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

Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

UROCZYSTE OBCHODY 11 LISTOPADA
Rada Gminy w Istebnej zaprasza mieszkañców Istebnej, Ja-

worzynki i Koniakowa do udzia³u w uroczystych obchodach
�wiêta Niepodleg³o�ci w dniu 11 listopada br.

Program obejmowaæ bêdzie:
9.30 � z³o¿enie kwiatów:
� pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu
� na grobie Gustawa Pilcha (pierwszego poleg³ego ¿o³nie-

rza) � cmentarz ewangelicki w Istebnej
� na zbiorowej mogile pomordowanych w Jab³onkowie �

cmentarz katolicki w Istebnej
10.00 � msza �w. w intencji Ojczyzny w ko�ciele pw. Dobre-

go Pasterza w Istebnej
17.00 � uroczysta sesja Rad Miast i Gmin Powiatu Cieszyñ-

skiego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, na któr¹
z³o¿¹ siê:

� program artystyczny,
� wrêczenie nagród �Z³otych i Srebrnych Cieszynianek�.
Wyró¿nienie Laurem Srebrnej Cieszynianki Rada Gminy Isteb-

na przyzna³a Panu Paw³owi Gorzo³ce z Jaworzynki Zapasiek.
Relacja z obchodów 11 Listopada uka¿e siê w grudniowym

numerze �Naszej Trójwsi�.

UWAGA - POSIADACZE KONI
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy koni w

zakresie u³atwienia im zaopatrzenia ich zwierz¹t w paszporty,
Polski Zwi¹zek Hodowców Koni, bêd¹cy podmiotem zobowi¹-
zanym do wystawienia paszportów dla pog³owia koni w Polsce
organizuje na terenie gminy Istebna spêd koni w dniu 24 listo-
pada 2005

� we wsi Istebna od 8.00 do 11.00 � plac na tartaku za Hu-
bertusem

� we wsi Koniaków od 11.00 do 13.00 � na magazynie to-
warów masowych w Koniakowie

� we wsi Jaworzynka od 13.00 do 15.00 na magazynie to-
warów masowych pana Urbaczki w Jaworzynce

Obowi¹zek zaopatrzenia konia w paszport wynika z reali-
zacji przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierz¹t. Zgodnie z przepisami ustawy koñ nie posiadaj¹cy
paszportu nie tylko nie mo¿e byæ przedmiotem handlu, ale w
ogóle nie powinien byæ przemieszczany poza gospodarstwo, w
którym siê urodzi³.

Polski Zwi¹zek Hodowców Koni

Zaduszki
Cicho doko³a, las ogni siê pali
a wiatr w konarach jakby siê ¿ali³
byli, odeszli, polegli, pomarli
i szele�ci li�æ i modlitwê s³ychaæ z dali.
A ka¿dy wierzy ¿e oni tu s¹, nasi bliscy
A ka¿dy ma ich w pamiêci i my�li
Cicho doko³a las ogni siê pali,
to dla tych co odeszli,
a na zawsze w naszej pamiêci ostali.                         Teofil Wa³ach

Istebnianie przed grobem Jana Paw³a II.

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

z dnia 15 pa�dziernika 2005 r.
w sprawie zarz¹dzenia �rodków zwi¹zanych z zagro¿eniem

wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Na podstawie art.�AA 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�-
nych zwierz¹t (Dz. U. Nr 69, póz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, póz.
188 i Nr 33 póz. 289) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. W zwi¹zku z zagro¿eniem wyst¹pienia wysoce zjadli-
wej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej wprowadza siê zakaz:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z
udzia³em ¿ywych kur, kaczek, gêsi, indyków, przepiórek, per-
lic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, go³êbi, ba¿antów i
kuropatw;

2) przechowywania i prezentacji w celu sprzeda¿y, oferowania
do sprzeda¿y, sprzeda¿y, dostarczania oraz ka¿dego innego sposo-
bu zbycia zwierz¹t, o których mowa w pkt 1 na targowiskach;

3) utrzymywania zwierz¹t, o których mowa w pkt 1, na otwar-
tej przestrzeni.

§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

J.J. Pilarczyk
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W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E
WYTYCZNE DLA ROLNIKÓW

UTRZYMUJ¥CYCH DRÓB
G³ówny Lekarz Weterynarii, bior¹c pod uwagê konieczno�æ

wprowadzania dzia³añ zapobiegawczych, maj¹cych na celu
ochronê zdrowia ludzi i zwierz¹t, zwi¹zan¹ z zagro¿eniem wy-
soce zjadliw¹ gryp¹ ptaków oraz ograniczenie bardzo du¿ych
strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem
choroby, przedstawia zalecenia umo¿liwiaj¹ce skuteczne za-
bezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia
siê choroby.

G³ównym �ród³em zagro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t
(drobiu) s¹ ptaki wolno¿yj¹ce, bêd¹ce bezobjawowymi nosi-
cielami ptasiej grypy. Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu
s¹ ma³o charakterystyczne i zró¿nicowane w zale¿no�ci od zja-
dliwo�ci szczepu wirusa wywo³uj¹cego chorobê, gatunku i wie-
ku ptaków, zaka¿eñ towarzysz¹cych oraz warunków �rodowi-
skowych.

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

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

telno�æ mo¿e dochodziæ do 100%. Przy zaka¿eniu wirusem grypy
o niskiej zjadliwo�ci mog¹ wyst¹piæ obawy ze strony uk³adu od-
dechowego (z regu³y ³agodne), depresja, biegunka, zmniejszona
produkcja jaj u niosek. Zaka¿one ptaki wydalaj¹ du¿e ilo�ci wiru-
sa z ka³em, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej
prawdopodobnym �ród³em zaka¿enia drobiu domowego jest bez-
po�redni lub po�redni kontakt (woda do picia) z migruj¹cymi pta-
kami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wi-
rusa mo¿e nastêpowaæ równie¿ poprzez zanieczyszczon¹ paszê,
sprzêt, �rodki transportu. Bardzo wa¿n¹ rolê w rozprzestrzenianiu
wirusa grypy odgrywa cz³owiek. Rozprzestrzenianie z wiatrem
zainfekowanych cz¹stek i kropelek nie ma wiêkszego znaczenia.

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

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

lub przetrzymywanie ich wewn¹trz budynków w celu ograni-
czenia dostêpu do nich dzikich ptaków, a tak¿e unikanie poje-
nia ptaków i czyszczenia pomieszczeñ woda pochodz¹c¹ spo-
za gospodarstwa (g³ównie ze zbiorników wodnych i rzek) oraz

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

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

� konieczno�æ przeprowadzania dok³adnego mycia i de-
zynfekcji r¹k przed wej�ciem do obiektów, w których utrzymu-
je siê drób,

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

Nieprzestrzeganie wymienionych wy¿ej zasad mo¿e powo-
dowaæ wzrost zagro¿enia ptasi¹ gryp¹, a co za tym idzie, wiêk-
sze straty powodowane szerzeniem siê choroby.

Wirus grypy ptaków mo¿e zachowywaæ aktywno�æ w �ro-
dowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale prze¿ywa przez co
najmniej 35 dni w temperaturze 4°C, a w kurzu kurnika przez 2
tygodnie po usuniêciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora) za-
chowuje zaka�no�æ do 4 dni przy temperaturze 22°C i ponad
30 dni przy temperaturze 0°C. Wirus wykryto w tuszkach pa-
d³ych ptaków dzikich po 23 dniach w temp. 40°C. W tuszkach
drobiu przechowywanych w temperaturze pokojowej wirusy
grypy prze¿ywa³y tylko kilka dni, natomiast w temperaturze
lodówki � do 23 dni. Wirus mo¿e utrzymywaæ siê w drobio-
wych produktach miêsnych. Niszczy go obróbka termiczna.
Lipidowa otoczka powoduje, i¿ wirusy grypy s¹ wra¿liwe na
powszechnie stosowane �rodki dezynfekcyjne, w³¹czaj¹c de-
tergenty.

G³ówny Lekarz Weterynarii zapewnia, i¿ nie istnieje ¿adne
zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹ gryp¹ poprzez
spo¿ywanie miêsa drobiowego i jego przetworów.

OCHRONA JOD£Y POSPOLITEJ
Wojewoda �l¹ski rozporz¹dzeniem nr 45/05 z dnia 14 wrze�nia

2005 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa �l¹skiego nr 117 z dnia
22 wrze�nia 2005 r. póz. 2969) wprowadzi³ na terenie wojewódz-
twa �l¹skiego okresow¹ ochronê jod³y pospolitej (Abies alba) w
okresie od 15 pa�dziernika 2005 r. do 15 stycznia 2006 r.

ZMIANY ZASAD ODBIORU ODPADÓW
W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o

utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach, od 1 kwietnia 2006
r. ulegnie zmianie gospodarka odpadami na terenie Gminy Isteb-
na. Na ca³ym obszarze gminy zostanie wprowadzona selektyw-
na zbiórka odpadów oraz indywidualny odbiór odpadów z go-
spodarstw domowych.

PTASIA GRYPA � �PANIKA � NIE
PROFILAKTYKA � TAK�

Grypa ptasia jest wirusow¹ chorob¹ zaka�n¹ wystêpuj¹c¹
w�ród ptactwa. Kontakt ptactwa domowego z ptactwem dzi-
kim, a tak¿e bazary, gdzie handluje siê ¿ywym ptactwem od-
grywaj¹ du¿¹ rolê w rozprzestrzenianiu siê wirusa.

Wirus grypy ptasiej sporadycznie powoduje zaka¿enia u
ludzi!

Drób i produkty drobiowe poddane odpowiedniej obrób-
ce termicznej nie stanowi¹ �ród³a zaka¿enia.

W celu zminimalizowania mo¿liwo�ci zaka¿enia nale¿y
wzi¹æ pod uwagê wszystkie �rodki ostro¿no�ci maj¹ce na celu
ochronê zdrowia ludzi.

W szczególno�ci powinno siê:
� unikaæ kontaktu z drobiem (np. kurczaki, kaczki, gêsi,

go³êbie) lub innymi dzikimi ptakami, a tak¿e unikaæ miejsc
gdzie mo¿e byæ obecny drób zaka¿ony wirusem ptasiej grypy
takich jak: targowiska, fermy drobiu, zak³ady przetwórstwa

� przestrzegaæ zasady aby w miejscu wystêpowania drobiu i
ptactwa nie bawi³y siê dzieci!

� dok³adne i czêsto myæ rêce przy u¿yciu myd³a i wody
� w trakcie przygotowywania posi³ków pamiêtaæ:
� ¿ywno�æ drobiowa w tym jajka powinny byæ poddane

obróbce termicznej
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ZAPROSZENIE NA UROCZYSTO�Æ NADANIA
IMIENIA JANA PAW£A II GIMNAZJUM

W ISTEBNEJ
Dnia 16 grudnia 2005 roku (pi¹tek) Gimnazjum w Istebnej

bêdzie prze¿ywaæ uroczysto�æ nadania szkole imienia Jana
Paw³a II.

Uroczysto�æ rozpocznie siê o godz. 9.00 msz¹ �w. w ko�cie-
le Dobrego Pasterza w Istebnej. W programie równie¿ oko³o
godziny 11.00 ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w holu szko³y
oraz  program artystyczny, zwiedzanie wystaw i poczêstunek.
Ods³oniêcia tablicy dokona ks. biskup Tadeusz Rakoczy.

Dyrekcja Gimnazjum, Grono Pedagogiczne oraz m³odzie¿
gimnazjalna serdecznie zapraszaj¹ nauczycieli, rodziców, ab-
solwentów szko³y oraz sympatyków. Szczegó³owych informa-
cji udziela sekretariat szko³y pod numerem 033/ 855 60 59.

JAK G£OSOWALI�MY
NA PREZYDENTA RP � 23.10.2005 R.
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania � 8.342
Liczba oddanych g³osów � 5.056
Liczba g³osów walnych � 5.016
Poszczególni kandydaci otrzymali nastêpuj¹ce
liczby g³osów wa¿nych:
Kaczyñski Lech Aleksander � 2.926
Tusk Donald Franciszek � 2.090
Frekwencja � 60,6%

Teresa £aszewska

Podziêkowanie
Serdeczne, z serca p³yn¹ce podziêkowania sk³adam tym

mieszkañcom naszej gminy, którzy obdarzyli mnie kredy-
tem zaufania i oddali na mnie swój g³os w wyborach na po-
s³ów do Sejmu i Senatu w dniu 25.09.2005 r.

Ma³gorzata Kiere�

Wójt Gminy Istebna
43�470 Istebna 1000 tel./fax 033 855 65 00

Og³asza przetarg nieograniczony do 60 tys. EURO
na od�nie¿anie dróg gminnych
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
Od�nie¿anie w/w zadañ obejmuje:
� od�nie¿enie drogi,
� uszorstnienie materia³em uszorstniaj¹cym � po uzgodnieniu z
UG (zamawiaj¹cy nie dopuszcza stosowania mieszanki solnej)
Wspólny s³ownik zamówieñ CPV � 90212000�6 (Us³ugi od-
�nie¿ania).
Termin realizacji do 30 kwietnia 2006 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 204.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Robert Fiedor, Miro-
s³aw Kawulok.
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102 w
terminie do dnia 14.11.2005 r. do godziny 10.00 Otwarcie ofert
nast¹pi w dniu 14.11.2005 r. o godzinie 10.15 w Urzêdzie Gmi-
ny pok. 100.
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wy-
mogi okre�lone w ustawie o zamówieniach publicznych i spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Danuta Rabin

� ¿ó³tek jaj nie spo¿ywaæ w postaci p³ynnej, jaja gotowaæ
przynajmniej przez 5 min. w temperaturze 90 stopni C.

� nie spo¿ywaæ surowych miês drobiowych i innych pro-
duktów drobiowych

� do obróbki surowego miêsa nie u¿ywaæ tej samej deski i
tego samego no¿a, przy u¿yciu których przygotowuje siê miêso
gotowane lub gotowe potrawy do spo¿ycia.

� nie przenosiæ zarówno surowego jak i gotowanego miê-
sa bez mycia r¹k pomiêdzy tymi czynno�ciami.

� nie umieszczaæ gotowanego miêsa w tym samym miejscu
lub na tej samej powierzchni, na której wcze�niej znajdowa³o
siê miêso surowe.

� ka¿dorazowo po kontakcie z surowym miêsem drobio-
wym lub jajami nale¿y wszystkie powierzchnie oraz sprzêt
maj¹cy kontakt z tymi produktami umyæ wod¹ z detergentem.

Obecnie nie jest dostêpna szczepionka przeciwko ptasiej
grypie, jednak¿e uwa¿a siê, ¿e regularne, coroczne szczepienie
dostêpnymi szczepionkami przeciwko grypie mo¿e z³agodziæ
przebieg zachorowania na ptasi¹ grypê.

WHO nadal zaleca, aby podró¿ni udaj¹cy siê na tereny, gdzie
wyst¹pi³y przypadki zaka¿eñ drobiu wirusem H5N1, unikali
wizyt na targach z ¿ywym drobiem i fermach drobiu.

Du¿e stê¿enie wirusa wystêpuje m.in. w odchodach zaka¿o-
nych ptaków. Osoby na terenach dotkniêtych powinny unikaæ
kontaktu z martwymi ptakami migruj¹cymi lub ptakami dziki-
mi, które wykazuj¹ objawy choroby.

Pañstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Cieszynie
Teresa Wa³ga
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 KRONIKA POLICYJNA

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

W dniu 18 pa�dziernika w siedzibie Gminnego Centrum Infor-
macji w Istebnej odby³y siê warsztaty aktywizacyjne sfinansowa-
ne ze �rodków Ministerstwa Gospodarki i Pracy otrzymanych jako
dofinansowanie projektu na rozwój Gminnych Centrów Informa-
cji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
"Pierwsza Praca" przy wspó³udziale Urzêdu Gminy w Istebnej.

Warsztaty zosta³y przeprowadzone przez P. Dorotê Bizoñ -
doradcê zawodowego z Powiatowego Urzêdu Pracy w Cieszy-
nie. Tematyka zajêæ obejmowa³a rozmowê, kreatywne postawy
na rynku pracy, rozmowê kwalifikacyjn¹, pisanie dokumentów
potrzebnych przy poszukiwaniu pracy. Zajêcia mia³y na celu
rozwiniêcie umiejêtno�ci poruszania siê po rynku pracy.

Oto kilka opinii uczestników warsztatów:
"Udzia³ w warsztatach 18.10.05 u�wiadomi³ mi, ¿e do zna-

lezienia pracy w tych ciê¿kich czasach trzeba byæ bardzo do-
brze przygotowanym, trzeba posiadaæ umiejêtno�ci�, ¿eby siê

GMINNE   CENTRUM
INFORMACJI

1. W nocy z 27/28.09.2005 roku nieznani sprawcy dokonali
w³amania do autobusu PKS zaparkowanego w Koniakowie Cen-
trum, sk¹d zabrali olej napêdowy. Podjête dzia³ania doprowadzi³y
do ustalenia to¿samo�ci sprawców przestêpstwa. Okazali siê nimi
mieszkañcy Koniakowa, z których jeden w chwili pope³nienia
czynu by³ nieletni. Odzyskano tak¿e czê�æ skradzionego paliwa.

2. W dniu 30.09.2005 roku na Jasnowicach funkcjonariu-
sze Stra¿y Granicznej z Jaworzynki zatrzymali mieszkañca Bren-
nej, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p
znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

3. W dniu 02.10.2005 roku Zaolziu zatrzymano mieszkañ-
ca Cieszyna, który kierowa³ samochodem marki Ford Escort
znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

4. W dniu 05.10.2005 roku na Dzielcu zatrzymano miesz-
kañca Istebnej kieruj¹cego samochodem osobowym marki Audi
w stanie nietrze�wo�ci.

5. W dniu 07.10.205 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ko-
niakowie - Rastoce dokonana zosta³a kradzie¿ pieniêdzy szkol-
nych. Podjête dzia³ania pozwoli³y na postawienie zarzutów w
sprawie mieszkance Koniakowa. Ca³o�æ pieniêdzy odzyskano.

6. W dniu 12.10.2005 roku w Czadeczce dosz³o do wypad-
ku przy pracy. Pasa¿er ci¹gnika rolniczego podczas zeskakiwa-
nia z pojazdu wpad³ pod jego ko³a i z obra¿eniami jamy brzusz-
nej zosta³ przewieziony do szpitala.

7. W dniu 12.10.2005 roku w Potoczkach zatrzymano isteb-
nianina, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126
znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

8. W dniu 13.10.2005 roku w Koniakowie - Ochodzitej kie-
ruj¹cy samochodem osobowym marki Nissan Vanette mieszka-
niec Bielska Bia³ej straci³ panowanie nad kierownic¹ i uderzy³
w prawid³owo jad¹cy samochód marki Skoda Felicia kierowa-
ny przez mieszkankê Istebnej. Obydwaj kierowcy z obra¿enia-
mi cia³a zostali przewiezieni do szpitala.

9. W dniu 17.10.2005 roku "Pod Skoczni¹" w Istebnej mia³a
miejsce kolizja drogowa. Podczas badania stanu trze�wo�ci jej
uczestników ustalono, i¿ sprawca, mieszkaniec Warszawy, któ-
ry kierowa³ samochodem Volkswagen Golf, znajduje siê w sta-
nie po spo¿yciu alkoholu.

10. W dniu 19.10.2005 roku w Jaworzynce zatrzymano miesz-
kañca tej samej miejscowo�ci, który kierowa³ samochodem osobo-
wym marki Fiat 126p znajduj¹c siê pryz tym w stanie nietrze�wo�ci.

11. W dniu 20.10.2005 roku ujawniona zosta³a kradzie¿ na
jednej posesji na Brzestowym. Sprawcy dokonali kradzie¿y
pieca ¿eliwnego, aluminiowych futryn do drzwi, pralki, 4 stalo-
wych felg oraz skrzyni biegów do samochodu Volkswagen Golf.

12. W dniu 21.10.2005 roku na Zapasiekach zatrzymano
mieszkañca Istebnej, który kierowa³ samochodem marki Volks-
wagen Golf znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

13. W dniu 22.10.2005 roku na Krzy¿owej zatrzymano
mieszkañca Jaworzynki, który kierowa³ samochodem osobo-
wym marki Daewoo znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

14. W dniu 25.10.2005 roku w jednym z lokali na terenie
Istebnej zatrzymano mieszkañca tej samej miejscowo�ci po-
szukiwanego przez Prokuraturê Rejonow¹ w Cieszynie zarz¹-
dzeniem o ustalenie miejsca pobytu.                         Leszek Bujok

Wójt Gminy Istebna
43�470 Istebna 1000 tel./fax 033 855 65 00

Og³asza przetarg nieograniczony do 60 ty�. EURO
na budowê wodoci¹gu dla przysió³ka Andzio³ówka

w Istebnej � etap I
Kody robót wed³ug s³ownika PCV.
G³ówny przedmiot � 45000000�7 roboty budowlane
Dodatkowy przedmiot � 45231100�6 ogólne roboty budowla-
ne zwi¹zane z budow¹ ruroci¹gów.
Termin realizacji do 30 czerwca 2006 r.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Miros³aw Kawulok
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102 w
terminie do dnia 15 listopada 2005 r. do godziny 10.00 Otwar-
cie ofert nast¹pi w dniu 15 listopada 2005 r. o godzinie 10.15. w
Urzêdzie Gminy pok. 100.
Kryteria wyboru ofert � Cena 100%.
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wy-
mogi okre�lone w ustawie prawo zamówieñ publicznych i spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Danuta Rabin

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie informuje:
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (Dz. Ust. nr 99 poz. 1001 z pó�n. zmia-
nami) od dnia 01. 11. 2005r. dotycz¹cej obowi¹zku sk³adania
przez bezrobotnych o�wiadczeñ o przychodach, uprzejmie in-
formujemy, ¿e bezrobotni bez prawa do zasi³ku maj¹ obowi¹-
zek sk³adania o�wiadczeñ dopiero po uzyskaniu przychodów.

W zwi¹zku z powy¿szym bezrobotni na terenie gminy bêd¹
przyjmowani co 3 miesi¹ce. Kolejne terminy przyjêæ w Isteb-
nej zaplanowano na:

- 21 - 22 listopada 2005 r.
- 20 - 21 luty 2006 r.
Wszelkich informacji udziela P. Przemys³aw Rudziñski kierow-

nik Dzia³u Informacji Ewidencji i �wiadczeñ tel. 851 49 91 wew. 174.
Z upowa¿nienia Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy

Zastêpca Dyrektora Urszula Kidoñ

dobrze zaprezentowaæ, krótko mówi¹c nale¿y siê umieæ "sprze-
daæ"�Na warsztatach zdoby³am wiedzê, która pomo¿e mi zna-
le�æ pracê, jakie do tego s¹ potrzebne dokumenty, jak je napi-
saæ, jak rozmawiaæ z pracodawc¹, by rozmowa zakoñczy³a siê
pozytywnie�. Udzia³ w warsztatach � u�wiadomi³ mi, ¿e trze-
ba byæ odwa¿nym i nie baæ siê niczego�"           J. Kohut
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PROGRAM  SAPARD
Zakoñczono kolejn¹ inwestycjê realizowan¹ w ramach

Programu SAPARD.

Gmina Isteb-
na 10 wrze�nia
2003 roku z³o¿y-
³a w Agencji Re-
strukturyzacji i
M o d e r n i z a c j i
Rolnictwa wnio-
sek o dofinanso-
wanie inwestycji
pn: Modernizacja
oczyszczalni �cie-
ków Istebna �
Gliniane wraz z

budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej w Istebnej � Centrum (domy
od Rozlewni po Beskid).

W dalszej kolejno�ci odbywa³ siê ca³y proces oceny wnio-
sku, procedur przetargowych, zawarcia umowy z Wykonawc¹.

Umowê z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa na dofinansowanie inwestycji zawarto 30 czerwca 2004 roku.

Umowa okre�la³a, ¿e Agencja udzieli Gminie Istebna po-
mocy finansowej stanowi¹cej zwrot 74,99% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji wynosz¹cych 2.169.520,67 z³. co stano-
wi kwotê: 1.626.923,55 z³. Inwestycjê realizowano dwa lata i
tak tez zosta³a podzielona pomoc finansowa:

2004 rok � 1.008.963,18 z³,
2005 rok � 617.960,36 z³.
Zakres robót obejmowa³ rozbudowê oczyszczalni o kolej-

ny blok SUPERBOS 100, modernizacjê istniej¹cej oczyszczal-
ni oraz budowê sieci kanalizacyjnej o ³¹cznej d³ugo�ci 5,1 km
i 95 przy³¹czy domowych o ³¹cznej d³ugo�ci 1,6 km.

W ramach tej inwestycji wykonano dodatkowe pod³¹czenia bu-
dynków, które wybudowano po uzyskaniu pozwolenia na budowê
sieci i tym samym nie mog³y zostaæ objête dofinansowaniem. Warto�æ
tych robót zostanie uregulowana ju¿ ze �rodków w³asnych Gminy.

Nowy budynek oczyszczalni �cieków na Glinianym w
Istebnej.     Fot: A.£aszewski

PRZYSZ£O�Æ �TRÓJSTYKU�
Prace nad kolejnym projektem infrastruktury komunikacyjnej i

technicznej p.t. �Budowa transgranicznego po³¹czenia komunika-
cyjnego Jaworzynka � Èierne dla planowanego turystycznego pol-
sko�s³owackiego przej�cia granicznego� zosta³y zakoñczone. Po-
mys³ na jego realizacjê zrodzi³ siê ze wspó³pracy, jak¹ prowadzi Urz¹d
Gminy Istebna ze swoim s³owackim s¹siadem, Obec Èierne, który
przygotowa³ równie¿ komplementarny projekt p.t. �BUDÚCNOS�
TRCOMEDZIA � rozvoj trojmedzia na slovensko-polskom územi�.
Oba wnioski ubiegaj¹ siê o dofinansowanie w 2 naborze wniosków
ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach INTERREG IIIA Polska�Republika S³owacka.

Zakres projektu Gminy Istebna obejmuje budowê infrastruk-
tury komunikacyjnej (droga �Trójstyk�, chodnik dla pieszych i
rowerzystów) oraz technicznej (k³adka dla pieszych i rowerzy-
stów) prowadz¹cej do planowanego turystycznego przej�cia gra-
nicznego polsko�s³owackiego. To po³¹czenie komunikacyjne
stanowi drugi etap Programu Rozwoju Trójstyku realizowanego
wspólnie z partnerami s³owackimi i czeskimi. Warto przypomnieæ,
¿e etap pierwszy p.t. �Poprawa dostêpno�ci obszaru pogranicza
poprzez modernizacjê dróg lokalnych Polana, Korbasy, £upienie (c.d. na str. 6)

w Jaworzynce� uzyska³ ju¿ akceptacjê Instytucji Wdra¿aj¹cej
Program i bêdzie realizowany przez Gminê Istebna w ramach do-
finansowania IW INTERREG IIIA Polska�S³owacja uzyskanego
w pierwszym naborze wniosków od chwili podpisania umowy o
dofinansowanie z Wojewod¹ �l¹skim.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostêpno�ci regionu
oraz jego integracja wewnêtrzna poprzez modernizacjê uk³adu
komunikacyjnego w regionie przygranicznym Polski i S³owacji
na obszarze �Trójstyku� prowadz¹cego do turystycznego przej-
�cia granicznego i stworzenie nowego, unikatowego w skali eu-
ropejskiej, produktu turystycznego w postaci transgranicznego
szlaku drogowego przebiegaj¹cego przez malownicze zak¹tki
pogranicza trzech krajów.

Celami szczegó³owymi s¹:
� Poprawa istniej¹cej infrastruktury komunikacyjnej maj¹ca

na celu poprawê warunków dla rozwoju firm i turystyki i podnie-
sienie poziomu ¿ycia mieszkañców;

� Wspólna koordynacja projektów infrastrukturalnych po
obu stronach granicy;

� Zwiêkszenie mobilno�ci ludno�ci gmin tzw. Trójstyku we-
wn¹trz regionu przygranicznego.

Budynek oczyszczalni �cieków na Glinianym w
trakcie robót.  Fot: B. Juroszek

W listopadzie 2004 roku odebrano l etap inwestycji pono-
sz¹c koszty w wysoko�ci netto 1 355 676,88 z³ i z³o¿ono wnio-
sek o p³atno�æ o czê�ciowy zwrot poniesionych kosztów.

Dotacjê otrzymano 14 kwietnia 2005 r.
Drugi etap inwestycji rozpoczêto w kwietniu 2005 roku.

Roboty zosta³y wykonane, a odbiór inwestycji i przekazania
do eksploatacji nast¹pi³ 30 sierpnia 2005 r.

Roboty zosta³y wykonane w pe³nym zakresie i w terminie
ustalonym umowami. We wrze�niu z³o¿ono wniosek o p³atno�æ,
który dotyczy³ zwrotu poniesionych przez Gminê Istebna kosz-
tów inwestycji (ogó³em netto: 829.825,43.). W ostatni dzieñ
pa�dziernika przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rol-
nictwa dokona-
li wizytacji te-
renowej. Obec-
nie czekamy na
zwrot poniesio-
nych w 2005 r.
wydatków w
w y s o k o � c i
617.960,36 z³.

W tym miej-
scu nale¿y jed-
nak przypo-
mnieæ, ¿e aby móc otrzymaæ dotacjê nale¿a³o najpierw zap³a-
ciæ ca³o�æ robót, i potem ubiegaæ siê o zwrot poniesionych kosz-
tów. Poniewa¿ w bud¿ecie gminy nie mo¿na by³o zabezpieczyæ
tak du¿ej kwoty (1.626.923,55 z³), zosta³ zaci¹gniêty kredyt
pomostowy. Jest to kredyt krótkoterminowy i z chwil¹ otrzy-
mania dotacji zostanie on sp³acony. Gmina ponosi jednak koszty
prowizji i odsetek bankowych.

Obecnie do sieci kanalizacji sanitarnej w Istebnej pod³¹-
czonych jest 300 budynków, a dla porównania w Jaworzynce �
212 budynków i Koniakowie � 155 budynków.

Ca³o�æ inwestycji zosta³a zrealizowana w Istebnej.

Opracowa³: B. Juroszek
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Dzia³ania zwi¹zane z projektem dotycz¹ utworzenia pieszego
i rowerowego po³¹czenia komunikacyjnego pomiêdzy Jaworzynk¹
(Polska) a Èiernym (S³owacja) i obejmuj¹:

� modernizacjê istniej¹cej drogi lokalnej prowadz¹cej w stro-
nê pogranicza s³owacko�polskiego o ³¹cznej d³ugo�ci 853 m;

� budowê chodnika oraz k³adki dla pieszych o rozpiêto�ci 18 m
usytuowanej na granicy pañstwowej s³owacko�polskiej (ponad
jarem), stanowi¹cej podstawê do uruchomienia w przysz³o�ci pie-
szego turystycznego przej�cia granicznego pomiêdzy Polsk¹ a
Republik¹ S³owack¹. 65% k³adki le¿y po stronie polskiej, 35% po
stronie s³owackiej, gdy¿ tak przebiega granica pañstwa.

£¹czne nak³ady kosztów planowane do poniesienia na reali-
zacjê niniejszego projektu oszacowane zosta³y na 360 771 PLN.
Ca³o�æ kosztów jest kosztem kwalifikowanym (zgodnie z �Wy-
tycznymi kwalifikowalno�ci w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego�). Ostateczne kwoty dotycz¹ce robót,
nadzoru i promocji zweryfikowane zostan¹ odpowiednimi proce-
durami przetargowymi zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ �Prawo
zamówieñ publicznych�.

Planowanymi �ród³ami finansowania przedsiêwziêcia s¹:
� Dofinansowanie z ERDF w ramach INTERREG IIIA
Polska � Republika S³owacka -75% kosztów kwalifikowanych
� �rodki w³asne wnioskodawcy - 25% kosztów kwalifikowanych
W przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest reali-

zacja projektu w roku 2006, równolegle z projektem partnera s³owac-
kiego. Elementem wi¹¿¹cym oba projekty jest k³adka dla pieszych,
której budowa musi byæ realizowana wspólnie przez obu beneficjen-
tów. Konieczne jest wspólne rozwi¹zanie kwestii zamówienia pu-
blicznego i koordynacja wszystkich dzia³añ z tym zwi¹zanych.

Projekt realizowany bêdzie wy³¹cznie w przypadku pozytyw-
nego rozstrzygniêcia konkursu i nie wcze�niej nit po podpisaniu
umowy o dofinansowanie z Wojewod¹ �l¹skim.

Wies³aw Legierski

PRZYSZ£O�Æ �TRÓJSTYKU�
(c.d. ze str. 5)

O WODZIE S£ÓW KILKA�
To, ¿e bez wody nie mo¿na ¿yæ wie ka¿dy. Uczymy siê jednak

j¹ doceniaæ dopiero wtedy, gdy przez d³u¿szy czas odczuwamy jej
niedosyt. Ot, wystarczy ma³a awaria wodoci¹gu by zdezorganizo-
waæ ca³e nasze ¿ycie. Po takim zdarzeniu pewien czas alergicznie
wrêcz reagujemy na jej okresowy brak. Czy jednak zdajemy sobie
sprawê z tego, ¿e oprócz podstawowej roli w naszym ¿yciu spe³nia
ona szereg zadañ z zakresu przyrodolecznictwa?

Najchêtniej siêgamy po lekarstwa chemiczne z apteki, a
czasami po zio³a. Nasi pradziadowie wiedzieli du¿o wiêcej o
w³a�ciwo�ciach leczniczych wody. Na pierwszym miejscu mo¿-
na wspomnieæ o k¹pielach leczniczych. Mo¿liwo�æ stosowania
w tym zakresie wody w warunkach domowych jest du¿a.

1. K¹piele ciep³e i gor¹ce
Stosujemy je w celu rozgrzania, uzyskania efektu rozkur-

czowego i przekrwienia grup miê�niowych. Wskazana jest ona
przy: przykurczach miê�ni podudzi, pourazowym zaniku miê-
�ni (po zdjêciu gipsu), przy kolce nerkowej. Nale¿y jednak ka-
tegorycznie wykluczyæ stany zapalne, schorzenia kr¹¿enia,
¿ylaki. Zastosowanie gor¹cych k¹pieli wymaga zasiêgniêcia
porady lekarskiej, co jest wrêcz bezwzglêdnym warunkiem.

Przy prawid³owym stosowaniu k¹pieli cieplnych mog¹ one
przynie�æ du¿e korzy�ci w kamicy nerkowej, je�li z³ogi s¹ jesz-
cze niewielkie. Rozkurczowe dzia³anie ciep³ej wody umo¿li-
wia bowiem przesuniêcie z³ogów przez moczowód do pêcherza
moczowego, a nastêpnie przez cewkê moczow¹ na zewn¹trz.

2. K¹piele tlenowe
S¹ to k¹piele z u¿yciem, np. Pertlenonu uwalniaj¹cego cz¹-

steczki tlenu podczas rozpuszczania go w wodzie. Najczêstsze
wskazania: dla osób o ma³ej aktywno�ci fizycznej, nerwice,
przewlekle zapalenie oskrzeli. Warunkiem powodzenia zabie-
gów jest pe³na wydolno�æ uk³adu kr¹¿enia.

Przygotowanie k¹pieli
Do wanny wype³nionej wod¹ o temperaturze 34-36°C do-

dajemy 50-100 tabletek. Tlen uwalnia siê powoli, wiêc k¹piel
winna trwaæ ok. 30 minut.

Kontynuowana jest budowa oczyszczalni �cieków na Tarta-
ku. Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu p.t. �Bu-
dowa oczyszczalni �cieków wraz z kanalizacj¹ sanitarn¹ An-
dzio³ówki, Tartaku i Dzielca � Etap l� wspó³finansowanego w
75% ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz w 10% z bud¿etu pañstwa.

Koszty kwalifikowane okre�lone harmonogramem do 75% ich
warto�ci przekazywane s¹ na rzecz wykonawcy robót z preferencyj-
nych �rodków Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach, a po-
zosta³a czê�æ (³¹cznie z podatkiem VAT) ze �rodków w³asnych Gminy.
W dalszej kolejno�ci Urz¹d Gminy sk³ada wniosek o p³atno�æ po�red-
ni¹ do Biura Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi �l¹skiego Urzê-
du Wojewódzkiego, który po jego rozpatrzeniu przekazuje okre�lon¹
czê�æ kosztów na wyodrêbnione konto UG w Banku Gospodarstwa
Krajowego. Ca³a procedura jest skomplikowana i czasoch³onna, jed-
nak takie procedury i wymogi dotycz¹ wszystkich projektów realizo-
wanych ze ZPORR�u. Pierwszy wniosek o p³atno�æ dotycz¹cy kosz-

tów przygotowawczych
z³o¿ony zosta³ niezw³ocz-
nie po podpisaniu umowy
o dofinansowanie w lipcu
br. i po jego uzupe³nieniu
UG nadal oczekuje na
�rodki finansowe. Takie fi-
nansowanie inwestycji,
choæ czasoch³onne, za-
pewnia p³ynno�æ realiza-
cji i umo¿liwia jej konty-
nuacjê bez wiêkszych
obaw o utratê p³ynno�ci.

W pierwszej fazie budowy dokonano czê�ciowego odbioru
robót zwi¹zanych m.in. z budow¹ zbiornika zespolonego, zasila-
nia elektrycznego, stanowiska zlewczego �cieków i pomieszcze-
nia krat. Dalsze postêpy prac okre�lone harmonogramem w du¿ej
mierze warunkowaæ bêd¹ warunki pogodowe i zbli¿aj¹ca siê zima.

Roboty budowlane jednak to nie wszystko � równie wa¿na
jest promocja i informacja zwi¹zana z projektem, której s³u¿yæ ma
miêdzy innymi niniejszy artyku³. Jeszcze w tym roku postawiona
zostanie w miejscu budowy tablica informacyjna przygotowana
zgodnie wytycznymi w tym zakresie.        Wies³aw Legierski

BUDOWA OCZYSZCZALNI
�CIEKÓW NA TARTAKU

Fragment zbiornika zespolonego budowa-
nej oczyszczalni.                Fot. B. Juroszek
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3. K¹piele mydlane
Wskazane s¹ do z³uszczenia nadmiaru zrogowacia³ego na-

skórka (u osób starszych), przy wrastaniu paznokci, odciskach,
ropiej¹cych ranach.

Stosujemy szare myd³o w ilo�ci 300-400g na wannê wody.
W stanach ropnych mo¿na sp³ukiwaæ skórê wod¹ zabarwion¹
lekko nadmanganianem potasu.

4. K¹piele koj¹ce
Stosuje siê przy: egzemach, odmro¿eniach, zapaleniach

skóry powoduj¹cych �wi¹d. K¹piele te wprawdzie nie lecz¹
schorzenia, ale ³agodz¹ jego objawy daj¹c odczuæ du¿¹ ulgê
choremu.

Przygotowanie k¹pieli
Woreczek z p³ótna lnianego nape³niamy 2 kilogramami otr¹b

i gotujemy w kilku litrach wody przez 30-60 minut. Odwar
wlewamy do wody w wannie o tem. 33-37°C. K¹piel powinna
trwaæ od 10-15 minut.

Wody sto³owe
S¹ to wody mineralne pochodz¹ce ze �róde³ naturalnych.

Pomagaj¹ usuwaæ produkty przemiany materii zatruwaj¹ce or-
ganizm, a tak¿e przeciwdzia³aj¹ zakwaszaniu ustroju. Uzupe³-
niaj¹ w organizmie sole mineralne. Korzystanie, zatem z wód
sto³owych w celu gaszenia pragnienia jest bardzo zalecane.
Czêsto spotykanymi wodami s¹: Na³êczowianka, Wysowianka,
Kryniczanka i Muszynianka.

Woda sto³owa powinna byæ przechowywana w miejscu
ch³odnym i suchym. Najwiêcej w³a�ciwa jest pozycja le¿¹ca
butelki.

Wody lecznicze
� Woda Jan
Jest silnie hipoosmatyczn¹ szczawin¹ alkaliczn¹, w jej sk³a-

dzie s¹ jony wapnia, magnezu i ¿elaza. Stosowanie tej wody
jest w³a�ciwe w przewlek³ych stanach zapalnych narz¹du mo-
czowego i kamienicy nerkowej.

� Wody Zuber I i Zuber III
Nale¿¹ do najsilniejszych w Europie szczaw alkalicznych.

Zawieraj¹ du¿o sodu, magnezu, potasu i wapnia. Zuber III
ma wiêksze stê¿enie tych sk³adników od Zuber I. Stosuje siê
je w nadkwa�no�ci przewodu pokarmowego ze zmianami za-
palnymi oraz wrzodami ¿o³¹dka i dwunastnicy, nie¿ytach
dróg ¿ó³ciowych i pêcherzyka ¿ó³ciowego. Pijemy te wody
rozcieñczone wod¹ pitn¹ w proporcjach podanych na ety-
kiecie.

� "Wielka Pieniawa" z Polanicy
Zawiera wêglan wapniowy, wêglan sodowy, magnezu i ¿ela-

za. Stosowaæ j¹ mo¿na w anemii, stanach ozdrowieñczych po
ciê¿kich chorobach, chorobach przemiany materii i nie¿ytach
przewodu pokarmowego.

Nie mo¿na wprawdzie stwierdziæ, ¿e wody te nale¿¹ do
smacznych i pamiêtam, ¿e wody ze �róde³ w Wysowej rolnicy
nazwali nektarem dla te�ciowych, ale my�lê, ¿e dla zdrowia
mo¿na czasem siê po�wiêciæ i wypiæ tak¹ wodn¹ miksturê by
potem mo¿na by³o w kronice rodzinnej napisaæ: "¿yli d³ugo i
szczê�liwie�".

Specjalista �ODR
Maria Szotkowska

Literatura:
dr n.med. Józef J. �wirski, Przyrodolecznictwo w zastosowaniu domo-
wym, Pañstwowy Zak³ad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1990
recenzent - doc. dr hab. med. Stanis³aw Gruszka

Z£OTE GODY
7 listopada b.r. odby³o siê spotkanie Jubilatów - par ma³¿eñ-

skich, które w tym roku obchodzi³y 50 i 60 rocznicê zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego.

Zaproszono 20 par ma³¿eñskich na uroczysto�æ, która od-
by³a siê w Domu Stra¿aka w Istebnej.

Gratulacje Jubilatom z³o¿yli Wójt Gminy Danuta Rabin,
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego AnnaKukuczka oraz Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Józef Micha³ek. Wszystkim parom
wrêczyli Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, nadane
przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa�niewskiego, upominki
oraz kwiaty.

Po toa�cie za zdrowie i dalsz¹ pomy�lno�æ Jubilatów za-
proszono do skromnego poczêstunku. Uroczysto�æ umili³a wy-
stêpem kapela Jerzego Kukuczki oraz Dzieciêcy Zespó³ dzia-
³aj¹cy przy Muzeum na Grapie pod kierownictwem Katarzy-
ny Ruckiej.

Na uroczysto�æ zostali zaproszeni:
1. Agnieszka i Jan Czepczor z Jaworzynki
2. Maria i Micha³ Czepczor z Jaworzynki
3. Maria i Jan Haratyk z Istebnej
4. Anna i Józef Haratyk  z Jaworzynki
5. Zuzanna i Pawe³ Ja³owiczor z Jaworzynki
6. Maria i Emil Janoszek z Istebnej
7. Zuzanna i Antoni Kajzar z Istebnej
8. Jadwiga  i Stanis³aw Kulik z Koniakowa
9. Helena i Gustaw Legierski z Koniakowa
10. Maria i Józef Legierski z Koniakowa
11. Anna i W³adys³aw Legierski z Istebnej
12. Jadwiga i Józef Ligocki z Jaworzynki
13. Jadwiga i Franciszek £acek z Istebnej
14. Maria i Jan £acek z Jaworzynki
15. Zofia i Franciszek Ma³yjurek z Jaworzynki
16. Maria i Jan Micha³ek z Jaworzynki
17. Franciszka i Stanis³aw Probosz z Istebnej
18. Teresa i Franciszek Zawada z Istebnej
19. Helena i Józef Zowada z Istebnej
oraz Jubilatów obchodz¹cych 60 lecie po¿ycia ma³¿eñskie-

go Pañstwo Kazimierê i Józefa Skiba z Istebnej.
Poczêstunek na uroczysto�æ zafundowali Pañstwo Teresa i

Andrzej Kamiñscy z marketu "Rema", którym sk³adamy ser-
deczne podziêkowania. Dziêkujemy równie¿ Zarz¹dowi OSP w
Istebnej za bezp³atne udostêpnienie sali.          K. Rucka
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Gratulacje i ¿yczenia
z³o¿yli przybyli go�cie -
Wójt p. Danuta Rabin,
która jest absolwentk¹ tej
szko³y, p. Józef Polok, p.
Mieczys³aw Wojtowicz.

Specjalnie na ten Jubi-
leusz uczniowie pod kierun-
kiem i bacznym okiem na-
uczycielek SP w Koniako-
wie p. Agaty Polok i p. Jani-
ny Bury, przygotowali bo-
gaty program artystyczny,
który okaza³ siê wspania³¹
lekcj¹ historii dla m³odego
pokolenia, a przedmiotem
wspomnieñ starszych

uczestników spotkania. Mali arty�ci ukazali dzieje szko³y w powi¹-
zaniu z tradycj¹ góralsk¹, obrzêdami, wierszami, opiewaj¹cymi piêk-
no Beskidów, tañcami i �piewami wykonywanymi przez zespó³ re-
gionalny "Ma³y Koniaków". Inscenizacja przeplatana by³a wystê-
pem chóru szkolnego pod kierunkiem p. Zenona Knopka.

Go�cie byli zachwyceni wystêpem dzieci, nie kryli wzru-
szenia i ³ez, dumnie patrzyli na m³ode pokolenie, które udo-
wodni³o, ¿e nie zatraca swoich korzeni, umie pogodziæ wspó³-
czesne zdobywanie wiedzy z kultywowaniem tradycji.

Nastêpnie wszyscy zebrani go�cie zwiedzali piêknie odno-
wion¹ szko³ê, obejrzeli pomieszczenia klasowe, aulê, w której
zgromadzono stare dokumenty, pami¹tki i zdjêcia. Wielu go�ci
wspomina³o "stare, dobre czasy", które od¿y³y we wspomnie-
niach w tym dniu. Po¿ó³k³e fotografie z czasów, kiedy sêdziwi
dzi� uczestnicy Jubileuszu byli uczniami czy pracownikami szko-
³y, przywo³a³y wspomnienia i przypomnia³y o nieub³agalnym
przemijaniu.

Obejrzeli te¿ now¹ pracowniê komputerow¹, któr¹ przeka-
za³ szkole z okazji Jubileuszu 75-lecia prezydent Aleksander
Kwa�niewski.

W szkole zadbano nie tylko o ucztê duchow¹, ale tak¿e o
poczêstunek. Ka¿dy uczestnik spotkania w przerwie wystêpów
posila³ siê pysznym ko³aczem z serem, makiem, jab³kami b¹d�
�liwkami, ciep³¹ herbat¹ lub kaw¹ w utworzonych specjalnie w
tym celu "kawiarenkach", a w sto³ówce szkolnej wszyscy go-
�cie czêstowani byli bograczem.

Specjalnie na Jubileusz przygotowane zosta³y  kubki pa-
mi¹tkowe z wizerunkiem szko³y, które mo¿na by³o sobie zaku-
piæ na pami¹tkê.

Jak¿e ta chwila podnios³¹�
75- lecie Szko³y Podstawowej nr1

im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Koniakowie

"Id�my w szeroki lud z O�wiat¹.
Poka¿my mu Ojczyznê w szkole,

Jeno wype³niæ trza k¹kole,
A trud op³aci siê bogato."

S³owa te wpisane do kroniki szkolnej SP nr1 w Koniakowie
kilkadziesi¹t lat temu nadal pozostaj¹ aktualne i nie trac¹ na
wa¿no�ci.

15 pa�dziernika 2005roku, sobota, dzieñ wolny od pracy- a
jednak dla nas nauczycieli, pracowników, absolwentów, dzieñ
wa¿ny i podnios³y. W tym szczególnym dniu NASZA SZKO£A
obchodzi³a 75-lecie swego istnienia. Szko³a ta budowana z
wielkim trudem, po�wiêceniem i zaanga¿owaniem wielu ludzi
dobrego serca, doczeka³a siê swojego �wiêta.

Z okazji Jubileuszu 75 lat Szko³y Podstawowej nr1 w Ko-
niakowie przyby³o wielu dostojnych go�ci. Kuratorium O�wia-
ty reprezentowa³ z-ca Dyrektora Delegatury w Bielsku-Bia³ej
p. Mieczys³aw Wojtowicz. W³adze gminy Istebna reprezento-
wali: p. Danuta Rabin, Wójt Gminy, p. Teresa £aszewska - se-
kretarz gminy, p. Józef Micha³ek, przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny, p. Jan Gazur, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy, p. Józef
Polok, przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty, dyrektor GZ d/s O�wia-
ty p. Bronis³awa Juroszek, radni Rady Gminy w Istebnej oraz
So³tys wsi Koniaków p. Teresa Stañko.

Na uroczysto�æ przybyli ksiê¿a z naszej Koniakowskiej pa-
rafii ks. kanonik Jerzy Kiera i wikariusz ks. Krzysztof Gworek
oraz ksiê¿a, którzy wcze�niej pracowali w naszej parafii. Przy-
by³y p. dyrektorki Szkó³ podstawowych z ca³ej naszej gminy,
Gimnazjum, a tak¿e dyr. OPP w Koniakowie.

Do Koniakowa w tym dniu przybyli tak¿e byli dyrektorzy
tej szko³y, nauczyciele, katecheci, pracownicy administracyjni
i obs³ugi szko³y, byli uczniowie - a teraz dziadkowie i rodzice
obecnych uczniów.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê o godzinie 11.00 msz¹ �w. w ko�cie-
le p.w. �w. Bart³omieja w Koniakowie, która sprawowali proboszcz
parafii ks. Jerzy Kiera oraz ks. Krzysztof Gworek. W nabo¿eñstwie
wziêli udzia³ wszyscy przybyli na tê uroczysto�æ zaproszeni go�cie,
pracownicy szko³y. Po mszy �w. wszyscy zebrani udali siê do szko³y,
gdzie powita³a ich dyr. Szko³y p. Danuta Jegierska.

Pani dyr. przypomnia³a historiê powstania, budowy i rozbu-
dowy szko³y, przypomnia³a inicjatorów budowy szko³y, by-
³ych kierowników, dyrektorów oraz przytacza³a wiele wyda-
rzeñ, które zosta³y niegdy� zapisane w kronice szko³y.
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ABC - S³ownik BIO - EKOLOGICZNY -
litera P cd.

* Przeobra¿enie - metamorfoza - to przemiana postaci lar-
walnej w postaæ dojrza³¹ - zwierzêcia. Dzielimy j¹ np. w �wiecie
owadów na przeobra¿enie 1 zupe³ne - polegaj¹ce na wystêpo-
waniu w rozwoju larwalnym - kolejnych - wszystkich stadiów
rozwojowych tj. larwy, poczwarki i postaci dojrza³ej. Przeobra-
¿enie 2 niezupe³ne - polega na wystêpowaniu tylko 2 stadiów
rozwojowych tj. larwy i postaci dojrza³ej inaczej zwanej do-
skona³¹.

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

* Przeszczep - czyli transplantacja. Polega na operacyjnej
drodze przeniesienia tkanki lub narz¹du z jednego osobnika
do drugiego (dawca i biorca) tego samego gatunku biologicz-
nego. Pozytywne wyniki uzyskuje siê najczê�ciej w przeszcze-
pach dokonywanych w tym samym organizmie, lub u osobni-
ków spokrewnionych (lepsze przyjêcie).

* Przetchlinka - mo¿e oznaczaæ otwory w tkance okry-
waj¹cej ³odygi, korzenia umo¿liwiaj¹ce wymianê gazow¹
np. w korze drzewa (przepuszczaj¹ powietrze w g³¹b ro�li-
ny). Przetchlink¹ jest te¿ element budowy oddechowej znaj-
duj¹cy siê - w postaci otworu w �cianie cia³a - przechodz¹-
cy w tchawki - np. owadów. Liczba par przetchlinek jest
ró¿na u ró¿nych gatunków (od 2 - 10 par). W budowie tego
misternego tworu spotykamy zastawki np. znajduj¹ siê one
u pasikonika pod kontrol¹ miê�ni, co pozwala na ich otwie-
ranie i zamykanie. Bardzo czêsto na zewn¹trz przetchlinki
s¹ os³oniête w³oskami lub wyrostkami widocznymi na od-
w³oku.

* Przyrost wtórny - to przyrost na grubo�æ wystêpuj¹cy
u drzew i krzewów ³odygi, korzeni. W ³odygach drzew ka¿-
dego roku powiêksza siê grubo�æ ³odygi przez przyrost wtór-
ny, spowodowany wzrostem dzia³anie miazgi wtórnej i kor-
korodnej. Wed³ug s³oi rocznego przyrostu na grubo�æ ³ody-
gi drzewa mierzymy jego wiek wegetacyjny. U ro�lin zielo-
nych przyrost wtórny s³aby i ograniczony do jednego roku
wegetacyjnego.

"Macierzonka"

Go�cie wpisywali ¿yczenia i gratulacje do kroniki szkolnej oraz
wbijali w tablicê pami¹tkow¹ okoliczno�ciowe gwo�dzie. Wszyscy
uczestnicy spotkania zrobi-
li sobie pami¹tkowe zdjêcie.

Po uroczysto�ci w
szkole odby³ siê wieczo-
rem bal w stra¿nicy OSP w
Koniakowie.

Wszystkie zebrane w
tym dniu pieni¹dze- z kub-
ków, okoliczno�ciowych
gwo�dzi i balu przeznaczo-
ne zosta³y na rzecz szko³y.

Uroczysto�æ Jubile-
uszu na pewno pozostanie
w pamiêci go�ci, dzieci,
nauczycieli i rodziców.

           Alicja Kaczmarzyk

NAUKA DEMOKRACJI - WYBORY
DO SAMORZ¥DU SZKOLNEGO

W dniu 22 wrze�nia 2005 roku mia³y miejsce wybory samo-
rz¹dowe w Gimnazjum w Istebnej. Uczniowie bardzo licznie
wziêli w nich udzia³. Komisja Wyborcza uwinê³a siê w nieca³e
dwie godziny i ju¿ tego samego dnia poznali�my wyniki.

Ka¿dy wyborca móg³ oddaæ swój g³os na trzy wybrane
osoby. Gimnazjali�ci mieli szansê zapoznaæ siê z programami
kandydatów z plakatów rozwieszonych na �cianach naszej
szko³y. Okaza³o siê, ¿e warto by³o popracowaæ nad kampani¹.
Osoby, które zdecydowa³y siê na ten krok, zajê³y czo³owe
miejsca. Zdecydowane zwyciêstwo, z przewag¹ ponad stu g³o-
sów odniós³ Wojciech Zawada z 3e. Jego zastêpczyni¹ zosta³a
Justyna Micha³ek z 3b. Funkcja sekretarza przypad³a Alek-
sandrze Haratyk z 3a, a skarbnika Marcie Micha³ek z tej samej
klasy.

Wybory przebieg³y szybko, sprawnie i uczciwie. Atmosfera
by³a bardzo gor¹ca. Wszyscy kandydaci chcieli znale�æ siê w
�cis³ej czo³ówce. Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku wybo-
ry bêd¹ tak samo emocjonuj¹ce.

Liczba kart do g³osowania - 650
Liczba kart oddanych - 615
Liczba g³osów niewa¿nych - 5
Liczba g³osów wa¿nych - 610
Karty puste - 24
Jedna karta zaginê³a

Marta Micha³ek, Aleksandra Haratyk

Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Istebnej zaprasza na kon-
cert muzyki chrze�cijañskiej w dniu 26.11.2005. o godz.
14.30 w hali gimnazjum.

W programie:

� ISKOJA BAND � zespó³ z gimnazjum w Istebnej

� MAGDA ANIO£ z zespo³em

� MUSK � grupa rockowa z Katowic

� FULL POWER SPIRIT � zespó³ hiphopowy

Bilety w cenie 2 z³. Serdecznie zapraszamy.
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Kondolencje
Pani Annie £upiñskiej i ca³ej rodzinie serdeczne wy-

razy wspó³czucia i ¿alu z powodu �mierci mê¿a i ojca �p.
Jana £upiñskiego wieloletniego pracownika wodoci¹gu
Istebna � Zaolzie

sk³adaj¹
Wójt Gminy oraz pracownicy Urzêdu Gminy Istebna

NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KONIAKOWIE

Biblioteka Publiczna w Koniakowie przeniesiona zosta³a
od pa�dziernika br. do budynku Szko³y Podstawowej w Konia-
kowie, (pomieszczenia dawnej kot³owni). Wej�cie do Bibliote-
ki znajduje siê od tylu Szko³y. Do koñca tego roku planowane
jest uruchomienie czytelni internetowej, z której korzystanie
bêdzie bezp³atne. Biblioteka czynna jest w nastêpuj¹cych go-
dzinach:

Poniedzia³ek 8.00 � 15.00
Wtorek 9.00 � 16.00
�roda 11.00 � 18.00
Czwartek 9.00 � 16.00
Pi¹tek 9.00 � 16.00

El¿bieta Legierska - Niewiadomska
dyr. GOK - Biblioteki Publicznej

KORONKI PODBI£Y BRYTANIÊ
�wiêto Tamizy, rzeki nad któr¹ le¿y Londyn, jest jedn¹ z

najwiêkszych imprez kulturalno-rozrywkowych organizowa-
nych we wrze�niu na Wyspach Brytyjskich. Tym razem bur-
mistrz Londynu zaprosi³ do udzia³u Polskê wraz z innymi kra-
jami nowo przyjêtymi do Unii Europejskiej. Ide¹ zaproszenia
by³o przybli¿enie mieszkañcom Londynu i turystom kultury
krajów Europy �rodkowo-Wschodniej.

� To du¿a gratka braæ udzia³ w tak presti¿owej imprezie, w
której uczestnicz¹ tysi¹ce londyñczyków � podkre�lali w s³o-
neczny, wrze�niowy weekend organizatorzy polskiej prezenta-
cji: Instytut Kultury Polskiej oraz Polski O�rodek Informacji
Turystycznej w Londynie.

rzow¹. �Co za precyzja, jakie to cudowne, czy komputer jest w
stanie zast¹piæ cz³owieka w tej dziedzinie� to niektóre stwier-
dzenia ludzi obserwuj¹cych pracê pani Heleny.

Uzupe³nieniem prezentacji kulturowej by³a informacja o
naszym regionie. Folder promocyjny �l¹ska Cieszyñskiego
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. � Przyje¿d¿ajcie o ka¿-
dej porze roku, bo nasz region jest atrakcyjny i ka¿dy z was
znajdzie co� interesuj¹cego � zapraszali�my go�ci odwiedza-
j¹cych nasze stoisko. To by³y bardzo interesuj¹ce i pouczaj¹-
ce rozmowy o tym, jak postrzegaj¹ Polaków zwykli mieszkañ-
cy Londynu. Na stoisku mo¿na by³o dostaæ kolorowe broszu-
ry z podstawowymi informacjami o Polsce oraz o najwiêk-
szych atrakcjach turystycznych.

Pó³nocn¹ Polskê reprezentowa³ bursztyn i jego wyroby ju-
bilerskie. W czasie dwudniowego �wiêta nad Tamiz¹ wyst¹pili
równie¿ podhalañscy górale z polonijnej kapeli Tatry.

Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e koronka z Koniakowa jest
znana królowej Holandii. To za jej spraw¹ królowa Anglii El¿-
bieta II zapragnê³a mieæ tak¹ sam¹. Tak¹ sam¹, czyli przepiêkny
szal. Nie zapomnia³a o tym ¿yczeniu Helena Kamieniarz i wyko-
rzystuj¹c zaproszenie do Londynu na Thames  Festiwal przywio-
z³a ze sob¹ w podarunku dla królowej Anglii piêkny, kremowy
szal. Obecnie ten prezent znajduje siê w Ambasadzie Polskiej w
Londynie i zostanie przekazany królowej El¿biecie II.

�wiêto Tamizy by³o doskona³¹ okazj¹ do promowania Polski
i naszego regionu na Wyspach Brytyjskich. Dziêki wspó³pracy z
Polskim O�rodkiem Informacji w Londynie Beskidy i �l¹sk Cie-
szyñski ju¿ od 5 lat s¹ obecne na wszystkich najwa¿niejszych
imprezach turystycznych w Londynie promuj¹c beskidzkie pro-
dukty turystyczne w�ród spo³eczeñstwa brytyjskiego. Byæ mo¿e
dziêki tanim liniom lotniczym w nied³ugim czasie nasz region
odwiedzi znacznie wiêcej turystów z Wielkiej Brytanii.

Piotr Tatara

Przedruk: �Wiadomo�ci Powiatowe� nr 11 z 2005 r.

Helena Kamieniarz i góralska kapela podczas londyñskiej prezentacji.
Zdjêcie: ARC

Koniakowskie koronki robi³y furorê w�ród odwiedzaj¹cych targi.
Zdjêcie: ARC

Bia³o-czerwone stoisko przykuwa³o uwagê tysiêcy prze-
chodniów nie tylko wystrojem, ale przede wszystkim animacj¹
kulturow¹. Najwiêksz¹ atrakcj¹ prezentacji unijnych nowicju-
szy by³a �maszyna robi¹ca ozdoby koronkowe� � tak nazywa-
no znan¹ twórczyniê ludow¹ z Koniakowa, Helenê Kamienia-
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TROCHÊ HISTORII O �WIÊTACH:
WSZYSTKICH �WIÊTYCH I DNIU ZADUSZNYM

W ca³ej Polsce 1�go i tak¿e 2�go listopada przez wszystkie
cmentarze przechodz¹ nieprzeliczone rzesze ludzi, odwiedza-
j¹cych groby swych bliskich. W tych dniach, na grobach p³on¹
znicze, na wszystkich sk³ada siê kwiaty. Obyczaj nakazuje tak-
¿e zapaliæ �wiat³o na grobach zapomnianych, takich których
nie odwiedza nikt bliski.

S¹ to bowiem dni po�wiecone pamiêci zmar³ych i wielkie do-
roczne �wiêta odprawiane ku ich czci. Terminy tych �wi¹t wyzna-
czone zosta³y przez Ko�ció³ w IX w., w 835 r. ustanowiona zosta³a
przez, papie¿a Jana XI uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych ku czci
zmar³ych �wiêtych � ju¿ zbawionych � i to zarówno �wiêtych wy-
niesionych na o³tarze, jak i nikomu nie znanych. Przesz³o sto lat
pó�niej w 998 r. ustanowiony zosta³ w Ko�ciele Dzieñ Zaduszny,
dzieñ nabo¿eñstw i mod³ów w intencji wszystkich zmar³ych, a
zw³aszcza dusz odbywaj¹cych jeszcze pokutê czy�æcow¹.

�wiêta pamiêci zmar³ych i obchody zaduszne s¹ stare jak
sama ludzko�æ. Pamiêæ o zmar³ych jest w³a�ciwo�ci¹ wszyst-
kich ludzi na �wiecie i cechuje spo³eczno�ci ludzkie, jakie kie-
dykolwiek ¿y³y na kuli ziemskiej. Nie ma takiego miejsca, w
którym nie oddawano by czci swym zmar³ym i nie znano �wi¹t
i obrzêdów zadusznych. W przesz³o�ci nale¿a³y one do najwa¿-
niejszych �wi¹t i uroczysto�ci. Odprawiano je wiele razy do
roku, towarzyszy³y im zawsze obrzêdy kultowe, mod³y i ofiary,
a zw³aszcza ofiary z jad³a i napojów.

Tak wiêc i polskie niezwyk³e obchody �wiêta zmar³ych, pol-
skie Zaduszki s¹ niejako przed³u¿eniem uroczysto�ci zadusznych
odprawianych przez naszych przodków. Obrzêdom tym przez stu-
lecia towarzyszy³y ró¿ne wierzenia, zwyczaje i obrzêdy ludowe.

W czasach Adama Mickiewicza, obrzêd zaduszny zwany Dzia-
dami odprawiany by³ w niektórych rejonach Litwy, Prus, Kurlan-
dii oraz na wschodnich rubie¿ach Polski sta³ siê inspiracj¹ dla
wielkiego poematu narodowego pod tym w³a�nie tytu³em.

Dzisiaj wszystkie te praktyki, wierzenia, obrzêdy odchodz¹
w przesz³o�æ. Dawne zwyczaje, przywo³ywanie zmar³ych i ofia-
ry z jad³a i napoju zast¹pi³y obrzêdy ko�cielne, nabo¿eñstwa i
mod³y, a w�ród nich tzw. wypominki odprawiane przez ksiê¿y
na cmentarzach: modlitwa po³¹czona z wywo³ywaniem imion i
nazwisk pochowanych tam zmar³ych, wieñce i bukiety kwia-
tów oraz �wiat³a palone na grobach. ¯ywa jest bowiem ci¹gle
tradycja obchodów �wi¹t Zmar³ych i g³êboka, najprawdziwsza
potrzeba tych obchodów � potrzeba wynikaj¹ca z wdziêczno-
�ci, mi³o�ci i pamiêci o tych wszystkich, którzy odeszli.

Dzieñ Wszystkich �wiêtych i Dzieñ Zaduszny s¹ w Polsce
równie¿ dniami pamiêci narodowej. P³on¹ wiêc znicze w cmen-
tarnych kwaterkach ¿o³nierskich, na grobach powstañczych,
na bezimiennych � tak licznych w Polsce � polnych le�nych �
mogi³ach ¿o³nierskich, na miejscach straceñ, przy tablicach pa-
mi¹tkowych po�wieconych pamiêci poleg³ych i zabitych we
wszystkich wojnach. P³on¹ równie¿ ognie na grobach ludzi
szczególnie zas³u¿onych dla Polski i jej kultury.

Zarówno wiêc dawne, jak i obecne odchody �wiêta Zmar-
³ych ³¹czy ta sama, niezmienna idea i intencja � jest ni¹ nieprze-
mijaj¹ca pamiêæ, dziêki której, zgodnie z sentencj¹: �non omnis
moriar� � nie wszystko w nas umiera.  Joanna Kohut

WSPOMNIENIE O ARTYSTACH -
RZE�BIARZACH

Na prze³omie wrze�nia i pa�dziernika dwadzie�cia lat
temu w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej pan Eugeniusz
Bia³as za³o¿y³ "Kó³ko Mi³o�ników Sztuki", tzn. Kó³ko Rze�-
biarskie.

Kó³ko przy-
ci¹gnê³o uwagê
sporej liczby ucz-
niów. Pan Euge-
niusz krok po kro-
ku przybli¿a³ nam
tajniki powstawa-
nia rze�by oraz
p³askorze�by. Na
rêkach niejedne-
go "m³odego arty-
sty" pozosta³y
�lady po d³utach,
ale to w ¿aden
sposób nie hamo-
wa³o zapa³u.

To ma³e kó³-
ko jest kolebk¹
mojej twórczo-
�ci. Jako jeden z
podopiecznych
pana Eugeniusza
(my�lê, ¿e w imie-
niu wszystkich,
którzy prze¿ywali tê przygodê rze�biarsk¹) chcia³bym ser-
decznie podziêkowaæ Mu za trud i czas, który nam po�wiê-
ci³. My�lê, ¿e ka¿dy z nas zachowa³ w pamiêci ciep³e wspo-
mnienia.

Przez te dwudziestolecie mog³em poznaæ innych Arty-
stów, niestety wiêkszo�æ z nich odesz³a, a wieczno�æ sta³a
siê ich domem. Najbli¿szym mi i niezapomnianym by³ Jan
Juroszek od Dachtona. Tworzy³ ca³ym sercem a i nieraz
dusz¹ szuka³ piêkna, które zakwita³o w lipowym klocku.
Nastêpnie trzeba siê przenie�æ w inny klimat, pracownia
na Buczniku u Konarzewskich - tam zacz¹³em poznawaæ
sztukê od nowa. Wielu z nas pamiêta Adama Lipowczana
i jego niezapomniane chaty malowane piórkiem, czarnym
tuszem.

Wspominam Jana Krê¿eloka (Wit Stwosz z Koniakowa).
Twórczo�æ pana �leziaka, jeszcze inne spojrzenie na �wiat. Piêk-
no, które odnalaz³ Jan Bocek (uczeñ Ludwika Konarzewskiego
seniora) oraz sposób, w jaki je przedstawi³ zapiera dech w pier-
siach po dzieñ dzisiejszy.

Wielu uczniów ze szko³y Konarzewskiego ubarwi³o kulturê
Trójwsi Istebniañskiej. Dziêki nim jest piêkniejsza, szkoda tyl-
ko, ¿e tak szybko od nas odchodz¹. Freski Jana Wa³acha otwie-
raj¹ przedsionki nieba, wystarczy przymkn¹æ oczy, aby znale�æ
siê w ich progach.

I tak mo¿na by wymieniaæ postacie, które odesz³y, a o któ-
rych pamiêæ przygasa. Mo¿e g³os tr¹bity Jana Kawuloka od
Wojtosza obudzi³by wspomnienia i przywo³a³ poetów, muzy-
kantów, gawêdziarzy, malarzy, rze�biarzy, koronczarki oraz wie-
le innych postaci szukaj¹cych Piêkna.

Boles³aw Micha³ek

Tak siê z³o¿y³o, ¿e ten dwudziestoletni okres mo-
g³em podsumowaæ rze�b¹. Jest to "Anio³ Nagrob-
ny", którego dedykujê wszystkim bez wyj¹tku, któ-
rzy tworzyli kulturê i sztukê Trójwsi.

VI ZADUSZKI ISTEBNIAÑSKIE
Oddzia³ Górali �l¹skich zorganizowa³ 2 listopada 2005 r.

o godz. 18.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej
VI Zaduszki Istebniañskie po�wiêcone Janowi Paw³owi II.
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PI£KA  NO¯NA

GMINNY TURNIEJ PI£KARSKI
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

Zwyciêstwem dru¿yny reprezentuj¹cej Szko³ê Podstawow¹
Nr 1 w Koniakowie zakoñczy³ siê Turniej Pi³karski Szkó³ Pod-
stawowych Gminy Istebna rozegrany w poniedzia³ek ( 17.10 )
na boisku szkolnym w Istebnej. Drugie miejsce zajêli gospoda-
rze turnieju - Szko³a Podstawowa Nr 1 w Istebnej, a trzecie m³o-
dzi pi³karze ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce. W tur-
nieju wziê³y udzia³ 3 dru¿yny.

M³odzi pi³karze z Koniakowa wezm¹ udzia³ w eliminacjach
powiatowych.

�Wrêczenie dyplomów uczestnikom turnieju�.

M£ODZI KONIAKOWIANIE NAJLEPSI!
Godnie reprezentowali nasz¹ Gminê m³odzi pi³karze ze

Szko³y Podstawowej nr 1 w Koniakowie w eliminacjach powia-
towych szkó³ podstawowych w pi³ce no¿nej. Koniakowianie
okazali siê najlepsi w gronie czterech dru¿yn i dziêki temu
awansowali do fina³u powiatowego, który odbêdzie siê w Chy-
biu w kwietniu przysz³ego roku.

Turniej rozegrano we wtorek 25 pa�dziernika na boisku "Pod
Skoczni¹", a wziê³y w nim udzia³ dru¿yny z Goleszowa, Ustro-
nia SP2, Wis³y Jawornika i reprezentanci gminy Istebna - dru-
¿yna SP 1 Koniaków. Losowanie ustali³o pary pó³fina³owe, w
których spotkali siê pi³karze z Ustronia i Goleszowa oraz Wis³y
Jawornika i Koniakowa. Mecz Koniakowa i Jawornika by³ jed-
nostronnym widowiskiem i zakoñczy³ siê wyra�nym zwyciê-
stwem gospodarzy 9:3. Drugi pó³fina³ by³ bardzo wyrównany i
zakoñczy³ siê nik³¹ wygran¹ Goleszowa 3:2.

Wyniki:
SP 1 Istebna - SP 1 Jaworzynka  5:2
SP 1 Koniaków - SP 1 Istebna  6:0
SP 1 Koniaków - SP 1 Jaworzynka  7:1
Tabela:
1. SP 1 Koniaków
2. SP 1 Istebna
3. SP 1 Jaworzynka

J.Kohut

Ocalmy od zapomnienia
Motto:

�Najstraszniejsza z nêdz �
ludzkie zapomnienie�.

Juliusz S³owacki

JAN £YSEK � POETA I ¯O£NIERZ �
W 90 ROCZNICÊ �MIERCI

Jan £ysek � nazywany �l¹skim Tetmajerem urodzi³ siê w
1886 r. w Jaworzynce. Kszta³ci³ siê w Seminarium Nauczyciel-
skim w Cieszynie. Jako nauczyciel ludowy pracowa³ w Daty-
niach, a potem w Suchej na Zaolziu. Ostatnie 3 lata przed I
wojn¹ �wiatow¹ pracowa³ w Jasienicy� Jaworzu.

By³ znany na �l¹sku Cieszyñskim jako m³ody, zapalony
pedagog, rzutki i utalentowany dzia³acz na niwie polskiego
�l¹ska (prof. Kazimierz Nitch). By³ wiêc nie tylko nauczycie-
lem, ale tak¿e dzia³aczem spo³ecznym.

Jan £ysek mia³ wielki samorodny talent literacki. Zafascynowany
Stanis³awem Wyspiañskim ju¿ w czasach studenckich próbowa³ swo-
ich si³ literackich, wyg³aszaj¹c swoje monologi góralskie. Jego twór-
czo�æ oparta, na podaniach, bajkach i wierzeniach ludu cechowa³y
piêkne opisy przyrody. Jak pisze E. Farich, £ysek zbudowa³ obok
swojej chaty szopê� sza³as, w której przesiadywa³ ca³ymi dniami i
pisa³. Opisywa³ piêkno przyrody, przedstawia³ te¿ miejscowych góra-
li jako lud pracowity, skromny, zdrowy i ros³y. Jego utwory wyra¿aj¹
g³êbok¹ mi³o�æ do ludu i ziemi ojczystej. Jego utwory to m.in. ballada
�Jasiyñ� poemat �Dusza�, a dla dzieci ��pi¹cy Zastêp�� o góralach,
którzy zginêli poni¿ej Czepczorskiego Wyrszczka w walce ze S³owa-
kami, którzy wtedy nale¿eli do Wêgier i czekaj¹ na przebudzenie.

Po wybuchu I wojny �wiatowej w³¹czy³ siê do walk. By³
jednym z twórców kompanii �l¹skiej bêd¹cej czê�ci¹ II bryga-
dy Legionów pod dowództwem gen. J. Halera jako 2 kompania
3 Pu³ku Legionów Polskich. Wyruszy³ na front z Cieszyna 25.IX.
1914 r. Bra³ udzia³ w ciê¿kich walkach na froncie karpackim,
gdzie pe³ni³ funkcjê dowódcy batalionu.

Nawet w bardzo trudnych sytuacjach nie opuszcza³ go hu-
mor i optymizm górala i czêsto wspomina³ ukochane Beskidy.
Szczególnie ciê¿kie by³y walki nad Prutem, sk¹d napisa³ list do
rodziców. W li�cie tym pisze, ¿e pogodzi³ siê z wol¹ Boga. �Ka¿e
Pan Bóg umrzeæ na polu bitwy, niech siê stanie Jego wola�.

Ostatnia bitw¹ w jakiej bra³ udzia³, a jak¹ stoczy³y po³¹czo-
ne I i II Brygada na Polesiu by³ bój z Rosjanami pod Kostiuch-
nówk¹. Tam w³a�nie 5 listopada 1915 r. zgin¹³ �mierci¹ bohate-
ra. Nawet rosyjski genera³ widz¹c natarcie �l¹zaków, tak siê
wyrazi³: �Oto bohaterzy!!! Id¹ jak na paradzie. Odstêp cztery
kroki, a ten oficer Zuch, zuch, zuch...�.

Na wspólnej bratniej mogile poleg³ych pod Kostiuchnówk¹
�l¹skich legionistów postawiono krzy¿ z napisem: �My krew i
¿ycie, tylko Ojczyzno z grobu powsta³y�. Nie do¿y³ wiêc chwi-
li odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê w 1918 r.

Po ekshumacji w 1929 r. jego szcz¹tki pogrzebano na cmen-
tarzu ewangelickim w Cieszynie.                          Krzysztof Kiere�

Od redakcji: Uprzejmie informujê, ¿e nadal prowadzone s¹ pra-
ce nad monografi¹ Istebnej. Bêd¹ w niej zamieszczane m.in. wspo-
mnienia o zacnych ludziach naszej Trójwsi. Je�li w pañstwa domach
znajduj¹ siê stare zdjêcia, listy, wspomnienia lub gdyby kto� mia³
jakie� informacje to proszê o kontakt z nasz¹ redakcj¹ lub z p. Ma³-
gorzat¹ Kiere� z Muzeum Beskidzkiego w Wi�le, gdy¿ ka¿da zacho-
wana rzecz jest potrzebna i ma swoj¹ warto�æ historyczn¹.

Krystyna Rucka
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USTROÑ PIERWSZY, ISTEBNA TRZECIA
W�RÓD GIMNAZJALISTÓW

M³odzi pi³karze reprezentuj¹cy Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
okazali sie najlepsi w powiatowych eliminacjach gimnazjali-
stów w pi³ce noznej, które odby³y siê w �rodê 27 pa�dziernika
na boisku "Pod Skoczni¹" w Istebnej. W finale pokonali swoich
rówie�ników z Goleszowa 3:1.

Tak wiêc w meczu o trzecie miejsce spotka³y siê dru¿yny
Ustronia i Wis³y Jawornika. Mecz mia³ niecodzienny przebieg.
Do przerwy dru¿yny strzeli³y tylko 3 bramki, natomiast po prze-
rwie az 12. Ustroñ prowadzi³ ju¿ 5:1, potem by³ remis 5:5, a
skoñczy³o siê na wyniku 10: 5 dla Ustronia.

Fina³ pomiêdzy Koniakowem a Goleszowem przyniós³ spo-
ro emocji. Do przerwy mimo optycznej przewagi gospodarzy to
go�cie z Goleszowa prowadzili 1:0. Ostatecznie pi³karze z Ko-
niakowa udowodnili swoj¹ wy¿szo�æ wygrywaj¹c 3:2, ale go-
leszowianie równie¿ zas³u¿yli na du¿e s³owa uznania za swoj¹
postawê.

Turniej by³ bardzo udany - dopisa³a pogoda, ch³opcy grali
bardzo ambitnie i co najwa¿niejsze czysto, a wielu z nich poka-
za³o wysokie umiejêtno�ci pi³karskie.

Wyniki:
Pó³fina³y: Goleszów - Ustroñ SP2  3:2

Koniaków - Wis³a Jawornik  9:3
O 3 miejsce:  Ustroñ SP2 - Wis³a Jawornik  10:5
Fina³:  SP 1 Koniaków - Goleszów  3:2
Koñcowa kolejno�æ: 1. SP 1 Koniaków

2. Goleszów
3. Ustroñ SP2
4. Wis³a Jawornik

Najlepszy zawodnik: Mateusz Krê¿elok - SP 1 Koniaków
Najlepszy bramkarz: Dawid Nikiel - Goleszów

J.Kohut

Triumfatorzy turnieju - SP 1 Koniaków z opiekunami i organizatorem
turnieju.

Wrêczenie nagród kapitanowi zwyciêskiej dru¿yny.

W meczu o trzecie miejsce w turnieju gospodarze - Gimna-
zjum Istebna wygrali z Wis³¹ po serii rzutów karnych 4:3. W
normalnym czasie gry by³ remis 1:1.

Turniej sta³ na dobrym poziomie, dopisa³a pogoda i kibice
(patrz zdjêcia). W dru¿ynach, które bra³y udzia³ w turnieju wy-
st¹pi³o wielu zawodników trenuj¹cych na codzieñ w klubach
pi³karskich.

Triumfatorzy turnieju zagraj¹ w powiatowych rozgrywkach
fina³owych.

Reprezentacja gospodarzy - Gimnazjum Istebna.

Gor¹ce spiêcie podbramkowe w meczu fina³owym.

Wyniki:
Pó³fina³y: Ustroñ 1 - Istebna  6:1

Goleszów - Wis³a  2:0
O 3 miejsce:  Istebna - Wis³a  1:1 rzuty karne 4:3
Fina³: Ustroñ 1 - Goleszów  3:1
Koñcowa kolejno�æ: 1. Ustroñ 1

2. Goleszów
3. Istebna
4. Wis³a

J.Kohut
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O�RODEK ZDROWIA NA �DZIELCU�
w Istebnej 695

uprzejmie informuje mieszkañców Trójwsi,
¿e w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dzia³aj¹:

1. PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
dr Dariusz Hampel � kierownik placówki, lekarz chorób wewnêtrznych, specjalista
medycyny rodzinnej, specjalista rehabilitacji medycznej
dr Zofia Chrapek � lekarz pediatra
dr n. med. Gra¿yna Wiedermann � specjalista pediatrii, specjalista diabetologii
dr Alfred Rudowski � lekarz chorób wewnêtrznych

2. PORADNIA STOMATOLOGICZNA
dr Marek Bo³dys ¯egocki � stomatolog

3. PORADNIA NEUROLOGICZNA
dr Halina Sier¿yñska�Lenik � specjalista neurologii

4. PORADNIA CHIRURGICZNA
dr Krzysztof Pietrzak � specjalista chirurgii

5. PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
dr Witold Szczê�niak � specjalista otolaryngologii

6. PORADNIA GINEKOLOGICZNA
dr Andrzej Tomiczek � ginekolog, po³o¿nik

7. PORADNIA REHABILITACYJNA
dr Dariusz Hampel � specjalista rehabilitacji medycznej, lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny rodzinnej

8. PORADNIA DIABETOLOGICZNA
(poza kontraktem)

dr n. med. Gra¿yna Wiedermann � specjalista diabetologii, specjalista pediatrii
9. PORADNIA MEDYCYNY PRACY

(poza kontraktem)
dr Zdzis³aw Klinik � lekarz medycyny pracy

W NASZYM O�RODKU MO¯NA WYKONAÆ:
1. Badania analityczne krwi i moczu
2. EKG
3. Badania ultrasonograficzne
4. Badania echokardiograficzne
5. Badania doplerowskie przep³ywów naczyniowych
6. Badania z zakresu medycyny pracy
7. O�rodek Zdrowia na �Dzielcu� oferuje pe³n¹ gamê zabiegów rehabilitacyjnych w za-

kresie fizykoterapii i kinezyterapii na najnowocze�niejszym sprzêcie medycznym

ZAINTERESOWANI MOG¥ KORZYSTAÆ Z:
� �wiat³olecznictwa (lampy SOLUX, BIOPTRON)
� leseroterapii (laser biostymuluj¹cy)
� elektroterapii (jonoforeza, diadynamik, elektrostymulacja, pr¹dy TENS-A, pr¹dy selek-

tywne, pr¹dy interferencyjne, stochatyczne, niskonapiêciowe HV, pr¹dy wg rosyjskiej
stymulacji KOTSA, pr¹dy TRABERTA, IG 30, IG 50)

� masa¿u klasycznego, limfatycznego i pneumatycznego
� leczenia polem magnetycznym i elektromagnetycznym
� ultrad�wiêkami
� leczenia ok³adami borowinowymi
� krioterapii
� w dziedzinie kinezyterapii dysponujemy: kabin¹ do æwiczeñ w odci¹¿eniu (UGUL), ro-

werkami, atlasem, zestawami do æwiczeñ manualnych wszystkich stawów
� hydroterapii i odnowy biologicznej: masa¿ podwodny, k¹piele (wirowa, pere³kowa,

ozonowa), sauna sucha, sauna parowa, sauna podczerwona, jaccuzi

Zabiegi wykonywane s¹ przez zespó³ fizjoterapeutów pani¹ Renatê Cupek i Barbarê Ku-
kuczkê.
Poradnia rehabilitacyjna zosta³a dostosowana do wymogów unijnych i spe³nia normy
dla osób niepe³nosprawnych.
Dysponuj¹c samochodami terenowymi mo¿emy dojechaæ do pacjenta w ka¿dych warun-
kach.
Wszystkim pacjentom, którzy korzystaj¹ z naszych us³ug serdecznie dziêkujemy za oka-
zane nam zaufanie, a pozosta³ych zapraszamy.

SENIORZY - KLASA A:
02.10.05 Koñczyce Wielkie - KP Trójwie�  4:2

Bramki: Stanis³aw Marekwica - 2
09.10.05 KP Trójwie� - Zab³ocie  1:1

Bramka: Stanis³aw Marekwica
15.10.05 Zebrzydowice - KP Trójwie�  2:3

Bramki: Jaros³aw Byrtus - 2, Grzegorz Kukuczka
23.10.05 KP Trójwie� - Chybie  1:1

Bramka: Andrzej Moje�cik
29.10.05 Drogomy�l - KP Trójwie�  1:0

M£ODZICY I JUNIORZY - LIGA OKRÊGOWA B:
02.10.05 KP Trójwie� - Por¹bka  M - 2:1,  J - 1:2
08.10.05 ¯abnica - KP Trójwie�  M - 3:0,  J - 5:3
15.10.05 Stal Bielsko - KP Trójwie�  M - 4:0,  J - nie grali
23.10.05 KP Trójwie� - £êkawica  M - nie grali, J - 5:2
29.10.05 Wilamowice - KP Trójwie�  M - 1:2,  J - 2:1

Seniorzy meczem w Drogomy�lu zakoñczyli jesienn¹ rundê
spotkañ, juniorzy i m³odzicy ostatni mecz rozegrali w dniu 6 pa�-
dziernika z Milówk¹. Tabele po rundzie jesiennej zamieszczone
bêd¹ w nastêpnym numerze "Naszej Trójwsi".                    J. Kohut

WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH
DO KOÑCA 2005 ROKU

- 02.11. godz. 13.00 � Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³
Podstawowych �O Puchar Wójta Gminy Istebna�

- 11.11. godz. 14.00 � Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t
(Istebna � Goleszów) 19.11. godz. - 9.00. � Halowy turniej siatkówki
szkó³ ponadgimnazjalnych �O Puchar Wójta Gminy Istebna�

- 27.11. godz. 13.00. � Halowy turniej pi³ki no¿nej firm �O
Puchar Wójta Gminy Istebna� (zg³oszenia do turnieju przyjmu-
jemy do dnia 22.11. pod nr. tel. 8556158.

- 03.12. godz. 9.00 � Halowy turniej siatkówki dru¿yn ama-
torskich. -09.12 godz. 9.00 � Halowy turniej pi³ki no¿nej tramp-
karzy i juniorów �O Puchar Prezesa KP Trójwie��

-W ka¿d¹ �rodê 9, 16, 23, 30�11. i 7, 14, 21�12. od godz. 17.00.
Halowa Liga Pi³ki No¿nej �O Puchar Prezesa Firmy KOSTA�.

Wszystkie turnieje odbêd¹ siê na hali gimnazjum w Isteb-
nej, zapraszamy kibiców do odwiedzania hali i dopingowania
naszych dru¿yn. Janusz Waszut

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

PTAKI JESIENI¥
W listopadzie opuszczaj¹ na-

sze okolice ostatnie ptaki wêdrow-
ne gniazduj¹ce u nas: skowronki,
kopciuszki, rudziki, go³êbie grzy-
wacze. Trwaj¹ jeszcze przeloty
ptaków gnie¿d¿¹cych siê w kra-
jach po³o¿onych dalej na pó³no-
cy. Nasze niebo jednak nie pusto-
szeje. Zjawiaj¹ siê na zimowisko lub na d³u¿sze okresowe pobyty
podczas wêdrówki na po³udnie skrzydlaci go�cie, urozmaicaj¹cy
krajobraz. Do drapie¿ników pozostaj¹cych u nas na zimê: myszo³o-
wów zwyczajnych, krogulców, pustu³ek, do³¹czaj¹ myszo³owy w³o-
chate, których lêgowiska le¿¹ na wschód od granic Polski.

Drzewa jarzêbiny, krzewy bzów oga³acaj¹ z owoców stadka
barwnych jemio³uszek i gilów. Oprócz nich licznie pojawiaj¹
siê krzy¿odzioby �wierkowe, szczyg³y, czeczotki, czy¿e. Nad
Olz¹ zatrzymuj¹ siê czaple siwe, pluszcze, zimorodki, krzy¿ówki.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Czy¿
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O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

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

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

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

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

EUROLOKUM 43- 470 ISTEBNA - BESKID 1288

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

BIURO NIERUCHOMO�CI
I DORADZTWA BUDOWLANEGO

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

CENTRUM STOMATOLOGII
RODZINNEJ
Lek. dent. Piotr Ligêza, IAO

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

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

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

FPHU W.R. POD¯ORSKI

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

WIS£A  ul. Kopyd³o 83
Tel. 855 33 67

http: // www.heban.org

Reklamy ❁ Reklamy

WYNAJMÊ POMIESZCZENIA
NA MIESZKANIE LUB DZIA£ALNO�Æ

Istebna Andzio³ówka 771
(budynek za przystankiem PKS)

Kontakt tel. 855 71 43

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

Gminna Spó³dzielnia
"Samopomoc Ch³opska" w Wi�le

oferuje

WYKONANIE PACZEK ORAZ BONÓW
TOWAROWYCH DLA ZAK£ADÓW PRACY

Z OKAZJI NADCHODZ¥CYCH
�WI¥T BO¯EGO NARODZENIA

Zamówienia na paczki mo¿na sk³adaæ
w Hurtowni Artyku³ów Spo¿ywczych

"Ga�dzinka", DH "�wierk", pawilonie ABC
natomiast na bony

w sekretariacie Gminnej Spó³dzielni

tel. 855 26 52    fax 855 28 39



16  l  Nasza Trójwie� LISTOPAD  2005

„ Nasza Trójwie�”  - wydaje URZ¥D GMINY  w Istebnej  Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel.85-56-087 - woj. �l¹skie
Adres strony internetowej Gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzêdu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl

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

Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁

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

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

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

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

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

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH


