
Nasza Trójwie�  l  1GRUDZIEÑ  2004

NR 12 (137) ROK XII         GRUDZIEÑ  2004 r.            ISSN 1506-0470            Nak³ad 1200 egz.            egz. bezp³.

W Ó J T  G M I N Y  I N F O R M U J E Z oZ oZ oZ oZ okkkkkazji zbazji zbazji zbazji zbazji zbli¿aj¹cli¿aj¹cli¿aj¹cli¿aj¹cli¿aj¹cyyyyyccccch siê �wi¹th siê �wi¹th siê �wi¹th siê �wi¹th siê �wi¹t
Bo¿egBo¿egBo¿egBo¿egBo¿ego No No No No Naaaaarrrrrooooodzedzedzedzedzenininininiaaaaa

wszyswszyswszyswszyswszystkim mitkim mitkim mitkim mitkim mieszkeszkeszkeszkeszkañcoañcoañcoañcoañcom naszem naszem naszem naszem naszejjjjj
gggggminminminminminy sk³ay sk³ay sk³ay sk³ay sk³adddddaaaaammmmmy najsey najsey najsey najsey najserrrrrdddddecznieczniecznieczniecznieeeeejszejszejszejszejsze

¿y¿y¿y¿y¿yczeczeczeczeczenininininia zdra zdra zdra zdra zdrooooowywywywywyccccch, ph, ph, ph, ph, pooooogggggooooodddddnnnnnyyyyyccccchhhhh
i wi wi wi wi weso³yeso³yeso³yeso³yeso³yccccch �wi¹t.h �wi¹t.h �wi¹t.h �wi¹t.h �wi¹t.

W NW NW NW NW Nooooowym 2005 rwym 2005 rwym 2005 rwym 2005 rwym 2005 roooooku ¿yku ¿yku ¿yku ¿yku ¿yczymczymczymczymczymyyyyy
wszyswszyswszyswszyswszystkim zdrtkim zdrtkim zdrtkim zdrtkim zdrooooowiwiwiwiwia, pa, pa, pa, pa, pooooommmmmy�lny�lny�lny�lny�lno�co�co�co�co�ci,i,i,i,i,

spe³nispe³nispe³nispe³nispe³nieeeeenininininia ma ma ma ma maaaaarrrrrzeñzeñzeñzeñzeñ
i b³oi b³oi b³oi b³oi b³ogggggos³aos³aos³aos³aos³awiwiwiwiwieñseñseñseñseñstwtwtwtwtwa Bo¿ega Bo¿ega Bo¿ega Bo¿ega Bo¿egooooo.....

WWWWWójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminyyyyy
i Ri Ri Ri Ri Raaaaaddddda Gmina Gmina Gmina Gmina Gminyyyyy

Op³atek
Z bia³ej m¹ki, czystej wody - najbielszy, najcieñszy,najkruchszy. Przy wy-

pieku - wymaga niezwyk³ej cierpliwo�ci i precyzji. Przychowywany - krótko
znosi niesprzyjaj¹ce warunki. Nie lubi, gdy wokól niego za wilgotno lub za
sucho, za zimno, czy za gor¹co. Nie lubi atmosfery zmiennej. Je�li ma prze-
trwaæ - nale¿y o niego dbaæ.

Op³atek wigilijny to bardzo polska tradycja. Gdziekolwiek Polacy szli, nie�li
go ze sob¹. Na dobre, najlepsze i na z³e, najgorsze, ... je�li gdzie� poza Polsk¹
na stole wigilijnym znajduje siê op³atek to znak, ¿e jest w tym domu Polak, lub
kto� serdecznie z Polsk¹ zwi¹zany.

Zwyczaj z pocz¹tku rzadki (najstarsza wzmianka �ród³owa pochodzi z koñca
XVIII wieku) przyj¹³ siê powszechnie w wieku XIX. Wtedy to ju¿ w adwencie
przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia roznosi³ op³atki w imieniu proboszcza orga-
nista lub ko�cielny. Ale równie¿ sam ksi¹dz proboszcz przynosi³ je parafianom
do ich domów podczas sk³adania im duszpasterskiej wizyty - kolêdy.

Op³atek by³ równie¿ obecny w kulturze i obyczajach ludowych. Z op³atków
górale robili wspania³e kule tzw. �wiaty, które przyczepiano na czubku jod³y lub
sosny za wieszonej u pu³apu; z op³atków robiono równie¿ ¿³obek i Pana Jezusa.

Op³atek - chleb Bo¿y - to �wiêto�æ. Zapewnia³ urodzaj, chroni³ byd³o. By³o
ono w stajence w chwili przyj�cia na �wiat Jezusa.

Sapanie krów t³umaczy³o siê na wsi jako odmawianie pacierzy. W czasie
�wi¹t byd³o jest pod specjaln¹ opiek¹, musi byæ syte, zadbane, weso³e. Dostaje
siani, które le¿a³o na stole podczas Wigilii, okruchy z wigilijnej wieczerzy.

W³adys³aw Reymont tak opisa³ zwyczaje: �Jagna po³ama³a op³atek na piêæ
czê�ci i pochylaj¹c siê nad ka¿d¹ krow¹, czyni³a krzy¿ �wiêty miêdzy rogami i
wtyka³a po kawa³ku w gêbulê na szerokie, ostre jêzory.�

Najbielszy, najcieñszy, najkruchszy. Jak chleb - jest wypiekany z m¹ki i
wody. Jak chleb - przeznaczony jest do podzia³u, a wspólne jego spo¿ywanie
jest znakiem przyja�ni. Op³atek jest symbolem jedno�ci jak chleb rozsiany po
polach, a zebrany staje siê jednym.... Biel op³atka przypomina czysto�æ serc.

Przekazywanie sobie mi³o�ci i braterstwa, wzajemne ¿yczenia to pro�ba o te
dary, jakie nam Syn Bo¿y przyniós³, zstêpuj¹c na �wiat z mi³o�ci do ludzi. Do nas.

Przedruk: Katolicki Kalendarz dla Dzieci i M³odzie¿y �Têcza�, 1994 r.

1. Przypominam mieszkañcom o zakazie wysypywania popio³u na wszystkie
kategorie dróg na terenie naszej Gminy
2. W dniu 24 grudnia /wigilia/ Urz¹d Gminy bêdzie nieczynny
3. Przypomina siê, ¿e 15 listopada br. min¹³ termin p³atno�ci podatku od nie-
ruchomo�ci, rolnego i le�nego oraz za wywóz nieczysto�ci.
4. Apelujê do w³a�cicieli samochodów osobowych, by nie parkowali samo-
chodów na chodnikach i poboczach dróg. Utrudnia to od�nie¿anie i zagra¿a
bezpieczeñstwu ruchu drogowego, a tak¿e pieszym.
Uwaga!
Przedsiêbiorcy wpisani do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej przed 1
stycznia 2004 r. zobowi¹zani s¹ do koñca br. do uzupe³nienia wpisów o nu-
mery Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci /PKD/ i numery PESEL

XXX Miêdzynarodowy Bieg Narciarski
o �Istebniañski Bruclik�

Zawody odbêd¹ siê w dniu 30 stycznia 2005 r. (niedziela)
na trasach biegowych COS w Istebnej Kubalonce.

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000, tel. 033 855 65 00

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

Utrzymanie dróg na terenie gminy Istebna w sezonie
zimowym 2004/2005 z wyszczegó³nieniem nastêpuj¹cych

zadañ:
Zadanie 1.
- Droga Istebna Zaolzie (od tartaku po SP nr 2 na Zaolziu i do Pasiek),
- Istebna tartak - Istebna Bystre,
- Istebna Wilcze (od Tartaku do Kowola),
- Istebna Tokarzonka (od Tartaku do Mostu pod Tokarzonk¹),
- Droga dojazdowa do Gimnazjum.
Zadanie 2.
- Droga na Kubalonce - (od Ko�cio³a do Osiedla)
Zadanie 3.
- Droga od Istebnej Centrum - Do Moje�cika wraz z parkingiem
przy domu przedpogrzebowym,

- Droga do OSP i Plac przed OSP Istebna Centrum,
- Parking przed i za budynkiem Gminy.
Zadanie 4.
- Droga Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Zapasieki (Po Szko³ê),
- Droga Jaworzynka Czadeczka - Krê¿elka,
- Plac przy OSP Jaworzynka Centrum.
Zadanie 5.
- Droga Koniaków Legiery - Kosarzyska
- Plac przy OSP Koniaków Centrum i Koniaków Kosarzyska.
Komisja przetargowa w dniach od 10 do 16 listopada 2004 r. wy-
bra³a oferty firm:
Dla zadania 1 i 2: Spó³dzielnia Us³ug i Produkcji, 43-474 Konia-
ków 777
Dla zadania 3: Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczysto-
�ci - Handel Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301
Dla zadania 4: Stolarstwo - Artur Szmek, 43-476 Jaworzynka 560
Dla zadania 5: Us³ugi Le�ne Jan Fiedor, 43-474 Koniaków 477

Wójt, Danuta Rabin

APEL W SPRAWIE BEZPIECZEÑSTWA NA DROGACH
Wojewoda �l¹ski Lechos³aw Jarzêbski
Listopad to miesi¹c tragicznego ¿niwa na drogach województwa �l¹skiego. W tym miesi¹cu w wypadkach drogowych zginê-

³o ju¿ 31, a rannych zosta³o 386 osób. To przera¿aj¹ca statystyka.
Przyczyny tych tragedii s¹ te same: brawura, prowadzenie pojazdów pod wp³ywem alkoholu, nieustêpowanie pierwszeñstwa, wtar-

gniêcia pieszych na jezdnie, z³y stan dróg. Pó�n¹ jesieni¹ zagro¿enie dodatkowo potêguje szybko zapadaj¹cy zmierzch i trudne warunki
atmosferyczne. Intensywne opady deszczu przechodz¹ce w deszcz ze �niegiem, a nastêpnie w �nieg, a tak¿e, silny porywisty wiatr, który
bêdzie powodowaæ zawieje i zamiecie - to prognoza pogody na najbli¿szy weekend. To znak zbli¿aj¹cej siê zimy, która mo¿e d³ugo
potrwaæ. Je�li jako u¿ytkownicy dróg nie bêdziemy zachowywaæ ostro¿no�ci, znów ¿niwo �mierci i kalectwa bêdzie wielkie.

Apelujê wiêc do wszystkich kierowców o ostro¿no�æ, rozwagê, a przede wszystkim o zdrowy rozs¹dek w trakcie poruszania siê!
B¹d�my widoczni. Zachowujmy siê odpowiedzialnie. Zainteresujmy siê bezpieczeñstwem naszych dzieci!

Apelujê do s³u¿b drogowych. Zadbajcie, aby stan naszych dróg umo¿liwia³ nam bezpieczne poruszanie siê. Zadbajcie o ich nale¿yte
o�wietlenie i oznakowanie, szczególnie tam, gdzie prowadzone s¹ prace remontowe.

Apelujê do s³u¿b porz¹dkowych, szczególnie do funkcjonariuszy Policji, o bezwzglêdne egzekwowanie zasad ruchu drogowego od
wszystkich u¿ytkowników, ze szczególnym uwzglêdnieniem zasad bezpiecznego poruszania siê rowerzystów i pieszych.

Niechaj przy wigilijnym stole nie zabraknie nikogo z nas z powodu tragicznego zdarzenia drogowego!           Lechos³aw Jarzêbski

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
kategorii powiatowej i wojewódzkiej

w powiecie cieszyñskim w sezonie 2004/2005
W sezonie zimowym 2004/2005 od�nie¿anych bêdzie 367 km

dróg powiatowych i 96 km dróg wojewódzkich. W kategorii dróg
powiatowych 218 km utrzymywanych bêdzie przez miasta i gminy
na podstawie porozumieñ zawartych z Zarz¹dem Powiatu Cieszyñ-
skiego. Natomiast Powiatowy Zarz¹d Dróg Publicznych w Cieszy-
nie bêdzie utrzymywa³ 149 km dróg powiatowych i 96 km dróg
wojewódzkich. W ramach powierzonego zarz¹dzania drogami po-
wiatowymi w granicach miast Cieszyna, Skoczowa, Strumienia,
Ustronia i Wis³y zimowe utrzymanie bêd¹ prowadzi³y samorz¹dy
lub wykonawcy wybrani w wyniku przetargu. Koordynacjê i utrzy-
manie dróg powiatowych zamiejskich w gminach Skoczów, Stru-
mieñ i Brenna bêd¹ tej zimy prowadzi³y samorz¹dy.

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

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Iwona Marczyk-Klepczyñska

Jednostka odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg woje-
wódzkich i powiatowych:

drogi wojewódzkie 937, 938, 941, 942, 943
drogi powiatowe w granicach Gmin: Chybie, Dêbowiec, Goleszów,

Ha¿lach, Istebna, Zebrzydowice: Firma Transportowo-Us³ugowo-
Handlowa MIROTRANS 43-476 Jaworzynka 727, tel. 855 50 14.

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

GMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUM
INFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJI

Realizowany od grudnia 2003 projekt: Gminne Centrum In-
formacji sfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej przy wspó³udziale Urzêdu Gminy w Istebnej dobieg³
koñca w dniu 30 listopada. W ci¹gu tego okresu z oferty Cen-
trum skorzysta³o 8098 osób - w tym w miesi¹cu listopadzie 761.

Gminne Centrum Informacji nie koñczy jednak dzia³alno�ci
i przez najbli¿szy rok funkcjonowaæ bêdzie nadal, chocia¿ na
zmienionych zasadach i w innych godzinach.

Zwi¹zane z tym informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Cen-
trum, jak te¿ pod numerem telefonu-85561 58.

W tym miesi¹cu planowane jest w siedzibie Centrum w Isteb-
nej spotkanie z przedstawicielami Urzêdu Pracy w Cieszynie
oraz innych Gminnych Centrów Informacji z naszego powiatu
w celu wymiany do�wiadczeñ z dotychczasowej dzia³alno�ci, a
tak¿e opracowanie planów na przysz³o�æ.

Informacja na temat dzia³alno�ci Naszego Centrum w 2005
r. zamieszczona zostanie w nastêpnym, styczniowym numerze
�Naszej Trójwsi�.

J. Kohut
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U c h w a ³ a Nr XXIV/180/2004/
Rady Gminy Istebna

z dnia 11 pa�dziernika 2004.
w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2004

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 ze zm.)

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

Przyznaje siê wyró¿nienie Laurem Srebrnej Cieszynianki 2004 Panu
Zbigniewowi Wa³achowi, zamieszka³emu w Istebnej Nr 725

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie
Jego praca zawodowa i spo³eczna �ci-

�le zwi¹zana jest z zainteresowaniem
muzyk¹, budow¹ instrumentów ludowych
i folklorem.

Pracuje jako instruktor gry na instru-
mentach ludowych w Gminnym O�rodku
Kultury w Istebnej. Jednak najwiêcej cza-
su zajmuje mu praca spo³eczna.

W 1984 roku utworzy³ znan¹ do dzi�
w kraju i poza jego granicami kapelê �Wa-
³asi�. Kierowana przez Niego kapela mo¿e
pochwaliæ siê niezliczonymi i bardzo udanymi koncertami. Wiele z nich
mia³o charakter wy³¹cznie charytatywny. Do najwa¿niejszych koncer-
tów w ostatnim okresie czasu nale¿y zaliczyæ: uczestnictwo w Targach
Turystycznych w Mediolanie, udzia³ w VI i VII �wiatowych Rekolek-
cjach Lud�mierskich, Promocja Polski i naszego regionu na Targach
Turystycznych w Brukseli i Luksemburgu przed wej�ciem Polski do
Unii Europejskiej (jako jedyni z Polski), udzia³ w �wiatowym Festi-
walu Muzyki Ulicznej w Ferrarze wystêpy na Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu w Sri Lance, wiele wystêpów w krajach naszych po³udniowych
s¹siadów oraz na Wêgrzech i w Rumunii. Poszukuj¹c nowych pomy-
s³ów reaktywowa³ jako pierwszy ruch pasterski, nawi¹zuj¹c do starych
tradycji pasterskich na naszym terenie. Zorganizowa³ widowiskowy �Re-
dyk�, który cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem. Jest jednym z wspó³-
organizatorów corocznych Miêdzynarodowych Spotkañ Gajdoszy i
Dudziarzy na Stecówce, uczestniczy prawie we wszystkich imprezach
organizowanych na terenie Gminy Istebna tworz¹c w ten sposób wspa-
nia³¹ oprawê. Pan Wa³ach oprócz gry na instrumentach komponuje
utwory. Sam buduje instrumenty ludowe: gajdy, skrzypce, gê�le, al-
tówki oraz instrumenty pasterskie trombity, fujary i piszcza³ki.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dydaktyczno-wychowawcze osi¹-
gniêcia Zbigniewa Wa³acha. Jako instruktor gry na instrumentach lu-
dowych zaskarbi³ sobie sympatiê wielu uczniów, najlepsi z nich zrobili
karierê w ró¿nych zespo³ach i kapelach. Szkolenie nowych pokoleñ
trwa i cieszy siê du¿ym zainteresowaniem.

Dorobek artystyczny, spo³eczna s³u¿ba i niesienie rado�ci innym,
wielkie zaanga¿owanie w promowaniu i rozs³awianiu naszej rodzimej
kultury w kraju i za granic¹ oraz pielêgnowanie tradycji ludowej poprzez
edukacjê m³odych pokoleñ w pe³ni uzasadnia przyznanie wyró¿nienia.

Od red. O kapeli �Wa³asi� pisali�my w numerze kwietniowym
�Naszej Trójwsi�.

1. W dniu 25.10.2004 roku na Pustkach zatrzymany zosta³ miesz-
kaniec Koniakowa, który kierowa³ samochodem osobowym marki
Volkswagen Golf znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

2. W dniu 27.10.2004 roku na Tartaku funkcjonariusze Stra¿y
Granicznej zatrzymali mieszkañca Koniakowa prowadz¹cego samo-
chód osobowy marki Mercedes w stanie nietrze�wo�ci.

3. W dniu 29.10.2004 roku na Krzy¿owej dosz³o do wypadku
drogowego. Kieruj¹cy samochodem marki Volkswagen Golf miesz-
kaniec Istebnej uderzy³ w samochód Ford Escort. Dwie osoby z For-
da zosta³y lekko ranne.

4. W okresie od 29.10.2004 roku od 1.11.2004 roku ze szkó³ki
le�nej na Wyrchczadeczce w Jaworzynce nieznany do tej pory sprawca
dokona³ kradzie¿y znacznej ilo�ci aluminiowych rur s³u¿¹cych do na-
wadniania upraw w okresie wiosenne - letnim. Czê�æ skradzionych
rur odnaleziona zosta³a nad potokiem Czadeczka. Rury by³y pociête,
zapakowane w jutowe worki i przygotowane do wyniesienia.

5. W dniu 01.11.2004 roku na Oleckach w tzw. �galandrach� za-
trzymany zosta³ mieszkaniec Istebnej, który prowadzi³ samochód oso-
bowy marki Fiat 126p znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

6. W dniu 08.11.2004 roku na Zapasiekach zatrzymano miesz-
kañca Jaworzynki prowadz¹cego samochód osobowy marki Fiat I26p
w stanie nietrze�wo�ci.

7. Tego samego dnia zatrzymano mieszkañca Jaworzynki bê-
d¹cego w rodzinnej miejscowo�ci na tzw. niepowrocie z zak³adu
karnego.

8. W dniu 9.11.2004 roku zatrzymano mieszkañca Jaworzynki
poszukiwanego przez S¹d w Cieszynie celem odbycia kary pozba-
wienia wolno�ci.

9. W dniu 12.11.2004 roku na Ochodzitej ko³o �Jarz¹bka� do-
sz³o do gro�nego wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem oso-
bowym marki Volkswagen Golf mieszkaniec Koniakowa podczas jaz-
dy w kierunku centrum uderzy³ w drzewo, a nastêpnie samochód kil-
kana�cie razy kozio³kowa³ zatrzymuj¹c siê parê metrów nad nieczyn-
nym obecnie kamienio³omem. Zarówno kierowca, jak i pasa¿erka sa-
mochodu zostali przewiezieni do Szpitala �l¹skiego w Cieszynie z
podejrzeniami wstrz¹su mózgu i ran ciêtych skóry g³owy.

Nale¿y podkre�liæ, i¿ czynnej pomocy podczas oglêdzin miejsca
udzielili Policji stra¿acy - ochotnicy z OSP Koniaków - Centrum,
którzy doskonale o�wietlili miejsce zdarzenia oraz zabezpieczyli sa-
mochód przed stoczeniem siê w przepa�æ.

10. W dniu 16.11.2004 roku w Koniakowie zatrzymany zosta³
mieszkaniec tej samej miejscowo�ci poszukiwany przez Prokuraturê
Rejonow¹ w Cieszynie celem wykonania z jego udzia³em czynno�ci
procesowych.

11. W dniu 17.11.2004 roku na Kubalonce funkcjonariusze Stra-
¿y Granicznej zatrzymali mieszkañca Istebnej, który kierowa³ samo-
chodem marki Volkswagen Bus znajduj¹c siê przy tym w stanie nie-
trze�wo�ci.

12. W dniu 21.11.2004 roku na Andzio³ówce kieruj¹cy samo-
chodem Volkswagen Caddy mieszkaniec Kamesznicy potr¹ci³ pie-
szego, którym okaza³ siê istebnianin. Pieszy z obra¿eniami cia³a zo-
sta³ przewieziony do Szpitala �l¹skiego w Cieszynie na obserwacjê.

13. W dniu 23.11.2004 roku na S³owioczonce przewracaj¹ce siê
drzewo przygniot³o samochód osobowy marki Peugeot 2U6, którym
porusza³ siê przedstawiciel handlowej firmy budowlanej z wojewódz-
twa mazowieckiego. Ranny z obra¿eniami g³owy i krêgów szyjnych
zosta³ przewieziony do Szpitala �l¹skiego w Cieszynie.

14. W dniu 23.11.2004 roku na Tartaku kieruj¹cy samocho-
dem marki Fiat Tipo mieszkaniec Jaworzynki znajduj¹cy siê przy
tym w stanie nietrze�wo�ci doprowadzi³ do kolizji drogowej z sa-
mochodem marki Volkswagen Transporter kierowanym przez
mieszkañca Istebnej.

Opracowa³:
aspirant Leszek Bujok

Kronika  PolicyjnaLaur Srebrnej Cieszynianki 2004 dla
Zbigniewa Wa³acha

11 listopada 2004 r. w �wiêto Niepodleg³o�ci w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza w Cieszynie odby³a siê uroczysta sesja rad miast i
gmin powiatu Cieszyñskiego, na której wrêczono z³ote i srebrne
Cieszynianki. W tym roku Laur Srebrnej Cieszynianki uchwa³¹ Rady
Gminy Istebna otrzyma³ Zbigniew Wa³ach. Poni¿ej drukujemy
Uchwa³ê Rady Gminy wraz z uzasadnieniem.
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RADA GMINY UCHWALI£A lllll RADA GMINY UCHWALI£A
W dniu 26 listopada br. odby³a siê XXV Sesja Rady Gminy

w Istebnej, obradom której przewodniczy³ Pan Józef Micha-
³ek Przewodnicz¹cy Rady Gminy.

Na sesji podjêto uchwa³y w sprawie:
- podatków i op³at lokalnych na 2005 rok
- w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2004
- w sprawie okre�lenia szczegó³owych warunków przyznawa-

nia i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opie-
kuñcze oraz zasad zwalniania od op³at i trybu ich pobierania

- w sprawie utrzymania czysto�ci i porz¹dku w Gminie Istebna
- w sprawie zaci¹gniêcia kredytu pomostowego
- w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki
- w sprawie op³at za korzystanie z domu przedpogrzebowego
- w sprawie ustalenia op³aty za korzystanie z szaletów publicznych.
Poni¿ej publikujemy uchwa³y podatkowe na 2005 rok.

Uchwa³a  Nr XXV/189/2004
Rady Gminy Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na

rok 2005 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 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20
lipca 2002 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje:
§ 1

Stawki podatku od nieruchomo�ci wynosz¹ rocznie:
1. Od budynków lub ich czê�ci:
a/ mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej 0,54z³
b) piwnic od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,50 z³
c/ gara¿y w budynkach mieszkalnych od 1m2 powierzchni

u¿ytkowej 0,54z³
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 8,37 z³
g/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej 3,61 z³

h/ pozosta³ych budynków za 1m2 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 grun-
tów od 1m2 powierzchni 0,63z³

b/ pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,52 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

kultury,
3) budynki gospodarcze lub ich czê�ci w których prowa-

dzona 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 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Józef   Micha³ek

Uchwa³a  Nr XXV/190/2004
Rady Gminy  Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków

transportowych na rok 2005
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 ze zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20

lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718).

Rada Gminy Istebna
uchwala , co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rod-

ków transportowych na rok 2005
1. od samochodu ciê¿arowego  dopuszczalnej masie ca³-

kowitej w tonach:
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   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

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  -
350,00 z³

6. od przyczepy lub naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podat-
nika podatku rolnego, posiadaj¹cego ³¹cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sza ni¿ 12 t
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§ 2
Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:
- pojazdy Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych s³u¿¹ce do ochro-

ny przeciw po¿arowej,
- pojazdy Urzêdu Gminy przeznaczone na potrzeby admini-

stracji samorz¹dowej oraz o�wiaty.

§ 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 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Józef   Micha³ek

Uchwa³a  Nr XXV/191/2004
Rady Gminy Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005
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 ze  zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych 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 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek

Uchwa³a  Nr XXV/192/2004
Rady Gminy  Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie op³aty administracyjnej na 2005 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. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (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 Istebna uchwala, co nastêpuje
§ 1

Wprowadza siê na terenie gminy Istebna op³aty administra-
cyjne od czynno�ci nie objêtych przepisami o op³acie skarbowej.

§ 2
Op³ata administracyjna wynosi:
1) za wypis z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy 70,00 z³
2) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy 30,00 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 2005r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Józef Micha³ek
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Uchwa³a  Nr XXV/193/2004
Rady Gminy  Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie wysoko�ci op³aty targowej na rok 2005 oraz za-

rz¹dzenia 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 lokal-
nych (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 niektó-
rych 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 przemys³owych
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

Uchwa³a  Nr XXV/194/2004
Rady Gminy  Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie wysoko�ci stawki op³aty miejscowej na rok 2005

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 op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze 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 Bielskiego z dnia 2 lutego 1998r. w sprawie ustalenia
miejscowo�ci w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj.
Bielskiego Nr 2 poz.14)

Rada Gminy w Istebnej uchwala , co nastêpuje:
§ 1

Dzienna stawka op³aty miejscowej od osób fizycznych przeby-
waj¹cych na terenie gminy Istebna w grupach niezorganizowanych
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych szkoleniowych lub tury-
stycznych wynosi:

1) dla dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y (w tym studentów) oraz
emerytów rencistów i kombatantów 0,80 z³

2) dla pozosta³ych osób 1,50 z³
§ 2

1. Osoby, od których nale¿na jest op³ata miejscowa zobowi¹za-
ne 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 fi-
zyczne �wiadcz¹ce us³ugi w zakresie zakwaterowania /domy wcza-
sowe, hotele , motele, pensjonaty , pokoje go�cinne, pola namioto-
we/ 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 pra-
cownicy Urzêdu Gminy. Osoby te uiszczaj¹ op³atê miejscow¹ w ka-
sie 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 wp³aca-
j¹ do kasy Urzêdu w terminie od 5-go dnia ka¿dego miesi¹ca za
miesi¹c ubieg³y.

§ 2
1. Osoby prowadz¹ce sprzeda¿ zobowi¹zane s¹ do obliczania i

uiszczania bez wezwania z góry op³aty do r¹k inkasenta w dniu
dokonywania sprzeda¿y.

2. Inkasentami mog¹ byæ so³tysi wsi oraz inne osoby wyzna-
czone przez Wójta.

3. Ustala siê wynagrodzenie z tytu³u inkasa w wysoko�ci 20%
zainkasowanych kwot.

4. Inkasenci ,o którym mowa w ust.2 zobowi¹zani s¹ do rozli-
czania zainkasowanych kwot z Urzêdem Gminy za okresy miesiêcz-
ne w terminie do 5 ka¿dego miesi¹ca z zastrze¿eniem i¿ rozliczenie
za grudzieñ dokonywane jest do 31.12.2005r.

5. Na pobran¹ op³atê targow¹ inkasenci wydaj¹ pokwitowanie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹ obo-
wi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Józef  Micha³ek

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

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹ obo-
wi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Józef Micha³ek

Uchwa³a Nr XXV /196/ 2004
Rady Gminy Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utrzymania czysto�ci i po-

rz¹dku w Gminie Istebna.
Na podstawie art. 4 pkt 1 - 5 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze-

�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje

§ 1
W uchwale nr XXX/172/97 z dnia 24 czerwca 1997 r  w spra-

wie utrzymania czysto�ci i porz¹dku w Gminie Istebna
1.   w § 1 ust. 3  otrzymuje brzmienie: �3.Ustala siê stawki op³at

za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych obci¹¿a-
j¹cych w³a�cicieli nieruchomo�ci nie dokumentuj¹cych wykonania
obowi¹zków, o których mowa w § 1 pkt. 3 w wysoko�ci miesiêcznie:

1) od mieszkañca - 1,30 z³,
2) od budynku mieszkalnego wykorzystywanego okresowo w

tym letniskowego -  6,00 z³
3) od przedsiêbiorcy:
a) niezatrudniaj¹cego innych osób - 6,00 z³,
b) zatrudniaj¹cego inne osoby w liczbie
- do 3 osób w³¹cznie - 8,00 z³,
- od 4 do 5 osób - 10,00 z³,
- 6 i wiêcej osób - 12,00 z³.�
                                 § 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od pierwszego dnia miesi¹ca nastê-

puj¹cego po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa �l¹skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Józef Micha³ek
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Uchwa³a Nr XXV/ 202/2004
Rady Gminy Istebna

z dnia  26 listopada 2004 r.
w sprawie op³at za korzystanie z domu przedpogrzebowego.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9,poz.43 ze zm./
Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Op³aty za korzystanie z miejsca na trumnê w domu przedpo-

grzebowym wynosz¹
a/  w ch³odni  -  25, - z³ za dobê
b/  w pomieszczeniu do wykonywania ceremonii pogrzebowych  - 25, - z³

§ 2
Op³atê pobiera zak³ad pogrzebowy wykonuj¹cy us³ugi zwi¹za-

ne z chowaniem zmar³ych na cmentarzach w Gminie Istebna, z któ-
rym Gmina zawar³a umowê na u¿ywanie domu pogrzebowego.
Pobrane op³aty stanowi¹ przychód tego zak³adu.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Traci moc uchwa³a Nr XIX/158/2000 Rady Gminy w Istebnej z

dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie op³at za korzystanie z domu
przedpogrzebowego.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef  Micha³ek

Uchwa³a Nr XXV /204 /2004
Rady Gminy Istebna

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia op³aty za korzystanie z szaletów publicznych
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o

gospodarce komunalnej /Dz. U. z  1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm./
Rada Gminy Istebna postanawia, co nastêpuje

§ 1
Op³ata za korzystanie z szaletów publicznych Gminy Istebna

wynosi -1,00 z³ § 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef  Micha³ek

KOMUNIKAT DLA W£A�CICIELI
GOSPODARSTW ROLNYCH

Z dniem 1 stycznia 2004 roku wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia
22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. nr 124 poz.
1152). Kontynuuj¹c rozwi¹zania prawne funkcjonuj¹ce od 1990.
ustawa uznaje za ubezpieczenia obowi¹zkowe miêdzy innymi:

- ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej rolników z ty-
tu³u posiadania gospodarstwa rolnego,

- ubezpieczenie budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodar-
stwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych.

Rolnik, który nie dope³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubez-
pieczenia okre�lonego w ustawie bêdzie musia³ wnie�æ dodatkow¹
op³atê, której wysoko�æ wynosi:: w ubezpieczeniu OC rolników
równowarto�æ w z³otych 30 euro; w ubezpieczeniu budynków rol-
niczych - równowarto�æ w z³otych 100 euro.

Spe³nienie obowi¹zku ubezpieczenia ustala siê na podstawie
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.             Anna Waszut

Co rolnik wiedzieæ powinien!
Podobno bie¿¹ce sonda¿e wskazuj¹, ¿e obecnie w Polsce oko-

³o 75% ludno�ci jest zadowolona, ¿e wst¹pili�my do UE.
Wp³yw na ten wynik maj¹ na pewno dop³aty bezpo�rednie dla

rolników, które nastrajaj¹ wiêkszo�æ zainteresowanych optymistycz-
nie daj¹c dodatkowy wp³yw do bud¿etu domowego.

Jak to jednak w ¿yciu bywa, aby istnia³y one nadal w naszym
kraju rolnicy musz¹ siê dostosowaæ do obowi¹zuj¹cego obecnie
prawa zwi¹zanego z gospodarstwem rolnym i to niezale¿nie od tego
czy korzystali z dop³at, czy nie!.

Nieznajomo�æ prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialno�ci, która
obowi¹zuje wszystkich, zatem dzi� pragnê przybli¿yæ Pañstwu
Ustawê z dnia 12 lipca 19995 r. o ochronie ro�lin uprawnych. (Dz.
U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1398)

Art. 37 tej ustawy mówi:
1. �rodki ochrony ro�lin na terenie otwartym stosuje siê:
1) sprzêtem naziemnym je¿eli;
a) prêdko�æ wiatru nie przekracza 3 m/s
b) miejsce stosowania �rodka ochrony ro�lin jest oddalone

co najmniej 5 m od dróg publicznych i co najmniej 20 m od
budynków mieszkalnych i zabudowañ inwentarskich, pasiek,
plantacji ro�lin zielarskich, ogrodów dzia³kowych, rezerwatów
przyrody, parków narodowych, stanowisk ro�lin objêtych
ochron¹ gatunkow¹, wód powierzchniowych oraz od granicy
wewnêtrznego terenu ochrony strefy po�redniej �róde³ i ujêæ
wody!

Oznacza to, ¿e pod ¿adnym pozorem nie wolno w tych miej-
scach wykonywaæ oprysków! Trzeba pamiêtaæ, ¿e obecnie bardzo
wiele osób choruje na alergie, tote¿ oprysk taki mo¿e spowodowaæ
reakcjê uczuleniow¹!

Równie¿ zagro¿enie dla pszczó³ jest bardzo du¿e, a jest ich coraz
mniej.

Ustawa ta w art. 50 mówi o odpowiedzialno�ci karnej
1. Kto:
15) stosuje �rodki ochrony w sposób niezgodny z etykiet¹ - in-

strukcj¹ stosowania lub obowi¹zuj¹cymi zasadami ich stosowania
(art. 29 oraz art. 37) - podlega karze aresztu albo karze grzywny.

Dla pe³niejszego wyja�nienia sprawy dodaæ trzeba, i¿ art. 29
stanowi:

1. �rodki ochrony ro�lin mo¿na stosowaæ wy³¹cznie do celów
okre�lonych w etykiecie - instrukcji stosowania i �ci�le wed³ug
podanych w niej zaleceñ w taki sposób, aby nie dopu�ciæ do zagro-
¿enia zdrowia ludzi, zwierz¹t i ska¿enia �rodowiska oraz uwzglêd-
niaj¹c w pierwszej kolejno�ci biologiczne, hodowlane i agro-
techniczne metody ochrony ro�lin, które pozwalaj¹ ograniczyæ
stosowanie chemicznych �rodków ochrony ro�lin do niezbêdne-
go minimum.

Nie wystarczy wiêc tylko u¿ywaæ maski ochronnej aby zabez-
pieczyæ samego siebie, ale trzeba równie¿ chroniæ innych i postê-
powaæ wed³ug tej zasady!

Do czego jeszcze rolnik jest zobowi¹zany?
Powinien prowadziæ ewidencjê zabiegów ochrony ro�lin, która

powinna obejmowaæ ro�liny, produkty ro�linne lub przedmioty,
powierzchnie, na których wykonano zabiegi, terminy ich wykona-
nia oraz nazwy �rodków ochrony i ich dawki.

Ewidencja powinna byæ przechowywana co najmniej przez
4 lata od dnia zabiegu.

(Art. 37 Ustawy o ochronie ro�lin uprawnych z dnia 12 lipca
1995 r. / Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 751 z pó�niejszymi zmianami).

Kiedy jednak co� z³ego siê nam stanie trzeba szybko szukaæ
fachowej pomocy w �rodowiskach toksykologicznych.

Najbli¿sze z nich to: Sosnowiec (032) 266 11 45
Kraków (012) 411 99 99 (dok. na str. 9)
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REJESTRACJA CI¥GNIKÓW
�SAM�

W pa�dziernikowym numerze �Naszej Trójwsi� zamieszczono
odpowied� Starosty Cieszyñskiego na pismo Urzêdu Gminy w spra-
wie rejestracji ci¹gników rolniczych w³asnej konstrukcji. W zwi¹zku
ze zmian¹ przepisów, drukujemy poni¿ej informacje na ten temat.

Informujê, ¿e w dniu dzisiejszym wchodzi w ¿ycie rozporz¹dze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 22 pa�dziernika 2004 r. w sprawie
badañ zgodno�ci pojazdów zabytkowych i pojazdów marki �SAM�
z warunkami technicznymi (Dz.U. Nr 238, póz. 2395), które upo-
wa¿nia równie¿ do przeprowadzania badañ technicznych okrêgowe
stacje kontroli pojazdów oraz te z podstawowych stacji kontroli po-
jazdów które posiadaj¹ odpowiednio poszerzony zakres uprawnieñ.

Badanie takie jest podstaw¹ rejestracji pojazdu.
Wzór wniosku o przeprowadzenie badania a tak¿e za�wiadcze-

nia, które wystawia stacja kontroli pojazdów stanowi¹ za³¹czniki do
w/w rozporz¹dzenia.

Powy¿sze badanie musi byæ wykonane nie tylko zgodnie z w/w
rozporz¹dzeniem ale równie¿ zgodnie z ustaw¹ z dnia 20.06.1997 r.
prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 58, póz. 515 z
pó�n. zm.) a w szczególno�ci art. 66 i 66a, 68 oraz 83 a tak¿e rozpo-
rz¹dzeñ Ministra Infrastruktury:

- z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojaz-
dów oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa¿enia (Dz.U. z 2003 r. Nr
32, póz. 262 z pó�niejszymi zmianami),

- z dnia 16.12.2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadza-
nia badañ technicznych pojazdów oraz dokumentów stosowanych
przy tych badaniach (Dz.U. Nr 227.poz.2250).

Osoby zainteresowane zarejestrowaniem pojazdu marki �SAM�
powinny:

1. zg³osiæ siê do wydzia³u komunikacji Starostwa Powiatowego w
Cieszynie z wnioskiem o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu
czyli numerów ramy i ewentualnie silnika,

2. zg³osiæ siê do stacji kontroli pojazdów z wnioskiem o przepro-
wadzenie badania zgodno�ci pojazdu marki �SAM� z warunkami
technicznymi oraz nabicie numerów,

3. zg³osiæ siê do wydzia³u komunikacji Starostwa Powiatowego w
Cieszynie z wnioskiem o rejestracjê pojazdu marki �SAM�. Do
wniosku nale¿y do³¹czyæ:

a) za�wiadczenie o przeprowadzonym badaniu wraz z dokumen-
tem identyfikacyjnym zbadanego pojazdu marki �SAM�,

b) dowód  w³asno�ci  silnika.  W  przypadku  silnika  z  pojazdu
zarejestrowanego w Polsce - umowa kupna lub faktura z po�wiad-
czeniem danych silnika z urzêdu w którym pojazd z tym silnikiem
by³ zarejestrowany. W przypadku silnika pochodz¹cego z zagranicy
- dowód zakupu z t³umaczeniem a z krajów pozaunijnych - dodatko-
wo odprawa celna.

c) o�wiadczenie, ¿e pojazd jest konstrukcj¹ w³asn¹ i zosta³ wyko-
nany z w³asnych materia³ów oraz, ¿e zosta³ wyprodukowany w ilo-
�ci jednej sztuki rocznie.

Pojazdy typu �SAM� niekoniecznie musz¹ byæ wy³¹cznie ci¹gni-
kami rolniczymi ale w zale¿no�ci od ich budowy mog¹ byæ zakwali-
fikowane miêdzy innymi jako samochód ciê¿arowy lub np. tzw. czte-
roko³owi ec. Je�li natomiast pojazd posiada konstrukcyjne ograni-
czenie prêdko�ci jazdy do 25 km/h - jest pojazdem wolnobie¿nym.
Pojazd taki nie mo¿e zostaæ zarejestrowany ale je�li spe³nia wyma-
gania okre�lone w art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym i jest
ubezpieczony � mo¿e równie¿ byæ zgodnie z prawem uczestni-
kiem ruchu drogowego.

Nale¿y dodaæ, ¿e je�li tylko pojazd jest sprawny technicznie, po-
prawnie skonstruowany i ma udokumentowane pochodzenie silni-
ka, to za³atwienie spraw formalnych zwi¹zanych z przegl¹dem i re-
jestracj¹powinno byæ ³atwiejsze ni¿by siê to na pierwszy rzut oka
wydawa³o.              Starosta, Witold Dzier¿awski

ZASADY UDOSTÊPNIANIA LASU
Beskidy to chyba najbardziej zaludnione góry w Europie z bardzo

prê¿nie rozwijaj¹cym siê na tym obszarze przemys³em turystycznym. Be-
skidzkie lasy na terenie miasta Wis³a i gminy Istebna nadzorowane s¹ przez
Nadle�nictwo Wis³a, wraz ze wszystkimi walorami historycznymi i przy-
rodniczymi. Wspaniale udostêpnione przez liczne drogi, �cie¿ki, wytyczo-
ne szlaki turystyczne, s¹ celem wypraw pieszych grup zorganizowanych i
indywidualnych. Jednak niestety czêsto w sposób sprzeczny z prawem wy-
korzystywane do organizowania ró¿norakich imprez rekreacyjnych.

W zwi¹zku z nasilaj¹cym siê ruchem pojazdów silnikowych oraz
konnych na drogach le�nych, Nadle�nictwo Wis³a informuje, ¿e zgod-
nie z art. 29  Ustawy o lasach z dnia 28 wrze�nia 1991r. /
Dz.U.91.101.444/

�Ruch pojazdem silnikowym, zaprzêgowym i motorowerem w lesie
dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami le�nymi
jest dozwolony tylko wtedy, gdy s¹ one oznakowane drogowskazami do-
puszczaj¹cymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszaj¹-
cych siê pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami le�nymi wy-
znaczonymi przez nadle�niczego.�

Id¹c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszego regionu, uzna-
nego turystycznie i rekreacyjnie, pocz¹wszy od dnia 01.01.2005r. Nad-
le�nictwo Wis³a postanowi³o uregulowaæ sprawê organizacji kuligów
na drogach le�nych. W zwi¹zku z tym wozacy, którzy maj¹ zamiar or-
ganizowaæ kuligi , winni zg³osiæ siê w Nadle�nictwie Wis³a, celem pod-
pisania umowy korzystania z dróg le�nych i uiszczenia op³aty okreso-
wej. Tylko ta forma legalizacji kuligu bêdzie dawaæ prawo do wjazdu
na drogê le�n¹. Powy¿sze bêdzie kontrolowane przez S³u¿bê Le�n¹, a
�dzikie� kuligi bêd¹ karane i wypraszane z tych dróg..

U¿ytkownicy pojazdów silnikowych , a szczególnie typu motocross,
czteroko³owce czy skutery �nie¿ne nie maj¹ prawa wjazdu na tereny
le�ne, nie wy³¹czaj¹c dróg le�nych, szlaków zrywkowych i turystycz-
nych nawet je�li nie s¹ one oznakowane znakami zakazu, obowi¹zuje
równie¿ zakaz ruchu.

Ponadto informujemy, ¿e zgodnie z w/w ustaw¹, sta³ym zakazem
wstêpu / równie¿ pieszych/ objête s¹ lasy stanowi¹ce:

1. uprawy le�ne do 4 m wysoko�ci, 2. powierzchnie do�wiadczalne
i drzewostany nasienne, 3. ostoje zwierz¹t, 4. �ródliska rzek i potoków,
5. obszary zagro¿one erozj¹

�Nadle�niczy wprowadza okresowy zakaz wstêpu do lasu stanowi¹-
cego w³asno�æ skarbu pañstwa w razie gdy: 1. wyst¹pi³o zniszczenie albo
znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa le�nego, 2.
wystêpuje du¿e zagro¿enie po¿arowe, 3. wykonywane s¹ zabiegi gospo-
darcze zwi¹zane z hodowl¹, ochron¹ lasu lub pozyskaniem drewna�.

Pomimo wszystkich tych zakazów, maj¹cych przede wszystkim na
celu ochronê naszej niezwyk³ej przyrody, zapraszamy do odwiedzania
naszych lasów przez wszystkich, którzy potrafi¹ doceniæ i uszanowaæ
ich piêkno i walory.

Stra¿  Le�na Nadle�nictwo Wis³a

Tyle o ustawie o ochronie ro�lin, my�lê, ¿e te informacje po-
winny Pañstwa zainteresowaæ, poniewa¿ musimy j¹ przestrzegaæ,
a wielu rolników nawet  nie wie o jej istnieniu!

A teraz plany na rok 2005
W zwi¹zku z tym, ¿e przypuszczalnie w przysz³ym roku z do-

p³at bezpo�rednich bêdzie chcia³o skorzystaæ wielu rolników, któ-
rzy nie zrobili tego poprzednio zamierzam zorganizowaæ szkolenie
dot. tego problemu w okresie zimowym.

Szkoleniami bêdzie objêta równie¿ tematyka �kwotowania pro-
dukcji mleka� oraz �Polski Kodeks dobrej praktyki rolniczej�.

Tych, którzy zainteresowani s¹ wyjazdami seminaryjnymi in-
formujê, ¿e planujê wiosenny wyjazd na wystawê ogrodnicz¹, a
jesieni¹ na POLAGRÊ do Poznania.

Poniewa¿ zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok 2005
pragnê na zakoñczenie ¿yczyæ wszystkim Rolnikom naszej Gminy do-
brych plonów, a tak¿e zdrowia i powodzenia w ¿yciu osobistym.

st. specj. d/s rolnych Maria Szotkowska - ODR - Rejon Cieszyn
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I  BESKIDZKA  INTEGRACJA  SZTUKI  ISTEBNA  2004
Jan i Bo¿ena Kukuczka zorganizowali w dniach 18.09 do 02.10.2004 I Beskidzkie Integracje Sztuki Istebna 2004.
Celem by³o pokazanie uzale¿nieñ od folkloru i plastyki, muzyki, literatury i filmu jako wewnêtrznej potrzeby cz³owieka od

czasów najdawniejszych po dzieñ dzisiejszy.
Wymienione dyscypliny sztuki rz¹dz¹ siê podobnymi prawami.
Spotkania twórców w Krajobrazie beskidzkim maj ¹ sprowokowaæ do powstania

nowych oryginalnych dzie³ na bazie emocji zrodzonych z podziwu dla dzie³a Najwiêk-
szego Mistrza jakim jest Stwórca Wszech�wiata.

Dlaczego u nas? Bo: Istebna, Jaworzynka i Koniaków to rejon wyj¹tkowo bogaty w
cuda natury, piêkno krajobrazu, folklor i talenty twórcze. Pozwolê sobie wymieniæ kil-
k¹ z nich: Rody Wa³achów, Konarzewskich, Proboszów, Gwarków, Kawuloków, Ku-
kuczków, Kamieniarzów, Puckich, £ysków, Krê¿eloków, Micha³ków i wielu innych
wspania³ych synów i córek tej ziemi.

Impreza rozpoczê³a siê w domu Kukuczków na Tokarzonce Koncertem Chopinow-
skim w wykonaniu Stanis³awa Deja, mê¿a Ma³gorzaty córki kier. Kukuczki. Na zakoñ-
czenie Koncertu Pani Ma³gosia za�piewa³a w³asne kompozycje i deklamowa³a wiersze.

Wys³uchali�my w skupieniu dwugodzinnego Koncertu Chopinowskiego w orygi-
nalnej chatce góralskiej tu u nas w Istebnej, a wystrój tej chatki Kukuczków doda³
imprezie dodatkowego smaku. Po koncercie uczestnicy, zaproszeni go�cie udali siê do
Hotelu Harna� (dawny Wêgielek), gdzie wys³uchali�my wierszy, wyst¹pieñ go�ci oraz
muzyki góralskiej. Uczestniczy³a liczna grupa artystów: prof. Roman Banaszewicz,
Stanis³aw Chomiczewski, Wac³aw Jegielski, Ewa Jêdryk-Czamota, Witold Ko¿doñ,
Iwona Konarzewska, prof. Janusz Karbowniczek, prof. Franciszek Ma�luszczak, Stani-
s³aw Maru� kier. grupy, prof. Krzysztof Pasztu³a, Artur Przebindowski, dr adiunkt Ernesta Zawada, Jan ̄ yrek. Grupa ta przez dwa
tygodnie tworzy³a w plenerze swoje obrazy. Po dwóch tygodniach nast¹pi³o podsumowanie i zakoñczenie I BIS Istebna 2004 w
Hotelu Harna� oraz zwiedzanie warsztatów twórczych artystów. Rodzina Kukuczków z Koniakowa ma nadzieje, ¿e na bazie
tradycji kultury beskidzkiej nast¹pi odrodzenie podstawowej potrzeby cz³owieka- wspó³egzystencji ze sztuk¹, która wyros³a z
Wielkiego Ducha Beskidzkich Integracji Sztuki, przejdzie do chat góralskich, poka¿e to nasze piêkno, nasz¹ odrêbno�æ regionu w
jednocz¹cej siê Europie. Mgr in¿. Witold Szozda zaprosi³ artystów i go�ci do odwiedzenia
gospodarstwa do�wiadczalnego na Wyrchczadeczce. Jest tam Muzeum �wierka, Karpacki
Bank Genów, hodowla g³uszczów.

Pokazano nam szkó³kê z sadzonkami drzew z ró¿nych stron �wiata. Po gospodarstwie
Nadle�nictwa Wis³a opro-
wadzali nas: mgr in¿. Wi-
told Szozda- nadle�niczy,
mgr in¿. Zenon Rzoñca -
g³ówny specjalista hodow-
li g³uszca i mgr in¿. Alek-
sandra M³ynarczyk - bank
genów.

Uczestnicy nie szczê-
dzili s³ów zachwytu ho-
dowlom g³uszca, banku
genów, w którym nasiona
mo¿na przechowywaæ na-
wet 100 lat. Szkoda, ¿e tak ma³o siê o tym mówi i niewielu wie,
¿e takie osi¹gniêcia i badania prowadzi siê u nas w Trójwsi -
Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie.

in¿. Stanis³aw Probosz

PORZ¥DKOWANIE LASÓW
Na terenie gminy Istebna i miasta Wis³y, w lasach administrowanych przez Nadle�nictwo Wis³a, ka¿dego roku odbywa siê

porz¹dkowanie obszarów le�nych z odpadów. W br. m³odzie¿ szkolna równie¿ zbiera³a �mieci wzd³u¿ szlaków turystycznych,
dróg i potoków. Porz¹dkowano g³ównie: dolinê Gañczorki, Olzy, Kubalonkê, Zaolzie czy Jaworzynkê.

Zebrane ilo�ci odpadów �wiadcz¹ o potrzebie organizowania takich akcji, w których du¿e zaanga¿owanie wykaza³y dzieci, m³o-
dzie¿ oraz nauczyciele wszystkich miejscowych szkó³. Pomimo du¿ych ilo�ci zebranych odpadów, cieczy stopniowo wzrost �wiado-
mo�ci w dbaniu o czysto�æ piêknych beskidzkich lasów.

Koszty poniesione na porz¹dkowanie lasów zosta³y pokryte z Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Cieszynie oraz �rodków w³asnych Nadle�nictwa Wis³a.

Andrzej Kude³ka, Nadle�nictwo Wis³a
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Cezary Zamana zawita³ do Istebnej!
Istebna gospodarzem DHL Powerade Bike Maraton 20051
DHL Powerade Bike Maraton to obecnie jedna z najwiêk-

szych cyklicznych imprez kolarskich organizowanych w Polsce
w ostatnich latach. Niezwyk³¹ popularno�æ jak¹ zdoby³a to sku-
tek rosn¹cego zainteresowania spo³eczeñstwa kolarstwem gór-
skim, wzrostem popytu na aktywno�æ fizyczn¹, chêci¹ prze¿y-
cia niepowtarzalnej przygody i emocji zwi¹zanych ze sportow¹
rywalizacj¹ oraz �wiatowy trend i moda na kolarstwo górskie.
Szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê maratony rowerowe,

w których uczestniczy coraz wiêksza liczba uczestników. �red-
nia ich liczba w roku 2003 wynosi³a ponad 800 (!), a rekord
pad³ w Krakowie - prawie 1200 uczestników! Polska kadra MTB
jest w �wiecie szanowanym rywalem, bo przecie¿ bia³o-czerwo-
na ekipa stanê³a na najwy¿szym podium mistrzostw �wiata w
konkurencji dru¿ynowej, a Maja W³oszczowska i Magdalena Sa-
d³ecka to aktualne mistrzyni i wicemistrzyni �wiata w maratonach!

Bike Maratony odbywaj¹ siê w ró¿nych miastach rozsianych
po ca³ej Polsce, jednak ¿adnej gminie w naszym regionie nie
uda³o siê zainteresowaæ na tyle organizatorów, aby zdecydowali
siê na realizacjê edycji. Pomimo, ¿e Beskid �l¹ski jest jednym z
najatrakcyjniejszych terenów do uprawiania kolarstwa górskie-
go w Polsce, konkurencja ze strony innych miast i gmin jest ol-
brzymia. W³adze samorz¹dowe zabiegaj¹ o presti¿ organizacji
choæ l edycji, a warto zaznaczyæ, ¿e maratony go�ci³y ju¿ m.in,
w Krakowie, Krynicy, �wieradowie, Polanicy Zdroju, Kielcach.
Jest jednak realna szansa, aby Istebna by³a gospodarzem zawo-
dów, bo zaproszenie Urzêdu Gminy do rozmów dotycz¹cych
ewentualnej organizacji na terenie Trójwsi przyj¹³ Grzegorz Go-
lonko, g³ówny organizator i promotor cyklu oraz sam Cezary
Zamana, najlepszy obecnie polski kolarz, który obj¹³ patronat
honorowy nad imprez¹. W spotkaniu, które odby³o siê 18 listo-
pada br. w UG Istebna bra³ równie¿ udzia³ mieszkaniec Istebnej
Adam Probosz, paraj¹cy siê dziennikark¹ w EuroSporcie.

Danuta Rabin, Wójt Gminy, zainteresowana ide¹ cyklu ma-
ratonów, bardzo przychylnie ustosunkowa³a siê do projektu or-
ganizacji zawodów na terenie gminy zw³aszcza, ¿e poci¹gnie to
za sob¹ ogromny ³adunek promocji i reklamy dla gminy, gdy¿ w
organizacji imprezy i jej powodzeniu kluczow¹ rolê odgrywaj¹
dzia³ania marketingowe i promocyjne oparte g³ównie na mediach
krajowych i regionalnych, sponsorach, firmach wspieraj¹cych,
czasopismach bran¿owych i specjalistycznych, pakietach mate-

ria³ów i gad¿etów promocyjnych dla ka¿dego zawodnika. To
wielkie przedsiêwziêcie sportowe i marketingowe, jak zapew-
niaj¹ organizatorzy i potwierdzaj¹ dotychczasowe do�wiadcze-
nia, �ci¹ga rzesze amatorów kolarstwa górskiego wraz z ca³ymi
rodzinami nie tylko na czas zawodów, ale równie¿ zachêca do
odwiedzin ponownie w ten sam teren dla celów turystycznych i
sportowych. Tego typu masowa impreza sportowa przynosi cza-
sem wiêcej korzy�ci promocyjnych dla gminy ni¿ mo¿na siê nie-
kiedy spodziewaæ. A to oznacza wiêksz¹ ilo�æ turystów w przy-
sz³o�ci i pieni¹dze zostawione w miejscowej bazie turystycznej
i towarzysz¹cej.

Grzegorz Golonko i Cezary Zamana, który bywa³ w naszych
stronach ju¿ nieraz w ramach treningów byli zauroczeni prze-
ja¿d¿k¹ po lokalnych drogach (zobaczy³ m.in. Bystre, Zaolzie,
Stecówkê, Rastokê, Sztoczek) i widokiem z Ochodzitej, z której
szczytu wstêpny zarys trasy zaproponowa³ Wies³aw Legierski,
pasjonat kolarstwa górskiego, który zainicjowa³ spotkanie i zo-
bowi¹za³ siê do zaprojektowania i wytyczenia ponad 100 km
trasy maratonu (prawdopodobnie bêdzie sk³ada³a siê z 2 pêtli
po 50 km i prowadziæ bêdzie wokó³ ca³ej gminy). Wytyczanie
trasy musi uwzglêdniaæ wiele zasad, przede wszystkim bezpie-
czeñstwa rowerzystów i funkcjonowania ruchu komunikacyjne-
go przy przejazdach przez drogi, odpowiedni¹ ró¿nicê wysoko-
�ci (przewy¿szenia), zró¿nicowanie rodzaju nawierzchni, bez-
pieczne zjazdy i lokalizacja bufetów dla zawodników. Miejsce
startu i mety planowane jest w Amfiteatrze �Pod Skoczni¹�.

Skutkiem rozmów zaplanowano wstêpnie edycjê DHL Po-
werade Bike Maraton w Istebnej na 1-3 lipca 2005 r.

W. Legierski
UG w Istebnej

Spotkanie Wójta Gminy z organizatorami DHL Powerade Bike
Maraton.       fot. W. Legierski

Cezary Zamana sk³ada podpis do ksiêgi pami¹tkowej Gminy
Istebn.       fot. W. Legierski

Panu Janowi Gazurowi i jego rodzinie
serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu

z powodu �mierci Ojca

�p. Jana Gazura

sk³ada
Rada Gminy, Wójt Gminy
oraz pracownicy Urzêdu
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O c a l m y   o d   z a p o m n i e n i a
Gwiazdka Cieszyñska 1930 Nr 79
Nikn¹ce zawody (13)

Opowie�ci owczarza
Wiadom¹ rzecz¹ jest, ¿e wszystko niknie i niejednemu zda³o

siê rzeczywi�cie, ¿e i �Nikn¹ce zawody� znik³y lub mo¿e autor
ich gdzie� siê �zawieruszy³�, a tu znów zawody wychodz¹ na
widowniê. Pod sam koniec lata bywa zawsze gor¹co i to by³o
przyczyn¹, ¿e �Nikn¹ce zawody� mia³y znikn¹æ. Teraz jednak
w szarej i ponurej jesieni znajdzie siê chwil wiêcej, by snuæ niæ
wspomnieñ prze¿ytych.

Raz wieczór poszed³em do starego owczarza. Siedzia³ sobie
przed piecem, na nalepie ¿arzy³a siê watra w¹gli bukowych, a
owczarz fajkê sobie pali³ i od czasu do czasu zasadza³ now¹

szczypê do �wiecznika. Pytam siê go: �ujcu, coby�cie sobie
¿yczyli?� - �Sprawiedliwo�ci�, odpowiada mi. - �A jakto, czy
was kto skrzywdzi³?� - �Ch³apcze, jo czakom sprawiedliwo�ci,
bo ni¹jest na �wiecie jyny �mieræ sama.� I s³usznie mi stary po-
wiedzia³, bowiem �mieræ jest naj sprawiedliwsza, nie da siê prze-
p³aciæ, ani nie patrzy na protekcjê, wzglêdy i zaszczyty. Pytam
siê dalej: �A czy wam co brakuje, owczorzu?� Stary zapali³ faj-
kê i powiada: �Ludziom na �wiecie moc nie chybio, bogatemu
chybio tylko pieniêdzy, m¹dremu rozumu a mocnemu si³y.�

Nie wiedzia³em, o czerñ dalej pytaæ starego owczarza, bo-
wiem rozumowanie u niego by³o prawie filozoficzne.

I poco szukaæ zdañ m¹drych w ksi¹¿kach sple�nia³ych, gdy
u cz³owieka, który ¿ycie ca³e spêdzi³ na ³onie natury, taka szero-
ko�æ pojêæ i okre�leñ ¿yciowych.

Pewien m³ody owczarek, pas¹cy owce, w czas pogodny za-
wsze p³aka³, a podczas deszczu i z³ego czasu �mia³ siê. Ludzie
pytali go, czemu to czyni. On za� im tak powiedzia³: �Jak pogo-
da, to p³aczê, bo wiem, ¿e po czasie dobrym przyjdzie z³y, jak
za� z³y czas, to siê �miejê, bo napewno wkrótce bêdzie ³adnie,
dobrze i weso³o.� O bo te¿ weso³o takiemu m³odemu owczarko-
wi by³o w dnie pogodne, cieszy³ siê ze swoim statkiem, owiecz-
ki bryka³y sobie weso³o, on im za� piska³ na piszcza³ce i wyska³
sobie weso³o, a¿ g³os jego lecia³ z gronia na gron i echo odbija³o

siê o serduszko Hanki, albo
Zuski. I smutny by³ czasem
owczarek, bo doczekaæ siê nie
móg³ dni zimowych, by u cie-

p³ej nalepy usi¹�æ i pogwarzyæ z ulubion¹. W s³otny za� czas
cieszy³ siê, ¿e znów ruszy na gronie, by tam k¹paæ siê w s³oñcu
i syciæ swoje byde³ko traw¹ zielon¹.

Tak to na �wiecie ró¿nie siê plecie. Masz co�, to po¿¹dasz
dalszych rzeczy, a dostaniesz je, jeste� jeszcze bardziej nieza-
dowolony, a najgorszym toju¿jest ten zakazany owoc, czem bar-
dziej Jest zakazany, tem bardziej siê go ludziom zachciewa. S¹-
siedzi nasi, bracia górale Wi�lanie i Brenniacy, maj¹ owce i sa-
³asze, a strój wa³aski zarzucili; guni by� u nich na lekarstwo nie
znalaz³. Nam za�, Istebniakom, sa³asze zabrano, czyli tem sa-
mem nam owce mieæ zabroniono, a to my mo¿e temu tak upar-
cie nosimy gunie, nogawice i baranice.

Ostatniego owczarza za� codzieñ prawie odwiedzaj ¹ grupki
górali i s³uchaj¹ jego opowiadañ. A on te¿ tak, jak i ten m³ody
owczarek, w lecie, gdy s¹ dni piêkne, idzie na miejsce dawnych
ko³ybisk (obozowisk sa³aszniczych) i smuci siê, duma nad prze-
sz³o�ci¹, obchodzi dawne soliska, jak by mia³ sól stadu swemu
nasypaæ, a tu soliskowe kamienie dawno mchem zaros³y i zczer-
nia³y. W zimie za� owczarz stary ka¿dego roku idzie na pasterkê
do ko�cio³a i wraca znów rok ca³y na ³ono natury.

Po zlikwidowaniu sa³aszy owczarz naj¹³ siê za parobka do
pewnego gazdy w dziedzinie, a ¿e w dzieñ by³ zawsze prac¹ zajê-
ty, to te¿ skoro têsknota go pobra³a za dotychczasowem zajêciem,
to noc¹ bra³ parê koni i m³odego �rebaka i szed³ z niemi na soli-
sko, tam bujna trawa ros³a, to te¿ konie pas³y siê, owczarz duma³,
czasem zdrzemn¹³ siê chwilê, g³owê zawin¹wszy do guni, usn¹³, a
skoro �wita³o, to znów wraca³ do domu. �rebak ale bryka³ mu i
odbiega³, to te¿ on bra³ go na powróz, a jak mu siê spaæ chcia³o, to
owija³ sobie powróz ko³o nogi i spa³ sobie spokojnie. Raz ale, gdy
usn¹³ twardo, �rebiec szarpa³ silno powrozem, owczarz jednak
zmêczony spa³ dalej. Rano jednakowo¿ by³ u nogi tylko powróz,
wilki bowiem �rebca zjad³y i tylko ko�ci zosta³y.

Taka to dola nasza, masz co� - �le, nie masz nic -jeszcze
gorzej, a najwiêkszym skarbem i najszacowniejszym maj¹tkiem
jest czyste sumienie, boæ jak nie masz nic na sumieniu, to siê
wy�pisz i na twardym kamieniu.         (C.d.n.)

MODELARSTWO - MEDALOWE ¯NIWA MODELARZY Z ISTEBNEJ
Znów wracaj¹ dni chwa³y istebniañskich modelarzy! Po latach nieobecno�ci wracaj¹ oni na

sportowe areny i to w wielkim stylu!
17 - letni Tomasz Karch startowa³ we wrze�niu w dwóch wysokiej rangi zawodach i z obu

imprez przywióz³ medale. Na rozegranych W Serbii i Czarnogórze 7. Mistrzostwach Modeli
Lataj¹cych Juniorów Tomasz zdoby³ z³oty medal w dru¿ynie w kategorii S8D, a w klasyfikacji
indywidualnej zaj¹³ drugie miejsce. Równie dobrze m³ody modelarz z Istebnej zaprezentowa³ siê
na mistrzostwach Polski Modeli Kosmicznych, które odby³y siê w Krakowie. Tu z kolei Tomek
zdoby³ srebrny medal w kategorii S8D oraz br¹z w kategorii S5B.

Tomek jest uczniem II klasy LO im. Paw³a Stalmacha w Wi�le i reprezentuje Górno�l¹ski
Klub Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego w Rybniku, a uzyskane wyniki pozwol¹ mu wy-
startowaæ w przysz³ym roku na Mistrzostwach �wiata w Dêblinie.

W Krakowie startowa³ równie¿ ojciec Tomasza - Antoni Karch, który nie chcia³ byæ gorszy
od syna i w kategorii S7 wywalczy³ br¹zowy medal, a w kategorii S5C zaj¹³ czwarte miejsce.
Trzecim modelarzem z Istebnej wystêpuj¹cym w tych zawodach by³ Jerzy Kawulok - pi¹ty w
kategorii S4B i dwudziesty w S3B.

W nastêpnym numerze postaramy siê zaznajomiæ czytelników z symbolik¹ stosowan¹ w mo-
delarstwie.

Na podstawie serwisu internetowego � Olza�
opracowa³ J. Kohut

Zim¹
pamiêtajmy
o ptakach

Sikorka bogatka

fot. Jaros³aw Gil
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Spotkanie z m³odym polarnikiem
- Jasiem Mel¹

Do niezwykle interesuj¹cego spotkania dosz³o 19 listopada br.
w Gimnazjum w Istebnej.

Gimnazjali�ci mieli okazjê porozmawiaæ z 15-letnim Jasiem
Mel¹, najm³odszym w �wiecie zdobywc¹ bieguna pó³nocnego, który
wyczynu tego dokona³ wspólnie z polarnikiem i podró¿nikiem
Markiem Kamiñskim. Nie by³oby mo¿e w tym nic nadzwyczajne-
go gdyby nie fakt, ¿e m³ody polarnik jest osob¹ niepe³nosprawn¹,
która w nieszczê�liwym wypadku straci³a nogê i rêkê. Biegun zdo-
by³ jednak o w³asnych si³ach, poruszaj¹c siê za pomoc¹ protez, nie
mniej sprawnie ni¿ zupe³nie zdrowy cz³owiek. Po wielomiesiêcz-
nych przygotowaniach niepe³nosprawny nastolatek i polarnik ra-
zem wyruszyli by zdobyæ Biegun Pó³nocny. Wyprawa pod has³em
�Ka¿dy ma swój biegun� mia³a na celu pokazanie, ¿e niepe³no-
sprawno�æ nie musi oznaczaæ bierno�ci i nie przekre�la ¿ycia. Po-
larnik i niepe³nosprawny nastolatek zdobyli Biegun Pó³nocny 24
kwietnia tego roku. Przebywaj¹cego w ostatnich dniach J. Melê w
o�rodku sportowym �Start� w Wi�le na treningu sportowym para-
olimpijczyków na spotkanie z gminazjalistami z Istebnej zaprosi³
Ryszard Kocybik.

M³ody zdobywca nie odmówi³, co bardzo spodoba³o siê m³o-
dzie¿y. Mia³a ona okazjê nie tylko wys³uchaæ pasjonuj¹cych opo-
wie�ci z wyprawy na biegun, ale tak¿e zadawaæ pytania dos³ownie
o wszystko. Nie brakowa³o pytañ o ca³kiem przyziemne sprawy,
jak szko³a, ulubione jedzenie, sympatie czy ulubiony gatunek mu-
zyki. M³ody polarnik szczerze i bez ogródek opowiada³ o wszyst-
kim, o co pytano, czym zjedna³ sobie sympatiê gimnazjalistów.

Planuje w przysz³o�ci kontynuowaæ swoj¹ wyczynow¹ dzia³al-
no�æ i obieca³, ¿e ponownie odwiedzi nasze strony, na co gor¹co
liczymy.

W. Legierski
Od Redakcji: W dniu 1 grudnia br. Marek Kamiñski i Jan Mela

wyruszyli na podbój Bieguna Po³udniowego. Czeka ich trudna pod-
ró¿. Biegun planuj¹ zdobyæ w okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Je�li wyprawa siê powiedzie Ja� Mela odniesie kolejne sukcesy:
1) bêdzie pierwszym niepe³nosprawnym zdobywc¹ Bieguna
2) bêdzie najm³odszym zdobywc¹ Bieguna,
3) w jednym roku kalendarzowym zdobêdzie obydwa Bieguny.
¯yczymy powodzenia! K. Rucka

LATO Z BIBLIOTEK¥
30 wrze�nia br. w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Cie-

szynie odby³o siê uroczyste podsumowanie letniej akcji �Wa-
kacje z bibliotek¹ 2004�. Tegoroczna akcja obejmowa³a: kon-
kurs czytelniczy na najwiêksz¹ ilo�æ przeczytanych w okresie
wakacji ksi¹¿ek, konkurs plastyczny oraz plebiscyt na waka-
cyjne przeboje prozy dzieciêco-m³odzie¿owej. W gminie Isteb-
na zaszczytny tytu³ Wzorowego Czytelnika Powiatu Cieszyñ-
skiego otrzyma³y: Agnieszka Pietras, czytelniczka Gminnej
Biblioteki Publicznej w Istebnej, Barbara Krê¿elok, czytelnicz-
ka Filii w Jaworzynce oraz Magdalena Legierska, która pod-
czas wakacji systematycznie korzysta³a z ksiêgozbioru Filii w
Koniakowie.

Konkurs plastyczny �Bohaterowie naszych czasów� by³ for-
m¹ rywalizacji na rysunek lub pracê przestrzenn¹, przedstawia-
j¹c¹ wizerunek wspó³cze�nie ¿yj¹cej osoby, uznawanej przez
czytelnika za wa¿n¹ i godn¹ na�ladownictwa. Celem zrealizo-
wanego konkursu by³a pomoc dzieciom i m³odzie¿y w odnale-
zieniu wspó³czesnych autorytetów, jako odbicia uznawanych
przez nich norm i warto�ci. W�ród nades³anych prac domino-
wali bohaterowie tradycyjnych o�rodków ¿ycia spo³ecznego,
zw³aszcza z krêgu rodziny, choæ nie brakowa³o równie¿ gwiazd
muzyki i sportu. Zgodnie z werdyktem trzyosobowego jury,
obraduj¹cego pod przewodnictwem mgr £ukasza Konarzew-
skiego, z Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej nagrody
otrzyma³y: Jolanta Krê¿elok za pracê przedstawiaj¹c¹ Otyliê
Jêdrzejczak oraz Joanna Kaczmarek za portret Zbigniewa
Wa³acha. Uzasadniaj¹c wybór swojego idola Joasia napisa³a:
�Pan Zbyszek bardzo ³adnie gra na skrzypcach. Jest zawsze

u�miechniêty  i weso³y. Uczy mnie graæ, a ja chcia³abym graæ
tak, jak on�.

Imprezê fina³ow¹ z udzia³em laureatów u�wietni³ wystêp
Teatru �Bajka� z Czeskiego Cieszyna. Nagrody dla laureatów
ufundowa³ Zak³ad Us³ugowo-Handlowy �Eldoom� z Cieszy-
na, za� poczêstunek Zak³ad Cukierniczy �Bajka� z Górek
Wielkich.

Dzieci i m³odzie¿ stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê u¿ytkowni-
ków sieci bibliotecznej. Ten stan rzeczy okre�la poziom zapo-
trzebowania i przydatno�ci zawodowej w dziedzinie umiejêtno-
�ci obcowania z najm³odsz¹ grup¹ czytelników. Cieszy zatem
fakt, i¿ bibliotekarze potrafi¹ zadbaæ o to, by w czasach cywili-
zacji obrazu i d�wiêku biblioteka by³a miejscem lubianym i cie-
kawym, a ksi¹¿ka stale wzbudza³a ¿ywe emocje.

Izabela Kula
instruktor - koordynator

ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyñskiego
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Echo z Sa³asza A.D. 2004
ISTEBNA - STECÓWKA - KONIAKÓW - OCHODZITA

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
Eugeniusz Bia³as
Józef Micha³ek

Tomek Podgórski
ISTEBNA, GMINNY O�RODEK KULTURY

Wystawa czynna do 15 grudnia od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 9.00 do 15.00

Wiosn¹ tego roku, 15 maja odby³o siê na Stecówce widowi-
sko folklorystyczne nawi¹zuj¹ce do tradycji wypasu owiec w
Beskidzie �l¹skim w formie spó³ki sa³aszniczej.

Na miejsce �mieszania� swoje owce przyprowadzili gospo-
darze z Istebnej i Koniakowa: Henryk Kukuczka, Piotr Kohut,
Jan Kaczmarzyk i Zbigniew Wa³ach.

   Nastêpnie owce zosta³y przeprowadzone na zielone stoki
Ochodzitej i tam spêdzi³y ca³e lato.

  Na stokach Stecówki i Tynioka powsta³y piêkne regionalne
koliby, w których prezentowany jest wyrób owczego sera.

  Prowadzony by³ udój owiec i wyrabiane regionalne pro-
dukty takie jak bunc, bryndza, ¿entyca i ser wa³aski.

  Wystawa fotograficzna pragnie przybli¿yæ starodawny zwy-
czaj wspólnego wypasu owiec zwanego sa³aszem.

  Zdjêcia przedstawiaj¹ zwyczaj mieszania owiec, �koszoro-
wanie� i wypas, krajobraz Ochodzitej i Z³otego Gronia - poro-
�niêtych przez nieuprawiane pola - potencjalne miejsca kolej-
nych wypasów.

WA£ASI
Prawdopodobnie w XIV-XV w. na terenie Beskidu �l¹skie-

go pojawi³a siê ludno�æ pochodzenia wo³oskiego, okre�lana
mianem �Wa³achów�. Pierwsze pisane wzmianki o nich pocho-
dz¹ z XVI w. Byli to pasterze owiec i byd³a posuwaj¹cy siê od
wschodu wzd³u¿ Karpat; przenosz¹cy elementy kultury wszystkich
napotykanych grup ludno�ci - Rumunów, Rusinów, S³owaków.

Wa³asi dokonali wa¿nego przeobra¿enia w ¿yciu gospodar-
czym wsi podbeskidzkich tak starych, od dawna istniej¹cych,
jak i nowopowstaj¹cych. Wprowadzili w nich gospodarstwo
pasterskie z odrêbn¹ form¹ przystosowan¹ do okolic górskich -
sa³asznictwo i przyniesion¹ ze sob¹ terminologiê zwi¹zan¹ z
hodowl¹ byd³a w górach. Za ich przyk³adem bowiem poszli
mieszkañcy wsi podbeskidzkich, którzy dot¹d zajmowali siê
prawie wy³¹cznie rolnictwem. Zaczêli te¿ hodowaæ byd³o zwa-
ne wa³askim, owce, barany i kozy, przyjêli zwyczaje pasterskie,
wsie te zmieni³y siê z czasem w rolniczo-pasterskie, hodowla
byd³a rozwinê³a siê znacznie, na stokach gór otaczaj¹cych wsie
powsta³y spó³ki sa³asznicze. wypasaj¹ce wielkie ilo�ci byd³a
wa³askiego.

Na ca³ym prawie obszarze Beskidu �l¹skiego przez d³ugi
okres zachowana zosta³a przewaga i odrêbno�æ kultury wa³a-
skiej. Odrêbno�æ ta przejawia³a siê w wielu dziedzinach, w stro-
ju, zdobnictwie, sprzêtach, naczyniach - szczególnie w tych, które
zwi¹zane by³y z gospodark¹ sa³asznicz¹ - w formach budownic-
twa, s³ownictwie, czê�ciowo w obrzêdach, umi³owaniu przyro-

dy i wolnego ¿ycia w
górach. �lady tej kultu-
ry przetrwa³y do dzisiaj.

GOSPODARKA
SA£ASZNICZA

Gospodarstwo wa³a-
skie z XVIII wieku tak
opisuje urzêdnik kame-
ralny: �Wed³ug starego
zwyczaju odbywaj¹ wa-
³asi na wiosnê, przed wy-
pêdzeniem byd³a w góry,
prowizoryczn¹ (wstêp-
n¹) gromadê czyli zebra-
nie w obecno�ci le�ni-
czego, wojewody i gajo-
wych, na której dokonu-
j¹ podzia³u terenów sa-
³aszniczych stosownie
do ilo�ci byd³a. Na wio-
snê, gdy drzewa dosta³y
li�cie, pêdz¹ byd³o w góry na tereny przydzielone przez groma-
dê, poczem le�niczy z wojewod¹ i gajowym sporz¹dzaj¹ spis
terenów pastwiskowych. Nastêpnie na zamku cieszyñskim od-
bywa siê tzw. popis, gdzie ka¿dy wa³ach podaje ilo�æ byd³a pa-
sionego, któr¹ siê wci¹ga do specjalnego rejestru. Na pokrycie
kosztów spisu, który trwa do trzech dni, sk³adaj¹ siê górale. Z
tych pieniêdzy utrzymuj¹ siê przez czas popisu sami oraz urzêd-
nicy bior¹cy w nim udzia³�.

,,W sa³aszach chowa siê wy³¹cznie owce, które przez ca³e
lata trzy razy dziennie dojone s¹ przy kolibach. Z mleka, po
dodaniu ¿o³¹dka cielêcego, wydziela siê ser, myje siê w wodzie
i wyciska, a gdy po kilku dniach zacznie fermentowaæ, rozdrab-
nia siê go, dodaje soli, uk³ada w beczu³kach, przyciska kamie-
niami. a potem zjada lub sprzedaje. Po oddzieleniu sera gotuje
siê pozosta³e mleko, które stanowi obok chleba jedyne po¿y-
wienie pasterzy przez ca³y czas pasienia.

Na wiosnê oko³o Zielonych �wi¹t wypêdza siê byd³o do sa-
³aszy, po �w. Michale spêdza z powrotem. Do ka¿dego sa³aszu
nale¿y 20 do 30 sa³aszników czyli cz³onków spó³ki sa³aszni-
czej, którzy maj¹ w sa³aszu 5-25 owiec i odpowiednio do tego
otrzymuj¹ pewn¹ ilo�æ sera. Bacza zapisuje w ka¿dy dzieñ ilo�æ
sera zrobionego w obecno�ci dwóch pasterzy i po zakoñczeniu
paszenia rozdziela go miêdzy wspólników. Po �w. Bart³omieju
mleko staje siê pe³niejsze i wtedy robi siê z niego lepszy gatu-
nek sera tzw. bryndzê, któr¹ siê sprzedaje po miastach.

Po �w. Michale spêdza siê owce w dolinê i odt¹d nie daj¹ one
ju¿ mleka. Pasie siê je wtedy w domu lub na tzw. ³¹kach wa³askich.

Z koñcem marca oddziela siê jagniêta od matek i pasie siê je
osobno.

Stare owce zjadaj¹ sami w³a�ciciele lub sprzedaj¹ rze�nikom.
Z we³ny po zmieszaniu z we³n¹ m³odych owiec, wyrabia so-

bie prawie ka¿dy góral sam sukno guniowe na warsztacie tkac-
kim i wa³kowni, a ze sukna gunie i nogawice.

Wa³asi przejawiali du¿¹ ruchliwo�æ, zaradno�æ i ekspansjê
gospodarcz¹. W po³owie XVI w. wyrabiane przez nich tkaniny
z owczej we³ny - sukna i koce zaczê³y konkurowaæ z wyrobami
bielskich sukienników, tak ¿e z wyj¹tkiem dni jarmarcznych za-
broniono im handlowaæ w Bielsku tym towarem. Czê�æ ich osie-
dli³a siê w pobli¿u Cieszyna, wkrótce te¿ zaczêli pojawiaæ siê w
mie�cie jako obrotni kupcy oferuj¹cy swe produkty na sprzeda¿.
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�£o Kocim Zómku w Kóniokowie�
Lód hañ downa mómy w calutki Polsce ³okropnie kupa

starucnyh zómków. Jedne je�cie stojom ca³e a z tyh drugich
jyny ruiny ³ebo kupa skolo. Takigo zómku kiery mómy w Kó-
niokowie nigdzi nie nondziecie No bo . dziwoki to zómek, je
zómek a ni masz zómka.

Ki¿ diabli. Cziary czi
co? Je zómek a ni masz
zómka.

£otym zómku co j e a
ni ma go dzi�ka wóm ³opo-
wiym.

Trzista roków tymujak
powstowa³a naszo dziedzi-
na Kónioków przychodzili
haw ³od s³owacki granice
³owczorze a ³osiedlali siê
na tych tu polanach w na-
szych gromach.

Naszo £ochodzito
by³a je�cie ca³o zaro�nió-
no jaworami a bukami. Za
£ochodzitóm na wschód
ku ¯iwcuje ma³y gróni-
ciek. Kieregosi dnia przy-
jechó³ z poryma pacho³-
kami m³ody jakisi pano-
ciek. Po ³obleciyniu i koñ-
skich kolasach by³o znaæ
zieje z bogatego rodu.

Laura Kukuczka z Koniakowa - zdo-
bywczyni III miejsca w Konkursie Zna-
jomo�ci gwary na �l¹sku Cieszyñskim.
Bra³a te¿ udzia³ w XIII Posiadach
Gawêdziarskich w Przybêdzy.

Stanyli ku wieczoru na tym gróniæku i zostali coby se spo-
czóñæ bo u¿ byli do�æ ustanióni.

Widok tu stylo by³ przesiumny kany siê yny nie podziwaæ
wszyndy gronie a gronie .M³odymu panoækowi stra�nie siê tu
uzda³o i umy�li³ se zie bêdzie tu bywo³.Drzewa ani kamiynio
nigdy u nas nie chybi³o,tó¿ te¿ nied³ugo po tym na samym wy-
rchu tego gróniæka postawi³ wielki zómek z kamiynio i tu za-
czón bywaæ.Na³ozaj to by³ isty zómek. Tyn panoæek to by³ Ma-
dziar mio³, na miano Koci by³jedzinniokym madziarskigo baro-
na jedzinym dziedzicym hroznego majóntku. Stary grafchcio³
¿yniæ syna zjakómsi cerom insigo barona. Ale m³ody Koci ani
ciuæ ³o baronównie nie chcio³.

Stary graf przykozo³ synowi i¿ejak siê z nióm nie ³oziyni to¿
go wyw³o�ci i po�le do klasztora.M³ody grafwzioñ z sebóm po-
rym godnych pacho³ków i ucisk z Wyngier a¿ nasie³ siê w Kó-
niokowie.

By³ snany a sikowny dio kóniokowskich ch³opów wsiecy
radzi go mieli i robili na jego ziymi kierom wró¿ z gróniækym
³odkupi³ ³od ¿iwieckigo arcy ksiyncia Habsburga.

A by³a w Kóniokowie jedna piêkno dziywka .Nie by³o nad
nióm siumniyjsi. Wysoko jako j edla ,nó¿ka u ni drobniuszkoja-
ko u samy.

Liæko za� mia³a cierwiónejako malina.A nejsiumniyjsi by³y
u ni ³oci.

Ciomejako noc jak do nich pozdrzysz to¿ ci a¿ mrówce prze-
chodzi³y pogrbiecie.Uwidzio³jóm roztyn m³ody graf i jako by
co do niego strzeli³o.Ni móg se borociek miyjsca nój�æ , zbiyd-
nio³ a fort yny ³o ni my�lo³jak nie ta to¿ ¿odno powiado³.Spodo-
ba³a mu siê ta siumno Jadwi�ka. Seb³yk z sebie hrabiowski ³o-
bleæyni a ³ob³yk nogawice a bruclik, na nogi kyrpce coby siê
yny przypodobaæ piêknej Jadwi�ce.

Dziywciynciu siê te¿ m³ody graf uzdo³. Chnet na zamku wy-
prawili wielki wiesielisko.A¿ tu na ró¿ kieregosi dnia przijy¿-
dzio ³od uherski granice ma³y ³oddzia³ek wojska a przewodzi³
mu stary graf Koci.ChIado³ syna na wsiecki strony a¿ nasie³ go
w Kóniokowie.

£okropnie siê rozjod stary graf jak siê dowiedzia³ ziejego
syn ³oziyni³ siê z hudobnóm górolkóm.

Trza to jako rozmówiæ synowi abo mu to si³om mocom wy-
biæ z g³owy.

Ale syn ani ciuæ ³o tym nie chcia³.Stary grafkozo³ swoim
pacho³kom porwaæ Jadwi�kym a una dy siê im broni³a tó¿je-
dyn z pacho³ków siasnó³jóm po g³owie i na nie�ciyn�ci zabi³
na miyjscu.

Cia³o m³odej grafmi stary grafkozo³ wychynóæ przez ³okno
w zamku, a syn dy to uwidzio³ chynó³ siê ze swoimi pacho³kami
na ³óddzia³y swoigo ³oca.W tej bijatyce stary grafzosto³ ranny i
chnet nied³ugo po tym umrzy³ na rynkach syna.A syn dy siê ³o-
pamiynto³ ³okropnie banowo³ i z tego wsieckigo a¿ straci³ ro-
zum i tyn zamek zapoli³.

Ze wschodym s³oneæka straci³ siê bez �ladu. ¯odyn go u¿
wiyncel nie widzio³,yny na tym miejscu kany le¿a³a m³odo graf-
mi wyros³y kwiotki co ich do dzi�ka nazywajóm Jadwi�kLZa-
mek wygorzo³ a ³ostatek sebrali ch³opi i nic po nim nie zosta³o.

Lód miana tego grafa gróniciek tyn nazywajóm Koczim Zam-
kym.

Powiada³ach je zamek a ni masz zamka ,bo yny nazwa po
nim zosta³ajyny po nocach w kamiynio³ómie cosijowiejci .Lu-
dzie powiadajóm zie to dusza m³odego grafa fort chlado Jadwi�ki
kole Kocigo Zamka.

NA SA£ASZU
Podstaw¹ bytu górali �l¹skich by³a gospodarka sa³aszniczo-

pasterska przyniesiona przez Wo³ochów, pasterzy, koczowników,
którzy posuwaj¹c siê ³ukiem Karpat docieraj¹ na teren Beskidu
�l¹skiego w XVI wieku.

W kulturze pasterskiej obok ciekawych form kultury mate-
rialnej spotykamy niepowtarzalne elementy dorocznej obrzêdo-
wo�ci. Jednym z najpiêkniejszych zwyczajów by³o tzw. �miy-
szani owiec�.

Dzieñ ten stanowi³ zawsze najwiêksze �wiêto wsi. Na sa³asz wszy-
scy gospodarze przyprowadzali swoje owce, które zosta³y dok³adnie
spisane, oznakowane i wprowadzone w koszor ubity z tynin.

Wprowadzenie poprzedza³o kilka magicznych zabiegów jak:
- rozpalanie ogniska i przeprowadzanie owiec przez ogieñ

celem oczyszczenia ich z chorób i wszelkiego nieszczê�cia.
- oprowadzanie owiec wko³o ma³ej jode³ki lub �wierka wbi-

tego na tê okazjê w ziemiê
- okadzanie owiec z pal¹cymi siê zio³ami oraz magiczn¹ po-

³a�niczk¹ przyniesion¹ na sa³asz
Nastêpnie sa³asznicy dokonuj¹ pierwszego udoju mleka. Do

udojonego mleka dodawano kawa³eczek suszonego ¿o³¹dka cie-
lêcia zwanego podpuszczk¹.

Gotowym pierwszym serem dzielono na szyndziole (goncie)
wszystkich uczestników tego sa³aszniczego �wiêta.

Po zakoñczeniu zabiegów magicznych rozpoczyna³a siê sa-
³asznicza muzyka. Gra³a najstarsza archaiczna kapela w sk³a-
dzie gajdy i skrzypce. Górale na sa³aszu tañczyli najstarszy indy-
widualny taniec ³owiynziok oraz ³owczorza, ko³omajki, �winsz-
czoka, maszto³kym, rejn¹ i �piewali piêkne góralskie pie�ni.

Józef Micha³ek
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GÓRALSKA GWARA REGIONU
ISTEBNIAÑSKIEGO

Jêzyk, którym pos³uguj¹ siê mieszkañcy wsi: Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa, zalicza siê do gwar dialektu ja-
b³onkowskiego. Nazwa pochodzi od miasta Jab³onkowa, nie-
gdy� bêd¹cego centrum gospodarczym i kulturalnym dla na-
szego terenu.

 Gwarê tych góralskich wiosek cechuje archaiczno�æ zasobu
s³ownictwa. U¿ywane s¹ jeszcze w niej wyrazy pras³owiañskie,
jak np. w nazwie miejsca: �sa³asz Dupne�, od pras³ow. �Dupönö�,
co znaczy: wypróchnia³y wewn¹trz, pusty, pró¿ny. Wiele tu s³ów
staropolskich, np. �statek� - dobytek, w³asno�æ, stan posiada-
nia, maj¹tek. Mo¿na te¿ spotkaæ wyrazy rumuñskie, wêgierskie
jak i niemieckie z zakresu pasterstwa lub hodowli: �p¾ekaè�
(p¾ekaæ) - ssaæ, karmiæ, ��iuty� (sziuty) bezrogi, niekompletny
oraz w nazewnictwie inwentarza i narzêdzi: �krdel� (kyrdel) -
gromada, �halbija� korytko, �putyra� - naczynie na mleko.

Spotykamy w gwarze terminy i zwroty maj¹ce swój �ró-
d³os³ów a¿ na Ba³kanach. Nazwa topograficzna, np. �Kikula�,
wywodzi siê z jêzyka greckiego: okr¹g³o�æ, wzniesienie, góra.
� Kiczory� - �ród³o, wodopój lub nazwa góry, czy te¿ tak po-
pularne okre�lenie domu: �kuèa� (kuczia), ma swój rodowód
w Chorwacji. Wszystkich tych wyrazów nie sposób tutaj przy-
toczyæ. Wiele z niech wysz³o z powszechnego obiegu, bo zmie-
ni³y siê warunki ¿ycia i pracy; zaginê³y dawne zawody. Po-
wszechny sta³ siê dostêp do wszelkich mediów. Zasób s³ow-
nictwa stale siê zmienia, bo podnosi siê poziom wykszta³cenia
ludno�ci. Dodaæ trzeba i to, ¿e po II wojnie �wiatowej miesz-
kañcy tych wsi zostali odciêci od �róde³ swojej kultury granic¹
pañstwow¹. W³adza ówczesna dokona³a spustoszenia do resz-
ty, kiedy w �wiadomo�æ górali zaszczepiono poczucie obco�ci
wobec kultur: s³owackiej i morawskiej, a integrowano folklor
góralski z kultur¹ �l¹ska.

Kolejnym wyró¿nikiem naszej gwary jest jej warstwa brzmie-
niowa - naj³atwiej uchwytna, zw³aszcza w g³oskach: �sz.�, �cz.�,
�¿�, �d¿�. Wymawiane s¹ jako d�wiêki po�rednie miêdzy szere-
giem �cisz¹cym� a � szumi¹cym�, czyli jako: �è�, ���, ���, �d��.
Do ciekawostek fonetycznych nale¿y równie¿ wymawianie g³o-
ski �rz.� jako frykatywnego �ø� - jak w czeskim jêzyku. Wymó-
wienie �ø� jest trudne dla Polaka. Na ogó³ nie odró¿niaj¹ oni w
mowie �rz� od �¿�. Po wskazanych spó³g³oskach na miejsca

ogólnopolskiego �y� w gwarze pojawia siê �i�, np.: czytaæ -
�èitaè� (czitaæ), szykowaæ co� - ��ikowaè co�i� (szikowaæ co-
szi), ¿yrafa - ��irafa� (¿irafa), Rzym - �Øim� (r¿im), Jaworzyn-
ka - �Jawoøinka� (jawor¿inka).

W�ród pozosta³ych osobliwo�ci tej mowy da siê wychwy-
ciæ �uchem� nag³osowe �u� przed samog³osk¹ �o�. Owczarz -
� uovèor� (³ofczior), okno - uoknuo (³okn³o). Pamiêtaæ trzeba
jednak, ¿e owo �³� w nawiasach, jest d�wiêkiem wargowym,
a wewn¹trz wyrazu jest znacznie s³absze ni¿ na jego pocz¹t-
ku. Uwa¿ny s³uchacz szybko zorientuje siê, ¿e górale utrzy-
muj¹ jeszcze bardzo wyra�nie wymowê �³� przedniojêzyko-
wo-zêbowego. Z ³atwo�ci¹ zauwa¿a siê �h� na pocz¹tku nie-
których wyrazów, np. Hadam -Adam, Hameryka - Ameryka,
hare�t - areszt, hrobok - robak. Niekiedy mo¿na jeszcze us³y-
szeæ w�ród górali starego pokolenia zmiêkczone �l�, po sa-
mog³osce �e�: ch¾eb (chliyp), za� �ch� bywa czêsto wypo-
wiadane jako krtaniowe, d�wiêczne �h�. Wiele zjawisk za-
chodz¹cych w jêzyku górali istebniañskich dokonuje siê jak
w jêzyku polskim.

W�ród czasowników, nader ciekawie przedstawiaj¹ siê for-
my czasownika �byæ�. W czasie tera�niejszym odmiana ma kil-
ka form: 1. jo je; jest; jezde. 2. ty ¿ie� je: jest; jezde. 3. un, una,
uno je; jest; jest je; jezde. Liczba mnoga: 1. my sóm. 2. wy -
�cie sóm (sóm�cie); 3. uni sóm, je sóm. Koñcówki -¹, -ê w cza-
sownikach zastêpuj¹ odpowiednio: -óm, -ym, a po miêkkich -
im: piszym, wid¿im, uni piszóm. W gwarze tworzy siê te¿ imie-
s³owy bierne od czasowników nieprzechodnich: �przidzóny� (ten,
który przyszed³), �pojedzóny� (ten, który zjad³).

W jêzyku tu opisywanym wystêpuj¹ równie¿ ¿argony �ro-
dowiskowe i zawodowe. Mieszkañcy wsi tutejszych czêstokroæ
rozpoznaj¹ pochodzenie swoich rozmówców dziêki istniej¹-
cym ró¿nicom pomiêdzy Istebn¹, Jaworzynk¹ i Koniakowem.
Dla przyk³adu podam, ¿e wyra¿enie: �forymny stó³� w Jawo-
rzynce znaczy - du¿y stó³, w Istebnej i Koniakowie zrozumia-
no by to jako - kszta³tny, ³adny stó³. Przytoczone cechy jêzyka
gwarowego pozwalaj¹ go najogólniej scharakteryzowaæ. Dziêki
nim gwara zaznacza swoj¹ odrêbno�æ od pozosta³ych gwar zie-
mi cieszyñskiej.

(Materia³y te bêd¹ zamieszczone
na stronie internetowej urzêdu gminy)

Rafa³ Wa³ach z Jaworzinki

Piekne Bozie Zap³ac
Panu Nadle�niczimu

Gminny £o�rodek Kultury na Jistebnnym chce stra�nie piek-
nie podziynkowaæ Panu Nadle�niczimu Witoldowi Szo�dzie za
wsziecko co dlo nas zrobi³. A by³o tego stra�nie moc, bo by³
g³ównym ³organizatorym i spónsorym przepieknych Zawodów
Furmanów zimowych i letnich.

Jak jech da³a pomyse³ z³organizowanio zawodów fur-
manów tó¿ go nie trzaby³o dwa razy pytaæ, ³od razu chyczi³
ryfik wiela móg to tela zrobi³, a by³o tego naprowdym kupa.
Je to cz³owiek Wielki, kiery dbo ³o naszióm kulturym i jak
jyny nas �czipie z pinióndzami tó¿ wdycki chyntnie pómo-
¿ie. Jak co trza zrobiæ dlo kultury i dlo tego coby szie nóm
lepi ¿i³o tó¿ aji zaprzóngnie do roboty spo³ecznej swojoch
pracowników le�nych, kierzi te¿ bardzo radzi s³ó¿ióm pó-
mocóm, za co im Bozie Zap³ac. Pan Witold wiy co je nejlep-
si dlo promocyji nasich gróniæków. Wiy, zie trza chladaæ

³oryginalnych pomys³ów, dziynki kierym �czióngnymy do nas
turystów, kierzi dajóm nóm wszieckim zarobiæ. Chocia¿ nie
je Istebniokym,  cziuje szie Górolym, a my go za takigo
mómy. Je to cz³owiek kiery wrós w nasióm kulturym i stra-
�nie jóm mo rod. Istebniañskim dzieckóm pozwoli³ szie ucziæ
w £o�rodku Edukacyji Ekologicznej nasich nutek. Dobrze
wiy, zie to dziecka ³od ma³ego trza ucziæ poszanowanio dlo
rodzinnej kultury.  Móm biydym teraz wymiyniacz wsziecki
zas³ógi Pana Nadle�niczigo. Wiym jedno, zie je cz³owiekym
kiery zas³ózi³ szie dlo naszij kultury i na sta³e zapiso³ szie
do kart historyji naszich Trzóch dziedziñ. Je�czie roz stra-
�nie pieknie dziynkujymy  i Panu Nadle�niczimu i wsziec-
kim jego pracownikóm za wsziecko co zrobili dlo naszij
Gminy. Chcieliby my coby ta wspó³praca by³a wdycki tako
³owocno jako je teraz. Ziczimy Wóm Wszieckigo Dobrego.

Dorota Gazurek
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�Po cieszyñsku,
po obu stronach Olzy�

W dniu 10-11 listopada naszie dziecka pojecha³y do Dómu
Narodowego w Cieszinie na kónkurs gwary ludowej p.n. �Po
cieszyñsku, po obu stronach Olzy�.  W kategoryji dzieciyncej
I miyjsce zdoby³ Andrzej Ja³owiczor  z Gminnego O�rodka
Kultury z Istebnego opiekun Zuzanna Kawulok i Dorota Gazu-
rek, II miyjsce dosta³a  Sabina Haratyk z O�rodka Pracy Po-
zaszkolnej w Kóniokowie opiekun Joanna Cichy. W kategoryji
szkó³ ponadgimnazjalnych I miyjsce zdobyli uczniowie z Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Istebna Zaolzi za program �Za-
bijaæka� a byli to:

Ca³o grupa z Istebnej z ca³ego serca
i ze wszieckich si³ dziynkuje

Ciotce Zuzce Kawuloczce
³od Wojtosza, za to, co nóm tak piyknie po³opowiada³a

i doradzi³a jako my to te¿ tam mómy sie pokozaæ!
dziecka z Liceum na Zaolziu

 S P O R T  l l l l l S P O R T  l l l l l S P O R T  l l l l l S P O R T
Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

W pi¹tkowe popo³udnie 19 listopada rozegrano w hali sportowej
gimnazjum turniej pi³ki no¿nej szkó³ podstawowych �O Puchar Wójta
Gminy Istebna�. Do turnieju zg³osi³o siê piêæ dru¿yn i grano systemem
ka¿dy z ka¿dym. Bezkonkurencyjna okaza³a siê reprezentacja SP nr l z Istebnej
która wygra³a wszystkie mecze i zajê³a pierwsze miejsce. Drugie miejsce wy-
walczyli zawodnicy SP nr l w Koniakowie.a na trzecim uplasowali siê do�æ
niespodziewanie uczniowie S P nr 2 w Koniakowie Rastoce, którzy wygrali
swoje mecze z SP nr l w Jaworzynce i SP nr 2 w Istebnej Zaolziu. Dru¿yny
otrzyma³y puchary i dyplomy ufundowane przez Urz¹d Gminy.

Dziêkujê bardzo serdecznie opiekunom dru¿yn za przygotowanie re-
prezentacji szkó³ i przybycie na turniej mimo bardzo trudnych warunków
atmosferycznych.         Janusz Waszut

XV Kónkurs Gry na Unikatowych
Instrumyntach Ludowych

i XIII Posiady Gawedziarski
W dniach 6 -7 listopada w Przibyndzy nasie dziecka bra-

³y udzia³ w kónkursie Gry na Unikatowych  Instrumyntach
Ludowych i  Posiadach Gawyndziarskich.

By³o tam dwcet �tyrzóch solistów i  �tyry kapele (w tym jed-
na dzieciynco). Grali uni na hó�lach, dudach, ³okarynach, heli-
gónkach, piszccio³kach, zwónkach metalowych i gyn�lach.

£od nas III miyjsce wygra³a Barbara Juroszek z Jistebnego,
a wyró¿niynia zdobyli: Werónika Polok z Jaworzinki Zopasiek,
Patrycja Ma³yjurek z Jaworzinki

Z trzóch nasich dziedzin do Przibyndzy pojechali aji gawyn-
dziorze.

Judyta ̄ yrek, Renata Waszut, Lidia Gorzo³ka, Piotr Ma-
coszek, Jaros³aw Bielesz a przigotowa³a ich Pani Justyna Æwi¹-
ka³a. Serdeczne gratulacje zwyciynzcóm sk³ado Gminny O�ro-
dek Kultury na Istebnym. Dorota z Istebnego

W kónkursie bra³o udzia³ 13 gawyndziorzi starych i 34 dziecka.
W kategoryji dzieciyncej I miyjsce dosto³ min. Jakub Sku-

rzok z Jaworzinki Zopasiek.
II miyjsce dostali: Laura Kukuczka z Kóniokowa, Jolanta

Kukuczka z Kóniokowa i Andrzej Ja³owiczor z Jistebnego.
III miyjsce dostali: Faustyna Pressel z Kóniokowa, Agniesz-

ka Fiedor z Kóniokowa.
Wyró¿niynia min. dostali: Szymón £abaj z Jaworzinki, Anna

Suszka z Kóniokowa.
Pieknie gratulujymy wsieckim kierym sie nie ciójzia³o co na

i siumnie prezyntowaæ nasióm kulturym we �wiecie. Dziynkujy-
my te¿ wsieckim naucicielóm, kierzi przirychtowali dziecka do
kónkursu. Zicimy jak nejwiyncel takich talyntów i kupa sukce-
sów wsieckim m³odym artystóm.

Dorota z Jistebnego
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PI£KA NO¯NA - KLASA A
PODSUMOWANIE JESIENNEJ RUNDY ROZGRYWEK

Tabela po rundzie jesiennej:

   m     pkt    bramki

  1 LKS Koñczyce Ma³e 13 27 26:7

  2 LKS Beskid Brenna 13 24 26:14

  3 LKS Wis³a Strumieñ 13 22 24:19

  4 LKS Wyzwolenie Simoradz 13 21 30:18

  5 LKS Spójnia Górki Wielkie 13 20 22:17

  6 LKS B³yskawica Koñczyce Wielkie 13 19 20:23

  7 LKS Orze³ Zab³ocie 13 18 27:25

  8 KS Wis³a Ustronianka 13 18 24:27

  9 KP Trójwie� Istebna 13 15 20:26

10 LKS B³yskawica Drogomy�l 13 15 17:24

11 KS Beskid II Skoczów 13 15 24:33

12 KS Mokate Nierodzim 13 14 27:26

13 LKS Tempo Puñców 13 13 17:28

14 LKS Ochaby 96 13   9 13:30

Bilans KP Trójwie� w rundzie jesiennej:
Ogó³em -  4 zwyciêstwa, 3 remisy, 6 pora¿ek - 15 punktów,

bramki 20 : 26
U siebie - 3 zwyciêstwa, 1 remis, 3 pora¿ki - 10 punktów, bramki

15: 13
Na wyje�dzie - 1 zwyciêstwo, 2 remisy, 3 pora¿ki - 5 punktow,

bramki 5 : 13
Zakoñczy³a siê jesienna runda rozgrywek o mistrzostwo Klasy

A sezonu 2004 - 2005. Udany poprzedni sezon, zakoñczony wyso-
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BIEGI TERENOWE

- PAWE£ GORZO£KA ZNOWU NAJLEPSZY
Kolejne sukcesy odnotowa³ na swoim koncie niezawodny

Pawe³ Gorzo³ka z Jaworzynki. Startuj¹c w barwach klubu
TRS Si³a Ustroñ nasz najlepszy biegacz górski wygra³ swoj¹
kategoriê wiekow¹ / 60 - 69 lat / w czasie Jubileuszowego
15. Biegu Legionów, rozegranego na pocz¹tku listopada w
Ustroniu. Trasê 10 kilometrów P. Pawe³ pokona³ w czasie 40
minut i 32 sekund. W klasyfikacji generalnej biegu triumfo-
wa³ Tomasz Klisz z Dziêgielowa, reprezentuj¹cy barwy AZS
AWF Katowice.

Dzieñ pó�niej / !!! / Pawe³ Gorzo³ka stan¹³ na starcie VI Cros-
su Beskidzkiego, który zosta³ rozegrany na trasie o d³ugo�ci 18
km z Wêgierskiej Górki do Przybêdzy. I tutaj weteran tras bie-
gowych z Jaworzynki spisa³ siê znakomicie. By³ najlepszy w
swojej kategorii wiekowej, a drugiego zawodnika wyprzedzi³ o
ponad 15 minut. Uzyskany czas - 01:30,11 - da³ mu te¿ wysokie,
trzydzieste miejsce w klasyfikacji generalnej, któr¹ wygra³ Wi-
told Bulik z Rychwa³du. Pozazdro�ciæ kondycji...

...Niestety, nigdy ju¿ nie dojdzie na narciarskich trasach
do rywalizacji P. Paw³a z Korneliuszem Legierskim z Ko-
niakowa o Istebniañski Bruclik. Ich pojedynki przez lata by³y tematem rozmów kibiców przed, w czasie i po imprezie.
Popularny �Kornel� odszed³ od nas na zawsze ponad miesi¹c temu... Cze�æ jego pamiêci!      J. Kohut

Stoj¹ od lewej: Korneliusz Legierski i Pawe³ Gorzo³ka

kim trzecim miejscem w tabeli pozwala³ z optymizmem patrzeæ na
rozpoczynaj¹ce siê w sierpniu rozgrywki. Da³y siê nawet s³yszeæ
g³osy o mo¿liwym awansie do klasy okrêgowej w nadchodz¹cym
sezonie. Tymczasem boiskowa rzeczywisto�æ w do�æ brutalny spo-
sób zweryfikowa³a te plany i nadzieje. Po pierwszych sze�ciu spo-
tkaniach zespó³ mia³ na swoim koncie tylko jedno zwyciêstwo, efek-
tem czego by³ spadek na ostatnie miejsce w tabeli - pierwszy raz w
historii klubu. Bardziej od wyników kibiców martwi³a jednak gra
zespo³u oraz atmosfera, jaka w tym czasie wytworzy³a siê wokó³
dru¿yny. Zespó³ gra³ bardzo s³abo, chaotycznie i bez koncepcji.
Szwankowa³a wspó³praca poszczególnych formacji - praktycznie
nie funkcjonowa³a pomoc, wiêkszo�æ pi³ek do napastników to by³y
d³ugie podania od obroñców, co przy twardo graj¹cej obronie ry-
wali by³o skazane na niepowodzenie. Równie¿ obrona nie stano-
wi³a monolitu, chocia¿ akurat do tej formacji, a szczególnie pary
stoperów mo¿na chyba mieæ najmniej zastrze¿eñ. Tak¿e bramka-
rze nie byli najmocniejsz¹ stron¹ zespo³u, ale tu z kolei bardziej
zastanawiaj¹ce by³y chyba decyzje trenera co do obsady pozycji
bramkarza w poszczególnych meczach.

 I tutaj nale¿y kilka zdañ po�wiêciæ w³a�nie osobie ówczesnego
szkoleniowca zespo³u - P. Wa³êski. Po odej�ciu poprzedniego tre-
nera praktycznie nie by³o kandydata na objêcie tej funkcji w klu-
bie. W tej sytuacji mo¿e w³a�ciwe wydawa³o siê zatrudnienie w tej
roli kogo� z zewn¹trz, kto nie by³by wcze�niej zwi¹zany z klubem.
To by³o zrozumia³e. Natomiast zupe³nie niezrozumia³e by³o to, ¿e
tak d³ugo zwlekano z jego zwolnieniem, pomimo tego, ze ju¿ koñ-
cówka poprzedniego sezonu by³a do�æ kiepska, dru¿yna przegry-
wa³a wiêkszo�æ meczów sparingowych w przerwie letniej, a po-
cz¹tek obecnego sezonu by³ pod wzglêdem wyników jak i stylu gry
bardzo z³y. Zarówno warsztat szkoleniowy,  koncepcja taktyczna,
jak i mo¿liwo�ci wp³ywu na styl gry dru¿yny w trakcie meczu oka-
za³y siê u tego trenera bardzo ubogie. Ma³o tego, dosz³o do kon-
fliktu szkoleniowca z niektórymi pi³karzami, skutkiem czego by³o
odej�cie dwóch z nich do dru¿yny naszego odwiecznego rywala -
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Wis³y. Warto jeszcze dodaæ, ¿e decyzj¹ trenera dru¿yna ca³¹ wio-
snê trenowa³a na g³ównej p³ycie Pod Skoczni¹, mimo czêsto fatal-
nych warunków pogodowych, co sta³o w ca³kowitej sprzeczno�ci z
ustaleniami jakich dokonano z Zarz¹dem Klubu i trenerami pod-
czas spotkania na pocz¹tku kwietnia. Zdecydowano wtedy, aby tre-
nowaæ Pod Skoczni¹ tylko w dobrych warunkach. Niestety ustaleñ
tych nie przestrzegano na czym niew¹tpliwie ucierpia³a nawierzch-
nia boiska. Trenera ju¿ nie ma, a �efekty� jego pracy pozosta³y....
Warto to napisaæ ku przestrodze na przysz³o�æ dla osób odpowie-
dzialnych w KP Trójwie�.

10 pa�dziernika KP Trójwie� pokona³a Pod Skoczni¹ Strumieñ
5 : 2. Sta³o siê to ju¿ pod wodza nowego trenera - Miros³awa Ka-
pasia. W ten sposób rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w historii klubu.
Oczywi�cie nie mo¿na traktowaæ nowego szkoleniowca jako �cu-
dotwórcy�, ale ju¿ te kilka ostatnich spotkañ pokaza³o, ¿e byæ mo¿e
�idzie nowe�. W czterech ostatnich meczach rundy jesiennej KPT
zdoby³a 7 punktów przy o�miu punktach zdobytych przez poprzed-
niego trenera w 9 meczach. Równie¿ w stylu gry da³o siê zauwa¿yæ
symptomy poprawy, przede wszystkim je�li chodzi o dyscyplinê na
boisku i organizacjê gry. Kapa� posiada nie³atwy charakter, ale w
dobrym tego s³owa znaczeniu i do tego musz¹ siê przyzwyczaiæ
dzia³acze, ale przede wszystkim pi³karze. Wiedz¹ ju¿ co� na ten
temat trampkarze... To trener z najwiêkszym na naszym terenie za-
sobem wiadomo�ci teoretycznych i praktyczn¹ znajomo�ci¹ zasad
treningu, taktyki i koncepcji gry. Zawsze anga¿uje siê w stu pro-
centach w to co robi - to czy sprawa dotyczy seniorów czy trampka-
rzy nie ma ¿adnego znaczenia. W tej sytuacji w opinii wielu kibi-
ców, a równie¿ i ni¿ej podpisanego jest to trener �na lata�. Je�li z
równym zaanga¿owaniem do sprawy podejd¹ pi³karze i dzia³acze
marzenia o okrêgówce mog¹ staæ siê rzeczywisto�ci¹.

O planach i zamierzeniach dotycz¹cych przysz³o�ci bêdzie oka-
zja  podyskutowaæ na Walnym Zebraniu Cz³onków Klubu, które w
zwi¹zku z dobiegaj¹c¹ koñca czteroletni¹ kadencj¹ Zarz¹du po-
winno siê odbyæ w najbli¿szym czasie. Na razie w³adze klubu nie
ustali³y jeszcze terminu tego zebrania. Bêdzie wtedy okazja pody-
skutowaæ o wielu sprawach dotycz¹cych klubu, a przede wszyst-
kim odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy w obecnej sytuacji staæ
dru¿ynê na grê w okrêgówce - zarówno w aspekcie sportowym, jak
i organizacyjnym. Przyk³ady dru¿yn, które w poprzednich latach
awansowa³y z A - klasy do okrêgówki - Puñców, Zebrzydowice -
s¹ ma³o buduj¹ce. Wypada³oby te¿ poruszyæ inne kontrowersyjne
tematy takie jak domniemane �zaw³aszczenie� klubu przez jedn¹
dzielnicê gminy, co niestety odbija siê na frekwencji, jak równie¿
absurdalne zarzuty w stosunku do niektórych osób, jakoby dzia³a³y
na szkodê klubu - co szczególnie przykre pomówienia te - bez ¿ad-
nego uzasadnienia - by³y wyra¿ane w czasie meczów czêsto w obec-
no�ci kibiców go�ci. Jest to tym bardziej przykre, ¿e sprawa doty-
czy osób, które akurat sprzyjaj¹ klubowi, chocia¿ robi¹ to w spo-
sób o wiele bardziej dyskretny ni¿ ci, którzy pod ich adresem pu-
blicznie rzucaj¹ fa³szywe oskar¿enia...

Mimo zimowej pory przed klubem �gor¹cy� okres. Najwa¿-
niejsze, ¿eby pi³karze pod wodz¹ nowego trenera solidnie przepra-
cowali zimow¹ przerwê, a dzia³acze uporz¹dkowali wszystkie spra-
wy organizacyjne. Wtedy mo¿na bêdzie z optymizmem oczekiwaæ
na rozpoczêcie rundy wiosennej. Wtedy równie¿  kibice w wiêk-
szej liczbie wróc¹ na boiska. I tak wspólnie bêdzie mo¿na zrobiæ
pierwszy krok na drodze do wymarzonej okrêgówki...

Opracowa³: Jacek Kohut
Statystyka rundy jesiennej juniorów i trampkarzy uka¿e siê

w nastêpnym numerze.

PI£KA NO¯NA - TURNIEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY ISTEBNA

Hala sportowa gimnazjum w Istebnej by³a miejscem Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Istebna w pi³ce no¿nej, roze-
granego w sobotê 20 listopada. Do rywalizacji przyst¹pi³o 6
dru¿yn, które gra³y systemem �ka¿dy z ka¿dym�. Bezkonkuren-
cyjna okaza³a siê dru¿yna seniorów KP Trójwie�, wystêpuj¹ca
pod szyldem � Senior Team�, która w ca³ym turnieju nie ponio-
s³a pora¿ki maj¹c na koncie 4 zwyciêstwa i jeden remis. Bardzo
dobrze wypad³a ekipa, graj¹ca pod nazw¹ �Nadzieje Trójwsi�,
z³o¿ona z m³odych pi³karzy / juniorów i trampkarzy /, którzy do
niedawna reprezentowali KP Trójwie� b¹d� UKS Gimnazjum, a
obecnie trenuj¹ i graj¹ w szkó³kach pi³karskich takich klubów
jak Gwarek Zabrze czy Podbeskidzie Bielsko - Bia³a. Warto
dodaæ, ¿e opiekunem tych dwóch zwyciêskich dru¿yn by³ Miro-
s³aw Kapa�. Na trzecim miejscu ukoñczy³a turniej jedyna dru-
¿yna spoza terenu naszej gminy - Kosta Ustroñ.

Najlepsze dru¿yny otrzyma³y piêkne puchary i dyplomy ufun-
dowane przez Wójta Gminy Istebna.

Olzianka - Gimnazjum 3 : 1
Trójwie� Juniorzy - Senior Team 0 : 2
Nadzieje Trójwsi - Kosta Ustroñ 1 : 1
Gimnazjum - Trójwie� Juniorzy 3 : 3
Kosta - Olzianka 1 : 1
Senior Team - Nadzieje Trójwsi 3 : 1
Olzianka - Trójwie� Juniorzy 0 : 2
Nadzieje Trójwsi - Gimnazjum 2 : 1
Senior Team - Kosta 6 : 1
Trójwie� Juniorzy - Nadzieje Trójwsi 0 : 1
Olzianka - Senior Team 1 : 1
Kosta - Gimnazjum 11 : 1
Nadzieje Trójwsi - Olzianka 5 : 0
Trójwie� Juniorzy - Kosta 0 : 4
Gimnazjum - Senior Team 1 : 6
Koñcowa tabela:
1. Senior Team 13 pkt.
2. Nadzieje Trójwsi 10 pkt.
3. Kosta Ustroñ   8 pkt.
4. Olzianka   5 pkt.
5. Trójwie� Juniorzy   4 pkt.
6. Gimnazjum   1 pkt.

Opracowa³: Jacek Kohut

PI£KA NO¯NA
- TURNIEJ O PUCHAR EUROGAMES

Rozegrany w sobotê 27 listopada w hali istebniañskiego
gimnazjum Turniej pi³ki no¿nej o Puchar Eurogames Kato-
wice by³ kolejn¹ tego typu imprez¹ na naszym terenie. W
zgodnej opinii wielu uczestników i obserwatorów by³ to jeden z
najlepszych pod wzglêdem poziomu sportowego turniejów ha-
lowych w naszej gminie. Opiniê tê podziela ni¿ej podpisany,
który jako organizator i uczestnik bra³ udzia³ w wiêkszo�ci ro-
zegranych do tej pory takich imprez. Wszystkie uczestnicz¹ce
w zawodach dru¿yny zaprezentowa³y bardzo dobre wyszkole-
nie techniczne poparte dobr¹ kondycj¹, dziêki czemu mecze by³y
bardzo wyrównane i emocjonuj¹ce. Wiêkszo�æ spotkañ koñczy-
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PI£KA NO¯NA - AMATORSKA
LIGA PI£KI HALOWEJ

Wzorem ubieg³ej zimy na pocz¹tku listopada rozpoczê³a
rozgrywki Amatorska Liga Pi³ki Halowej. Impreza odbywa siê
w hali istebniañskiego Gimnazjum w ka¿dy wtorek pocz¹wszy
od godziny 17.00. W tej edycji podobnie jak w pierwszej bierze
udzia³ 10 dru¿yn, które graj¹ systemem ka¿dy z ka¿dym mecz i
rewan¿. W imprezie nie wystartowali obroñcy tytu³u -  dru¿yna,
która w ubieg³ej edycji okaza³a siê najlepsza - Koniaków Rastoka
i Przyjaciele. Gminê Istebna reprezentuj¹ w tej sytuacji trzy dru-
¿yny:  klubowe - Trójwie� I / seniorzy / i Trójwie� II / juniorzy /
oraz gospodarze obiektu - Gimnazjum.

Oto wyniki dru¿yn z naszego terenu z pierwszych trzech
kolejek:

Trójwie� I - Trójwie� II 2 : 2, Kosta Ustroñ 2 : 6, Wis³a Czarne
4 : 3

Trójwie� II - Trójwie� I 2 : 2, Komisariat Policji Wis³a 2 : 8,
Nadle�nictwo Wis³a 1 : 7

Gimnazjum - Procner Team 4 : 13, Malinka Górna 1 : 13,
Wis³a Malinka  0 : 17

Aktualne wyniki i tabela rozgrywek znajduj¹ siê w portalu
internetowym �Olza� oraz z tygodniowym opó�nieniem na ³a-
mach �G³osu Ziemi Cieszyñskiej�.         J. Kohut

³a siê przy niewielkiej ró¿nicy bramek, co w przypadku pi³ki
halowej �wiadczy o wyj¹tkowo wyrównanej klasie dru¿yn. Do�æ
powiedzieæ, ¿e losy pierwszego miejsca w turnieju rozstrzygnê-
³y siê na 20 sekund przed koñcem ostatniego meczu, kiedy to
dru¿yna Eurogames zdoby³a trzeci¹ - decyduj¹ca o zwyciêstwie
nad seniorami Trójwsi bramkê. Pokonani w tym meczu zajêli
drugie miejsce, a na trzeciej pozycji ukoñczyli turniej pi³karze
Olzianki. Zadecydowa³ o tym zgodnie z regulaminem / przy rów-
nej ilo�ci punktów / bezpo�redni mecz z dru¿yn¹ Trójwie� Se-
niorzy, przegrany przez Olziankê 2 : 3.

Puchar Fair Play za sportow¹ postawê otrzyma³a dru¿yna z
Jab³onkowa, a tytu³ Króla Strzelców turnieju zdoby³ Sebastian
¯y³a z Eurogames - strzelec 8 bramek.

Turniej przebiega³ bardzo sprawnie, walka na boisku by³a
twarda, ale fair, a nagrody dla najlepszych ufundowa³a firma
Eurogames z Katowic.

Olzianka - Trójwie� Seniorzy 2 : 3
Trójwie� Juniorzy - Eurogames 2 : 3
Czêstochowa - Jab³onków 1 : 2
Trójwie� Seniorzy - Trójwie� Juniorzy 2 : 1

Jab³onków - Olzianka 2 : 3
Eurogames - Czêstochowa 8 : 3
Olzianka - Trójwie� Juniorzy 4 : 1
Czêstochowa - Trójwie� Seniorzy 2 : 5
Eurogames - Jab³onków 1 : 1
Trójwie� Juniorzy - Czêstochowa 6 : 5
Olzianka - Eurogames 4 : 3
Trójwie� Seniorzy - Jab³onków 0 : 1
Czêstochowa - Olzianka 5 : 2
Jab³onków - Trójwie� Juniorzy 2 : 2
Eurogames - Trójwies Seniorzy 4 : 2

Koñcowa tabela:
1. Eurogames 10 pkt.
2. Trójwie� Seniorzy 9 pkt.
3. Olzianka 9 pkt.
4. Jab³onków 8 pkt.
5. Trójwie� Juniorzy 4 pkt.
6. Czêstochowa 3 pkt.

Opracowa³: Jacek Kohut
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M³odzie¿owy Turniej Szachowy
Z okazji obchodów �wiêta Niepodleg³o�ci zorganizowano

po raz pi¹ty w Szkole Podstawowej Nrw l w Jaworzynce turniej
szachowy dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych.

Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych.
W najm³odszej grupie dzieci 1. miejsce zdoby³ Wojtek

Ma³yjurek, 2. miejsce Marek £acek a 3. miejsce Krzysztof Bój-
ko. Grupa druga to ch³opcy klas pi¹tych i szóstych: 1. miejsce

Krzysztof Ma³yjyurek, 2. miejsce Tomasz Morys, 3. miejsce
Marek Ma³yjurek. W grupie trzeciej rywalizowa³y dziewczy-
ny klas pi¹tych i szóstych: 1.miejsce - Asia Byrtus, 2. miejsce -
Kasia Mucha, 3 miejsce - Sylwia Suszka.

Zwyciêzcy poszczególnych grup otrzy-
mali puchary a pozostali s³odycze ufundo-
wane przez Urz¹d Gminy w Istebnej.

Dziêkujemy serdecznie dyrekcji S.P.
nr l w Jaworzynce oraz pani Basi Musur
z Jaworzynki i Jarkowi Hulawemu z
Istebnej za pomoc w zorganizowaniu tur-
nieju i przygotowaniu dzieci.

Janusz Waszut
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- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
PAKIETY

- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY,
  FIRMY - PE£NY ZAKRES

ZWIERZÊTA
  DOMOWE, KOSZTY LECZENIA
  ZAGRANICZNEGO
- FUNDUSZE EMERYTALNE IKE

Po¿yczka
pakiet na �wiêta

8,5% bez porêczycieli do 10 000 PLN
Oprocentowanie dla kwoty 3 000
w okresie 36 miesiêcy 14,2 %

Szybka realizacja

LICENCJONOWANY PUNKT SPRZEDA¯Y
AGENCYJNEJ
Istebna 256 (do ziemi)
tel. 855 61 99 kom. 693 396 905

S T E F C Z Y K A

BAZY DANYCH ACCESS
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

855 71 74      kom. 502 855 689
benhar@adres.pl

wislaNET.pl
Tani, szybki INTERNET

Abonament 50 z³
Tr a n s f e r  d o  5 1 2  K b p s

2 4  g o d z i n y,  7  d n i  w  t y g o d n i u !
N i s k i  k o n k u r e n c y j n y  a b o n a m e n t

t e l .  5 0 9  3 0 0  1 0 4  w w w. w i s l a n e t . p l

Praktyka lekarska w Jaworzynce
zatrudni pielêgniarkê

tel. 855 63 23
kom. 0602 156 195

S p o k o j n y c h  i  r a d o s n y c h
� w i ¹ t  B o ¿ e g o  N a r o d z e n i a

o r a z  S z c z ê � l i w e g o  N o w e g o  R o k u
¿ y c z y  A p t e k a  � N a  D z i e l c u �

Otwarte:
Poniedzia³ek - Pi¹tek 8.00 - 18.00

Sobota 9.00 - 14.00
Niedziela 8.30 - 11.00

W nag³ych potrzebach czynne ca³¹ dobê
tel. 855 68 93

Ksiêgarnia �w. Maksymiliana w Istebnej
(200 m od Centrum, kier. Koniaków)

Oferuje:
- kartki �wi¹teczne
- kropid³a
- zestawy kolêdowe
- stajenki
- ozdoby �wi¹teczne
- ksi¹¿ki, modlitewniki
- zaproszenia (chrzest, komunia, �lub)
- �wiece, znicze
- ró¿añce
- obrazy
- inne dewocjonalia
W dziale �Wszystko za 4 z³ i nie tylko�
- upominki, art. szkolne, zabawki
- chemia gospodarcza, art. domowego u¿ytku, zegary

Wszystkim naszym klientom
z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia szczê�cia
 pomy�lno�ci oraz wiele radosnych chwil

w nadchodz¹cym Nowym Roku!

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117:

wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz Nowego 2005 Roku

wszystkim Swoim Klientom
zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego oraz

wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym Roku
¿yczy Po�rednik Ubezpieczeniowym Ma³gorzata Micha³ek

Zdrowych, B³ogos³awionych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Szczê�liwego Nowego Roku 2005

dla mieszkañców Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa

¿yczy radna powiatu cieszyñskiego
Ma³gorzata Kiere�

Zaproszenie na wystawê
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej

serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy
obrazków dzieci ze szkó³ki Malarskiej

Pani Iwony Konarzewskiej.
Oficjalne otwarcie odbêdzie siê
16 grudnia 2004 r. o godz. 13.00
w budynku GOK ko³o ko�cio³a.

Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy!
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Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

OFERUJEMY MEBLE:
TAPICEROWANE, MEBLO�CIANKI,

MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE

I PRZEDPOKOJE, MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

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

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

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

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

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

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

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 85 57 102

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 855 64 93

Rolnicy maj¹cy zamiar zmieniæ ubezpieczyciela w obowi¹zko-
wym ubezpieczeniu budynków rolnych i O.C. rolnika, proszeni s¹ o
kontakt osobisty lub telefoniczny celem wypowiedzenia przed 31
grudnia 2004 r.

Stawki ubezpieczeniowe przy takich samych sumach ubezpie-
czenia mog¹ byæ o 50% ni¿sze od dotychczasowych.

Polecamy:
l Pe³ny zakres us³ug optycznych
l Realizacja recept Narodowego Funduszu Zdrowia
l Szybka realizacja zleceñ

Gabinet okulistyczny
l Komputerowe badanie wzroku
l Dobór soczewek kontaktowych

Badania wykonuj¹ specjali�ci chorób oczu
Wtorek od 15.00 - lek. med. Krystian Czajkowski
Pi¹tek od 15.30 - lek. med. W³adys³awa Broda

Mo¿liwo�æ telefonicznej rejestracji - tel. (033) 855 30 84

ZAK£AD OPTYCZNY
ul. 1-go Maja (pawilon us³ugowo-handlowy)

43-460 Wis³a tel./fax (033) 855-30-84
czynny: pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

SPRZEDA¯ RZECZY U¯YWANYCH
POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO

WIS£A - OAZA, ul. Dziechcinka
(KO�CIÓ£  BAPTYSTÓW), tel. 8-55-26-31

ZAPRASZAMY NA TANIE ZAKUPY RZECZY
U¯YWANYCH POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO

OFERUJEMY PAÑSTWU:
* MEBLE
* KOSIARKI, PILY SPALINOWE
* SPRZÊT SPORTOWY
* SPRZÊT AGD
* NARZÊDZIA BUDOWLANE
* SPRZÊT REHABILITACYJNY
* I INNE

GODZ. HANDLU
OD PONIEDZIALKU DO PI¥TKU 6.00 - 14.00

SOBOTA 6.00 - 12.00

TANIE SUKNO!!!
W Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej mo¿na kupiæ
lub zamówiæ sukno na �NOGAWICE�i na �GUNIYM�.


