m. Boisko z piasku bêdzie przeznaczo-
ne do gry w siatkówkê pla¿ow¹ latem, natomiast zim¹ bêdzie
wykorzystywane jako lodowisko rekreacyjne dla dzieci. Obiek-
ty po³¹czone zostan¹ uk³adem chodników i schodów. Wybudo-
wane zostan¹ trybuny dla widzów o powierzchni 316 m2, nie-
zbêdna infrastruktura komunikacyjna w obrêbie obiektu (chod-
niki dla pieszych, droga, parking), ogrodzenie i o�wietlenie
terenu, instalacje wody, kanalizacji deszczowej i drena¿y bo-
isk. To pocz¹tkowy etap inwestycji, gdy¿ w przysz³o�ci plano-
wana jest budowa sztucznej �cianki wspinaczkowej, toru narto-
rolkowego i narciarstwa biegowego, skoczni w dal, rzutni kul¹
i innych urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych.

Po zakoñczeniu czê�ci budowlanej projektu wnioskodawca - Gmi-
na Istebna - zak³ada realizacjê ró¿norodnych dzia³añ w ramach pro-
gramu promocji i profilaktyki zdrowego trybu ¿ycia w�ród dzieci i
m³odzie¿y w latach 2007-2011. Dzia³ania te dotyczyæ bêd¹ m.in.:

SZANSA NA PIENI¥DZE Z NORWEGII
(c.d. ze str. 1)

organizacji dzieciêcych zawodów sportowo-rekreacyjnych, obozów
sportowych dla uczniów klas sportowych, pozalekcyjnych zajêæ spor-
towo-rekreacyjnych, imprez inauguracyjnych i zamykaj¹cych pro-
jekt, gimnastyki korekcyjnej, zajêæ SKS-u, imprez integracyjnych dla
osób niepe³nosprawnych, szkoleñ kadry trenerów i wychowawców,
zakupu przeno�nego sprzêtu sportowo-rekreacyjnego i innych.

W wymienionym priorytecie z³o¿ono w pierwszym naborze kon-
kursu ³¹cznie z ca³ego kraju 371 wniosków ubiegaj¹cych siê o
dofinansowanie ze �rodków o wysoko�ci 16,8 mln EUR. Wielo-
miesiêczny proces naboru i wyboru wniosków jest wieloetapowy
i sk³ada siê z nastêpuj¹cych faz: og³oszenia naboru, sk³adania i
oceny wniosków, wyboru projektów kwalifikowanych, przekaza-
nia rekomendowanych wniosków aplikacyjnych do Biura Me-
chanizmów Finansowych w Brukseli, oceny i wyboru projektów
po stronie pañstwa-darczyñcy, w tym wypadku Norwegii. Proces
ten trwaæ bêdzie oko³o 8 miesiêcy i koñczy siê podpisaniem umów
finansowych, które stanowi¹ podstawê do rozpoczêcia realizacji
projektu. Propozycje projektów bêd¹ ponadto sprawdzane przez
Komisjê Europejsk¹ w celu zapewnienia ich zgodno�ci z obowi¹-
zuj¹cymi programami Unii Europejskiej. Ostateczn¹ decyzjê o przy-
znaniu �rodków na wspó³finansowanie wybranych w drodze kon-
kursu projektów podejmie Norweskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych. Projekt w opisanym we wniosku kszta³cie realizowany
bêdzie wy³¹cznie w przypadku pozytywnego przej�cia przez
wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej i nie wcze�niej
ni¿ po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Opracowa³: Wies³aw Legierski - UG Istebna
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lllll Nawi¹zuj¹c do informacji z poprzednich
wydañ naszej gazety przypominam o obowi¹z-
ku trzymania psów na uwiêzi.

Problem ten jest szczególnie wa¿ny zim¹, gdy
poruszaj¹ siê tymi samymi �chodniczkami�, którymi nasze dzie-
ci id¹ do szko³y. Interwencje w tej sprawie zg³aszaj¹ do Urzêdu
Gminy rodzice dzieci i inne osoby doros³e, które boj¹ siê psów
i prosz¹ o pomoc w rozwi¹zaniu tego problemu.
lllll Przypomina siê, ¿e 15 listopada br. min¹³ termin p³atno-

�ci podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego oraz za wy-
wóz nieczysto�ci.

* * *
Wójt Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000 tel. 033 - 8556500
uprzejmie informuje, ¿e w wyniku

rozstrzygniêcia przetargu nieograniczonego
na:

Budowê o�wietlenia ulicznego dróg
wewnêtrznych Osiedla Sanatoryjnego

Istebna Kubalonka
Wspólny s³ownik zamówieñ CPV
G³ówny przedmiot - 45000000-7 roboty budowlane
Dodatkowy przedmiot - 45311000-0   - roboty w zakresie

przewodów elektrycznych oraz opraw elektrycznych.
Komisja przetargowa wybra³a ofertê firmy:
PHU � COMPLEXUS�
ul. Bocheñskiego 74
40-859 Katowice
Warto�æ robót ca³ego zadania netto - 80.442.10 z³.
Warto�æ robót ca³ego zadania brutto - 98.139.36 z³.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin
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Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 - 8556500

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku
rozstrzygniêcia przetargu nieograniczonego

na:
Budowa o�wietlenia ulicznego drogi wojewódzkiej

Nr 941 Istebna Andzio³ówka - Istebna Dzielec
we wsi Istebna.

Kody robót wed³ug s³ownika PCV
G³ówny przedmiot 45000000 - 7 - roboty budowlane
Dodatkowy przedmiot 45311000-0 - roboty w zakresie prze-

wodów elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Komisja przetargowa wybra³a ofertê firmy:
�EL-TEL� Juroszek
Tadeusz Juroszek
43-476 Jaworzynka 542
Cena brutto wybranej oferty -168.017,17 z³.
Termin wykonania - do 30 czerwca 2006 r.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 - 8556500

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia przetargu
nieograniczonego na:

Utrzymanie dróg na terenie gminy Istebna
w sezonie zimowym 2005/2006

z wyszczególnieniem nastêpuj¹cych zadañ:
Zadanie 1.
Droga Istebna Zaolzie (od tartaku po SP nr 2 na Zaolziu przez
Pasieki do SP Nr 2 w Rastoce),
Zadanie 2.
Istebna Tartak - Istebna Bystre,
Istebna Wilcze (do Kowola),
Istebna Tokarzonka (od Tartaku do Mostu pod Tokarzonk¹),
- Droga dojazdowa do Gimnazjum.
Zadanie 3.
Droga Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Zapasieki (Po Szko³ê),
- Droga Jaworzynka Czadeczka - Krê¿elka (do wjazdu do Lasu),
Plac przy OSP Jaworzynka Centrum.
Zadanie 4.
Droga Koniaków Legiery - Kosarzyska
Plac przy OSP Koniaków Centrum i Koniaków Kosarzyska.
Komisja przetargowa w dniu 14 listopada 2005 r. wybra³a ofer-
ty firm:
Wspólny s³ownik zamówieñ CPV - 90.212000-6 (Us³ugi od-
�nie¿ania)
Dla zadania l
�TECHNIPLAST� Kukuczka - 43-474 Koniaków 849
Dla zadania 2
Spó³dzielnia Us³ug i Produkcji - 43-474 Koniaków 777
Dla zadania 3
Stolarstwo Artur Szmek - 43-476 Jaworzynka 560
Dla zadania 4
Us³ugi Le�ne - Jan Fiedor - 43-474 Koniaków 477

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

lllll Urz¹d Gminy informuje, ¿e s¹ do odbioru paszporty koni,
opisane podczas spêdu zorganizowanego w dniu 24 listopada
2005 roku. W Istebnej - Urz¹d Gminy pok. 208, w Jaworzynce
-  Biuro So³tysa - wtorki od 8.00-11.00, w Koniakowie - Biuro
So³tysa - codziennie w godzinach urzêdowych.

UWAGA ROLNICY!
Przypominam o obowi¹zku zawarcia obowi¹zkowego ubez-

pieczenia OC rolników i budynków rolniczych. Podmiotami
zobowi¹zanymi do zawarcia umów ubezpieczeñ obowi¹zko-
wych w rolnictwie s¹ rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których
posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê gospodarstwo
rolne. Rolnik, który spe³ni obowi¹zki zawarcia umowy ubez-
pieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia
okre�lonymi w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124 poz. 1152)
jest obowi¹zany wnie�æ op³atê, której wysoko�æ wynosi:

� w ubezpieczeniu OC rolników, równowarto�æ w z³otych 30
euro,

� w ubezpieczeniu budynków rolniczych � równowarto�æ w
z³otych 100 euro.

Wniesienie op³aty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony
ubezpieczeniowej i nie zwalnia go z obowi¹zku zawarcia umo-
wy ubezpieczenia.

Spe³nienie obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia zgod-
nie z rozdzia³em 6 powo³anej wy¿ej ustawy podlega kontroli
Wójta Gminy.

Inspektor UG, B. Kubalok�Gwarek
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W dniu 25 stycznia 2006 r. o godz. 16. 30 w budyn-
ku Urzêdu Gminy pok. 100 odbêdzie siê zebranie
za³o¿ycielskie Stowarzyszenia Kulturalno�Trze�wo-
�ciowego w Istebnej. Chêtnych zapraszamy do wziê-
cia udzia³u w tym spotkaniu.

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

JAK �WIÊTOWALI�MY
DZIEÑ NIEPODLEG£O�CI

11 listopada 2005 r. w Istebnej �wiêtowano uroczysto�æ
odzyskania niepodleg³o�ci. Kombatanci, w³adze gminy
Istebna, radni, przedstawiciele szkó³, s³u¿by mundurowe,
stra¿acy oraz mieszkañcy gminy Istebna zebrani na obcho-
dach z³o¿yli kwiaty oraz zapalili znicze w miejscach pa-
miêci narodowej. O godz. 10. 00 w Ko�ciele pw. Dobrego
Pasterza w Istebnej odprawiona zosta³a Msz¹ �wiêta w in-
tencji ojczyzny i wszystkich pomordowanych mieszkañ-
ców Istebnej, Jaworzynki oraz Koniakowa.

GMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUM
INFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJI

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

Gminne Centrum Informacji w Istebnej informuje, ¿e posiada
ulotki dla osób poszukuj¹cych pracy. Ulotki te zakupiono ze
�rodków grantu na rozwój Gminnych Centrów Informacji w ra-
mach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów �Pierw-
sza Praca�. Zawieraj¹ one podstawowe informacje z zakresu:

- �Jak pisaæ ¿yciorys?�,
- �Jak pisaæ w³asn¹ ofertê pracy?�,
- �Rozmowa z pracodawc¹�.
Ulotki s¹ bezp³atne i mo¿na je nabyæ w siedzibie Centrum w

Istebnej.
Centrum otrzyma³o tak¿e kolejny numer �Biuletynu Infor-

macyjnego� Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach. Spo-
�ród wielu materia³ów szczególnie interesuj¹cy jest artyku³
�Polak w Niemczech� - przewodnik po niemieckim rynku pra-
cy oraz obowi¹zuj¹cych tam przepisach i procedurach, z które-
go mo¿na siê dowiedzieæ m.in. gdzie szukaæ pracy (strony in-
ternetowe); jakich formalno�ci nale¿y dope³niæ, aby legalnie
pracowaæ w Niemczech; gdzie mo¿na dochodziæ swoich praw
oraz o kosztach utrzymania i dostêpie do �wiadczeñ.

Obszernie omówione s¹ te¿ zasady podejmowania samodziel-
nej dzia³alno�ci gospodarczej w Niemczech (dokumenty, ze-
zwolenia, �rodki finansowe itp.).

Wydawnictwo omawia tak¿e sytuacjê na regionalnym rynku
pracy (województwo �l¹skie) wg stanu na koniec wrze�nia 2005r.

Biuletyn jest do wgl¹du w siedzibie Centrum.
J.Kohut

APEL DO KIEROWCÓW
Apeluje siê do wszystkich kierowców o nie parkowanie na

chodnikach przy drogach wojewódzkich i powiatowych w na-
szej gminie, szczególnie dotyczy to chodnika wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej Koniaków�Dachtony oraz powiatowej przez
Dziedzinê w Istebnej. Prosi siê równie¿ wszystkich mieszkañ-
ców posesji po³o¿onych przy drodze powiatowej przez Dziedzi-
nê w Istebnej o usuwanie (we w³asnym zakresie i mo¿liwie szyb-
ko) �niegu spadaj¹cego na w/w drogê z dachów tych domów.

�nieg spadaj¹cy z dachów i zalegaj¹cy na drodze powoduje
bardzo du¿e utrudnienia w ruchu i mo¿e doprowadziæ do wypad-
ków drogowych. Prosimy o powa¿ne potraktowanie sprawy.

Komitet Organizacyjny Miêdzynarodowego Bie-
gu Narciarskiego �O Istebniañski Bruclik� infor-
muje, ¿e kolejna edycja zawodów odbêdzie siê w
niedzielê 5 lutego 2005 roku od godziny 9.00 na
trasach biegowych w Istebnej�Kubalonce. Szcze-
gó³y dotycz¹ce biegu podamy w nastêpnym nume-
rze Naszej Trójwsi.

Za Komitet Organizacyjny Janusz Waszut

UWAGA W£A�CICIELE
WYCI¥GÓW NARCIARSKICH
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sezonem narciarskim przypo-

minamy w³a�cicielom wyci¹gów ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001
r. Nr 81 poz. 889 ze zmianami) oraz rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia maja 1997 w sprawie okre�lenia warunków bezpie-
czeñstwa osób przebywaj¹cych w górach, p³ywaj¹cych i upra-
wiaj¹cych sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) corocznie
spoczywa na nich obowi¹zek uzyskania zezwolenia na eksplo-
atacjê wyci¹gów narciarskich na sezon zimowy.

Zezwolenia wydaje Urz¹d Gminy na podstawie z³o¿onych
dokumentów, tj. podania do Wójta Gminy, odbioru tras narciar-
skich przez GOPR, za�wiadczenia o badaniu technicznym d�wi-
gnicy, ubezpieczenia wyci¹gu narciarskiego oraz pisemnego
o�wiadczenia osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej
pomocy na wyci¹gu.         J. Waszut

NOWY  WICESTAROSTA
Podczas sesji Rady Powiatu Cieszyñskiego, która odby³a

siê 24 pa�dziernika 2005 r. wicestarost¹ wybrany zosta³ Ja-
nusz Król.

Dot¹d pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego rady. Za wybo-
rem g³osowa³o 16 radnych, przeciw by³o 11, nikt nie wstrzyma³
siê od g³osu. Poniewa¿ poprzedni wicestarosta Tadeusz Kopeæ
zosta³ pos³em RP radni podjêli uchwa³y w sprawie wyga�niêcia
jego mandatu oraz przyjêcia rezygnacji ze stanowiska wicesta-
rosty. W Radzie Powiatu Tadeusza Kopcia zast¹pi Ryszard
Macura z Cieszyna.

Wicestarosta Janusz Król bêdzie przyjmowa³ strony w �rody
od godz. 13.00.
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Rada Gminy uchwali³a

INFORMACJE Z SESJI
W dniu 12 listopada 2005 r. odby³a siê XXXIII sesja Rady

Gminy Istebna.
Obradom przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady Józef Micha³ek.
Na sesji podjêto uchwa³y:
� w sprawie zmian w bud¿ecie gminy Istebna na rok 2005 ,
� w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na sfi-

nansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowa-
nych dochodach bud¿etu,

� w sprawie przyjêcia Strategii Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych w Gminie Istebna na lata 2006 - 2015,

� w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez
gminê Istebna osobom tego potrzebuj¹cym oraz zasad zwrotu
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

� w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków za �wiadcze-
nia z pomocy spo³ecznej bêd¹cych w zakresie zadañ w³asnych,

� w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2006,

� w sprawie regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ stawek i
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego szczegó³owe warunki obliczania i wyp³aca-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
ra�nych zastêpstw oraz wysoko�æ i warunki wyp³acania nagród
i innych �wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczy-

cieli w przedszkolu i szko³ach prowadzonych przez Gminê Isteb-
na w roku 2006,

� w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do Wojewody �l¹skie-
go o przekazanie na w³asno�æ Gminy Istebna nieruchomo�ci
Skarbu Pañstwa /dotyczy dróg w Koniakowie i Jaworzynce/,

� w sprawie przyjêcia darowizny 00,0005 ha na drogê w przy-
sió³ku Po³om od Pana T.Kawuloka /,

� w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków
transportowych na rok 2006,

� w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na
rok 2006 oraz zwolnieñ od tego podatku,

� w sprawie wysoko�ci stawki op³aty miejscowej na rok 2006
i zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa,

� w sprawie wysoko�ci op³aty targowej na rok 2006 oraz za-
rz¹dzenia poboru op³aty w drodze inkasa,w sprawie op³aty ad-
ministracyjnej na 2006 rok,

� w sprawie podatków od posiadania psów.
Radni dyskutowali na temat spraw zwi¹zanych z o�wietle-

niem Gminy oraz omawiali sprawy zwi¹zane z zimowym utrzy-
maniem dróg.

Radni Rady Gminy Istebna poruszyli problem zakresu po-
mocy udzielanej z Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w
Istebnej - zajêli Stanowisko w sprawie kierowania dzieci z tere-
nu Gminy Istebna do domu dziecka.

M. Wieczorek

Uchwa³a  Nr XXXIII/300/2005
Rady Gminy  Istebna

z dnia 12 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r Nr 9 poz. 84 z pó¿n.zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718).

Rada Gminy Istebna u c h w a l a , co nastêpuje:
§ 1

Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rodków transportowych na rok 2006
1. od samochodu ciê¿arowego dopuszczalnej masie ca³kowitej w tonach:

Dopuszczalna masa ca³kowita
                  w tonach

Samochody ciê¿arowe

Wyprodukowane po roku 1995           Wyprodukowane w roku 1995 i wcze�niej
od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 250,00 z³ 350,00 z³
powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie 650,00 z³ 750,00 z³
powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t 850,00 z³ 970,00 z³

2. od samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:

  Dopuszczalna masa ca³kowita              Zawieszenie osi pneumatyczne                        Inny system zawieszenia osi
w tonach lub równorzêdne

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿                                                            Stawka podatku w z³otych
2 osie

12 15 1.050,00 1.180,00
15 1.450,00 1.550,00

3 osie
12 19 1.400,00 1.650,00
19 23 1.550,00 1.850,00
23 - 1.750,00 2.050,00

4 osie
12 29 1.450,00 1.850,00
29 - 1.850,00 2.500, 00
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3. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach          

Ci¹gniki siod³owe lub balastowe

     Wyprodukowane po roku 1995           Wyprodukowane w roku 1995 i wcze�niej
od 3,5 t do 7 t w³¹cznie    850,00 z³ 1.050,00 z³
powy¿ej 7 t i poni¿ej 12 t 1.050,00 z³ 1.250,00 z³

4. od  ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t

     Dopuszczalna masa ca³kowita          Zawieszenie osi pneumatyczne    Inny system zawieszenia osi

                       w tonach          lub równorzêdne

  Nie mniej ni¿  W³¹cznie do                                                                      Stawka podatku w z³otych

2 osie

12 25 1.450,00 1.650,00

25 31 1.600,00 1.800,00

31 1.750,00 1.930,00

3 osie

12 40 1.600,00 1.770,00

powy¿ej 40 1.950,00 2.500,00

5. przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12
ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ przez podatnika podatku rolnego  - 400,00 z³

6. od przyczepy lub naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
posiadaj¹cego ³¹cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sza ni¿ 12 t

    Dopuszczalna masa ca³kowita                    Zawieszenie osi pneumatyczne                             Inny system zawieszenia osi
w tonach lub równorzêdne

   Nie mniej ni¿       Mniej ni¿ Stawka podatku w z³otych
     1 o�

12 18 400,00 450,00
18 500,00 600,00

2 osie
12 28 550,00 550,00
28 33 750,00 900,00
33 37 900,00 1.350,00
37 1.200,00 1.750,00

3 osie
12 1 000,00 1.330,00

7. autobusy w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia

a) wyprodukowane
w roku 1995 i wcze�niej 850,00 z³ 1.250,00 z³ 1.620,00 z³
b) wyprodukowane
po roku 1995 650,00 950,00 z³ 1.350,00 z³

Mniej ni¿ 20 miejsc Równej 20 mniej ni¿ 30 miejsc Równej lub wiêcej ni¿ 30 miejsc

Stawka w z³

§ 2
Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:
- pojazdy Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych s³u¿¹ce do ochrony przeciwpo¿arowej,
- pojazdy Urzêdu Gminy przeznaczone na potrzeby administracji samorz¹dowej oraz o�wiaty.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹

obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006r.
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Uchwa³a  Nr XXXIII/301/2005
Rady Gminy Istebna

z dnia 12 listopada 2005r.
w sprawie wysoko�ci stawek podatku

od nieruchomo�ci na rok 2006 oraz zwolnieñ
od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3  ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó¿n. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2002 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

Rada Gminy Istebna u c h w a l a , co nastêpuje:
§ 1

Stawki podatku od nieruchomo�ci wynosz¹ rocznie:
1. Od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej 0,54 z³
b) piwnic od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,50 z³
c)  gara¿y w budynkach mieszkalnych od 1m2 powierzchni
     u¿ytkowej 0,54 z³
d)  strychy od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,25 z³
e)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadze-
nie tej dzia³alno�ci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 14,50 z³

f) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1m2

powierzchni u¿ytkowej 8,58 z³
g) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej 3,71 z³

h) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,20 z³

2. Od budowli - 2% ich warto�ci
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej bez

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od
1 m2 powierzchni 0,63 z³

b) pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,61 z³

c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,16 z³

§ 2
Pobór podatku odbywa siê w kasach Urzêdu Gminy.

§ 3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty, budynki lub

ich czê�ci oraz budowle:
1) zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹,
2) zajête przez gminne jednostki bud¿etowe i instytucje kul-

tury,
3) budynki gospodarcze lub ich czê�ci, w których prowadzo-

na jest dzia³alno�æ rolnicza lub le�na.
§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006r.

U c h w a ³ a  Nr  XXXIII/302/2005
Rady Gminy  Istebna

z dnia 12 listopada 2005 r.

w sprawie wysoko�ci stawki op³aty miejscowej
na rok 2006 i zarz¹dzenia poboru w drodze

inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  ze zm.) art. 17 i art. 19 pkt. 1 lit. b
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó¿n. zm.), art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718) oraz rozporz¹dzenia Nr 5/98 Wojewody Biel-
skiego z dnia 2 lutego 1998r. w sprawie ustalenia miejscowo-
�ci w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Biel-
skiego Nr 2 poz.14)

Rada Gminy w Istebnej
u c h w a l a , co nastêpuje:

§ 1
Dzienna stawka op³aty miejscowej od osób fizycznych prze-

bywaj¹cych na terenie gminy Istebna w grupach niezorganizo-
wanych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych szkolenio-
wych lub turystycznych wynosi:

1) dla dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y (w tym studentów ) oraz
emerytów rencistów i kombatantów 0,90 z³

2) dla pozosta³ych osób 1,60 z³

§ 2
1. Osoby, od których nale¿na jest op³ata miejscowa zobowi¹-

zane s¹ do jej uiszczenia bez wezwania najpó¿niej  w ostatnim
dniu pobytu.

2. Pobór op³aty miejscowej nastêpuje w drodze inkasa.
3. Inkasentami op³aty miejscowej s¹ osoby prawne, jednostki

organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej oraz osoby
fizyczne �wiadcz¹ce us³ugi w zakresie zakwaterowania /domy
wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, pokoje go�cinne, pola
namiotowe/ w stosunku do osób korzystaj¹cych z ich us³ug.

4. Inkasentem op³aty miejscowej w stosunku do osób nie ko-
rzystaj¹cych z us³ug zakwaterowania okre�lonych w ust. 3 s¹
pracownicy Urzêdu Gminy. Osoby te uiszczaj¹ op³atê miejscow¹
w kasie Urzêdu Gminy Istebna , w terminie okre�lonym w ust.1.

5. Pobrane kwoty op³aty miejscowej inkasenci wymienieni w
ust. 3 przekazuj¹ na rachunek bankowy Gminy Istebna lub wp³a-
caj¹ do kasy Urzêdu w terminie od 5-go dnia ka¿dego miesi¹ca
za miesi¹c ubieg³y.

6. Inkasentom z wy³¹czeniem inkasenta, o którym mowa w
ust.4 , dokonuj¹cym poboru op³aty miejscowej, przys³uguje
wynagrodzenie w wysoko�ci 20% zainkasowanych kwot.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006r.
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U c h w a ³ a  Nr  XXXIII/304/2005
Rady Gminy  Istebna

z dnia 12 listopada 2005r
w sprawie op³aty administracyjnej na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z art. 40 ust. 1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 18 i 19 pkt. 1 lit. e   ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó¿n.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co nastêpuje

Uchwa³a  Nr XXXIII/305/2005
Rady Gminy Istebna

z dnia 12 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok

2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz.1591  ze zm.) art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó¿n. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

§ 1
Stawka podatku od posiadania psów podlegaj¹cych opodat-

kowaniu wynosi 25,00 z³ rocznie od jednego psa.
§ 2

1. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30 kwiet-
nia ka¿dego roku w kasie Urzêdu Gminy.

2. Podatek pobiera siê w po³owie stawek okre�lonych w § 1
niniejszej uchwa³y, w terminie do 31 sierpnia je¿eli osoba po-
siadaj¹ca psa wesz³a w jego posiadanie po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006r.

U c h w a ³ a  Nr  XXXIII/303/2005
Rady Gminy  Istebna

z dnia 12 listopada 2005r.
w sprawie wysoko�ci op³aty targowej na rok

2006 oraz zarz¹dzenia poboru op³aty w drodze
inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 15 i 19 pkt. 1 lit. a
oraz pkt. 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84  ze zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62 poz. 718)

Rada Gminy w Istebnej
uchwala, co nastêpuje

§ 1
Stawka op³aty targowej wynosi dziennie:

1. przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych sprzedawanych z rêki
15,00 z³

2. przy sprzeda¿y artyku³ów rolno-spo¿ywczych i przemys³o-
wych
a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, w³asnych stolików prze-
no�nych lub innych urz¹dzeñ 25,00 z³
b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy 45,00 z³

§ 2
1. Inkasentami mog¹ byæ so³tysi wsi oraz inne osoby wyzna-

czone przez Wójta.
2. Ustala siê wynagrodzenie z tytu³u inkasa w wysoko�ci 20%

zainkasowanych kwot.
3. Inkasenci ,o którym mowa w ust.2 Osoby prowadz¹ce sprze-

da¿ zobowi¹zane s¹ do obliczania i uiszczania bez wezwania z
góry op³aty do r¹k inkasenta w dniu dokonywania sprzeda¿y.

4. zobowi¹zani s¹ do rozliczania zainkasowanych kwot z
Urzêdem Gminy za okresy miesiêczne w terminie do 5 ka¿dego
miesi¹ca z zastrze¿eniem i¿ rozliczenie za grudzieñ dokonywa-
ne jest do 31.12.2006r.

5. Na pobrana op³atê targow¹ inkasenci wydaj¹ pokwitowa-
nie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006r.

§ 1
Wprowadza siê na terenie gminy Istebna op³aty administracyj-

ne od czynno�ci nie objêtych przepisami o op³acie skarbowej.
§ 2

Op³ata administracyjna wynosi:
1) za wypis z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy 80,00 z³
2) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy 40,00 z³
§ 3

Pobór op³aty odbywa siê w kasie Urzêdu Gminy.
§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa �l¹skiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006r.
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�Z£OTA POMPKA� DLA ISTEBNEJ
Z przyjemno�ci¹ informujemy, ¿e w pa�dzierniku amator-

ska grupa kolarska Cycli�ci przyzna³a specjalne nagrody
amatorskim wy�cigom MTB (maraton lub wy�cigu xc) orga-
nizowanym /w Polsce w 2005 r. Nagrody zosta³y przyznane w
dwóch kategoriach.

Z ¿ycia szkó³
Turniej �Bezpieczeñstwo w Ruchu Drogowym��
Cztery dru¿yny reprezentuj¹ce szko³y podstawowe naszej

gminy wziê³y udzia³ w Gminnym Turnieju �Bezpieczeñstwo
w Ruchu Drogowym��, który odby³ siê w �rodê 8 pa�dzierni-
ka w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej.

Turniej sk³ada³ siê z dwóch czê�ci - teoretycznej i praktycz-
nej. W czê�ci teoretycznej uczestnicy rozwi¹zywali testy z prze-
pisów ruchu drogowego. Czê�æ praktyczna mia³a miejsce na

Najpierw teoria...

Kronika Policyjna
1. W dniu 29. 10. 2005 roku na Zaolziu mia³ miejsce wypa-

dek drogowy. Mieszkaniec Augustowa kieruj¹cy samochodem
marki Ford Fiesta wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu nad prawi-
d³owo jad¹cym motocyklem marki Avo Simson kierowanym
przez mieszkañca Istebnej. W wyniku zderzenia motocyklista
zosta³ przewieziony do szpitala z obra¿eniami g³owy.

2. W dniu 02. 11. 2005 roku na Andzio³ówce kieruj¹cy samo-
chodem marki Fiat Seicento, mieszkaniec Istebnej, potr¹ci³ pie-
szego, który w nastêpstwie odniesionych obra¿eñ cia³a zmar³.

3. W dniu 06. 11. 2005 oku na Beskidzie dosz³o do kolejne-
go tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Mieszkanka
Istebnej, pasa¿erka samochodu Fiat 126 kierowanego przez
mieszkañca Jaworzynki, wychylaj¹c siê przez otwarte okno sa-
mochodu uderzy³a g³ow¹ w znak drogowy. W nastêpstwie do-
znanych obra¿eñ cia³a zmar³a.

4. W dniu 07.11.2005 roku na w przysió³ku Burowie � miesz-
kaniec Istebnej kieruj¹cy samochodem marki Renault 19, po-
tr¹ci³ mieszkankê Koniakowa, która w sposób nieprawid³owy
przechodzi³a przez jezdniê.

5. W dniu 08. 11. 2005 roku na Kubalonce zatrzymano miesz-
kañca Koniakowa, który kierowa³ samochodem marki Volkswa-
gen Golf znajduj¹c siê przy tym w stanie po spo¿yciu alkoholu.

6. W dniu 10. 11. 2005 roku na Tartaku funkcjonariusze Stra-
¿y Granicznej zatrzymali mieszkañca Istebnej, który kierowa³
samochodem ciê¿arowym marki Jelcz znajduj¹c siê przy tym w
stanie po spo¿yciu alkoholu.

7. W dniu 13. 11. 2005 mieszkaniec Przyszowic zg³osi³ kra-
dzie¿ samochodu marki Volkswagen LT, zaparkowanego przy
barze na Zapasiekach. Pojazd ten kilka dni pó�niej odnalaz³ siê
w pobliskim lesie w stanie nieuszkodzonym.

8. W dniu 16. 11. 2005 roku w Istebnej zatrzymano miesz-
kañca tej samej miejscowo�ci poszukiwanego przez S¹d Rejo-
nowy w Cieszynie do odbycia kary pozbawienia wolno�ci.

Opracowa³:
st. asp. Leszek Bujok

Organizator najlepszej imprezy otrzyma³ Z³ot¹ Pompkê, a
najgorszej Z³aman¹ Szprychê!

Zasady wyboru laureatów s¹ bardzo proste. Ka¿da osoba za
po�rednictwem internetu mo¿e zg³osiæ swoje propozycje i po-
dzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami. Mo¿na zg³osiæ ka¿dy wy-
�cig xc lub maraton mtb w jakim bra³o siê udzia³. Wystarczy
rzeczowo umotywowaæ, dlaczego dany wy�cig zas³uguje na
tak¹ lub inn¹ nagrodê. Pod uwagê mo¿na braæ ka¿de mo¿liwe
kryteria - nie ma w tym wzglêdzie ¿adnych ograniczeñ.

W opinii zawodników bezapelacyjnie zwyciê¿y³ Bike Ma-
raton w Istebnej, który odby³ siê 2 lipca 2005 r. Piêkna, trudna
technicznie i doskonale zabezpieczona trasa, rewelacyjne wi-
doki, du¿o b³ota (!), zagorzali kibice i specyficzna atmosfera
ca³ej imprezy to najczê�ciej przewijaj¹ce siê elementy w opi-
niach internautów. Taka nagroda przyznana Istebnej przez sa-
mych uczestników ma tym wiêksz¹ wagê, gdy¿ Bike Maraton
odby³ siê tutaj po raz pierwszy, i jak okaza³o siê by³ strza³em w
przys³owiow¹ dziesi¹tkê. Nagroda tak¿e zobowi¹zuje na na-
stêpne lata: 16 wrze�nia 2006 r. planowana jest organizacja
kolejnej edycji, tym razem jako imprezy FINA£OWEJ ca³ego
cyklu Intel Powerade Bike Maraton. Warto do³o¿yæ starañ, aby
ponownie t³umy kolarzy górskich odwiedzi³o nasz region i po
wyje�dzie z Istebnej rozsy³a³o o niej jak najlepsze wie�ci. To
najlepsza promocja naszej �Beskidzkiej Trójwsi�.
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Uczestnicy i organizatorzy turnieju w komplecie...potem praktyka

sali gimnastycznej i polega³a na pokonaniu wyznaczonej trasy
- toru przeszkód.

Dwie najlepsze dru¿yny awansowa³y do fina³u powiatowe-
go, który odbêdzie siê w Ustroniu.

Wyniki:
1. SP 1 Koniaków - opiekun Zenon Knopek
2. SP 1 Istebna - opiekun Jaros³aw Hulawy
3. SP Zaolzie - opiekun Danuta Szmigielska - Kawulok
4. SP Jaworzynka - opiekun Mariusz Juroszek

J. Kohut

PRZED�WI¥TECZNE ZAJÊCIA W SP1
W ISTEBNEJ

Od 2000 roku w okresie przed�wi¹tecznym w ramach zajêæ
dotycz¹cych regionalnej �cie¿ki edukacyjnej uczniowie Szko-
³y Podstawowej nr l w Istebnej pod kierunkiem mgr Teresy £u-
pie¿owiec kultywuj¹ tr¹dycje przodków. Przygotowuj¹ stroje
kolêdników, ucz¹ siê ¿yczeñ na �Po³azy�, a ich ró¿norakie wer-
sje spisuj¹ na komputerze.

W ramach przekazu pokoleniowego babcie lub mamy poma-
gaj¹ w przygotowaniu �po³a�niczki�. S¹ w�ród nich czêsto te
najbardziej archaiczne - ze s³omki i bibu³ki.

Corocznie uczniowie sk³adaj¹ ¿yczenia �wi¹teczne i nowo-
roczne nauczycielom i wszystkim pracownikom szko³y, graj¹
na instrumentach kolêdy, �piewaj¹ tradycyjne pastora³ki.

Wszyscy bawi¹ siê weso³o. Jest to bardzo mi³y dzieñ w szkole.
Teresa £upie¿owiec

IMIENINY JEDYNKI W ISTEBNEJ
26 listopada Szko³a Podstawowa nr l w Istebnej obchodzi³a

swoje imieniny w siódm¹ rocznicê nadania szkole imienia ks.
Józefa Londzina. Jak przysta³o na imieniny by³o to �wiêto
ca³ej spo³eczno�ci szkolnej.

Podobnie jak w ubieg³ych latach przygotowywali�my siê
do �wiêta pracuj¹c nad realizacj¹ projektów. Pozostaj¹c wo-
kó³ warto�ci bliskich naszemu patronowi, które ci¹gle warto
przybli¿aæ i staj¹ siê one podstaw¹ poczucia wspólnoty, wy-
brali�my trzy tematy projektów: �Dziecko, jego �wiat i pra-
wa�, �Olzo nasza sk¹d i dok¹d p³yniesz?�, �Ksi¹¿ka Twój przy-
jaciel czy wróg?�

Ka¿dy projekt realizowa³y klasy zajmuj¹ce sale na po-
szczególnych piêtrach, tworz¹c zespo³y zadaniowe. Po-
szukiwania informacji i materia³ów jak corocznie pozwo-

li³y na rozbudzanie kreatywno�ci, wspólnego dzia³ania i
odpowiedzialno�ci. Grupy przygotowywa³y plansze, ma-
kiety, zbiera³y eksponaty, a jedna z nich opracowa³a przed-
stawienie s³owno-muzyczne.

Efekty kilkutygodniowej pracy nad projektami zosta³y
przedstawione w dniu naszego �wiêta. Byli z nami pani
wójt Danuta Rabin, vice przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzy Gazur, przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty Józef Po-
lok oraz przedstawiciele zaprzyja�nionej szko³y ze S³o-
wacji w Ciernem- dyrektor Ladislaw Knap, nauczyciele i
uczniowie. Odwiedzili nas tak¿e nauczyciele emeryci, ro-
dzice i dziadkowie.

Na szkolnej scenie wystawiono przedstawienie przybli¿aj¹-
ce postaæ naszego patrona, �wiat ksi¹¿ek i prawa dzieci. Mali
aktorzy dobrze siê spisali bawi¹c widowniê gr¹ aktorsk¹ �pie-
wem i tañcem. Na zakoñczenie wyst¹pi³y dzieci s³owackie z
przy�piewkami regionalnymi, a piosenkê �Góralu czy ci nie
¿al� wykona³y po polsku otrzymuj¹c sowite brawa.

Po z³o¿eniu kwiatów pod tablic¹ ks. Józefa Londzina rozpo-
czê³o siê zwiedzanie wystaw.

Mo¿na by³o zobaczyæ stare ksi¹¿ki, historiê pisma, bohate-
rów ulubionych ksi¹¿ek przemykaj¹cych po korytarzach, po-
spacerowaæ wzd³u¿ Olzy �p³yn¹cej� na I piêtrze, poznaæ jej
faunê, florê i nadolziañskie miasta. W �wiecie dzieci zaprezen-
towano wspania³e autoportrety, dzieci z ró¿nych stron �wiata,
oraz zabawki dziadków i rodziców.

�wiêtowaniu jak zwykle towarzyszy³y wspania³e wypieki ciast
przygotowane przez Mamy. W kawiarenkach przy kawie mo¿na
by³o wymieniæ pogl¹dy i spostrze¿enia. Dzieci z dum¹ oprowa-
dza³y po szkole swoich rodziców i kolegów ze S³owacji.

Po raz kolejny uda³o nam siê spotkaæ wokó³ warto�ci Patro-
na, aby bawiæ ucz¹c i bawi¹c uczyæ.

Danuta Konarzewska

Z ¿ycia szkó³ l Z ¿ycia szkó³
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SZCZÊ�LIWYM BYÆ TO ZNACZY
W dniu 7 listopada 2005 roku po raz trzeci w Zespole Szkó³

im dr St. Kopczyñskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii
w Istebnej go�cili przedstawiciele Polskiego Zwi¹zku Niewi-
domych Oddzia³u Cieszyn.

Spotkanie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem, uczestni-
czy³o w nim ponad 100 dzieci z oddzia³u Alergologicznego,
Pulmunologicznego, Gru�liczego i Ogólnopediatrycznego.

W spotkaniu wziêli udzia³: Dyrektor ZS mgr Józef Polok i
Kierownik Wychowania mgr Stanis³aw Cendrzak.

Wielkim prze¿yciem dla wszystkich by³ osobisty kontakt z
panem Marianem Jakuciñskim, który ju¿ od 20 lat jest osob¹
niewidom¹, bez najmniejszego poczucia �wiat³a.

Instruktor terapii zajêciowej i czynno�ci dnia codziennego
pani mgr Halina Masalska-Mielnik opowiada³a szczegó³owo o
problemach ludzi niewidomych i ociemnia³ych. Cieszyñskie
Ko³o zrzesza 260 osób niewidomych, s³abowidz¹cych i ociem-
nia³ych, zarówno dzieci, m³odzie¿ jak i doros³ych.

Uczestnicy spotkania poznali przedmioty codziennego u¿yt-
ku, dziêki którym niewidomi mog¹ sprawnie i bezpiecznie wy-
konywaæ czynno�ci samoobs³ugi.

Dzieci nie tylko s³ucha³y, ale z bliska ogl¹da³y m.in. zegarki,
czujniki cieczy, bia³¹ laskê. Na zawsze na pewno zapamiêta³y, ¿e
to w³a�nie 13 - letni niewidomy ch³opiec wymy�li³ sze�ciopunk-
towy alfabet, który od jego nazwiska przyj¹³ nazwê �Pisma Braj-
la�. Pan Marian na pami¹tkê spotkania podarowa³ jednemu dziec-
ku identyfikator napisany w³asnorêcznie pismem Brajla a za swoje
umiejêtno�ci w samoobs³udze wielokrotnie by³ nagradzany przez
uczestników spotkania gromkimi oklaskami.

Dzieci dowiedzia³y siê, ¿e ludzie �sprawni inaczej� te¿ mog¹
byæ szczê�liwi, mog¹ pracowaæ, spotykaæ siê z przyjació³mi,
odnosiæ sukcesy, rozwijaæ swoje talenty.

Id¹c przez ¿ycie czêsto jeste�my z czego� niezadowoleni.
Narzekamy na nieudane zakupy, na brak dobrej pracy, lepszego
samochodu, modnego ubrania.

Ka¿dy z nas tak sobie my�li: �Gdybym mia³ ... albo gdybym
by³... to by³bym szczê�liwy�. Czêsto nie zauwa¿amy ludzi, któ-
rzy ¿yj¹ obok nas, tych, dla których �wiat jest i pozostanie na
zawsze jedn¹ ciemn¹ plam¹.

Drogi Czytelniku, zatrzymaj siê na chwilê, zauwa¿ wokó³
siebie oczami które widz¹ innych, bardziej od Ciebie potrzebu-
j¹cych a pó�niej zastanów siê i odpowied�: sobie co dla Ciebie
znaczy byæ szczê�liwym ............. .

Organizatorki dziêkuj¹ serdecznie przedstawicielom PZN z
Cieszyna, Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Istebnej, nauczycielom-
wychowawcom i wszystkim uczestnikom za udzia³ w spotkaniu.

Anna Kilian, Jolanta Krê¿elok, Ma³gorzata Pawlusiñska

ABC - S³ownikABC - S³ownikABC - S³ownikABC - S³ownikABC - S³ownik
BIO-EKOLOGICZNY - litera P cd.BIO-EKOLOGICZNY - litera P cd.BIO-EKOLOGICZNY - litera P cd.BIO-EKOLOGICZNY - litera P cd.BIO-EKOLOGICZNY - litera P cd.

* Protokooperacja - to oddzia³ywanie miêdzy populacjami
lub osobnikami 2 gatunków przynosz¹ce korzy�æ ka¿demu z
nich. Zwi¹zek ten nie musi byæ nieodzowny i mo¿e wystêpo-
waæ okresowo. Krab pustelnik wykorzystuje muszlê martwych
�limaków, aby ukryæ swój nieos³oniêty pancerzem odw³ok.
Wêdruj¹c po dnie morskim przytwierdzony do muszli ukwia³
dziêki swym parzyde³kom zapewnia mu obronê. Za� ukwia³
przemieszczaj¹cy siê z pustelnikiem - rakiem - mo¿e liczyæ na
zdobycie po¿ywienia.

* Piramidy pokarmowe - to ilo�æ oraz wielko�æ poszczegól-
nych gatunków w ³añcuchu pokarmowym. Piramida pokarmo-
wa mówi nam o tym, ¿e w przyrodzie musi byæ zachowana rów-
nowaga biologiczna w drodze walki o byt bioró¿norodno�ci
gatunkowej. Im osobniki danego gatunku s¹ mniejsze - tym
wiêcej mo¿e ich ¿yæ w biocenozie. Podstaw¹ ka¿dej piramidy
pokarmowej s¹ producenci pokarmowi, czyli ro�liny zjadane
przez zwierzêta. Na koñcu ka¿dej piramidy znajduje siê wszech-
obecny w przyrodzie konsument - cz³owiek. Piramidy pokar-
mowe stanowi¹ uk³ad zale¿no�ci pokarmowych, w pionie za�
³añcuchy pokarmowe stanowi¹ uk³ad zale¿no�ci przedstawia-
ny w uk³adzie poziomowym.

* Piramidy ekologiczne - to struktury zale¿no�ci traficznej
uwzglêdniaj¹ce i dziel¹ce siê na: piramidy liczb, biomasy oraz
energii. Piramida ekologiczna liczb okre�la liczbê osobników
kolejnych poziomów troficznych wystêpuj¹ce w danym eko-
systemie na ró¿nych szczeblach piramidy pokarmowej. Pirami-
da ekologiczna biomasy obrazuje masy organizmów, ich wiel-
ko�æ i ciê¿ar w³a�ciwy organizmów. Tu liczby osobników za-
st¹piono biomasami. Masa u¿ytkowana jako po¿ywienie bu-
duj¹ce organizm zale¿na od ilo�ci spo¿ywanych pokarmów.
Natomiast piramida ekologiczna energii dotyczy przep³ywu
energii lub produktywno�ci kolejnych poziomów traficznych.
Przy czym najmniejszy poziom traficzny - pierwszy tworz¹ pro-
ducenci pokarmu (ro�liny), drugi zwierzêta ro�lino¿erne, trzeci
drapie¿cy. Energia to paliwo procesów ¿yciowych zachodz¹-
cych w czasie.

* Produkcja ekosystemu - stanowi intensywno�æ magazyno-
wania energii w zwi¹zkach organicznych. Tê produkcjê mo¿na
podzieliæ na: produkcjê pierwotn¹ oraz produkcjê wtórn¹. Pro-
dukcja pierwotna jest to szybko�æ gromadzenia energii pro-
mieniowania s³onecznego w materii organicznej, z której zbu-
dowane s¹ ro�liny (produkcja ro�lin zielonych). Natomiast pro-
dukcja wtórna to produkcja zwierz¹t jako szybko�æ kumulowa-
nia energii w organizmach endo¿ywnych. Zielone ekosystemy
stanowi¹ wiêc wielkie laboratoria biochemiczne, w których
dawki energii s³oñca powstaj¹ zwi¹zki organiczne umo¿liwia-
j¹ce rozwój i wzrost ro�lin, a te z kolei s¹ podstaw¹ pokarmow¹
zwierz¹t i u¿yteczno�ci cz³owieka (krowa = �fabryka� mleka z
trawy). Ogólna produkcja ekosystemu zale¿y od: warunków
mikroklimatycznych (H

2
O, ciep³y wiatr, ci�nienie), jako�ci pory

roku d³ugo�ci okresu wegetacyjnego, jako�ci ingerencji cz³o-
wieka - jego kultury rolnej jako decydenta.

�Macierzonka�
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CIOTKA OD GAZDY
O Zuzannie Marekwico-

wej z Andzio³ówki s³ów kil-
ka.

W cyklu �Ocalmy o za-
pomnienia� przedstawiamy
osoby, które mia³y swoj¹ sil-
n¹ osobowo�æ i wp³ywa³y na
losy wielu wa¿nych wyda-
rzeñ w spo³eczno�ciach lo-
kalnych. Do takich osób bez
w¹tpienia nale¿a³a  Zuzanna
Marekwicowa  zd. Kawulok.
Urodzi³a siê 9 lutego 1908
roku  w  Istebnej.  Jej  ojciec
Micha³ Kawulok /1866-
1936/ nale¿a³ do wyj¹tkowo
silnych osobowo�ci isteb-
niañskiej ziemi, skoro na-

zwano go Królem Gór.   By³ ludowym dzia³aczem, obroñc¹
tutejszych sa³aszy, inicjatorem budowy szko³y na Mlaskaw-
ce. Matka Zuzanny to Ewa Kawulok zd. Kukuczka /1870-
1848 r/ by³a wspania³¹ domow¹ ga�dzin¹. Mia³a te¿ Zuzan-
na  braci: Micha³a, rolnika, sadownika i kordybanika, Józe-
fa, Jana Kawuloka ,gajdosza folklorystê, Antoniego, Paw³a
oraz siostry  Mariê i Annê . Wychowana w krêgu tradycyj-
nej kultury ludowej pozosta³a jej wierna do koñca swoich
dni ¿ycia. Ukoñczy³a Szko³ê Podstawow¹ w Istebnej,  a
nastêpnie w latach 1922-1926 4 letnie kursy rolnicze. Jej
ulubionym zajêciem by³o czytanie ksi¹¿ek. Najbardziej ulu-
bion¹ poetk¹ by³a Maria Konopnicka, której wiersze i bajki
zna³a na pamiêæ. W okresie miêdzywojennym zaanga¿owa-
na by³a w dzia³alno�æ spo³eczn¹ istebniañskiego �rodowiska.
Nale¿a³a  do Ko³a Polek, Zwi¹zku Niewiast Katolickich,
Stronnictwa Ludowego  Wici  ,za� po II wojnie do Stronnic-
twa Ludowego ,miejscowego Klubu
Literackiego i Zespo³u Regionalnego
Istebna. W roku 1930 wysz³a za m¹¿
za tutejszego górala, bogatego gazdê
Micha³a Marekwicê, który okaza³ siê
wspania³ym partnerem na ca³e ¿ycie.
Wspiera³ jej spo³ecznikowsk¹ dzia³al-
no�æ popiera³ j¹ i sam anga¿owa³ siê
w  kontynuowanie tradycji sa³aszni-
czych. Podczas okupacji Zuzka Mare-
kwicowa zostaje wywieziona do obo-
zu  wysiedleñczego, gdzie przebywa
przez dwa lata. Tu, w obozie pisze
wiersze, które s¹ najlepszym dowodem
na mi³o�æ do ojcowskiego domu za
którym têskni.  Z obozu wróci³a do
domu  szczê�liwie po dwóch latach.
Po II wojnie zaanga¿owa³a siê  ponow-
nie w ¿ycie spo³eczne. Pe³ni³a funkcjê
Radnej Powiatowej, pracowa³a w Spó³-
dzielni Hodowli  Owiec, na nowo

Z cyklu ocalmy od zapomnienia: stworzy³a podstawy sa³aszniczego ¿ywoby-
cia daj¹c pracê wielu góralom.

Ciotka od gazdy prowadzi³a bardzo
otwarty dom. Do tego domu na dobr¹ kapustê z jelitami
przychodzili redaktorzy, re¿yserzy, filmowcy,  gazdowie,
folklory�ci, wójtowie gmin, dyrektorzy, radni. Bywali tu
wszyscy, bo dom by³ otwarty, go�cinny, ciep³y i radosny.
By³a kobiet¹ otwartego serca, pierwsza podawa³a rêkê - na
zgodê ale nigdy nie zapomina³a o tym co przysz³a za³atwiæ i
jakie problemy chce rozwi¹zaæ. Potrafi³a wygrywaæ.

By³a Zuzanna Marekwicowa wielkim ambasadorem kul-
tury istebniañskiej ziemi. Rozpoczyna³a od 1964 - prowa-
dzi³a na czele pochodu Tygodnia Kultury ze swoim mê¿em
Micha³em wielki kierdel owiec. Zawsze w góralskim kabot-
ku, kyrpcach opowiada³a najwy¿szym dostojnikom pañstwo-
wym o problemach tutejszych górali. Swoj¹ mi³o�æ do ro-
dzimych warto�ci przekaza³a synowi Micha³owi, synowej
Marii, wnukom,  a dzi� i prawnukom. Choæ ju¿ wiele lat nie
ma  jej  tu na Andzio³ówce, to wielu pamiêta pracowit¹,
dumn¹ i zapobiegliw¹ góralkê-  ciotkê Zuzkê od Gazdy.

Dla mnie pozostanie wspania³¹ informatork¹ o sa³aszach,
ludziach istebniañskiej ziemi, wyprawianiu skór, szyciu ko-
¿uchów. Ona tez najpiêkniej na �wiecie potafi³a opowiedzieæ
historie krzy¿a halerczyków, który postawili Andzio³owia-
nie na swojej Andzio³ówce po szczê�liwym powrocie z  pra-
cy w kopalniach  Francji. Zosta³a te¿ na trwale utrwalona na
dokumentalnym filmie Dok¹d Beskidzkie w re¿yserii Janu-
sza Sijki z Warszawy. To w³a�nie w tym  filmie po raz ostat-
ni wraz z ni¹ uczestniczy³am w miyszaniu owiec na D³ugi
Czerchli  w Koniakowie. To tu  kadzi³a owieczki ,oprowa-
dza³a ko³o jedliczki, kropi³a wod¹ �wiêcon¹ wierz¹c,  ¿e mimo
ekonomicznych zmian  dawna archaiczna pasterska kultura
tej ziemi przetrwa. Jej wiara by³a silna, skoro dzi�  na nowo
nie krzapoczki zawieszone na szyji istebniañskich cakli dzwo-
ni¹ po beskidzkich gróniach, a ciotka od gazdy raduj¹ siê
szkoda tylko, ¿e ju¿ w�ród Nas. Co dej Bo¿e.

Ma³gorzata Kiere�

Zuzanna Marekwicowa prezen-
tuje siê w obrusie. Obok Micha³
Marekwica, wykonawca góral-
skich kopyc i notkóñci.

Wesele Zuzanny i Micha³a Marekwiców, Istebna 1930 r.
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PLUSZCZ
Potoki górskie, bystre rzeczki z zimn¹ wod¹ i kamienistym

dnem, z porozrzucanymi od³amkami ska³ i zalesionymi brzega-
mi, to typowe �rodowisko wystêpowania pluszcza.

Ten ciekawy ptak wielko�ci szpaka, o ciemnobr¹zowym ubar-
wieniu z charakterystycznym bia³ym �liniakiem na piersi i pod-
bródku, w Polsce najczê�ciej spotykany jest w Karpatach. Nad
rzek¹ Olz¹ w Istebnej gnie�dzi siê 2-3 pary, i jedna para w Jawo-
rzynce nad Czadeczk¹.

W potokach ¿ycie owadów nie zamiera nawet zim¹ i pluszcze
mog¹ zaczynaæ lêgi o wczesnej porze roku. W s³oneczne dni
ju¿ w �rodku zimy mo¿na us³yszeæ ich terkocz¹cy �piew. Sa-
miec rozpoczyna budowê gniazda w marcu i tym samym poka-
zuje, ¿e jest posiadaczem terytorium. Gniazdo w kszta³cie kuli
jest du¿e, z wej�ciem z boku. Umieszczone zawsze blisko wody
w ciemnym, ukrytym miejscu: na przyk³ad miêdzy podmytymi
korzeniami, w szczelinie skalnej, pod nawisami brzegów, pod
mostami, czasami za �cian¹ wodospadu, tak ¿e ptaki musz¹ le-
cieæ do gniazda przez spadaj¹c¹ wodê.

Pluszcz jest jedynym ptakiem �piewaj¹cym, którego mo¿na
okre�liæ jako prawdziwego ptaka wodnego. Szukaj¹c po¿ywia-
nia potrafi biegaæ po dnie oraz p³ywaæ pod wod¹ machaj¹c
skrzyd³ami. Nurkowanie pluszcza trwa wprawdzie sekundy, ale
poniewa¿ ten ruchliwy ptaszek przebywa nad wod¹ od rana do
nocy, w sumie mo¿e on spêdziæ pod wod¹ ca³e godziny.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

�Cz³owiek ¿yje tak d³ugo
jak d³ugo ¿yje pamiêæ o Nim�.

Pañstwu
Teresie i Andrzejowi £aszewskim

serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu z powodu
nag³ej �mierci
Te�cia i Ojca

Bogdana £aszewskiego

sk³adaj¹
Wójt Gminy i wspó³pracownicy z Urzêdu Gminy

w Istebnej
Rozumiemy Wasz ból i jeste�my z Wami

Informacja dla bezrobotnych
Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie informuje, i¿ istnieje

mo¿liwo�æ ubiegania siê przez osoby bezrobotne zarejestrowa-
ne minimum trzy miesi¹ce, o jednorazowe �rodki na urucho-
mienie dzia³alno�ci gospodarczej. �rodki Funduszu Pracy s¹
przyznawane na podstawie z³o¿onego w tutejszym urzêdzie
wniosku osoby bezrobotnej wraz z biznes planem.

�rodki, o które mo¿na siê staraæ to 11 000 z³. W zwi¹zku z
powy¿szym w przypadku pomys³u osoby bezrobotnej na sa-
mozatrudnienie popartego przygotowanym i z³o¿onym w 2006
r. wnioskiem istnieje mo¿liwo�æ przyznania �rodków. Jedno-
cze�nie informujemy, i¿ w 2006 r. bêdzie obowi¹zywa³ nowy
regulamin przyznawania ww. �rodków oraz zmodyfikowany
wniosek na podstawie nowego rozporz¹dzenia, które  wejdzie
w ¿ycie w najbli¿szym czasie.

W przypadku potrzeby uzyskania bli¿szych informacji pro-
ponujemy osobie bezrobotnej kontakt telefoniczny z Dzia³em
Programów Rynku Pracy i Poradnictwa Zawodowego (tel. 033
851-49-91 wew.128).

Z powa¿aniem z up. Dyrektora
Powiatowego Urzêdu Pracy

Z-ca Dyrektora
Urszula Kidoñ

�w. Miko³aj�w. Miko³aj�w. Miko³aj�w. Miko³aj�w. Miko³aj
w tradycji górali istebniañskichw tradycji górali istebniañskichw tradycji górali istebniañskichw tradycji górali istebniañskichw tradycji górali istebniañskich

W bogatym pejza¿u wielu zwyczajów i obrzêdów góralskiej
ziemi  znajdujemy równie¿ �w. Miko³aja. W u¿ywanym przez
naszych pradziadów kancjonale ks.Antoniego Janusza  znaj-
dujemy na stronie  917 pie�ñ �piewan¹ kiedy�  w dniu �w. Mi-
ko³aja  biskupa i patrona sierot, pasterzy i panien.

Otrzyjcie oczy ubogie sieroty
Gdy wam  na pomoc �pieszy Pan z³oty
Miko³aj
�wiêty z darami
Doczesnymi i wiecznymi

Ta 12 zwrotkowa pie�ñ  koñczy siê pro�bami i modlitw¹ do
tego patrona

Oprócz doczesnych, zjednaj wieczne dary
Upro� grzechowej odpuszczenia kary
Aby�my z Twojej opieki
Chwalili Boga na wieki
�w. Miko³aj z Miry, biskup urodzony ok. 270 roku ¿y³ do ok.352

roku. To greckie imiê Miko³aj w wielu odmianach jak np.: Nikolas,
Klaus,Mikulasz,Miklos, znaczy zwyciêski lud.  Urodzi³ siê  w   mie-
�cie Patara  w Licji i by³ jedynym dzieckiem bardzo zamo¿nych
rodziców. W ci¹gu swojego ¿ycia pomaga³ biednym, wstawia³ siê u
cesarzy o ³askê dla wielu pokrzywdzonych czy �le os¹dzonych.
Legenda g³osi, ¿e ca³y swój maj¹tk odziedziczony po rodzicach
rozda³ biednym. W czasie prze�ladowañ za cesarza Dioklecjana by³
wiêziony. Zosta³ pochowany w Mirze. Dnia 9 maja 1087 roku  jego
cia³o zosta³o przewiezione do w³oskiego miasta Bari.

Najstarsze �lady kultu �w. Miko³aja  napotykamy w wieku VI,
kiedy to cesarz Justynian wystawi³ �wiêtemu w Konstantyno-
polu jedn¹ z najwiêkszych bazylik.



14  l  Nasza Trójwie� GRUDZIEÑ  2005

Najstarszy wizerunek �w. Miko³aja  mo¿na ogl¹daæ w jednym z ko�cio³ów Beyrutu. Ten arabski fresk pochodzi z VI wieku.
W Polsce pod jego wezwaniem mamy 327 ko�cio³ów w tym najbli¿ej w Pier�cu.

Jest jednym ze �wiêtych,  który przychodzi  co roku do Nas szczególnie do dzieci, sierot, aby obdarowywaæ swoimi darami.
Przychodzi³ w podesz³ym wieku z siw¹ brod¹, zawsze w stroju biskupa z workiem na plecach, towarzyszy mu diabe³ i Anio³

Przychodz¹c do domu najczê�ciej wystraszone dzieci ,których rozlicza siê z z³ego sprawowa-
nia klêka³y przed nim, zmawia³y Ojcze Nasz, czy Aniele Stró¿u mój. Rado�ci jednak by³o wiele
kiedy otwiera siê otrzymane prezenty. Wyj¹tkowo niegrzeczne dzieci karano oszkrabinami  tj.
obierkami z ziemniaków  celem napomnienia i wymuszenia prawid³owego zachowania.

Ale najstarsi mieszkañcy Istebnej doskonale pamiêtaj¹, ¿e w tym dniu po istebniañskich,
jaworzyñskich i kóniokowskich cha³upach chodz¹ od wieków Miko³aje.

 Ta obrzêdowa grupa zwi¹zana z dniem 6 grudnia ,dniem �wiêtego Miko³aja ma zupe³nie
inn¹ genezê ,która siêga do archaicznego czasu niezwk³ego, do prapoczatku odtwarzaj¹c naj-
starszy �wiatopogl¹d zapisany w micie, odtwarzaj¹c mit czasu Koñca i Pocz¹tku razem, odtwa-
rzaj¹c co roku mit walki dobra ze z³em, starego z nowym.

 Miko³aje podzielone s¹ od wieków  na bio³ych /dobrych/ i czornych /z³ych/. Ca³y obrzêd
wyra�nie zbudowany jest jak ludowe widowisko w oparciu o scenariusz ,w którym wa¿n¹ rolê
odgrywa zestawienie ze sob¹ cech  przeciwstawnych uwidaczniaj¹cych siê zarówno w zacho-
waniach, gestach, mimice ró¿nych akcesoriach. Zjawiaj¹ siê w adwentowym czasie ³ami¹c, o
dziwo! bez ¿adnych konsekwencji, czas, ciszy, milczenia czy adwentowy zakaz tañcowania.
Ale dla realizacji tego mitu nie mia³ znaczenia Adwent. W ten jeden adwentowy wieczór wsziecko

im  je wolno. Ca³¹ grupê prowadzi wojok -szandar ,który oznajmia dzwoneczkiem przybycie czornych Miko³ajów ale wpadn¹ do
izby tylko wtedy, gdy otrzymaj¹ zezwolenie   od gospodarza. Jako pierwszy zjawia siê Lucyfer, który na ³añcuchach ma dwóch
lub dwie pary tj. czterech deb³ów. Deb³y próbuj¹ przekroczyæ próg trzy razy wo³aj¹c rykaj,rykaj ,rykaj... Kiedy wpadaj¹ do izby
uderzaj¹ swoimi korbaczami o deliny, wywo³uj¹c strach w�ród panien i doros³ych kobiet w domu. Deb³y maj¹ na sobie ubrane
ko¿uchy na rymby tj. w³osem na wierzch, potê¿ne maski-larwy- d³ugie spódnice ze s³omy do kostek, a w  rêkach d³ugie korbacze.
Porywaj¹ dziewczyny do krótkiego zwyrtanio siê. Za nimi  przychodzi do izby hrubo medula matka nied�wiedzi, która spuszcza
je z ³añcucha. Czêsto medula gra te¿ na heligonce i ma  na g³owie za³o¿ony  charakterystyczny du¿y kapelusz z szerokim rondem,
jest hrubo jakoby kotno, na twarzy ma larwym uszyt¹ ze skóry baraniej.   Po izbie goni kominiarz i smaruje dziewczyny sadzami,
a ¯yd w  surducie, z pejsami z lnu i plecakiem pe³nym króliczych skórek handluje, obcina d³ugimi no¿ycami  warkocze
dziewcz¹t i krzyczy Aj waj Zydku daleko do Frydku? Wszystko toczy siê w teatrze na niby, którego nie ma, a jednak jest i trwa.

Wojok wypêdza czornych a wpuszacza bio³ych Miko³ajów. Atmosfera w  izbie zmienia siê o 360 stopni. Nastêpuje cisza, czas
dobra, darów, rado�ci. Tu wchodzi biskup Miko³aj, paterek, który spowiada, dochtór który leczy i m³oda para jako symbol
szczê�cia. Baba z koszyczkym rozdaje dary  i jeszcze tyn co na kóniu tañczy i skacze.

Wojok dyryguj¹cy  akcj¹ wyprowadza i grupê bio³ych, ale za nimi na koniec tego ludowego
wspania³ego widowiska przysmyczy³a siê do domu jeszcze para Cyganów. Cygón z Cygónk¹, która
ma ze sob¹ swoigo ferusia tj. dziecko. Wystrojony Cygón w surducie i  w czornym kapeluszu pod
rêk¹ ma koguta, którego ukrad³ gospodarzowi i targuje siê z nim o cenê. Cygónka wró¿y z kart za co
ka¿e sobie zap³aciæ i zbiera datki na wrzeszcz¹ce ,g³odne dziecko. Na koniec  do domu wolno
przychodzi³a jeszcze d³uga bia³a, z  kosóm  �mieræ i zbiera³a datki. Zbiera³a zawsze najwiêcej bo
w³a�nie od niej chcieli siê bardzo  domownicy  wykupiæ.

Miko³ajowe sacrum mia³o wiele swoich tajemnic ukrytych pod mask¹. Nikt nie powinien siê
nigdy dowiedzieæ kto w jak¹ postaæ siê wciela³.. Na Miko³ajów czaka³o siê tu ca³y rok. By³o
wiela rado�ci jak przyszli i w cha³upie podeb³owali - wspominaj¹ moje rozmówczynie.

Miko³aje obchód swojego rejonu koñczyli zawsze w karczmie, tam dzielono siê darami. Ale
zdarza³o siê i tak, ¿e w karczmie spotyka³y siê Miko³aje z Dziedziny, z Leszczyny, z Zaolzia, to
wtedy dochodzi³o do bójki.

Dzi� kiedy po kilku latach wróci³am na istebniañsk¹ ziemiê  nie mogê zrozumieæ, ¿e dzisiejsze
Miko³aje �piewaj¹ kolêdy? Miko³aje - to nie jest zwyczaj kolêdniczy. Nigdy nie mia³  nic wspól-
nego z kolêdowaniem. Miko³ajami byli przede wszystkim doro�li, a nie ma³e dzieci. Te, kiedy�
siedzia³y za piecem przy matce i dziwa³y siê na nich w strachu, bo by³o siê czego boæ. Dzi�
zauwa¿y³am, ¿e grupy przy chodzeniu Miko³ajów nie zachowuj¹ ani podzia³u na bio³ych i
czornych.

Nie zak³adaj¹ masek, strojów, nie chodz¹ z kapel¹. Oczywi�cie dzi�  ni ma wielki izby kany by se mógli podeb³owaæ,  ale czy
zatem warto, aby ¿y³ jaki� dziwny zwyczaj chodzenia Miko³ajów z kolêd¹ w Adwencie!!!! to  przecie¿ nonsens i wbrew tutejszej
tradycji.

Wa¿ne jest, aby powoli na nowo odradza³ siê archaiczny zwyczaj chodzynio Miko³ajów, czonych i bio³ych, tych dawnych,
archaicznych w ca³ej swojej miko³ajowej tradycyjnej krasie i bogactwie. W tym obrzêdzie wa¿ny by³ scenariusz, rodzaj wyko-
nywanych czynno�ci przez poszczególne postacie, a by³o ich wiele -oracje, dary. Do specyfiki obrzêdu nale¿a³y maski ,które
szyto ze skóry baraniej zarówno bia³ej jak i czarnej. Maski deb³y mia³y rogi potê¿ny czerwony jêzyk i d³ugie suknie ze s³ómy.
Istotne jest to, ¿e postacie te nigdy nie nosi³y drewnianych masek. Wyj¹tkow¹ maskê mia³ Lucyper. Wykonywano j¹ z papieru i
malowano ca³¹ na czerwono. Ma³gorzata Kiere�
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26 grudnia w drugi dzieñ �wi¹t �ma³e dziecka� chodz¹ z zielon¹ ga³¹zk¹ �wierkow¹ - �po³a�niczkóm�
przyozdobion¹ kolorow¹ bibu³¹ z radosn¹ nowin¹ o Narodzeniu Bo¿ego Dzieci¹tka. Chodz¹ po domach,
wcze�nie rano z piêknymi �powinszowaniami�, których parê tekstów zamieszczamy.

PO£AZYPO£AZYPO£AZYPO£AZYPO£AZY
1.
Hojka, hojka zielyni sie trowka,
Pod nióm siedzóm pastuszkowie jedzóm kasiym z gorka.
Anio³ ku nim przilecio³ i tak im powiedzio³,
Zie sie Jezusek narodzi³, coby ka�dy wiedzio³.
Uni sie go zlynkli, na kolana klynkli,
Wsiecki ³y¿ki i warze�ki wypad³y im z rynki.
Potym sie zebrali i darów nabrali,
Ko³ociæków i bu³eæków Jezuskowi dali.
2.
Jo je ma³y chrz¹szcz,
Ni móg jech tu dój�æ,
Musieli mie niy�æ,
Po³a�niækym wiy�æ.
Jesi mocie miód,
To bych wóm go smiót.
3.
Jo je ma³y po³a�niciek,
przisie³ jech tu po trójniciek.
Trójniciek mi dejcie,
sy mnie sie nie �miyjcie,
bo jo z wozym nie jadym,
suchej rzepy nie wiezym,
co mi docie, to weznym,
abo gro�, abo dwa to je dobro kolynda,
aji stówka, aji dwie to mi kapsy nie urwie.
4.
Jo je ma³y ¿oczek,
spiwóm jako ptoszek
ptoszkowie spiwajóm,
Jezuska witajóm,
A jo go te� witóm,
Ko³ociæka pytóm.
5.
My sóm jeszcze kapkym mali,
Na sónkach my przijechali,
chcymy wóm tu kolyndowaæ,
po³a�niækym ³ofiarowaæ.
Niech sie wóm tu dobrze darzy,
W zimie, w lecie, aji w jarzy,
miech dukatów wdycki miyjcie,
a ³o nas te� nie zabyjcie,
hej kolynda, kolynda.
6.
My tu przi�³y na po³azy,
Do chat gdzie wiszóm ³obrazy,
�wiyncóne na �cianie.
Gospodarz, gospodyni nie wychyñcie nas do siyni,
Bo�cie chrze�cijanie.
My wóm pieknie zaspiwómy, Jezuskowi cze�æ ³oddómy,
Dzi� narodzónymu.
Panna czysta Go stworzy³a, a nam przez to ³otworzy³a
Królestwo Niebieskie.
By�cie mieli pe³no chleba
i wsieckigo co potrzeba,
w izbie i w kumorze.
Bo Jezusek narodzóny, w zimnym ¿³óbku po³o¿óny
- niech bedzie pochwalóny!

7.
Hej kolynda! Kolynda!
£od cha³py do cha³py kolyndowaæ idym, bo dzi�ka po³azy.
W zdrowiu, szczyn�ciu, rado�ci niech was Bóg zachowo,
Niech sie wóm byde³ko i trzoda pieknie chowo.
Coby�cie cieliciek mieli choæ roz tela,
Jako tych jedliciek, choæ ich u� niewiela.
A jak chcecie byæki, te� niech sie wóm chowióm,
Jako ty smyreæki, tam hore za £olzóm.
Ga�dzinóm za� spytóm skrómnóm kolyndeækym,
coby mi te� da³a pieczónóm gynsiækym.
A gazdym te� bedym po ³odpustach chwoli³,
Coby mi te� jakóm stóweækym ³odpoli³.
Ko³oci te� weznym, chocia¿ miecha ni móm,
ale pod pazuchóm te� cosi utrzymóm.
A za tóm kolyndym wóm pieknie dziynkujym,
Za rok za� tu przidym, za� wóm podziynkujym.
8.
Z po³a�niækóm w rynce ³od rana u� chodzim,
£od cha³py do cha³py rado�æ ludzióm g³osim.
Ludzióm rado�æ g³osim, Boga wychwalujym,
Co sie nóm dzi�ka w nocy narodzi³ w Betlejym.
Z Paniynki Nej�wiyntszij to Dziecióntko ma³e,
z³o¿óne na sianie, niesie Boskóm chwa³ym.
Tó� sie my te� wsiecy górole pok³óñmy,
ma³ymu Jezuskowi w darze serca z³ó¿my.
A ta po³a�niæka niech bedzie pamióntkóm,
¯e sie narodzi³o to Boski Dziecióntko.
9.
Zbudzi³ mie anio³ek, wstowej �pio�ku ma³y,
radosnóm nowinóm objynty �wiat ca³y.
Niechaj tóm nowinym wsiecy sie dowiedzóm,
taki ma³e dziecka wóm to ³opowiedzóm.
W mie�cie Betlejymie dziecióntko sie rodzi,
z zimy nieboraciek ³od p³aczu zawodzi,
a Panna Maryja ni mo go w co ubraæ,
kupiæ ni mo za co, a nie chce zborgowaæ.
A wy gospodarzu jak biydnymu docie,
te� nie zubo¿ejecie, tego nie poznocie.
To wóm b³ogos³awi³ bedzie Jezus ma³y,
A kiejsi was we�nie do wiecznej chwa³y!
11.
Tyn maly Jezusek, co p³acze w ¿³óbeæku,
Un nas tu kludzi do tego dómeæku.
Coby my wóm powiynsiowali,
Choæ my kapkym je�cie mali -
- w ko³o Jego narodzynio przinosimy wóm ¿yczynia.
By�cie byli zdrowi i szczyn�liwi,
a do pracy ochotliwi.

Z materia³ów GOK w Istebnej
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Istebniañski Kalendarz po raz szósty!
Kolejne wydanie kalendarza z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa przynosi wiele atrakcyjnych tematów i artyku³ów. Na szcze-

góln¹ uwagê zas³uguje opracowanie Magdaleny Górskiej dotycz¹ce historii emigracji Górali z Trójwsi do Ameryki Pó³nocnej a
szczególnie do Sheridan w stanie Wyoming. Kto by przypuszcza³, ¿e
tak wielu z naszych rodzin znajdzie tam swoj¹ drug¹ ojczyznê? Dzi�
�wiadcz¹ o tym liczne w tym terenie nazwiska Legerskich, Kawulo-
ków, Bocków, Krê¿eloków, Ligockich, Michalków, Gazurów, Burych
i wiele innych znanych nam z istebnianskiej rzeczywisto�ci.

Jak wygl¹da³a droga naszych przodków do Gór Skalistych, czym
zajmowali siê po przybyciu do �nowego �wiata�, jaka by³a ich co-
dzienno�æ i ¿ycie w nowej ojczy�nie...? Na pytania te próbuje odpo-
wiedzieæ M. Górska, która w tych sprawach nie powiedzia³a jeszcze
ostatniego s³owa...

Kim by³ Jan £ysek z Jaworzynki? Nauczyciel, poeta, mi³o�nik
ziemi ojczystej i legionista I wojny �wiatowej. Nasz cichy bohater,
postaæ pierwszych stron pamiêci o ludziach, którzy rozs³awili nasz¹
ma³¹ ojczyznê. Niech pamiêæ o nich nigdy nie zaginie. Artyku³
Krzysztofa Kieresia przybli¿a dla czytelników kalendarza tê intere-
suj¹c¹ postaæ.

W Kalendarzu przeczytamy równie¿ artyku³ Janusza Juroszka -
lokalnego historyka zg³êbiaj¹cego wiedzê na temat historii PRL-u w

Trójwsi, Moniki Micha³ek - prezentuj¹cej wspomnienia z czasów powstania pierwszej solidarno�ci w Gdañsku, Tomasza Chrza-
na o Muzu³manach na ziemiach polskich, Jana Juroszka - o ³owiectwie w 60 rocznicê powstania Ko³a £owieckiego �Istebna�
oraz wiele innych.

Dla lubi¹cych poezjê - kolejne wiersze Cecylii Suszki, Moniki Micha³ek, Jana Juroszka, Haliny Bukowskiej ...
Zapraszam do lektury.            Józef Micha³ek

Czy w Trójwsi ¿yj¹ jeszcze Górale?
To prowokuj¹ce pytanie zrodzi³o siê w mojej g³owie w czasie, kiedy latem tego roku powo³ywali�my Oddzia³ Górali �l¹skich

- Stowarzyszenie, które w za³o¿eniu ma pielêgnowaæ, chroniæ, kultywowaæ tradycjê i kulturê Górali oraz dbaæ o rozwój gospo-
darczy, spo³eczny i kulturalny mieszkañców gór. Powo³ywali�my, to znaczy w gronie kolegów, ludzi przekonanych, ze warto
anga¿owaæ siê we wspóln¹ spo³eczn¹ pracê na rzecz Górali, podejmowali�my decyzje skutkuj¹ce konieczno�ci¹ dalszych
dzia³añ, niezale¿nie od przeciwno�ci i wyzwañ, którym bêdzie trzeba w przysz³o�ci sprostaæ. W dyskusjach, jakie wtedy prowa-
dzili�my miêdzy sob¹, czêsto przewija³o siê pytanie: Czy to ma sens? Po co i dla kogo konkretnie powo³ywaæ to stowarzyszenie.
To pytanie w dalszym ci¹gu jest aktualne.

Codzienno�æ góralska w Trójwsi, w moim przekonaniu, jest bardzo uboga.
Posiadamy, co prawda zespo³y folklorystyczne, muzea, izby regionalne, twór-
ców ludowych, ubieramy od �wiêta strój góralski, pielêgnujemy zwyczaje...
niestety, rzeczywisto�æ mija siê z potocznym wyobra¿eniem o ¿ywym i boga-
tym folklorze beskidzkiej Trójwsi. Tak naprawdê piêknie to wygl¹da jedynie
w kolorowym folderze.

Dlaczego tak uwa¿am?
To, co stanowi o sile tradycji i kultury w danej spo³eczno�ci, to umiejêt-

no�æ wspó³pracy i wspó³dzia³ania w okre�lonym celu. I tu, moim zdaniem,
jako spo³eczno�æ góralska ponosimy najwiêksze straty. Wspólny g³os Górali
w Trójwsi nie jest s³yszalny,  wspólnego g³osu Górali w Trójwsi po prostu nie
ma!

A je�li tak jest, to trudno mówiæ o naszej, góralskiej przysz³o�ci. Tak na-
prawdê nasz dzisiejszy dzieñ mo¿e byæ dla ¿ywej kultury Górali istebnian-
skich - ostatnim.

Jestem ciekaw, co na ten temat my�l¹ inni. Oczekujê na polemikê a mo¿e na
g³os potwierdzaj¹cy moje wyobra¿enia.

A mo¿e wszystko siê zmieni. Powo³ali�my przecie¿ Oddzia³ Górali �l¹-
skich, jeste�my w wielkiej rodzinie Zwi¹zku Podhalan.

Od tego, czy uda siê pozyskaæ tych, którzy czuj¹ siê Góralami zale¿y suk-
ces organizacji, zale¿y nasz wspólny góralski sukces!

Józef Micha³ek
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PI£KA NO¯NA - Tabele po rundzie jesiennej:
Seniorzy - Klasa A:

      .                               .                                              m           pkt             bramki                   u siebie                         na wyje�dzie

 1 KS Wis³a Ustronianka 13 25 41:19 5-2-1 (31:12) 2-2-1 (10:7)

 2 RKS Cukrownik Chybie 13 24 33:14 3-2-1 (18:6) 3-4-0 (15:8)

 3 LKS Tempo Puñców 13 22 22:35 4-0-3 (14:15) 3-1-2 (8:20)

 4 LKS Victoria Ha¿lach 13 21 27:18 4-1-2 (18:9) 2-2-2 (9:9)

 5 LKS Orze³ Zab³ocie 13 20 28:22 3-0-3 (13:12) 3-2-2 (15:10)

 6 LKS Wis³a Strumieñ 13 20 33:29 5-1-1 (22:9) 1-1-4 (11:20)

 7 KKS Spójnia Zebrzydowice 13 20 25:25 3-2-1 (17:9) 3-0-4 (8:16)

 8 LKS Beskid Brenna 13 20 25:28 3-2-2 (13:17) 3-0-3 (12:11)

 9 LKS Koñczyce Ma³e 13 19 24:17 3-2-1 (12:4) 2-2-3 (12:13)

10 LKS B³yskawica Drogomy�l 13 18 26:24 3-1-2 (14:10) 2-2-3 (12:14)

11 KS Nierodzim 13 15 22:19 2-1-3 (12:9) 2-2-3 (10:10)

12 KP Trójwie� Istebna 13 12 23:38 2-3-2 (16:14) 1-0-5 (7:24)

13 LKS B³yskawica Koñczyce Wielkie 13 10 22:45 2-0-4 (11:17) 1-1-5 (11:28)

14 LKS Olza Pogwizdów 13 8 24:42 0-2-5 (9:17) 2-0-4 (15:25)

Juniorzy - Liga okrêgowa B:
6.11.05  KP Trójwie� - Milówka  1:2

      .                               .                                              m           pkt             bramki                   u siebie                         na wyje�dzie

1 LKS Pogórze 10 25 30:7 5-0-0 (17:1) 3-1-1 (13:6)

*

10 KP Trójwie� Istebna 10 6 15:29 2-0-3 (10:10) 0-0-5 (5:19)

11 TS Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 10 3 6:20 1-0-4 (3:8) 0-0-5 (3:12)

M³odzicy - Liga okrêgowa B:
6.11.05  KP Trójwie� - Milówka  1:0

      .                               .                                              m           pkt             bramki                   u siebie                         na wyje�dzie

1 TS Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 10 30 51:4 5-0-0 (27:2) 5-0-0 (24:2)

*

4 KP Trójwie� Istebna 10 18 18:22 4-0-0 (8:3) 2-0-4 (10:19)

*

11 LKS B³yskawica Drogomy�l 10 3 6:50 0-0-6 (1:30) 1-0-3 (5:20)

Na podstawie Portalu Internetowego �Olzanet� opracowa³ J. Kohut
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PI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NA
Halowy Turniej Firm �O Puchar Wójta Gminy Istebna��.
Siedem dru¿yn reprezentuj¹cych firmy z terenu gminy Isteb-

na walczy³o w sobotê 27 listopada na hali gimnazjum w Isteb-
nej w turnieju pi³ki no¿nej �O Puchar Wójta Gminy�.

Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, a mecze w zdecydowanej
wiêkszo�ci bardzo wyrównane. Wszyscy uczestnicy zawodów
potraktowali swój udzia³ w imprezie bardzo powa¿nie i grali
bardzo ambitnie, prezentuj¹c przy tym spore umiejêtno�ci pi³-
karskie. Warto podkre�liæ tak¿e bardzo sportow¹ atmosferê w
trakcie turnieju zarówno na parkiecie jak i poza nim.

Najlepsza okaza³a sie dru¿yna reprezentuj¹ca Urz¹d Gminy
Istebna, która jako jedyna nie przegra³a w ca³ym turnieju ani
jednego meczu. Znakomicie zaprezentowa³a sie te¿ ekipa go-
spodarzy obiektu - Gimnazjum Istebna, która przegra³a tylko
jeden mecz - w³a�nie z pó�niejszymi triumfatorami turnieju -
Urzêdem Gminy.

O trzecim miejscu na korzy�æ Firmy Golik zadecydowa³ ich bez-
po�redni pojedynek z Le�nikami, który zakoñczy³ siê remisem,
mimo, ¿e jeszcze 20 sekund przed koñcem 3:2 prowadzili Le�nicy.
WYNIKI:
Gimnazjum Istebna - Stra¿acy Koniaków - 1:0
Golik Jaworzynka - Sanatorium Kubalonka - 3:0
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PI£KA NO¯NA
Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawowych o �Pu-

char Wójta Gminy Istebna��
Dru¿yna reprezentuj¹ca Szko³ê Podstawow¹ nr 1

w Koniakowie wygra³a Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Pod-
stawowych o �Puchar Wójta Gminy Istebna� rozegrany w �rodê
2 listopada na hali Gimnazjum w Istebnej. Koniakowianie zwy-
ciê¿yli we wszystkich czterech meczach, które rozegrali zdo-
bywaj¹c tym samym komplet punktów. Na drugim miejscu za-
koñczyli rywalizacjê m³odzi pi³karze ze Szko³y Podstawowej

nr 1 w Istebnej, którzy ulegli tylko zwyciêzcom turnieju. Do-
brze zaprezentowa³a siê te¿ dru¿yna z Rastoki zajmuj¹c trzecie
miejsce w turnieju. Na s³owa uznania zas³u¿yli tak¿e ch³opcy z
Jaworzynki i Zaolzia, którzy zajêli wprawdzie dwa ostatnie
miejsca, ale walczyli bardzo ambitnie. Turniej sta³ na wysokim
poziomie i by³ bardzo emocjonuj¹cy a poziom dru¿yn by³ wy-
równany. �wiadczy o tym fakt, ¿e w poszczególnych meczach
(z ma³ymi wyj¹tkami) pad³o ma³o bramek. Wszyscy uczestnicy

UG Istebna - Firma Gumi� - 4:0
Gimnazjum Istebna - Le�nicy Leszczyna - 2:1
Stra¿acy Koniaków - Sanatorium Kubalonka - 4:0
Golik Jaworzynka - Firma Gumi� - 1:0
UG Istebna - Le�nicy Leszczyna - 2:0
Gimnazjum Istebna - Sanatorium Kubalonka - 4:1
Golik Jaworzynka - Stra¿acy Koniaków - 0:0
Le�nicy Leszczyna - Firma Gumi� - 2:0
UG Istebna - Gimnazjum Istebna - 1:0
Le�nicy Leszczyna - Sanatorium Kubalonka - 4:0
Stra¿acy Koniaków - Firma Gumi� - 0:0
Gimnazjum Istebna - Golik Jaworzynka - 3:0
UG Istebna - Sanatorium Kubalonka - 5:1
Le�nicy Leszczyna - Stra¿acy Koniaków - 4:4
Gimnazjum Istebna - Firma Gumi� - 1:0
UG Istebna - Golik Jaworzynka - 2:2
Sanatorium Kubalonka - Firma Gumi� - 3:2
UG Istebna - Stra¿acy Koniaków - 1:0
Golik Jaworzynka - Le�nicy Leszczyna - 3:3
 TABELA:
1. Urz¹d Gminy Istebna 16 pkt.
2. Gimnazjum Istebna 15 pkt.
3. Golik Jaworzynka 9 pkt.
4. Le�nicy Leszczyna 8 pkt.
5. Stra¿acy Koniaków 6 pkt.
6. Sanatorium Kubalonka 3 pkt.
7. Firma Gumi� 1 pkt.

J. Kohut

zas³u¿yli na s³owa uznania za ambicjê i spore umiejêtno�ci tech-
niczne.

WYNIKI:
Istebna - Jaworzynka 3:1
Zaolzie - Rastoka 0:1
Istebna - Koniaków 0:1
Jaworzynka - Zaolzie 3:2
Koniaków - Rastoka 3:0
Zaolzie - Istebna 1:2
Rastoka - Jaworzynka 2:1
Koniaków - Zaolzie 6:1
Rastoka - Istebna 0:3
Jaworzynka - Koniaków 0:6
TABELA:
1. SP 1 Koniaków 12 pkt.
2. SP 1 Istebna 9 pkt.
3. SP Rastoka 6 pkt.
4. SP Jaworzynka 3 pkt.
5. SP Zaolzie 0 pkt.
Król strzelców - Grzegorz Golik (SP 1 Koniaków) - 8 bramek
Najlepszy bramkarz - Pawlusiñski Dawid (SP Rastoka)

J. Kohut

Olimpiada Samorz¹dowa
IV Turnieju Tenisa Sto³owego, który odby³ siê w sobotê, 19

listopada w sali sportowej Szkolnego Schroniska M³odzie¿owe-
go w Cieszynie zakoñczy³ tegoroczne zmagania w Olimpiadzie
Pracowników Samorz¹dowych i Radnych Ziemi Cieszyñskiej.

W zawodach wyst¹pi³o trzech naszych reprezentantów - Józef
Polok, Janusz Waszut i Stanis³aw Kêdzior. Najlepiej wypad³
Józef Polok, który wygra³ swoj¹ grupê eliminacyjn¹ i przegra³
dopiero w drugiej rundzie turnieju g³ównego. Pozostali nasi re-
prezentanci walczyli tak¿e bardzo ambitnie a wspólnie zdobyte
punkty pozwoli³y reprezentacji naszej gminy zaj¹æ wysokie - 6
miejsce - w klasyfikacji koñcowej tegorocznej Olimpiady Samo-
rz¹dowej. To oznacza ogromny postêp w porównaniu do roku
ubieg³ego, kiedy to gmina Istebna zajê³a ostatnie 14 miejsce.

Turniej tenisowy zakoñczy³ siê zwyciêstwem reprezentanta
Chybia - Miros³awa Stañka, a klasyfikacjê koñcow¹ Olimpiady
Samorz¹dowej wygra³a ekipa Cieszyna.

Klasyfikacja koñcowa II Olimpiady Samorz¹dowej:
  1. Cieszyn - 109 pkt., 2. Dêbowiec - 99 pkt., 3. Ha¿lach

- 96 pkt., 4 Ustroñ - 94 pkt., 5 Skoczów - 72 pkt., 6. Istebna - 56
pkt., 7. Strumieñ - 54 pkt., 8. Chybie - 49 pkt., 9. Zebrzydowice
- 48 pkt., 10 Goleszów - 46 pkt., 11. Powiat Cieszyñski - 42 pkt.,
12. Jaworze - 41 pkt., 13. Brenna -28 pkt., 14. Wis³a - 22 pkt.

J. Kohut



Nasza Trójwie�  l  19GRUDZIEÑ  2005

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

SIATKÓWKA
POD SIATK¥

O �PUCHAR WÓJTA GMINY ISTEBNA�
Sze�æ dru¿yn reprezentuj¹cych szko³y ponadgim-

nazjalne rywalizowa³o w sobotê 19 pa�dziernika w
hali gimnazjum w Istebnej o �Puchar Wójta Gminy Istebna�.

W turnieju, który sta³ na dobrym poziomie najlepsi okazali
siê liceali�ci ze Skoczowa, którzy po zaciêtym meczu fina³o-
wym pokonali rówie�ników z Ustronia 2:1.

Fragment meczu fina³owego (atakuje Ustroñ)

Gospodarze turnieju - nasi m³odzi siatkarze reprezentuj¹cy Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Istebnej Zaolzia odpadli wpraw-
dzie po meczach grupowych, ale walczyli bardzo ambitnie. Mieli
te¿ trochê pecha w losowaniu, gdy¿ trafili do grupy z pó�niejszymi
triumfatorami turnieju oraz zwyciêzcami meczu o trzecie miejsce.

Inicjatorem i g³ównym organizatorem turnieju by³ Micha³
Ko¿uch - nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Istebna
Zaolzie i entuzjasta siatkówki.

WYNIKI:

Grupa A:
ZSP Ustroñ - ZSZ Skoczów - 2:0
ZSGH Wis³a - ZSZ Skoczów - 2:0
ZSP Ustroñ - ZSGH Wis³a - 2:1
Grupa B:
LO Skoczów - ZSP Istebna - 2:0
ZS nr 3 Zabrze - ZSP Istebna - 2:0
LO Skoczów - ZS nr 3 Zabrze - 2:1
Pó³fina³y:
ZSP Ustroñ - ZS nr 3 Zabrze - 2:0
LO Skoczów - ZSGH Wis³a - 2:0
O 3 miejsce:
ZS nr 3 Zabrze - ZSGH Wis³a - 2:0
Fina³:
LO Skoczów - ZSP Ustroñ - 2:1

J. Kohut

�wieci³a gwiazda na niebie,
Srebrna i staro�wiecka.
�wieci³a wigilijnie,
Ka¿dy zna j¹ od dziecka.

Zwisa³y z niej z wysoka
D³ugie, b³yszcz¹ce promienie,
A ka¿dy promieñ to by³o
Jedno �wi¹teczne ¿yczenie.

(Leopold Staff)

Jak z pierzyny rozdartej na górnej planecie
�nieg siê sypie powoli gêstymi p³atami;
I miêkko, i gwia�dzisto, i bia³o na �wiecie
Zasypanym doko³a �nie¿nymi ptakami.

(Wac³aw Rolicz Lieder)

Za co lubimy zimê?
Za mróz, co wodê zatrzyma³,
bia³e od szronu drzewa,
za �niegi po kolana,
za zielon¹ choinkê
i �nie¿nego ba³wana.

(Hanna Zdzitowiecka)

NA 50 ROCZNICÊ �LUBU
Witam tu wszystkich Was- Szanownych Go�ci,
W tym uroczystym dniu rado�ci.
Dzi� w tym domu, w karczmie, a tak¿e w ko�ciele
Bêdziemy �wiêtowaæ tych m³odych wesele.
Od dnia, kiedy Piórko wierszyk mówi³o
Do�æ du¿o siê w ¿yciu tej pary zmieni³o:
W³os im siê posrebrzy³, pamiêæ zape³ni³a,
Dzieci oraz wnucz¹t gromadka przyby³a.
I ci Pañstwo M³odzi patrz¹ dzi� z rado�ci¹
Jak daleko zaszli ze swoj¹ Mi³o�ci¹.
Oni dobrze wiedz¹, jak nam ¿yæ potrzeba,
By tutaj, na ziemi, mieæ blisko do nieba
I jak to Mi³o�ci¹ mo¿na zadbaæ o to,
¯eby mieæ w swym ¿yciu najwspanialsze z³oto.
W jego blasku dzisiaj bêdziemy siê grzali
I b³ogos³awieñstwa Boga wypraszali
Dla tej piêknej pary, co na �wiat przed nami
Od pó³wiecza patrzy wspólnymi oczami.
Pro�my Ich rodziców, by tu dzisiaj byli
I znów g³owy dzieci swych b³ogos³awili
Tak samo, jak by³o 50 lat temu.
Podziêkujmy za Nich Bogu Najwy¿szemu.
Wypomnijmy te¿ Go�ci, co wtedy przybyli
Jak siê bawili i co nabroili...
Dzisiaj Wy, kochani i szanowni Go�cie,
Z diet po-rezygnujcie, dolewki pro�cie,
By ta Panna M³oda i ten Panicz M³ody
Godnie �wiêtowali swoje Z³ote Gody..
Warszawa Monika Probosz

Ten wiersz dedykujemy wszystkim Jubilatom - parom ma³¿eñ-
skim, które spotka³y siê w Urzêdzie Gminy w Istebnej w dniu 7
listopada 2005 r. z okazji swoich Z³otych Godów.
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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

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

MS MEBLE AGD
MA£YJUREK

OFERUJE SUPER CENY
Mebli kuchennych oraz sprzêtu AGD

----------------------------------------------------------------

PROMOCJA! PROMOCJA!
Zamawiaj¹c kuchniê do koñca roku

(monta¿ w styczniu) otrzymasz prezent

DVD lub kuchenka mikrofalowa.
Przy jednorazowym zakupie pow. 160 z³

NIESPODZIANKA!
----------------------------------------------------------------

Informacja:
Sklep - Istebna Tartak

Poniedzia³ek - pi¹tek 7.00 - 16.00
Sobota 7.00 - 13.00

Telefony: 033-855 73 02, kom. 509329813
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OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,
MATERACE

SklSklSklSklSkleeeeep �Mp �Mp �Mp �Mp �Mebebebebeblik�lik�lik�lik�lik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

P I L A R K I ,  K O S Y,  £ A Ñ C U C H Y,  O L E J E
WARSZTAT -  NAPRAWA URZ¥DZEÑ

HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE
NAPRAWA KOSIAREK -  RAT Y,  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

F i r m a  AV O N
poszukuje Konsultantek

i Klientek na terenie Trójwsi.
Umowa bzp³atna.

Po podpisaniu umowy dostawa bezp³atna
kurierem do domu.

Sta³a pomoc ze strony Koordynatora.
Tel. 609-561-486, 609-355-246, 609-561-497
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