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Szanowni Czytelnicy!
To ju¿ 150 numer �Naszej Trójwsi�. Rozpocz¹³ siê czterna-

sty rok jej wydania. Wszystkim osobom wspó³tworz¹cym ga-
zetkê � pani Wójt Danucie Rabin, pani Sekretarz Gminy Te-
resie £aszewskiej, Zespo³owi Redakcyjnemu pracownikom
Urzêdu Gminy, Gminnemu O�rodkowi Kultury, Gminnemu
Centrum Informacji, Radnym, �Macierzonce� panu Jaro-
s³awowi Gilowi, Zespo³owi �Interfonu� Cieszyn oraz wszyst-
kim osobom, które przesy³aj¹ materia³y do Trójwsi sk³adam
serdeczne podziêkowania. Czytelnikom za� dziêkuje za zain-
teresowanie gazet¹ i ¿yczliwo�æ.

Rozpocz¹³ siê Nowy Rok, a wiêc z tej okazji ¿yczê wszyst-
kim Czytelnikom i wspó³pracownikom, by obfitowa³ w b³o-
gos³awieñstwo Bo¿ej Dzieciny, by przyniós³ zdrowie, pomy�l-
no�æ i ufne spojrzenie w przysz³o�æ. ̄ yczê, by Nowy Rok spe³-
ni³ wszystkie Wasze oczekiwania.

Zachêcam do dalszej wspó³pracy przy redagowaniu �Na-
szej Trójwsi�. Krystyna Rucka - redaktor

Wszystkim Babciom i Dziadkom
w dniu Ich �wiêta sk³adamy serdeczne
¿yczenia zdrowia, szczê�cia, rado�ci,

du¿o mi³o�ci od najbli¿szych
oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
na ka¿dy dzieñ Nowego Roku
Wójt i Rada Gminy Istebna
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�Od Adwentu do Wielkanocy�
� I Regionalny Przegl¹d Beskidzkich

Grup Kolêdniczych i Obrzêdowych

Mali po³a�nicy
z OPP Koniaków

Obrzêd �po³azy� w wykonaniu uczniów
SP1 z Jaworzynki-Zapasiek

�Wigiliê�
przedstawili

uczniowie
gimnazjum.

�Mali Istebniocy� z inscenizacj¹ �pastuszków�.

�Snymby w po³azy� w wykonaniu zespo³u �Zgrapianie�.

ks. kanonik Jerzy Kiera - organizator koncertów,
dyrygenci Krzysztof Moñczyk i Janusz Popek,
solistka Kornelia Maroszek i cz³onkowie chóru.

Koncertuj¹ - na organach Zenon Knopek
na tr¹bce - B³a¿ej Knopek
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W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E
l W dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXIV/318/2005

Rada Gminy Istebna uchwali³a bud¿et gminy na 2006 r. (wk³adka
do gazetki)
l Pani redaktor Krystynie Ruckiej z okazji 150 wydania �Na-

szej Trójwsi� sk³adam serdeczne podziêkowanie za dotychcza-
sow¹ wspó³pracê i ¿yczê dalszych sukcesów w pracy redaktor-
skiej, zdrowia oraz wszelkiej pomy�lno�ci.

Danuta Rabin oraz pracownicy Urzêdu

SPOTKANIA OP£ATKOWE
DLA SENIORÓW

Gminny O�rodek Kultury, Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej
oraz Dyrekcje Szkó³ Podstawowych w Istebnej, Jaworzynce i Ko-
niakowie serdecznie zapraszaj¹ rencistów, emerytów, wszystkie
babcie i dziadków na �Spotkania op³atkowe dla seniorów�,
które odbêd¹ siê � jak co roku � w budynkach OSP na terenie
Trójwsi. Bêdzie to okazja do wspólnych ¿yczeñ noworocznych,
po�piewania kolêd z kapel¹ �Wa³asi� oraz obejrzenia wystêpów
artystycznych dzieci klas �0� przy smacznym poczêstunku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzia³u!!!
Terminy spotkañ:
24. 01 � wtorek, godz. 10. 00, OSP Istebna,
25. 01 � �roda, godz. 10. 00, OSP Jaworzynka,
27. 01 � pi¹tek, godz. 10. 00, OSP Koniaków.

KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADAÑ
PUBLICZNYCH GMINY ISTEBNA

Wójt Gminy Istebna og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ
publicznych Gminy Istebna na rok 2006, w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- ochrony i promocji zdrowia
Wysoko�æ �rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ

wynosi:
1. Kultura fizyczna i sport - 25.000,00
2. Ochrona i promocja zdrowia - 35.000,00
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ organizacje nie bêd¹ce jednostkami

sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach pu-
blicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku osoby prawne lub
jednostki nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej utworzone na podstawie
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrze¿eniem art.3
ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publiczne-
go i o wolontariacie.

Do konkursu mog¹ byæ sk³adane oferty zadañ realizowanych na tere-
nie Gminy Istebna, których realizacja rozpoczyna siê nie wcze�niej ni¿
15 lutego 2006r. i koñczy nie pó�niej ni¿ 30 listopada 2006.

Oferty bêd¹ oceniane przez Komisjê Konkursow¹ w oparciu o nastê-
puj¹ce kryterium:

- ocena mo¿liwo�ci realizacji zadania
Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest z³o¿enie w terminie do 6

lutego 2006 r. do godz. 15.00 oferty wraz z wymaganymi za³¹cznikami
lub przes³anie jej drog¹ pocztow¹ (decyduj e data stempla pocztowego)
na adres: URZ¥D GMINY 43 - 470 ISTEBNA 1000

Formularz oferty winien byæ z³o¿ony w zaklejonej kopercie, opisanej
w sposób nastêpuj¹cy: nazwa zadania oraz nazwa sk³adaj¹cego ofertê.

Urz¹d Gminy Istebna zobowi¹zuje uczestników konkursu do zapoznania
siê i �cis³ego przestrzegania postanowieñ Regulaminu Konkursu Otwartego.

Wzór oferty i regulamin konkursu dostêpne s¹ w siedzibie Urzêdu
Gminy Istebna oraz na stronie internetowej urzêdu www.ug.istebna.pl

Wysoko�æ �rodków na realizacjê zadania z zakresu ochrony i promocji
zdrowia w 2005 r wynios³a 65.500 z³otych.

Terminarz Walnych Zebrañ Sprawozdawczo�
Wyborczych jednostek OSP w gminie Istebna

w roku 2006.
22. 01. 2006 r. godz. 14. 00 OSP Istebna Zaolzie
29. 01. 2006 r. godz. 14. 00 OSP Jaworzynka Centrum
05. 02. 2006 r. godz. 14. 00 OSP Istebna Centrum
12. 02. 2006 r. godz. 14. 00 OSP Koniaków Centrum
19. 02. 2006 r. godz. 14. 00 OSP Koniaków Kosarzyska
26. 02. 2006 r. godz. 14. 00 OSP Jaworzynka Zapasieki

Z obrad Rady Gminy
Na najbli¿szej sesji Rady Gminy uchwalony zostanie regu-

lamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gminie.
Regulamin bêdzie okre�la³ szczegó³owe zasady utrzymania

czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy dotycz¹ce:
1) wymagañ w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹dku na

terenie nieruchomo�ci obejmuj¹cych:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbie-

rania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, od-
padów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

b) uprz¹tanie b³ota, �niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
czê�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjnia-
mi i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemno�ci urz¹dzeñ przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nierucho-
mo�ci oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porz¹dkowym i technicznym, przy uwzglêdnieniu:

a) �redniej ilo�ci odpadów komunalnych wytwarzanych w
gospodarstwach domowych b¹d� w innych �ród³ach,

b) liczby osób korzystaj¹cych z tych urz¹dzeñ,
3) czêsto�ci i sposobu pozbywania siê odpadów komunal-

nych i nieczysto�ci ciek³ych z terenu nieruchomo�ci oraz z te-
renów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegaj¹-
cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³ado-
wiskach odpadów,

5) innych wymagañ wynikaj¹cych z gminnego planu gospo-
darki odpadami,

6) obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, ma-
j¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo�ci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczo-
nych do wspólnego u¿ytku,

7) wymagañ utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na tere-
nach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym tak¿e zakazu
ich utrzymywania na okre�lonych obszarach lub w poszczegól-
nych nieruchomo�ciach,

8) wyznaczania obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej de-
ratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Teresa £aszewska

Informuje siê, ¿e do dnia 15. 02. 2006 bez wezwania �
nale¿y z³o¿yæ deklaracjê podatkow¹ od �rodków trans-
portowych oraz wp³aciæ I ratê tego podatku.

Informacja Przewodnicz¹cego Rady Gminy Istebna
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Istebna informuje, ¿e od

stycznia 2006 roku przyjmuje wszystkich zainteresowanych
w ka¿dy wtorek w godzinach 16�17 w pokoju 104 (I piêtro)
Urzêdu Gminy Istebna.
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Statystyka za rok 2005 (2004)
Stan ludno�ci na dzieñ 31.12.2005 (w 2004)

  pobyt sta³y:           pobyt czasowy:
Istebna 4880 4852 123 126
Jaworzynka 3083 3052 49 34
Koniaków 3568 3568 35 43
Ogó³em 11.531 (11.472) 207 (203)
Urodzenia 120 (144)
w tym: Istebna 56 53
Jaworzynka 33 42
Koniaków 31 49
Ma³¿eñstwa 122 (2004r. - 101) w tym przez mieszkañców gminy: 96 (2004r. - 77)
(17 rozwodów i 5 separacji) (2004 r. 12 rozwodów i l separacja)
Zgony 93 (105)
w tym Istebna 48 44
Jaworzynka 19 24
Koniaków 26 37
PASZPORTY - Przyjêto wnioski o wydanie paszportów w 2005 r. - 393 w
2004 r. - 300
DOWODY OSOBISTE - Wydano dowodów osobistych w 2005 r. - 1238
w 2004 r. - 1235
REJESTRACJA - Rejestracja przedpoborowych odby³a siê w Urzêdzie
Gminy w dniach 13 i 14 pa�dziernika 2005 r. i zarejestrowano 105 przedpobo-
rowych rocznika 1987.
POBÓR - Pobór odbywa³ siê w dniach 5, 6, 7, 8 kwietnia w Cieszynie i
stawa³o 112 poborowych rocznika 1986.
JUBILEUSZE - W roku 2005 jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
obchodzi³o 19 par. 2 pary obchodzi³y jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskie-
go. 20 mieszkañców gminy liczy powy¿ej 90 lat, w tym 15 kobiet. Najstarsze 3
kobiety z 1910 r. mieszkaj¹ po 1 w: Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie.

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

                        ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 5a, w zwi¹zku z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pó�n. zm.) Oddzia³ Zamiej-
scowy w Bielsku-Bia³ej Wydzia³u Rozwoju Regionalnego �l¹skiego Urzê-
du Wojewódzkiego w Katowicach zawiadamia, ¿e na wniosek Inwestora:
Wójta Gminy Istebna, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
celu udzielenia pozwolenia na budowê chodnika w ci¹gu drogi woje-
wódzkiej Nr 941, odcinek Istebna Centrum - Istebna Gliniane.

Szczegó³owe informacje na ten temat strony postêpowania mog¹ uzyskaæ
w siedzibie Urzêdu Gminy w Istebnej, lub w siedzibie tut. Oddzia³u w
Bielsku-Bia³ej, ul. Piastowska 40, IV piêtro, pokój nr 415 - w terminie 7 dni
od daty dorêczenia niniejszego pisma.     Z-ca Kier. Oddz., Tomasz Rychlik

Istebna, dnia 17 stycznia 2006 r.

OG£OSZENIE Wójta Gminy Istebna
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
Na podstawie art. 11  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n.
zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Istebna uchwa³y nr XXXIV/
313/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Istebna, w granicach okre�lonych na za³¹cznikach graficznych nr
1a,1b,1c,1d,1e,1f  i 1g  do wy¿ej wymienionej uchwa³y. Ze szczegó³owym
przebiegiem granic obszaru objêtego uchwa³¹ mo¿na zapoznaæ siê w Urzê-
dzie Gminy w Istebnej, w godzinach pracy urzêdu.  Zainteresowani mog¹
sk³adaæ wnioski dotycz¹ce wy¿ej wymienionej zmiany studium.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie w siedzibie Urzêdu Gminy w Isteb-
nej, 43-470 Istebna 1000,  w terminie do dnia 15 lutego 2006 r.  Wniosek
powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Zakoñczono kolejn¹ inwestycjê
z Programu SAPARD

W 2005 r. wybudowano i oddano do u¿ytkowania kolej-
ny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty by³y prowa-
dzone w terminie od l kwietnia do 30 listopada 2005 roku.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmowa³a wie� Jawo-
rzynkê w przysió³ku Czerchla i Krzy¿owa, a w Istebnej -
Gazury i Gliniane.

Zakres robót obejmowa³ wykonanie sieci g³ównej o ³¹cz-
nej d³ugo�ci 6 365 mb oraz 3 480 mb przykanalików. Do
kanalizacji sanitarnej zosta³o pod³¹czonych 110 budynków
(45 budynków w Istebnej i 65 budynków w Jaworzynce).

Pomimo trudno�ci wynikaj¹cych ze zmiany stanowiska
niektórych w³a�cicieli nieruchomo�ci co do wcze�niej
uzgodnionego przebiegu sieci inwestycjê zrealizowano w
terminie.

Kanalizacja sanitarna zosta³a w³¹czona do rozbudowanej
oczyszczalni �cieków na Glinianym w Istebnej.

W grudniu br. zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy Gmin¹
Istebna, a Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zosta³ z³o¿ony wniosek o p³atno�æ, w którym to Gmina Istebna
prosi o przekazanie dofinansowania w kwocie 1 087 575,23 z³.

Ca³o�æ kosztów inwestycji realizowanej w ramach Progra-
mu SAPARD wynios³a 1 564 408,35 z³ z czego �rodki w³asne
gminy stanowi¹ 476.833,12 z³, a pozosta³e to dotacja.

Proces inwestycyjny by³ bardzo d³ugi, bo w 2001 roku opra-
cowano dokumentacjê i uzyskano pozwolenie na budowê.
Kiedy pojawi³a siê mo¿liwo�ci dofinansowania tak du¿ego
zadania w roku 2003 z³o¿yli�my wniosek, który uzyska³ ak-
ceptacjê i znalaz³ siê na li�cie projektów do dofinansowania
ze �rodków Programu SAPARD. Po uzyskaniu PROMESY
(zobowi¹zanie ARiMR do dofinansowania realizacji projek-
tu) przygotowywano procedury przetargowe wed³ug wytycz-
nych Programu. Po rozstrzygniêciu przetargu i zawarciu umo-
wy z Wykonawc¹ robót w dniu 23.06.2004 r. pomiêdzy
ARiMR, a Gmin¹ Istebna zosta³a zawarta umowa na dofinan-
sowanie inwestycji. Roboty zosta³y zaplanowane na rok 2005
z uwagi na fakt, ¿e oczyszczalnia �cieków na Glinianym pod-
dana by³a modernizacji i rozbudowie (by³a to oddzielna in-
westycja równie¿ realizowana w ramach programu SAPARD).

Obecnie czekamy na wizytacjê terenow¹ i zwrot ponie-
sionych kosztów. W tym miejscu muszê zaznaczyæ, ¿e naj-
pierw zadanie musi zostaæ zrealizowane, potem zap³acone,
a dotacja stanowi czê�ciowy zwrot poniesionych kosztów.
Na zwrot czeka siê oko³o 3-6 miesiêcy licz¹c od daty odbio-
ru koñcowego inwestycji. Jak zatem widaæ nie dostaje siê
pieniêdzy na realizacjê, ale dopiero po zrealizowaniu. W
zwi¹zku z tym na ten cel zosta³ zaci¹gniêty kredyt pomo-
stowy który sp³acimy zaraz po otrzymaniu dotacji. Gmina w
tym przypadku poniesie koszty odsetek i prowizji banko-
wej za zaci¹gniêty kredyt.

Zadanie to by³o ostatni¹ inwestycj¹, jak¹ nasza Gmina
realizowa³a z Programu SAPARD pozyskuj¹c �rodki Przed-
akcesyjne Unii Europejskiej.

Podsumowanie wszystkich zadañ realizowanych w ra-
mach Programu SAPARD nast¹pi w kolejnym numerze Mie-
siêcznika. Opracowa³: Bogus³aw Juroszek

�l¹ski Urz¹d Wojewódzki
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Za³¹cznik do zawiadomienia o wszczêciu postêpowania
znak: RR/B-AB/HP/7111/P/50/05

- strony postêpowania:
1. Gorzo³ka Renata 43-370 Istebna
2. Sikora Antoni i Helena 43-370 Istebna
3. Zawada Jan i Teresa 43-370 Istebna
4. Jancz W³adys³aw 43-370 Istebna
5. Juroszek Jan 43-370 Istebna
6. Kawulok Franciszek 43-370 Istebna
7. Juroszek Rudolf i Helena 43-370 Istebna
8. Kaczmarzyk Tadeusz i Maria 43-370 Istebna
9. Wawrzacz Franciszek i Ma³gorzata 43-370 Istebna

10. Krê¿elok Antoni 43-370 Istebna
11. Beck Jerzy 43-400 Cieszyn
12. Dzikowska Krystyna 43-370 Istebna
13. Marsza³ek Leszek i Beata 43-370 Istebna
14. Suszka Jan i El¿bieta 43-370 Istebna

W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E
15. Kamiñski Andrzej i Teresa 43-370 Koniaków
16. Zogata Adam 43-370 Istebna
17. £acek Anna i Henryk 43-370 Istebna
18. Or³owski Andrzej i Martena 44-240 ¯ory
19. Bondarczuk Agata 40-282 Katowice
20. Kukuczka Anna 43-370 Istebna
21. Stañko Jerzy 43-370 Istebna
22. Kapa� Stefan i Irena 43-400 Cieszyn
23. Kapa� Jerzy 43-370 Istebna
24. Kapa� Józef 43-370 Istebna
25. Spodzieja Rozalia 43-370 Istebna
26. 0r³owski Adam 43-430 Skoczów
27. Stañko Pawe³ 43-370 Jaworzynka
28. £abaj Teresa 43-370 Jaworzynka
29. Dyrekcja Okrêgowa Dróg Publicznych w Katowicach
30. Wojewódzki Zarz¹d Inwestycji Rolnych.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 5a, w zwi¹zku z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pó�n.
zm.) Oddzia³ Zamiejscowy w Bielsku-Bia³ej Wydzia³u Rozwoju
Regionalnego �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach
zawiadamia, ¿e na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Istebna, zo-
sta³o wszczête postêpowanie administracyjne w celu udziele-
nia pozwolenia na budowê chodnika w ci¹gu drogi wojewódz-
kiej Nr 941, odcinek Istebna Andzio³ówka - Istebna Dzielec.

Szczegó³owe informacje na ten temat strony postêpowania
mog¹ uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Gminy w Istebnej, lub w
siedzibie tut. Oddzia³u w Bielsku-Bia³ej, ul. Piastowska 40, IV
piêtro, pokój nr 415 - w terminie 7 dni od daty dorêczenia ni-
niejszego pisma.

Z-ca Kier. Oddz., Tomasz Rychlik

Za³¹cznik do zawiadomienia o wszczêciu postêpowania
znak: RR/B-AB/HP/7111/P/49/05

- strony postêpowania:
1. Czepczor Anna i Franciszek 43-370 Istebna
2. Czepczor Dariusz i Joanna 43-370 Istebna
3. Pó³eczek Adam i Joanna 43-370 Istebna
4. Rychlik Jacek Zabrze
5. Ksi¹¿ek Stanis³aw i Ilona Niemcy
6. Rychlik Jerzy i Lilianna Zabrze
7. Binkowska Barbara 43-100 Tychy
8. Pietrzyk Joanna 40-056 Katowice
9. Micha³ek Franciszek 43-370 Istebna

10. Bury Stanis³aw i Teresa 43-370 Istebna
11. Kuczera Marian Niemcy
12. Ma³yjurek Genowefa Katowice

Ma³yjurek Jakub
Ma³yjurek Urszula
Ma³yjurek W³adys³aw

13. W³och Bronis³awa 43-370 Istebna
14. Honkisz Janusz i Jadwiga 43-370 Istebna
15. Janoszek Antoni i Helena 43-370 Istebna
16. Kohut-Szymañska Bogumi³a 43-370 Istebna
17. Kawulok Jadwiga

Kawulok Jerzy
Kawulok Pawe³ 43-370 Istebna 290

18. Procner W³adys³aw i Anna 43-370 Istebna
19. Kawulok Pawe³ 43-370 Istebna
20. Dyrcz Barbara 31-000 Kraków
21. Trzebicka B arbara 44-200 Rybnik
22. Wa³ach Jadwiga 43-476 Jaworzynka
23. Marekwica W³adys³aw 43-370 Istebna
24. Gorzo³ka Maria 43-370 Istebna
25. Kohut Janina 41-400 Mys³owice
26. Wo�nica-Rodek Anna 41-200 Sosnowiec
27. Marsza³ek Leszek i Beata 43-370 Istebna
28. Piszczek Marian i Krystyna 44-240 ¯ory,
29. £awnik Maria Miko³ów
30. Suszka Edward i Krystyna 43-370 Istebna
31. Bany� W³odzimierz i Halina Sosnowiec
32. Le¿añska-Leys Lidia 43-370 Istebna
33. Sikora Henryk i Iwona 43-370 Istebna
34. Le¿añska Anna 43-370 Istebna
35. Haratyk Danuta 43-370 Istebna
36. Juroszek Jan 43-370 Istebna
37. Juroszek Stanis³aw 43-370 Istebna
38. Krosta Jerzy 43-370 Istebna
39. Krosta Ma³gorzata D¹browa Górnicza
40. Mrukwa Jerzy Miko³ów
41. Rucki Marcin

Juroszek-Rucka Beata 43-370 Istebna
42. Firma Wêgierski� Sp. cywilna

Legierski Leszek 43-460 Wis³a
43. Legierski Zdzis³aw 43-460 Wis³a
44. Pham Van Justyna 40-111 Katowice
45. Kamiñski Andrzej i Teresa Koniaków
46. Kubalok-Ka³ucka Anna 43-370 Istebna
47. Micha³ek Krystyna Jaworzynka
48. Pietraszko Maria 43-370 Istebna
49. Sikora Jan 43-370 Istebna
50. Sikora Maria Katowice
51. Sikora Maria Jaworzynka
52. Sikora Micha³ 43-370 Istebna
53. Migurska Maria 44-335 Jastrzêbie Zdrój
54. Sa³aciñska Dorota 43-370 Istebna
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OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane

Istebna: poprawa dostêpno�ci obszaru pogranicza poprzez
modernizacjê drogi lokalnej Olecki w Istebnej

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY
I. l) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj¹cego: Urz¹d Gminy w

Istebnej, do kontaktów: Miros³aw Kawulok, Robert Fiedor,
Istebna 1000, 43-470 Istebna, woj. �l¹skie, tel. 033 8556500 w.
39, e-mail: inwestycje@ug.istebna.pl.

2) Adres, pod którym mo¿na uzyskaæ dalsze informacje: taki
jak w pkt.

I. l).
3) Adres, pod którym mo¿na uzyskaæ dokumentacjê: taki jak

w pkt. 1.1).
4) Adres, na który nale¿y przes³aæ oferty/wnioski o dopusz-

czenie do udzia³u w postêpowaniu: taki jak w pkt. 1.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.l) Opis
l.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: popra-

wa dostêpno�ci obszaru pogranicza poprzez modernizacjê dro-
gi lokalnej Olecki w Istebnej.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest modernizacja dróg gminnych o ³¹cznej d³ugo�ci - 4.424
mb polegaj¹ca na:

- wykonaniu przepustów drogowych, robotach rozbiórko-
wych, wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z masy mine-
ralno bitumicznej, wykonaniu mijanek

oraz monta¿u znaków pionowych..
l. 4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, us³ug lub

miejsce dostaw:
Gmina Istebna, wie� Istebna.
1. 5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny s³ownik zamówieñ (CPV): 45.00.00.00,

45.23.24.51, 45.23.32.20, 45.23.32.90.
1.6) Czy dopuszcza siê z³o¿enie oferty czê�ciowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza siê z³o¿enie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielko�æ lub zakres zamówienia
2.1) Warto�æ lub zakres zamówienia: Warto�æ zamówienia

przekracza wyra¿on¹ w z³otych równowarto�æ 60000 ty�. EURO.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data roz-

poczêcia: 01.04.2006; data zakoñczenia: 30.06.2006;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) Wymagane wadium: 15.000,00.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotycz¹ce sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub

us³ugodawcy oraz informacje i formalno�ci niezbêdne do oce-
ny, czy spe³nia on minimalne wymogi ekonomiczne, finanso-
we i techniczne:

w postêpowaniu mog¹ wzi¹�æ udzia³ Wykonawcy nie wyklu-
czeni na podstawie art. 24. ust. l i 2, spe³niaj¹ wymogi art. 22
ust. l ustawy prawo zamówieñ publicznych oraz warunki do-
datkowe zawarte w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY
IV. l) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstêpne og³oszenie informacyjne dotycz¹ce tego zamó-

wienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostan¹ zapr. do sk³ad,

ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najni¿sza cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia oraz dodatkowych wyja�nieñ: dostêpne do
09.02.2006, cena - 61.

3.2) Termin sk³adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udzia³u w postêpowaniu: 15.02.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin zwi¹zania ofert¹: liczba dni: 60 od ostat. term.
sk³ad. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.02.2006, go-
dzina 10:15, Urz¹d Gminy Istebna pok. 100.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.l) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze �rodków UE: Tak,
Projekt dofinansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu INTERREG IIIA Czechy-Polska.

55. Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Inspektorat Eksploatacji Wód
Pszczyna £¹ka, ul. Piotra Skargi 30

56. Pañstwowe Gospodarstwo Le�ne
Lasy Pañstwowe Nadle�nictwo Wis³a

57. Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek
Naj�wiêtszej Marii Panny
Katowice, ul. Panewnicka 63

58. Wojewódzki Zarz¹d Inwestycji Rolnych
59. PKN ORLEN S.A. 09-411 P³ock, ul. Chemików 7
60. Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc Ch³opska�

GRONIE w Istebnej 43-370 Istebna 1000

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

ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU
�Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej

skierowanej na rozwój przedsiêbiorczo�ci
- komponent dotacje inwestycyjne�

Zarz¹d Województwa �l¹skiego podj¹³ decyzje dotycz¹ce wspó³-
finansowania projektów w ramach II fazy realizacji �Funduszu
dotacji inwestycyjnych dla gmin i powiatów skierowanego na roz-
wój przedsiêbiorczo�ci w województwie �l¹skim�. Podczas posie-
dzenia 12 grudnia br. Regionalny Komitet Steruj¹cy pracowa³ nad
propozycj¹ listy rankingowej projektów ubiegaj¹cych siê o dota-
cjê II transzy �Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej
skierowanej na rozwój przedsiêbiorczo�ci - komponent dotacje
inwestycyjne� nale¿¹cego do instrumentów realizacyjnych  �Pro-
gramu  ³agodzenia w regionie  �l¹skim  skutków restrukturyzacji
zatrudnienia w górnictwie wêgla kamiennego�.

W konkursie z³o¿ono 174 wnioski, spo�ród których, po oce-
nie formalnej i merytorycznej, na li�cie rankingowej Regional-
nego Komitetu Steruj¹cego przedstawionej Zarz¹dowi Woje-
wództwa znalaz³o siê 60 projektów, które otrzyma³y wiêcej ni¿
65 punktów. Wniosek Gminy Istebna o udzielenie dotacji w
wysoko�ci 50% kosztów kwalifikowanych (czyli oko³o 45%
warto�ci ca³ego zadania) na projekt infrastrukturalny p.t.
�Wsparcie rozwoju turystyki w gminie Istebna poprzez mo-
dernizacjê uk³adu komunikacyjnego na �Wilczym� nie zna-
laz³ siê na li�cie rankingowej projektów.
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Kwota jak¹ dysponuje Zarz¹d Województwa wynosi 14 mln.
euro czyli ok. 55 mln z³otych. Szacuje siê, ¿e pieni¹dze zostan¹
rozdysponowane na realizacjê tylko ok. 30 najlepszych wnio-
sków. Istnieje tak¿e szansa przekazania na kolejne projekty
ewentualnych oszczêdno�ci, jakie mog¹ powstaæ w trakcie re-
alizacji Funduszu Dotacji Inwestycyjnych. Ostateczna kwota
wsparcia bêdzie znana po obliczeniu bie¿¹cego kursu euro w
dniu przelania kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy do bu-
d¿etu pañstwa.

Lista rankingowa projektów dostêpna jest na stronie interne-
towej www.silesia-region.pl.

Od 7 grudnia br. mo¿na staraæ siê tak¿e o preferencyjne kre-
dyty w ramach II transzy instrumentu �Linii po¿yczek dla ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw�.

Na podstawie informacji pozyskanych z www.silesia-region.pl
przygotowa³: W.Legierski

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

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie
informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na terenie

gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci do podjêcia pracy
i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach wyznaczony zosta³ na dzieñ

20 luty 2006 � lit. A�£
21 luty 2006 � lit. M�¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8. 30

do 14. 00.
Z�ca Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy

Urszula Kidoñ

Wykaz telefonów jednostek odpowiedzialnych za zimowe
utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych

Firma Transportowo�
Us³ugowo�Handlowa
MIROTRANS 43�476

Jaworzynka 727

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

Przedruk: Wiadomo�ci Powiatowe
Nr 12�1 2005/2006.

Zakres  Odpowiedzialny Telefon

Drogi wojewódzkie
937, 938, 941, 943

Drogi powiatowe
w granicach gmin:

Chybie, Dêbowiec, Goleszów,
Ha¿lach, Istebna,

Zebrzydowice

855 50 14

GMINNE   CENTRUM
INFORMACJI

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

Gminne Centrum Informacji w Istebnej wspó³pracuje z Woje-
wódzkim Urzêdem Pracy w Katowicach w zakresie informowa-
nia lokalnej spo³eczno�ci o us³ugach Europejskich S³u¿b Za-
trudnienia EURES, �wiadczonych przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Katowicach.

G³ównym zadaniem sieci EURES jest promowanie mobilno-
�ci zawodowej w�ród poszukuj¹cych i oferuj¹cych pracê, a tak-
¿e wszystkich mieszkañców Europejskiego Obszaru Granicz-
nego, którzy maj¹ prawo do swobodnego przemieszczania siê i
chcieliby z niego skorzystaæ.

Us³ugi EURES mog¹ byæ �wiadczone w trzech dziedzinach:
- umo¿liwianie poszukuj¹cym zatrudnienia oraz pracodaw-

com dostêpu do informacji,
- doradztwo dla osób zainteresowanych mobilno�ci¹ zawo-

dow¹,
- wymiana miêdzy partnerami sieci EURES wszystkich infor-

macji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych ryn-
ków pracy oraz warunków ¿ycia i pracy (podstawowym narzê-
dziem tej wymiany jest zintegrowany system komputerowy).

W realizacjê tych zadañ zaanga¿owanych jest w Unii Euro-
pejskiej ponad 700 doradców.

W Polsce us³ugi EURES �wiadczone s¹ od l maja 2004 r.
przez doradców EURES, którzy pracuj¹ w Wojewódzkich Urzê-
dach Pracy.

Materia³y na temat sieci EURES i us³ug �wiadczonych przez
Biuro Promocji Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzêdu Pra-
cy dla osób zainteresowanych podjêciem pracy za granic¹
m.in. aktualne informacje o warunkach ¿ycia i pracy w kra-
jach Unii Europejskiej oraz adresy internetowe dla poszuku-
j¹cych pracy s¹ do wgl¹du w siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Istebnej. Tam te¿ jest do nabycia formularz
oferty potrzebny do rejestracji w bazie osób poszukuj¹cych
pracy w Unii Europejskiej. Formularz po wype³nieniu prze-
sy³a siê do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach.

UWAGA RODZICE I DZIECI!
Wzorem ubieg³orocznych wakacji Gminne Centrum Infor-

macji w Istebnej zamierza w czasie ferii zimowych udostêpniæ
sprzêt bêd¹cy na jego wyposa¿eniu dzieciom - uczniom szkó³
podstawowych.

W zwi¹zku z tym w okresie od 30 stycznia do 10 lutego
codziennie w godzinach od 9.00 do 12.00 dzieci bêd¹ mog³y
korzystaæ ze sprzêtu komputerowego - Internet, Word Pad, Pa-
int - zarówno w celu zabawy, jak i rozwijania swojej wiedzy.
Pomoc¹ i opiek¹ bêd¹ s³u¿yæ pracownicy Centrum. Rodziców
za� prosimy o dopilnowanie, aby dzieci bezpiecznie dotar³y do
Centrum, jak te¿ wróci³y do domu po zajêciach.

W zwi¹zku z zajêciami dla dzieci w tym okresie w podanych
wy¿ej godzinach nie bêdzie mo¿liwo�ci korzystania ze stano-
wisk komputerowych dla innych u¿ytkowników.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Centrum -
budynek Gminnego O�rodka Kultury, sala nr 4, pierwsze piêtro,
- jak te¿ pod numerem telefonu 855 61 58.

J. Kohut

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej zaprasza na

wystawê prac Paw³a Dragona
malarza pochodz¹cego z Jaworzynki, lekarza psychiatry.

Ekspozycja otwarta bêdzie od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9.00�15.00 i potrwa od 23.01 do 28.02.2006 r.

w budynku GOK w Istebnej.
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AGENCJA RYNKU ROLNEGO
oddzia³ terenowy w Katowicach informuje, ¿e od dnia

19.12.2005r ulega zmianie adres siedziby oddzia³u oraz nu-
mery telefonów.

Nowy adres:
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Nowy numer telefonu:
Sekretariat (032) 359 49 00
fax. (032) 359 49 33
fax. (032) 359 49 34
Sekcja Kwotowania Produkcji Mleka (032) 359 49 20
Sekcja Interwencji (032) 359 49 11
Sekcja Kontroli Technicznych (032) 359 49 17
Sekcja Finansowo Ksiêgowa (032) 359 49 30
Sekcja Informacji (032) 359 49 08
Sekcja Administracji (032) 359 49 02

Uwaga rolnicy! Przypominam o obowi¹zku zawarcia obowi¹z-
kowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych.
Podmiotami zobowi¹zanymi do zawarcia umów ubezpieczeñ
obowi¹zkowych w rolnictwie s¹ rolnicy, czyli osoby fizyczne, w
których posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê gospodar-
stwo rolne. Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia umowy
ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpie-
czenia okre�lonymi w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowi¹zkowych UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124 poz. 1152)
jest obowi¹zany wnie�æ op³atê, której wysoko�æ wynosi:

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

z³otych 100 euro.
Wniesienie op³aty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony

ubezpieczeniowej i nie walnia go z obowi¹zku zawarcia umo-
wy ubezpieczenia.

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

Inspektor UG, B. Kubalok�Gwarek

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII INFORMUJE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie uprzejmie informu-

je, ¿e od dnia l stycznia 2006 r. bêdzie obowi¹zywaæ Rozporz¹dze-
nie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12
stycznia 2005 r. ustanawiaj¹ce wymagania dotycz¹ce higieny pasz
(Dz. Urz. WE Nr L 35 z dnia 8.02.2005r.). Stosownie do przepisów
przedmiotowego rozporz¹dzenia (art. 9 i art. 18) wszystkie pod-
mioty prowadz¹ce dzia³alno�æ w zakresie produkcji, przetwa-
rzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz zobo-
wi¹zane s¹ do dnia 31.01.2006 powiadomiæ organ w³a�ciwy ze
wzglêdu na miejsce prowadzenia dzia³alno�ci o zamiarze pro-
wadzenia tej dzia³alno�ci (na terenie powiatu cieszyñskiego - Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie).

Uwzglêdniaj¹c definicje �podmiotu dzia³aj¹cego na rynku
pasz� oraz �produkcji pierwotnej paszy� zawarte w przedmio-
towym rozporz¹dzeniu, obowi¹zek powiadamiania obejmowa³
bêdzie równie¿ rolników wytwarzaj¹cych produkty, które mog¹
byæ stosowane w ¿ywieniu zwierz¹t (w tym m.in. Producentów
zbó¿) i przedsiêbiorców wytwarzaj¹cych produkty odpadowe
przemys³u rolno-spo¿ywczego stosowane w ¿ywieniu zwierz¹t.

Wzór zg³oszenia mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Gminy w
Istebnej, pokój 205 oraz w Biurze So³tysa w Jaworzynce i
Koniakowie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie

Bogus³aw Kubica

Posiadacze owiec i kóz
W zwi¹zku z realizacj¹ zapisów art. 4 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady

(WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003r., ustanawiaj¹cego system
identyfikacji i rejestracji owiec i kóz oraz zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
(WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG a tak¿e
zapisami Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz
z 2005r. Nr 100, poz. 837) informujemy ¿e:

- posiadacze zwierz¹t s¹ zobowi¹zani zg³osiæ Kierownikowi Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sie-
dzibê stada, w celu nadania numeru siedziby stada, nie pó�niej jednak¿e
ni¿ w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzêcia gospodarskiego do
siedziby stada. Zg³oszenia nale¿y dokonaæ na formularzu udostêpnio-
nym przez Agencjê. Powy¿szy numer sk³ada siê z:

1. liter PL,
2. dziewiêciu cyfr oznaczaj¹cych, nadawany na podstawie przepisów

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atno�ci, numer identy-
fikacyjny posiadacza zwierzêcia gospodarskiego,

3. trzech cyfr oznaczaj¹cych kolejny numer siedziby stada,
4. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje posiadaczowi zwie-

rzêcia gospodarskiego za�wiadczenie o nadanym numerze w terminie 7
dni od dnia otrzymania zg³oszenia.

Posiadacze owiec na podstawie w/w przepisów zobowi¹zani s¹ do
znakowania owiec dwoma identyfikatorami, kolczykiem z numerem iden-
tyfikacyjnym zwierzêcia na lewej ma³¿owinie usznej oraz do wyboru -
drugim kolczykiem o tym samym numerze  za³o¿onym na praw¹ ma³¿o-
winê uszn¹ w przypadku owcy przeznaczonej do handlu, lub tatua¿em z
numerem identyfikacyjnym zwierzêcia w przypadku owcy nie przezna-
czonej do handlu.

Posiadacze kóz znakuj¹ zwierzêta dwoma identyfikatorami, kolczy-
kiem z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia na lewej ma³¿owinie usznej
oraz do wyboru - drugim kolczykiem o tym samym numerze za³o¿onym
na praw¹ ma³¿owinê uszn¹, lub opask¹ z numerem identyfikacyjnym
zwierzêcia zak³adan¹ na pêcinie.

Pula numerów identyfikacyjnych zwierz¹t na podstawie której mo¿na
zamówiæ kolczyki przyznawana jest wy³¹cznie w Biurach Powiatowych
ARiMR.

Obowi¹zkiem posiadaczy wynikaj¹cy z Ustawy z dnia 2 kwietnia
2004r. jest terminowe zg³aszanie wszelkich zdarzeñ dotycz¹cych utrzy-
mywanych w siedzibie stada zwierz¹t, tj.

- w terminie 30 dni nale¿y oznakowaæ i zg³osiæ do rejestru owce, kozê.
Termin 30 dni biegnie od dnia urodzenia zwierzêcia,

- w ci¹gu 7 dni nale¿y zg³osiæ do w³a�ciwych Jednostek terenowych
ka¿d¹ zmianê miejsca pobytu owcy, kozy,

- posiadacz w/w gatunków zwierz¹t przywiezionych z pañstwa cz³on-
kowskiego UE ma obowi¹zek zg³oszenia do BP ARiMR wwozu tych
zwierz¹t w terminie 7 dni od dnia wwozu na teren Polski,

- ka¿de zwierzê pochodz¹ce z pañstwa bêd¹cego cz³onkiem UE zacho-
wuje swoje oryginalne oznakowanie,

- posiadacz zobowi¹zany jest do prowadzenia Ksi¹g Rejestracji Stada
oraz uaktualniania zapisów dotycz¹cych zdarzeñ zwierzêcych zg³asza-
nych do BP ARiMR,

- co najmniej raz na 12 miesiêcy posiadacz powinien dokonaæ spisu
zwierz¹t z gatunku owce, kozy ale nie pó�niej ni¿ w dniu jesiennego
przegl¹du stada. Wyniki spisu nale¿y przekazaæ do BP ARiMR w ci¹gu
7 dni od daty wykonania.

Nie zg³oszenie stada do rejestru w Centralnej Bazie Danych wskazuje
na ³amanie prawa.

Materia³ami informacyjno-promocyjnymi z zakresu Identyfikacji i
Rejestracji Zwierz¹t dysponuj¹ Biura Powiatowe ARiMR.

I N F O R M A C J E  D L A  R O L N I K Ó W
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K O N C E R T Y  O R G A N O W E  W  K O � C I E L E

P W .  � W .  B A R T £ O M I E J A  W  K O N I A K O W I E

Kilka s³ów o organach
Organy w Koniakowie maj¹ 17 g³osów. Instrument posiada trakturê pneumatyczn¹. Wyposa¿ony jest w klawiaturê II Manua³o-

w¹ i peda³.
Organy zosta³y przywiezione z Niemiec, wcze�niej s³u¿y³y na sali koncertowej i pracowa³y w jednakowej temperaturze,

dlatego stan techniczny instrumentu jest bardzo dobry. Prospekt organowy (zewnêtrzn¹ obudowê) wykona³ S. Zowada z Szañ-
ców, elementy ozdobne zrobi³a firma p. Damiana i Jacka Legierskich z Dachtonów.

P. S. Nie ustalono producenta. Informacje maj¹ dopiero dotrzeæ. Dokumentacjê ma p. Maycher, który sprowadzi³ instrument
do Koniakowa.

Zenon Knopek

Po raz pierwszy w dziejach parafii ko-
niakowskiej zosta³ wykonany na nowych
organach koncert organowy.

W ostatni¹ niedzielê pa�dziernika mi-
nionego roku z okazji 104 rocznicy po-
�wiêcenia ko�cio³a odby³ siê Koncert
Organowy w wykonaniu pani Frauke
Mekelburg z Niemiec. Wykona³a utwo-
ry najwybitniejszych kompozytorów,
m. in. Jana Sebastiana Bacha, Telema-
na, Handla i innych. Wybra³a utwory
bardzo zró¿nicowane swoj¹ form¹, chcia-
³a bowiem pokazaæ nam mo¿liwo�ci or-
ganów, ich ró¿ne tony, brzmienie.

20 listopada 2005 r. odby³ siê uro-
czysty koncert ku czci �wiêtej Cecylii,
patronki �piewu i muzyki ko�cielnej.

W tym koncercie wokalno-organo-
wym wyst¹pi³ chór �Regina Apostolo-

rum� z Rybnika, a �piewa³a solistka Kor-
nelia Maroszek (sopran). Na organach
grali � Krzysztof Mañczyk i Zenon
Knopek, a na tr¹bce - B³a¿ej Knopek.
Dyrygowa³ Janusz Popek.

Arty�ci wykonali s³ynne utwory
operowe na organy i tr¹bkê Jana Se-
bastiana Bacha, Strausa, Mozarta, Wa-
gnera, Schuberta i in. Ostatni utwór w
wykonaniu chóru z towarzyszeniem
organów � �Chór niewolników� z ope-
ry �Nabuko� Verdiego wprowadzi³ s³u-
chaczy we wspania³y nastrój, wszyscy
wychodzili z ko�cio³a u�miechniêci i
bardzo zadowoleni, gdy¿ naprawdê
by³a to niecodzienna uczta duchowa.

S³owa wprowadzenia do koncertów i
obja�nienia do wykonywanych utworów
wyg³asza³ ks. kanonik Jerzy Kiera, któ-

Ju¿ od pocz¹tku roku szkolnego w Gimnazjum w Istebnej
trwa³y przygotowania do wielkiego �wiêta szko³y - nadania
placówce imienia Jana Paw³a II. Zaanga¿owana w nie by³a ca³a
szko³a. M³odzie¿ wziê³a udzia³ w konkursach literackim i pla-
stycznym pt. �Siewcy dobra�, wykona³a albumy o papie¿u, a
na miesi¹c przed uroczysto�ci¹ 26 listopada 2005r. odby³ siê
Koncert Muzyki Chrze�cijañskiej, który rozpocz¹³ zespó³ mu-
zyczny gimnazjum �Iskoja Band�. Kierownikami muzycznymi
tej grupy s¹ pani Beata Kawulok, panowie Zenon Knopek i
B³a¿ej Knopek, za� organizatorem - pan Ryszard Kocybik. Im-
prezê u�wietni³y takie gwiazdy estrady jak Magda Anio³ i przy-
jaciele, �Musk� -grupa rockowa z Katowic oraz �Full Power
Spirit�. Koncert cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem m³o-
dych nie tylko z naszego regionu. Muzycy zapewnili wszyst-
kim uczestnikom imprezy kilka godzin doskona³ej zabawy.

W tym czasie zmieni³ siê tak¿e wystrój szko³y. Na koryta-
rzach od  d³u¿szego ju¿ czasu eksponowano prace uczniów,
które podejmowa³y tematykê  ¿ycia i twórczo�ci papie¿a Pola-
ka. Wszyscy rzetelnie, z ogromnym zaanga¿owaniem i po�wiê-
ceniem przygotowywali siê do wielkiego �wiêta szko³y.

Uroczysto�æ nadania gimnazjum imienia Jana Paw³a II odby-
³a siê 16 grudnia 2005r. Obchody w szkole poprzedzi³a msza
�w. koncelebrowana w ko�ciele p.w. Dobrego Pasterza pod prze-

Jan Pawe³ II patronem gimnazjum wodnictwem ksiêdza biskupa Tadeusza
Rakoczego. Wziêli w niej udzia³ duchow-
ni ko�cio³a katolickiego i ewangelickie-

go, dyrekcja szko³y, nauczyciele, zaproszeni go�cie, rodzice i
m³odzie¿ gimnazjalna.

Po uroczystej Eucharystii ksi¹dz dziekan Jerzy Patalong za-
prosi³ wszystkich zebranych do dalszego uczestnictwa w uro-
czysto�ciach, które odby³y siê w szkole w Istebnej - Buczniku.

Ceremoniê ods³oniêcia i po�wiêcenia tablicy pami¹tkowej
poprzedzi³ wystêp kapeli pani Moniki Wa³ach oraz kapeli �Wa-
³asi�. Zaproszonych go�ci zebranych w holu szko³y przywita³
w imieniu ca³ej spo³eczno�ci szkolnej zastêpca dyrektora pan
Ryszard Kocybik.

W swoim krótkim wyst¹pieniu przedstawi³ historiê wyboru
patrona szko³y. Kandydatów  na opiekuna by³o sze�ciu: Jan
Pawe³ II, ks. Józef Tischner, ks. Leopold Tempes, Jan Wa³ach,
Jerzy Rucki i Jerzy Kukuczka. Uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce niemal jednomy�lnie wybrali wielkiego cz³owieka, przyja-
ciela m³odych i moralny autorytet Polaków -Jana Paw³a II.

Nastêpnie przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Józef Micha³ek
odczyta³ uchwa³ê Rady Gminy z dnia 12 VII 2005 r. o nadaniu
Gimnazjum w Istebnej imienia Jana Paw³a II.. Ods³oniêcia ta-
blicy pami¹tkowej z wizerunkiem patrona szko³y dokonali bp
Tadeusz Rakoczy i bp Pawe³ Anweiler. Potem delegacje m.in.
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Rady Gminy i  gimnazjum z³o¿y-
³y pod tablic¹ wi¹zanki kwiatów, a pan Kocybik zaprosi³ zebra-

ry w ten sposób przybli¿a³ s³uchaczom
utwory muzyczne, ich autorów i wyko-
nawców.

Obydwa koncerty zgromadzi³y w ko-
�ciele wielu mi³o�ników muzyki z ca³ej
naszej trójwsi, ko�ció³ by³ zape³niony.
Arty�ci nagradzani byli rzêsistymi brawa-
mi a podziêkowano im owacj¹ na stoj¹co.

Korzystaj¹c z okazji pragnê powia-
domiæ naszych Szanownych Czytel-
ników, ¿e 15 stycznia 2006 r. (niedzie-
la) o godz. 18. 00 odbêdzie siê kon-
cert kolêd w ko�ciele pw. �w. Bart³o-
mieja w Koniakowie. Wyst¹pi¹ 2 chó-
ry: �Harmonia� i �Regina Apostolo-
rum� z Rybnika oraz soli�ci.

Serdecznie zapraszamy na ten kon-
cert mi³o�ników kolêd i pastora³ek!

Krystyna Rucka
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nych do udzia³u w dalszej czê�ci uroczysto�ci, która odby³a siê
w hali widowiskowo-sportowej szko³y.

Dyrektor gimnazjum pan Bogdan Ligocki serdecznie przy-
wita³ i podziêkowa³ go�ciom za tak liczne przybycie. W uro-
czysto�ci wziêli udzia³ m.in. przedstawiciele Kuratorium O�wia-
ty i Wychowania- kurator O�wiaty w Katowicach Jerzy Grada,
dyrektor Delegatury Kuratorium O�wiaty w Bielsku Bia³ej Jó-
zef Szczepañczyk, wizytator pani Bo¿ena Szypu³a, przedstawi-
ciele duchowieñstwa ksiê¿a biskupi, ks. dziekan Jerzy Pata-
long, pastor Marek Londzin, ks. proboszczowie Jerzy Kiera i
Jerzy Palarczyk, zaproszeni ksiê¿a, przedstawiciel Marsza³ka
Województwa �l¹skiego Rudolf Galocz, wicestarosta cieszyñ-
ski Janusz Król, cz³onek Rady Powiatu Cieszyna pan Józef Bro-
da, komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Jaworzynce po-
rucznik Jaros³aw �liwka, nadle�niczy Nadle�nictwa Wis³a pan
Witold Szozda, Danuta Rabin, przedstawiciele Rady Gminy,
dyrektorzy szkó³, nauczyciele, rodzice, sponsorzy i braæ
uczniowska.

Po oficjalnym przywitaniu g³os zabra³a pani Danuta Rabin,
która kieruj¹c swe s³owa do zgromadzonej w hali m³odzie¿y,
przypomina³a o wielkiej odpowiedzialno�ci, jaka spoczywa na
nich w momencie przyjêcia przez szko³ê imienia Jana Paw³a II.

Po wyst¹pieniu pani wójt gratulacje na rêce dyrektora szko³y
z³o¿y³ przedstawiciel PKS Cieszyn pan Krzysztof Ciema³a.

Ca³¹ imprezê u�wietni³ monta¿ poetycko-muzyczny napisa-
ny i przygotowany przez nauczycielki Ewê Czulak i Cecyliê
Suszkê. M³odzi arty�ci przedstawili pokrótce biografiê i twór-
czo�æ Jana Paw³a II. W inscenizacji nie zabrak³o ujmuj¹cych za
serce fragmentów my�li i kazañ papie¿a oraz pytañ o wspó³cze-
sny �wiat, refleksji na temat sensu ¿ycia, wszechobecnego z³a,
spo³ecznej znieczulicy. W scenariuszu wykorzystano m.in. po-
ezjê Tadeusza Ró¿ewicza,   Edwarda Stachury, Czes³awa Mi³o-
sza oraz fragmenty twórczo�ci muzycznej Stanis³awa Soyki,
Czes³awa Niemena, Fryderyka Chopina. M³odzie¿ wraz ze swo-
imi opiekunami artystycznymi przygotowa³a niezwykle wzru-
szaj¹ce widowisko. Musia³a to byæ  prawdziwa uczta duchowa,
skoro niejednemu z zaproszonych go�ci wycisnê³a ³zê z oka.

Na uwagê zas³ugiwa³a tak¿e pe³na prostoty i piêkna sceno-
grafia autorstwa pani Krystyny Kocybik.  W centralnej czê�ci wid-

nia³a postaæ papie¿a w watykañskim oknie
(wykonanie - pan Stanis³aw Zowada z Ko-
niakowa) oraz napis �Nie lêkajcie siê�. Ho-
norow¹ stra¿ pe³nili uczniowie ubrani w stroje

gwardii watykañskiej uszyte przez pani¹ Annê Micha³ek, pracow-
nika gimnazjum.

Po czê�ci poetycko-muzycznej panie odpowiedzialne za zor-
ganizowanie i przeprowadzenie konkursów pod wspólnym ty-
tu³em �Siewcy dobra� wrêczy³y nagrody ich laureatom: kon-
kursu literackiego pani Monika Micha³ek, plastycznego- pani
Krystyna Kocybik. Zwyciê¿czyniami konkursu literackiego
zosta³y: Magdalena Kajzar z klasy IIg -  proza, Justyna Skurzok
z klasy III g - poezja. W konkursie plastycznym zwyciê¿y³a
Jolanta Jegierska z klasy III e.

W drugiej czê�ci wyst¹pi³ zespó³ muzyczny ISKOJA z utora-
mi o tre�ci chrze�cijañskiej.

Po czê�ci oficjalnej zaproszono przyby³ych go�ci i grono pe-
dagogiczne do pami¹tkowego zdjêcia oraz do obejrzenia wy-
staw prac plastycznych konkursu plastycznego pt. �Siewcy
dobra�. W sto³ówce szkolnej czeka³ na go�ci smaczny obiad
przygotowany przez rodziców. Nad ca³o�ci¹ przygotowañ czu-
wa³ przewodnicz¹cy Rady Rodziców pan Krzysztof Chor¹¿y.

Ogromne zaanga¿owanie spo³eczno�ci szkolnej, po³¹czenie
wysi³ków nauczycieli  i uczniów  i rodziców sprawi³y, ¿e impre-
za sta³a na wysokim poziomie, mo¿na by rzec, zosta³a dopiêta
na ostatni guzik, wszak dopisali zaproszeni go�cie, obecni byli
tak¿e przedstawiciele lokalnej prasy, nie zawiedli gimnazjali-
�ci i absolwenci szko³y. Ka¿dy znalaz³ tu co� dla siebie.

Tak¿e dziêki d³ugofalowym przygotowaniom do imprezy
zacie�ni³y siê wiêzi miêdzy pedagogami a uczniami. M³odzie¿
pog³êbi³a wiedzê o patronie i jego twórczo�ci. Stanê³a przed
wyzwaniem swego Mistrza:�Musicie od siebie wymagaæ, choæ-
by inni od was nie wymagali�.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy szko³y sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowania za liczny udzia³ w imprezie
wszystkim zaproszonym go�ciom, a szczególne wyrazy uzna-
nia kieruj¹ do rodziców za pomoc w przygotowaniu i u�wiet-
nieniu tej jak¿e wa¿nej dla naszego gimnazjum uroczysto�ci.

Gor¹ce podziêkowania kierujemy tak¿e do Rady Gminy, któ-
ra ufundowa³a tablicê pami¹tkow¹ wykonan¹ przez pana Anto-
niego Æwiêka oraz do wszystkich, którzy wykupili okoliczno-
�ciowe pami¹tki oraz �cegie³ki� wspieraj¹ce szko³ê.

Halina Krê¿elok

Jan Pawe³ II patronem gimnazjum
- dok. ze str. 9

Z cyklu ocalmy od zapomnienia:Ujec od Jasia.
Czyli  Jan Kawulok,
legenda istebniañskiej ziemi. /20.IX.1899 - 13.V.1976/

Ujca od Jasia -Jana Kawuloka, gajdosza, muzykanta, folklorystê zna³am osobi�cie. Mia³am niewiele lat, kiedy przychodzi³am
naprawiaæ moje z³ómane ko�ci, wybite palce szczególnie w okresie  zimy, kiedy jako dziecka spuszczali my sie na skidzach.
Ujec brali z³ómanóm rynkym i powiadali jak bedzie boleæ to dziywczóntko wrzeszcz. Asystentk¹ by³a ¿ona Franciszka ,która
ruchem g³owy potwierdza³a. I tak by³o. Wrzeszcza³am zawsze. Potem ujec pytali czy bola³o, u�miechali siê leciutko i  dawali
swoj¹  ma�æ zrobion¹ wed³ug w³asnej receptury z kosztyfo³u tj. ¿ywokostu po³¹czon¹ ze s³onin¹ lub mas³em. Pomaga³a zawsze.
Za pomoc nigdy nie brali ¿adnych pieniêdzy. Nale¿a³o podziêkowaæ Bo¿e zap³aæ. Ujec mieli dobre serce, umieli pomóc,
naprawiali lepi ko�ci ni¿ jaki�i dochtór w cieszyñskim szpitolu.

Ujec od Jasia  bywali w inszi cha³upie ni¿ my wsziecy. By³a to kurna cha³upa, inna od wielu, bo ujec mieszkali w muzeum. A
w dodatku do tej cha³upy przychodzili na okr¹g³o cudzi ludzie, wycieczki, tury�ci. Ale ujec tak chcieli. Opowiadali, grali i
pokazywali to co wzocne. Ujec ni mieli ani kiedy poje�æ, opowiadali nasza matka z drugij izby jak byli u nich ze z³omanym
¿iobrym. Ludzie cudzi przychodzili we dnie aji w nocy, a obziyrali jako ujec bywajóm i jeszcze im musieli o tej cha³upie
opowiadaæ. Tak przeciêtny mieszkaniec odbiera³ to magiczne miejsce, w którym oddycha³o siê przesz³o�ci¹.

Jan Kawulok urodzi³ siê 20.IX.1899 roku w rodzinie ojca Micha³a Kawuloka /1863-1939/ zwanego tu Królem i matki Ewy zd.
Kukuczka /1870-1946/ u Ska³y. Ale ca³e zycie zwi¹zany by³ z dwoma domami i dwoma gospodarstwami. Na Stecówce  ca³e lato
do�wiadcza³ owczarskiego ¿ywobycio, na sa³aszu i pasterskiej tradycji, a w rodzinnym domu u Ska³y uczy³ siê gazdówki,
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Zuzanna Gêbo³y� z Wilczygo, nauczycielka i
wielka mi³o�niczka ludowego stroju, w archaicznej

formie kobiecego stroju góralskiego w szatce
zwi¹zanej na szpuszcz i w obrusie, z Janem

Kawulokiem, gajdoszem od Wojtosza.

twardej na góralskim gruncie. Jan Kawulok ukoñczy³ 4 klasy Szko³y Podstawo-
wej, kurs sadowniczy, kurs rolniczy. Ciekawostk¹ jest ,¿e od dziecka intereso-
wa³ siê histori¹ staro¿ytn¹, i twórczo�ci¹ polskich pisarzy jak Sienkiewicz, Mic-
kiewicz czy S³owacki. Kolejne zainteresowania to dog³êbna analiza Anatomii
cz³owieka. Po 1915 roku pracowa³ tak¿e ciê¿ko z koniem w lesie przy furma-
nieniu i zwózce drzewa.

W roku 1931 o¿eni³ siê z Franciszk¹ Legiersk¹, która pochodzi³a z Ostrawy a
przebywa³a na gospodarstwie siostry swojej mamy u Wojtosza. I to w³a�nie na
ten grunt przybranych rodziców swojej ¿ony Franciszki do Wojtosza siê przy-
kludzi³ i pozosta³ tu do koñca swoich dni ¿ycia. Tu zasta³ du¿e gospodarstwo
rolne, na którym gazdowa³. Mia³ jedn¹ córkê Zuzannê, która by³a dla swojego
ojca najwiêksz¹ pere³k¹ i oczkiem w g³owie. To jej przekaza³ najwiêksze swoje
umiejêtno�ci i tajniki wiedzy muzycznej.

Jan Kawulok z zami³owania by³ wielkim sadownikiem. Swoj¹ mi³o�æ   do
pracy w sadzie przekazywa³ s¹siadom i znajomym. Sam hodowa³ ró¿nego ro-
dzaju odmiany jab³ek, grusz, �liwek. Tajniki sadownictwa poznawa³ pod okiem
nauczyciela Rudolfa Szotkowskiego, po�niejszego kierownika szko³y na  Mla-
skawce. Proces wprowadzania nowych odmian jab³ek, sadowniczych nowo�ci
wprowadzili ju¿ pod koniec XIX wieku ju¿ w Istebnej Maria i Boles³aw Wys³o-
uchowie. To oni prowadzili bie¿¹c¹  korespondencjê z miejscowymi �wiat³ymi
góralami m.in.: z Micha³em Kawulokiem, ojcem Jana, Ignacem Kukuczk¹, Ja-
nem Juroszkiem od przygóna, etc... przesy³aj¹c gazety rolnicze min.: Tygodnik
Ilustrowany, Tygodnik Gospodarczy etc.

Wiedza pomologiczna  omawiana by³a przez miejscowych sadowników na
tutejszych jab³kowych wieczornicach. Wpisa³y siê one na sta³e do historii isteb-
niañskiej ziemi. Miejscowi sadownicy zbierali siê u niejakiego Krê¿eloka trzy
razy w roku i przynosili swoje hodowane odmiany jab³ek, które próbowano.

Po dyskusjach, wymianie do�wiadczeñ, odczytywaniu nawet fachowej litera-
tury  czêsto �piewano i grano. To tu na tych wieczornicach Kawulok rozmi³owany

w �piewie pokazywa³ ju¿ swoje folklorystyczne mo¿liwo�ci. I to w³a�nie folklor ostatecznie sta³ siê najwiêksz¹ pasj¹ Jana Kawulo-
ka. Pozosta³ wierny  archaicznym  góralskim nutkom. Kawulok poszed³ jeszcze dalej, wykorzysta³ swoje manualne zdolno�ci i
rozpocz¹³ budowanie instrumentów, co zreszt¹ sprawi³o, ¿e odwiedzaj¹cy jego kurn¹ izbê mogli spotkaæ siê z dodatkowa atrakcj¹
turystyczn¹, na miejscu pokazywa³ sposoby grania na wielu instrumentach, co by³o nie lada atrakcj¹ turystyczn¹.

Pierwsz¹ piszcza³kê dosta³ od ojca. Pierwsze skrzypce zbudowa³ w 1915 roku a struny do nich wykona³ z owczych jelit i
smyczek z koñskiego w³osia. Pierwsze prawdziwe skrzypce kupi³ u Bocka na Filipionce.

Jan Kawulok by³ tez znakomitym gajdoszem, jak pu�cili lachutko gajdy, to¿  wsziecy wiedzieli, ¿e to ujec od Jasia grajóm ,
grali po swojemu, grali sebóm, grali sziumnie, ale jak to w zawodzie dawnego gajdosza i muzykanta by³o, ¿odyn nie chcio³
tajemnic swoigo zawodu tak jyny lecy kómu daæ, pocichu sie miyrza³o gajdziczkym, tj. przedni¹ fujarkym na kierej siê gro.
Pierwsze gajdy zrobi³ w 1917 roku za� trombity i rogi to robi³ ju¿ po 1925 roku.  Czê�æ swojego muzycznego ¿ycia pozostawi³
na zawsze w Zespole Regionalnym w Koniakowie. Gra³ w kapeli jako jej kapelmistrz przez dziesi¹tki lat, zwiedzaj¹c �wiat
wszêdzie zawozi³ i przed³u¿a³ ¿ycie góralskiej nutce i pie�niczce. Dla tego zespo³u odda³ swoje serce, czas wiele si³, swoje
umiejêtno�ci gry, widzenia sceny, wiedzê o folklorze i tradycji. Nie odebra³ osobi�cie Nagrody Oskara Kolberga, który przyznano
w 1976 tu¿ przed �mierci¹. Nagrodê odebra³a córka Zuzanna.

Ujec od Jasia swój dom - muzeum  po³¹czyli dodatkowo z warsztatem wyrobu instrumentów ludowych, tworz¹c na sta³e miejsce
dla prezentacji swoich umiejêtno�ci gry na pasterskich instrumentach. Stworzyli te¿ pierwsze miejsce na terenie beskidzkich wsi,
gdzie w archaicznym wnêtrzu kurnej cha³upy mo¿na by³o us³yszeæ wiecznie ¿yw¹ pie�niczkê, przenie�æ siê w �wiat d�wiêków i
muzyki tego zak¹tka ziemi. To magiczne miejsce nasycone warto�ciami fascynuje ludzi z ca³ego �wiata do dzi�.

Dla zwiedzaj¹cych ta godzina tradycji, u Wojtosza, by³a niezapomnianym wra¿eniem.
Tu zatrzymywa³y siê ca³e kolejki wycieczek, ka¿dy chcia³ zobaczyæ, pos³uchaæ, w archaicznej gwarze opowiadañ o Z³otogow-

cu, Czubanioku. Pos³uchaæ muzyki,pie�ni ujca od Jasia. By³ �ród³em wiedzy dla redaktorów, magistrantów, dzia³aczy, naukow-
ców. Nagrywa³ go Jan Tacina, Stanis³aw Jarecki, powsta³ nawet film o ujcu, Norberta Boronowskiego.

Zmar³ nagle 13 maja 1976 roku w wieku 77 lat.
Na tutejszy kierchóf odprowadzili go wszyscy górale, mieszkañcy ziemi cieszyñskiej, �l¹skiej i polskiej.
 Co roku w rocznicê �mierci beskidzcy przewodnicy, spotykaj¹ siê przy jego grobie, aby podziêkowaæ za Serce i Dobro, którym

obdarza³ wszystkich, którzy przekroczyli próg jego kurnej cha³upy. Pozosta³ sob¹, góralem, w nogawicach, w kyrpcach, koszuli
czerwonym brucliku, w swojej izbie kurnej.

 Pozosta³ na zawsze w �wiecie swoich warto�ci.
 Dla mnie pozosta³ ujcem od Jasia, kiery wiela razy naprawiali najlepiej na �wiecie moje z³ómane ko�ci. Natomiast dla mnie

jako etnografa, badacza historii i kultury pozostaje przyk³adem górala �wiadomego swoich warto�ci. To postaæ godna nie tylko
przypomnienia ale i wpisania na sta³e w plejadê zas³u¿onych dla  góralskiej ziemi, warta wpisania w pamiêæ m³odemu pokoleniu,
co musimy my czyniæ aby pozostawiaæ m¹dre, godne �lady  naszej pracy na ziemi.

Ma³gorzata Kiere�
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ABC - S³ownik BIO - EKOLOGICZNY
- litera P cd.

PESTYCYDY - �rodki chemiczne stosowane w uprawach do
zwalczania szkodników, chwastów w higienie sanitarnej, wete-
rynarii, w konserwacji zabytków, dzie³ sztuki i materia³ów, któ-
re niew³a�ciwie stosowane, pozostawione w glebie wchodz¹ w
toksyczne ³añcuchy pokarmowe i wywo³uj¹ intoksykacjê (za-
trucie). Mog¹ siê kumulowaæ w glebie oko³o 25 lat - st¹d ich
szkodliwo�æ du¿a. Najwiêkszym �ród³em zatruæ pestycydami
jest rolnictwo.

PARTENOGENEZA - dzieworództwo np. u patyczaków,
mszyc. Potomstwo wykluwa siê z niezap³odnionych jaj.

PULA GENOWA - suma wszystkich genów danej populacji.
Geny to jednostki anatomiczne dziedziczenia. Geny zawarte w
chromosomach j¹dra komórkowego s¹ odpowiedzialne za dzie-
dziczenie cech po przodkach. Bardzo czêsto w wyniku zatruæ
�rodowiska dochodzi do trwa³ego uszkodzenia materia³u gene-
tycznego, czêsto nieodwracalnego w postaci wad wrodzonych
psychofizycznych.

PY£Y FITOTOKSYCZNE - to drobno lub gruboziarniste
zawarto�ci powietrza atmosferycznego pochodzenia np. ko-
munalnego, przemys³owego, które szkodz¹ ro�linom. Zmie-
niaj¹ ich barwê, obni¿aj¹ wzrost i hamuj¹ ich ¿ywe procesy
wegetacyjne.

11 grudnia 2005 r. odby³o siê w Istebnej I Nadzwyczajne
Zgromadzenie Górali �l¹skich.

Ze wszystkich miejscowo�ci naszych groni przybyli przed-
stawiciele, aby przy wspólnym stole wybraæ nowego prezesa

oddzia³u. Zosta³ nim Piotr Kohut z Koniakowa. Gazda, który
po wielu latach znów wyprowadzi³ owce na nasze sa³asze i po-
stawi³ bacówkê w samym centrum koniakowskiej dziedziny.
Na spotkaniu nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli najznako-
mitszych rodów góralskich Beskidu �l¹skiego.

O godz. 14.00 zosta³a odprawiona Msza �wiêta, która cele-
browa³ pierwszy kapelan naszego Oddzia³u ks. Damian Suszka
rodem z Koniakowa, aktualnie gazduj¹cy w Brennej w Domu

Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej. Zwracaj¹c siê do
Górali ks. Jerzy Patalong, dziekan Dekanatu Istebniañskiego
wyrazi³ swoj¹ rado�æ z faktu powo³ania do ¿ycia organizacji
skupiaj¹cej Górali �l¹ska Cieszyñskiego z dwóch stron Olzy i
znad Wis³y i Brynicy.

W obradach wziêli udzia³ przedstawiciele Zwi¹zku Podhalan
na czele ze Starost¹ Tatrzañskim Andrzejem G¹sienic¹ Makow-
skim i W³adys³awem Motyk¹. Obecny by³ równie¿ Starosta Cie-
szyñski Witold Dzier¿awski oraz pose³ z Bielska Bia³ej Stani-
s³aw Piêta. Górali ̄ ywieckich reprezentowa³ Adam Bana� - Pre-
zes Oddzia³u Górali ¯ywieckich. Nie zabrak³o równie¿ Pola-
ków z Czech. Przyjecha³ do nas Prezes Polskiego Zwi¹zku Kul-
turalno-O�wiatowego wraz z osobami towarzysz¹cymi. Prelek-
cjê na temat to¿samo�ci Górali �l¹skich i ich miejscu w rodzinie
Górali polskich wyg³osi³ etnograf Marek Skawiñski z Rabki.

I NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE GÓRALI �L¥SKICH
Zgromadzenie Górali �l¹skich przyjê³o sprawozdanie o po-

wstaniu Ognisk w Ustroniu z Prezesem Janem Stefkiem, w Bren-
nej - prezes: Zygmunt Greñ, Jab³onków - prezes: Leszek Rich-
ter, Mosty - prezes: Andrzej Niedoba, Istebna - prezes: Zbigniew
Wa³ach, Koniaków - prezes: Piotr Kohut, Jaworzynka - prezes:
£ucja Dusek. Postanowiono równie¿ opracowaæ Deklaracjê Ide-
ow¹, w której zawarte bêd¹ najwa¿niejsze przes³ania, którymi
kierowaæ powinien siê ka¿dy Góral �l¹ski.

Przyjêto, i¿ nagrod¹ dla wszystkich wspieraj¹cych dzia³al-
no�æ Oddzia³u i troszcz¹cych siê o zachowanie naszej tradycji
i kultury bêdzie honorowa Spinka Górali �l¹skich, za� szcze-
gólnie zas³u¿onym Góralom w kultywowaniu tradycji paster-
skich, nadawany bêdzie tytu³ Wojewody Wo³oskiego.

I Zgromadzenie Górali �l¹skich Zwi¹zku Podhalan mia³o uro-
czysty charakter. By³o okazj¹ do nawi¹zania znajomo�ci i przy-
ja�ni. Mamy nadziejê, ¿e nastêpne spotkania bêd¹ coraz licz-

niejsze i przejd¹ do historii jako wyraz prawdziwej troski o
przysz³o�æ kulturow¹ naszych góralskich dziedzin.

J. Micha³ek

Teresa i Stanis³aw Zowadowie z Koniakowa



Nasza Trójwie�  l  13STYCZEÑ 2006

�Od Adwentu do Wielkanocy�
� I Regionalne Przegl¹d

Beskidzkich Grup
Kolêdniczych i Obrzêdowych

1 grudnia 2005 r. w GOK w Istebnej odby³ siê po raz pierwszy przegl¹d miejscowych grup kolêdniczych i obrzêdowych.
Celem przegl¹du by³a popularyzacja i pielêgnowanie regionalnych obrzêdów i tradycji zwi¹zanych z okresem adwentu,

Bo¿ego Narodzenia, Nowego Roku, Ostatków, Wielkiego Postu i Wielkanocy.
Przegl¹d ten by³ tak¿e swoistym spotkaniem warsztatowym, w czasie którego jurorzy wypowiadali swoje uwagi, opinie, by w

ten sposób przekazaæ dzieciom i m³odzie¿y dobre wzory w pielêgnowaniu tradycji.
W przegl¹dzie wyst¹pili:
Gimnazjum w Istebnej � Morzany okres Wielkiego Postu � instruktor Alicja Glebowicz�Gazurek
OPP Koniaków Morzany � okres Wielkiego Postu � instruktor Joanna Cichy
SP Jaworzynka Zapasieki � Po³azy � instruktor Ewa �liwka
OPP Koniaków � Mali Po³a�nicy � instruktor Joanna Cichy
Gimnazjum � Wigilia � scenka � instruktor Alicja Glebowicz � Gazurek
Zespó³ doros³y �Zgrabianie� � Snymby w po³azy � instruktor Stanis³aw Rucki
Jurorzy w sk³adzie: Anna Bury, Ma³gorzata Kiere�, El¿bieta Legierska�Niewiadomska, Rafa³ Wa³ach i Dariusz Matuszny �

omawiali poszczególne wystêpy, oceniali, wytykali b³êdy i chwalili to, co by³o prawid³owe.
A oto kilka uwag: po³azowanie to forma mówiona, ¿yczeniowa, nie �piewa siê, ubiór � strój zaczyna siê od g³owy, a wiêc proste

uczesanie, czysty, wyprasowany kabotek itp. Ze stroju jeste�my dumni i musimy go zachowaæ w dawnej formie � bez stylizacji.
Pastuszkowie � chodzi 2�3 pastuszków, nie ma widzów.
Po³azy � na po³azy dzieci nigdy nie chodzi³y w kabotkach, bo to by³a zima i dlatego bardzo trudno dzisiaj pogodziæ nowocze-

sno�æ z tradycj¹. Na wystêpy po³a�nicy ubieraj¹ siê w kabotki, a tak nigdy nie by³o. Rekwizyty � je�li wystêpuj¹ rekwizyty, np.
lalka, po³a�niczka, laska � to musz¹ czemu� s³u¿yæ i musz¹ byæ wykorzystane.

W podsumowaniu p. Ma³gorzata Kiere� oke�li³a powinszowania po³a�ników z Zapasiek jako najbardziej archaiczne.
Podziêkowa³a wszystkim instruktorom za przygotowywanie od wielu lat dzieci i m³odzie¿y do wystêpów. Po usuniêciu

pewnych nie�cis³o�ci w niektórych programach p. Kiere� ma nadziejê, ¿e wszystkie grupy pojad¹ na Gody ¯ywieckie, gdzie bêd¹
prezentowaæ nasze zwyczaje w sposób jak najbardziej trafny i na pewno zdobêd¹ tam czo³owe lokaty.

Pani Danuta Rabin, Wójt Gminy podziêkowa³a instruktorom i dzieciom za chêtne uczestnictwo i pielêgnowanie naszych
zwyczajów i obrzêdów.

Pan Stanis³aw Rucki w imieniu Zespo³u �Zgrapianie� podziêkowa³ organizatorom za umo¿liwienie prowadzenia tej dzia³al-
no�ci i popularywanie naszego regionu.

Wszyscy instruktorzy otrzymali symboliczne nagrody pieniê¿ne oraz ki¹¿ki Ma³gorzaty Kiere� i Rafa³a Wa³acha.
W przegl¹dzie uczestniczy³a kapela Zbyszka Wa³acha, która przygrywa³a, a spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym �piewaniem

pie�ni ludowych i kolêd.
Naszej m³odzie¿y i dzieciom ¿yczymy sukcesów na wystêpach w Godach ¯ywieckich.
Imprezê zorganizowano przy wspó³udziale finansowym Wojewódzkiego Urzêdu Marsza³kowskiego.

Krystyna Rucka

Szkodz¹ np. uprawom szczególnie w okresie suszy, gdy¿
pozostaj¹c na li�ciach d³u¿ej i ³odygach zatykaj¹ aparaty
szparkowe - oddechowe ro�lin, utrudniaj¹ wymianê gazo-
w¹ oraz przenikanie promieni s³oñca do chloroplastów i
miêkiszu asymilacyjnego - utrudniaj¹c asymilacjê - samo-
¿ywno�æ ro�lin.

PATOLOGIA EKOLOGICZNA - to chorobowe zaburzenie
ilo�ciowe i jako�ciowe ekosystemu, dzia³aj¹ce destruktywnie i
zwyrodniaj¹co na wszystkie formy ¿ycia biologicznego, a
zw³aszcza na najwy¿sze ogniwo ³añcucha pokarmowego jakim
jest �wszystko¿erny� cz³owiek.

PARK NARODOWY - to skarbnica natury w postaci obszaru
chronionego nie mniejszego ni¿ 1000 ha, na którym ochronie
podlega ca³o�æ przyrody oraz cechy krajobrazu. Obszar ten wy-
ró¿nia siê szczególnymi walorami - warto�ci przyrodniczych,
naukowych oraz spo³eczno - wychowawczych. Najstarszy P. N.
�wiata powsta³ w 1872 roku = Yellowstone na obszarze pó³noc-
nej Ameryki. W Polsce P. N. parki narodowe ci¹gle rosn¹ i zaj-
muj¹ ok. 400 ty�. ha. Najstarszym polskim P. N. jest Bia³owie-
ski - powsta³ w 1932 roku a najwiêkszym biebrzañski - 125 ty�.
ha. Trzy P. N. w Polsce: Babiogórski, Bia³owieski, S³owiñski
nale¿¹ do rezerwatów biosfery.  �Macierzanka�

�Górale Ojcu �wiêtemu Janowi Paw³owi II - wystawa prac artystów
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa�

Wszystkich twórców, artystów, osoby zajmuj¹ce siê sztuk¹ informujemy, ¿e w dniu 2 kwietnia 2006 (niedziela)
odbêdzie siê wernisa¿ wystawy po�wiêconej Ojcu �wiêtemu Janowi Paw³owi II � w 1. rocznicê �mierci.

Zainteresowane osoby prosimy o wykonanie prac zwi¹zanych z postaci¹ Polaka � Papie¿a
i przekazywanie ich do GOK�u w terminie od 20.03. do 31.03.2006 r.
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PUCHAR PREZESA KP TRÓJWIE���
DLA BIELSZCZAN

Turniej Pi³ki No¿nej o �Puchar Prezesa KP Trójwie��,
który odby³ siê w minion¹ sobotê w hali istebniañ-
skiego Gimnazjum zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru-
¿yny BTS Bielsko - Bia³a. O koñcowym zwyciêstwie tej dru¿y-
ny zadecydowa³ ostatni mecz, w którym Rekord pokona³ SMS
Bielsko-Bia³a 3:2.

Mimo ambitnej postawy dru¿yny z naszego terenu zajê³y tym
razem dalsze miejsca. Na pocieszenie pozosta³ tytu³ Króla Strzel-
ców turnieju wywalczony przez Miros³awa £acka z dru¿yny
Nadziei Trójwsi, autora dziewiêciu bramek.

W ekipie Nadziei zagrali pi³karze, którzy mieszkaj¹ w Trójwsi,
ale graj¹ w znanych ekipach na �l¹sku, m.in. w Gwarku Zabrze
(jak Mirek £acek, Darek Rucki) czy SMS-ie Bielsko-Bia³a.

Wyniki:

KS Ku�nia Ustroñ - KP Trójwie� Istebna - 3:1

BTS Rekord Bielsko-Bia³a - Nadzieje Trójwsi - 4:2

BKS Stal Bielsko-Bia³a - TJ Beskid Bukovec - 4:0

SMS Bielsko-Bia³a - KS Ku�nia Ustroñ - 3:0

Nadzieje Trójwsi - KP Trójwie� Istebna - 3:1

BTS Rekord Bielsko-Bia³a - TJ Beskid Bukovec - 1:1

SMS Bielsko-Bia³a - BKS Stal Bielsko-Bia³a - 1:0

Nadzieje Trójwsi - KS Ku�nia Ustroñ - 7:0

BKS Stal Bielsko-Bia³a - KP Trójwie� Istebna - 5:0

SMS Bielsko-Bia³a - TJ Beskid Bukovec - 6:0

BTS Rekord Bielsko-Bia³a - BKS Stal Bielsko-Bia³a - 2:0

TJ Beskid Bukovec - KS Ku�nia Ustroñ - 5:1

Nadzieje Trójwsi - SMS Bielsko-Bia³a - 1:0

BTS Rekord Bielsko-Bia³a - KP Trójwie� Istebna - 2:0

BKS Stal Bielsko-Bia³a - KS Ku�nia Ustroñ - 6:1

TJ Beskid Bukovec - Nadzieje Trójwsi - 2:1

SMS Bielsko-Bia³a - KP Trójwie� Istebna - 2:1

BTS Rekord Bielsko-Bia³a - KS Ku�nia Ustroñ - 1:1

BKS Stal Bielsko-bia³a - Nadzieje Trójwsi - 3:3

TK Beskid Bukovec - KP Trójwie� Istebna - 2:1

BTS Rekord Bielsko-Bia³a - SMS Bielsko-Bia³a - 3:2

1 BTS Rekord Bielsko-Bia³a 6 14 pkt. 13:6

2 SMS Bielsko-Bia³a 6 12 pkt. 14:5

3 BKS Stal Bielsko-Bia³a 6 10 pkt. 18:7

4 TJ Beskid Bukovec 6 10 pkt. 10:14

5 Nadzieje Trójwsi 6 10 pkt. 17:10

6 KS Ku�nia Ustroñ 6 4 pkt. 6:23

7 KP Trójwie� Istebna 6 0 pkt. 4:17

O koñcowej kolejno�ci w przypadku równej ilo�ci punktów
decydowa³ bilans bezpo�rednich spotkañ.

J. Kohut

XXXI Miêdzynarodowy
Bieg Narciarski
�O Istebniañski Bruclik�
Zawody odbêd¹ siê w dniu 5 lutego 2006 r. (niedziela) na

trasach biegowych COS w Istebnej Kubalonce.
Kategorie wiekowe
klasy dystans planowany start roczniki

I�II 500m godz. 9. 30 1997�1998
III�IV 1000 m 9. 40 1995�1996
V�VI 2500 m 10. 00 1993�1994
M³odzie¿ gimnazjalna
klasy dystans planowany start Roczniki
I�II�III 3000 m godz. 10. 20 1990�1992
Rozdanie nagród dla dzieci i m³odzie¿y � godz. 10. 50
Kobiety
Dystans planowany start
godz. 11. 00 1987�1989
od 17 do 19 lat 5 km
od 20 do 35 lat 1972�1986
powy¿ej 35 lat 5 km 1972�1986
powy¿ej 35 lat 5 km 1971 � i starsze
Mê¿czy�ni
dystans planowany start
powy¿ej 60 lat 5 km godz. 11. 20 1946 i starsi
od 40 do 49 lat 10 km 1957�1996
od 50 do 59 lat 10 km 11. 30 1947�1956
od 17 do 19 lat 15 km 12. 00 1987�1989
od 20 do 29 lat 15 km 1977�1986
od 30 do 39 lat 15 km 1967�1976
Informacji udziela Urz¹d Gminy w Istebnej tel. 033�855 61 58 lub

855 62 08.
Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczynaæ siê bêd¹ na

godzinê przed startem, a koñczyæ 30 minut przed startem danej grupy.
Przy zapisach zawodnik powinien okazaæ dowód to¿samo�ci oraz aktu-
alne badanie lekarskie.

Obowi¹zuje wpisowe 10 z³ lub 100 koron od doros³ych � dzieci bez-
p³atnie � op³ata zawiera ubezpieczenie od nieszczê�liwych wypadków.

W biegu obowi¹zuje styl klasyczny. Bieg rozpocznie siê ze startu
wspólnego dla poszczególnych grup. W imprezie mog¹ startowaæ za-
wodnicy czynni � zrzeszeni w klubach, towarzystwach zarówno w kraju
jak i za granic¹ � oraz osoby indywidualne, traktuj¹ce udzia³ w biegu
jako zabawê.

Po zakoñczonym biegu ka¿dy zawodnik oddaje w biurze zawodów
numer startowy i otrzymuje dyplom uczestnictwa, plakietkê oraz bloczek
na posi³ek. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w ka¿dej kategorii otrzy-
muj¹ puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagroda g³ówna �Istebniañski Bruclik� zostanie wrêczona dodatko-
wo zwyciêzcy biegu g³ównego mê¿czyzn na 15 km. Sprawy nie ujête w
regulaminie oraz jego interpretacja nale¿eæ bêd¹ do Komitetu Organiza-
cyjnego.

W ramach organizowanych zawodów zostan¹ rozegrane VI Mistrzo-
stwa Polski Górników w piêciu kategoriach wiekowych � od 20 do 29
lat, od 30 do 39 lat, od 40 do 49 lat, od 50 do 59 lat i powy¿ej 60 lat.
Nagrody funduje Zwi¹zek Zawodowy Górników w Polsce. Uwaga gór-
nicy! Startuj¹cy w tej grupie zobowi¹zani s¹ podczas zapisów do wpisa-
nia literki �G� na listê startow¹.

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich mi³o�ników czynnego
wypoczynku oraz kibiców do udzia³u w imprezie.

Szczegó³y dotycz¹ce biegu mo¿na znale�æ na stronie internetowej
Urzêdu Gminy � www.ug.istebna.pl

Za Komitet Organizacyjny Zawodów
Janusz Waszut
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Bieg Sylwestrowy na Kubalonce
Kolejny bardzo dobry wystêp zanotowali na swoim koncie

biegacze naszych klubów narciarskich podczas tradycyjnego
Biegu Sylwestrowego rozegranego w �rodê 28 grudnia na Ku-
balonce.

Na osiem kategorii, w których startowali nasi zawodnicy a¿ w
sze�ciu znale�li siê na podium zawodów. Impreza by³a bardzo
silnie obsadzona - startowali przedstawiciele wszystkich licz¹-
cych sie klubów w Polsce oraz go�cie z Czech.

Zawody rozgrywane technik¹ klasyczn¹ by³y zarazem elimi-
nacjami do Mistrzostw �wiata Juniorów oraz M³odzie¿owych
Mistrzostw �wiata.

Wyniki:
Wszystkie biegi technik¹ klasyczn¹:
Seniorzy - 10 km:
 7. Ma³yjurek Arkadiusz (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorzy - rocznik 86/87 - 10 km:
 3. Micha³ek Mariusz (NKS Trójwie� Beskidzka)
10. Ja³owiczor S³awomir (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorzy - rocznik 88/89 - 10 km:
 3. Biernat Adrian (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorki - rocznik 88/89 - 5 km:
3. Ligocka Magdalena (MKS Istebna - SMS Szczyrk)
Juniorzy - rocznik 90/91 - 3 km:
 2. Kaczmarzyk Adam (UKS Gimnazjum Istebna)
 6. Ligocki Mateusz (UKS Gimnazjum Istebna)
12. Bap Rafa³ (UKS Gimnazjum Istebna)
16. Wawrzacz Jan (UKS Gimnazjum Istebna)
20. Haratyk Bart³omiej (UKS Gimnazjum Istebna)
Juniorki - rocznik 90/91 - 3 km:
 3. Kubalok Katarzyna (UKS Gimnazjum Istebna)
 8. Kawulok Katarzyna (UKS Gimnazjum Istebna)
14. Klimosz Edyta (UKS Gimnazjum Istebna)
Juniorzy - rocznik 92 i m³odsi - 2 km:
 1. Kaczmarzyk Tomasz (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Wolny Marcin (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Matuszny Rafa³ (UKS Gimnazjum Istebna)
10. Polok Patryk (MKS Istebna)
11. Gazurek Konrad (MKS Istebna)
14. Kukuczka Krzysztof (MKS Istebna)
15. Marekwica Boles³aw (MKS Istebna)
16. Micha³ek Damian (MKS Istebna)
20. Marekwica Piotr (MKS Istebna)
21. Haratyk £ukasz (MKS Istebna)
24. Porêbski Sergiusz (MKS Istebna)
Juniorki - rocznik 92 i m³odsze - 2 km:
 2. Czepczor Judyta (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Hulawy Dominika (MKS Istebna)
 6. Kilian El¿bieta (UKS Gimnazjum Istebna)
 7. Mucha Monika (UKS Gimnazjum Istebna)
 9. Jochacy Justyna (MKS Istebna)
11. Borowiak Kinga (MKS Istebna)
13. £acek Karina (MKS Istebna)
14. Kaczmarzyk Dorota (MKS Istebna)
16. Sikora Paulina (MKS Istebna)
Aktualne informacje dotycz¹ce wystêpów naszych sportow-

ców znajduj¹ siê na stronie internetowej www.ug.istebna - Im-
prezy Sportowe.          J. Kohut

�wietny pocz¹tek naszych biegaczy!
Znakomicie zaprezentowali siê przedstawiciele naszych klu-

bów na rozegranych w sobotê 17 grudnia na Kubalonce zawo-
dach pod nazw¹: �Otwarcie sezonu w biegach narciarskich�.
Nasi biegacze zdominowali zawody wygrywaj¹c sze�æ katego-
rii. Klas¹ dla siebie byli m³odzi zawodnicy UKS Gimnazjum
Istebna, którzy okazali siê najlepsi we wszystkich kategoriach
m³odzików i nadziei.

W zawodach startowali biegacze z Polski i Czech.
Wyniki:
Wszystkie biegi technik¹ dowoln¹
Seniorzy - 10 km:
1. Ma³yjurek Arkadiusz (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorzy - 10 km:
1. Micha³ek Mariusz (NKS Trójwie� Beskidzka)
2. Ja³owiczor S³awomir (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorzy m³odsi - 5 km:
6. Biernat Adrian (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorki m³odsze - 5 km:
2. Ligocka Magdalena (MKS Istebna - SMS Szczyrk)
M³odzicy - 3 km:
 1. Gazurek Sebastian (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Kaczmarzy Adam (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Ligocki Mateusz (UKS Gimnazjum Istebna)
10. Bap Rafa³ (UKS Gimnazjum Istebna)
17. Wawrzacz Jan (UKS Gimnazjum Istebna)
21. Haratyk Bart³omiej (UKS Gimnazjum Istebna)
24. Byrtus Adrian (UKS Gimnazjum Istebna)
25. Ma³yjurek Kamil (UKS Gimnazjum Istebna)
26. Pasterka Janusz (UKS Gimnazjum Istebna)
M³odziczki - 3 km:
 1. Kubalok Katarzyna (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Kawulok Katarzyna (UKS Gimnazjum Istebna)
10. Klimosz Edyta (UKS Gimnazjum Istebna)
11. Ma³ecka Anna (UKS Gimnazjum Istebna)
Nadzieje ch³opcy - 2,5 km:
 1. Wolny Marcin (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Kaczmarzyk Tomasz (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Matuszny Rafa³ (UKS Gimnazjum Istebna)
 5. Polok Patryk (MKS Istebna)
 8. Micha³ek Damian (MKS Istebna)
 9. Marekwica Boles³aw (MKS Istebna)
10. Motyka Robert (MKS Istebna)
11. Porêbski Sergiusz (MKS Istebna)
14. Haratyk £ukasz (MKS Istebna)
15. Marekwica Piotr (MKS Istebna)
16. Mróz Miko³aj (MKS Istebna)
18. Biernacki Jakub (MKS Istebna)
19. Suszka Jakub (MKS Istebna)
Nadzieje dziewczyny - 2,5 km:
 1. Czepczor Judyta (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Hulawy Dominika (MKS Istebna)
 3. Kilian El¿bieta (UKS Gimnazjum Istebna)
 5. Mucha Monika (UKS Gimnazjum Istebna)
 6. Jochacy Justyna (MKS Istebna)
 7. Haratyk Teresa (UKS Gimnazjum Istebna)
 8. Borowiak Kinga (MKS Istebna)
 9. £acek Karina (MKS Istebna) Opracowa³: J. Kohut
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SIATKARZE
O �PUCHAR PREZESA
OSP ZAOLZIE�

Zwyciêstwem dru¿yny Buczkowic zakoñczy³ siê Halowy
Turniej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Amatorskich o �Puchar Pre-
zesa OSP Zaolzie�, który odby³ siê w hali istebniañskiego
Gimnazjum.

W finale dru¿yna z Buczkowic pokona³a zespó³ z Istebnej
2:1 (25:22, 22:25, 15:9). Mecz by³ bardzo wyrównany, o czym
�wiadcz¹ pierwsze dwa sety. Dopiero na pocz¹tku tie - breaka
go�cie odskoczyli na kilka punktów i mimo starañ naszych
zawodników wygrali t¹ partiê i ca³y mecz.

Wyniki:
Grupa A
Strumieñ - Zaolzie - 2:1
Strumieñ - Jaworzynka - 2:0
Jaworzynka - Zaolzie - 2:0
Grupa B
Buczkowice - Istebna - 2:0
Istebna - Godziszka - 2:0
Buczkowice - Godziszka - 2:0
Pó³fina³y
Buczkowice - Jaworzynka - 2:0
Istebna - Strumieñ - 2:0
o 5 miejsce
Zaolzie - Godziszka - 2:0
o 3 miejsce
Strumieñ - Jaworzynka - 2:0
o 1 miejsce
Buczkowice - Istebna - 2:1 J. Kohut

Dru¿yna Istebnej

Fragment meczu fina³owego - atakuje Istebna

Mistrzostwa �wiata w Karate Shotokan
 HALLE  (Niemcy) 7 - 9.10.2005

W drugi weekend pa�dziernika w niemieckim Halle walczo-
no o medale Mistrzostw �wiata Karate Shotokan. Startowali
reprezentanci 44 krajów z ró¿nych kontynentów. W 19 osobowej
reprezentacji Polski byli zawodnicy z Cieszyna, Bielska - Bia³ej,
Skoczowa, Opola i Koniakowa. Wrócili z trzema medalami.

Br¹zowe medale wywalczyli najm³odsi reprezentanci dru¿y-
ny ch³opców jak i dziewcz¹t.

Basia Karch na macie

Blisko podium by³ trener reprezentacji Piotr Szymala oraz
Bart³omiej Franek i Tomasz Stoszek, którzy w kata dru¿yno-
wym zajêli IV lokatê, podobnie jak Arkadiusz Fiedor (z Ko-
niakowa), Rafa³ Kareta, Wojciech Fejdych, T. Stoszek i Ja-
kub Gazik.

W kata dru¿ynowym seniorek startowa³y Katarzyna Nawrot,
Barbara Karch (z Koniakowa) i Martyna Weres, gdzie nie za-
kwalifikowa³y siê do nastêpnego etapu. Nasza zawodniczka
Barbara Karch w kumite indywidualnym przesz³a dwa etapy,
lecz do podium zabrak³o kolejnych piêciu.

J. Waszut

Reprezentacja Polski w komplecie (stoj¹: Barbara Karch
- druga z prawej, Arkadiusz Fiedor - drugi z lewej)
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TURNIEJ KARATE
�SILESIA KARATE CUP� - Odra (Czechy)

19 listopada b.r. w miejscowo�ci Odry odby³ siê turniej karate
�Silesia Karate Cup�. W turnieju, na który zjecha³o ok. 150
zawodników, udzia³ wziê³a reprezentacja cieszyñskiego Klubu
Sportowego SHINDO.

1 miejsce zajêli:
w Kata ind. Piotr Szymala
w Kumite ind. Karolina Karolak

2 miejsce:
w Kumite open Marcin Hurycz
w Kumite Sebastian Zawiliuski
w Kumite ind. Rafa³ Kareta
w Kumite ind. Barbara Karch - z Koniakowa
3 miejsce:
w KATA ind. Micha³ Szymala
w Kumite ind. Katarzyna Nawrat
Natalia Suchy oraz Jakub Gazik.
Barbara Karch w Kata indywidualnym zakwalifikowa³a siê

do drugiego etapu i walczy³a o czwarte miejsce. J. Waszut

CENTRUM STOMATOLOGII
RODZINNEJ
Lek. dent. Piotr Ligêza, IAO

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

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

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

O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

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

FPHU W.R. POD¯ORSKI

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

WIS£A  ul. Kopyd³o 83
Tel. 855 33 67

http: // www.heban.org

Serdeczne podziêkowania dla: dr Danuty i Janu-
sza Lewandowskich wraz z synami £ukaszem i Do-
minikiem � dr Leszka Chobra wraz z zespo³em wy-
jazdowym Pogotowia Ratunkowego w dn.
18.XII.2005 r. � dr Tadeusza Kunysza

� najbli¿szych s¹siadów, a szczególnie Bartka i
S³awka Kulik oraz Józia Haratyka i Janka Sikory za
okazan¹ pomoc i wspó³czucie po �mierci ojca Bog-
dana Dobija

sk³ada Bo¿ena Mo³dysz z rodzin¹

Pani Halinie Klinik
wraz z rodzin¹

serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu �mierci matki

Józefy Kumanek

sk³adaj¹
Rada Gminy, Wójt Gminy

oraz pracownicy Urzêdu Gminy
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OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,
MATERACE

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

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

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

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

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

F i r m a  AV O N
poszukuje Konsultantek

i Klientek na terenie Trójwsi.
Umowa bzp³atna.

Po podpisaniu umowy dostawa bezp³atna
kurierem do domu.

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

EUROLOKUM 43- 470 ISTEBNA - BESKID 1288

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

BIURO NIERUCHOMO�CI
I DORADZTWA BUDOWLANEGO

PO�REDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDA¯Y I NAJMIE NIERUCHOMO�CI
Po¿yczki; kredyty bankowe, hipoteczne, konsolidacyjne
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Mszê �w. koncelebrowan¹
odprawi³ biskup Tadeusz
Rakoczy.

Przed ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej.

W oczekiwaniu na ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej.

Do go�ci
przemówili:

biskup Tadeusz
Rakoczy, biskup
Pawe³ Anweiler

i Wójt Gminy
Danuta Rabin.

Jan Pawe³ II patronem
gimnazjum
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Redaguje Zespó³ w sk³adzie: Krystyna Rucka, Teresa £aszewska, Janusz Waszut oraz Jacek Kohut (GCI).
Korekta: Krystyna Rucka

Sk³ad komputer. i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) 85-10-543, fax (0-33) 85-11-643, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

T³oczno by³o przy ksiêdze
pami¹tkowej i stoisku z pami¹tkami.Wystawa prac plastycznych

Po�wiêcenie tablicy pami¹tkowej. Biskup w�ród cz³onków kapeli Moniki Wa³ach.

Na trombicie gra Józef Broda.

Go�cie i m³odzie¿ w hali widowiskowej.

Wystêpuje
m³odzie¿
gimnazjum.

Wystêp zespo³u szkolnego �Iskoja�.
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