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WÓJT  GMINY  INFORMUJE
Apelujemy do mieszkañców Trójwsi, szczególnie

mieszkaj¹cych w odleg³ych przysió³kach, by w okresie
zimowym gromadzili �mieci w domach do czasu, kiedy
wiosn¹ dojazd �mieciark¹ bêdzie mo¿liwy. Bardzo pro-
szê te¿, by �mieci wrzucaæ do kontenerów, gdy¿ bardzo
czêsto kontenery stoj¹ puste, a wokó³ nich narzucane s¹
kupy �mieci.

Przypominam o zakazie wysypywania popio³u na
wszystkie kategorie dróg na terenie naszej Gminy.

21 stycznia Dzieñ Babci
22 stycznia Dzieñ Dziadka

XXIX
Miêdzynarodowy
Bieg Narciarski
�O Istebniañski

Bruclik�
Szczegó³y na str. 17

POWIATOWY URZ¥D PRACY
W CIESZYNIE INFORMUJE

Termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gmi-
ny Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci do podjê-
cia pracy i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach wyzna-
czony zosta³ na dzieñ

22 styczeñ   2004 r.         lit.    A - J
23 styczeñ   2004 r.         lit.    K - O
26 styczeñ   2004 r.         lit.    P - ¯
w Urzêdzie Gminy Istebna, pokój 100 w godzinach

od 8.30 do 14.00.
Z - ca Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy

 Urszula Kidoñ

Stan ludno�ci na dzieñ 31.12.2003 r.
Pobyt sta³y  Pobyt czasowy

Istebna    4.842 129
Jaworzynka    3.034   25
Koniaków    3.556   49
Razem   11.432 203

Urodzenia          Zgony
Istebna    61    44
Jaworzynka    39    16
Koniaków    40    34
Razem   140    94
Ma³¿eñstwa - 100
Paszporty - przyjêto 519 wniosków o wydanie pasz-

portów.
Dowody osobiste - wydano 1240 dowodów osobistych.
Rejestracja przedpoborowych rocznika 1985 - odby³a

siê w dniach 6-7 pa�dziernika 2003 r.
Rejestracji podlega³o 104 przedpoborowych.
Do rejestracji zg³osi³o siê:
- na terenie Gminy - 97 przedpoborowych
- poza gmin¹ w miejscu pobytu czasowego - 7 przedpo-

borowych.
Pobór - odby³ siê w dniach 3, 4, 7 kwietnia 2003r. przed

Komisj¹ Poborow¹ i Lekarsk¹ w Cieszynie i stawi³o siê 96
poborowych rocznika 1984 oraz 3 poborowych roczników
starszych. W miejscu pobytu czasowego stawa³o 3 pobo-
rowych.

Jubileusze
W roku 2003 jubileusz 50-lecia �lubu obchodzi³o 15 par.

  
  Anna Kukuczka

STATYSTYKA  ZA  2003  ROK

UWAGA  ROLNICY!
So³tysi wsi Istebna, Koniaków, Jaworzynka informuj¹,

¿e ostateczny termin p³atno�ci obowi¹zkowego ubezpiecze-
nia budynków up³ywa z dniem 31 stycznia 2004.

Dzieñ Babci, Dzieñ Dziadka - to dni zapisa-
ne w ka¿dym kalendarzu. Babcia i Dziadek - to
domowe ciep³o, spokój, czu³o�æ i cierpliwo�æ. To
ciekawe opowiadanie o dawnych czasach, ¿ywa
historia lat ich dzieciñstwa i m³odo�ci.

Ale to tak¿e zatroskanie o wnuki, o ich na-
ukê i wychowanie, o ich przysz³o�æ. ¯yczymy
wszystkim Babciom i Dziadkom, by dzieñ ten

spêdzili na spotkaniach ze swoimi najukochañszymi wnukami,
by nie byli w tych dniach smutni i opuszczeni.

Sk³adamy Im serdeczne ¿yczenia zdrowia, pociechy z naj-
bli¿szych, szczê�cia i rado�ci, ¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo-
¿ego na dalsze lata ¿ycia.

Wójt Gminy, Rada Gminy
    i Zespó³ Redakcyjny

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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W ostatnim okresie Rada Gminy odby³a 2 sesje, tj. 10 i 29 grud-
nia 2003 r. Obradom przewodniczy³ Józef Micha³ek � przewodni-
cz¹cy Rady Gminy. Radni wys³uchali informacji Wójta Gminy z dzia-
³alno�ci w okresie miêdzy sesjami. Na sesji podjêto uchwa³y w sprawie:
1. Zmian do bud¿etu gminy Istebna na 2003 r.
2. W sprawie podatków i op³at (które publikujemy w ca³o�ci).
3. Rada Gminy rozpatrzy³a skargê na Wójta Gminy � skargê uznano
za bezzasadn¹
4. W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
5. W sprawie przyjêcia darowizny z przeznaczeniem na drogê gmin-
n¹ �Wilcze � Kuboszula�.
6. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.
7. Rada Gminy wyrazi³a stanowisko w sprawie zamiaru odebrania
WFO�r i GW osobowo�ci prawnej i w³¹czenia ich do struktur Naro-
dowego Funduszu.
8. Radni dyskutowali te¿ nad spraw¹ przejêcia przez gminê O�rod-
ków Zdrowia w Jaworzynce i Koniakowie. Obecnie tocz¹ siê roz-
mowy pomiêdzy powiatem a gmin¹, które z upowa¿nienia Rady pro-
wadzi Wójt Gminy.
9. Mówiono te¿ o tym, ¿e do radnych docieraj¹ sygna³y od miesz-
kañców, którzy zg³aszaj¹c siê do o�rodka zdrowia w Istebnej nie maj¹
kartotek z leczenia i prosz¹ radnych o interwencjê.
Zapoznano radnych z pismem Cieszyñskiego Pogotowia Ratunko-
wego w Cieszynie dotycz¹cym uruchomienia od 1 stycznia 2004 r.
nowego punktu wyjazdowego w Istebnej.

            
 Teresa £aszewska

U c h w a ³ a  Nr XIV/104/2003
Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci

na rok 2004 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 lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wyso-
ko�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³a-
tach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804 ) oraz art. 4 ust.1 ustawy z
dnia 20 lipca 2002 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

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

Stawki podatku od nieruchomo�ci wynosz¹ rocznie:
1. Od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,52 z³
b) piwnic od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,45 z³
c) gara¿y w budynkach mieszkalnych od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej - 0,52 z³
d) strychy od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,20 z³
e) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz
od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie tej
dzia³alno�ci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 14,50 z³
f) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od1m2 po-
wierzchni u¿ytkowej - 8,11 z³
g) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakre-
sie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1m2  powierzchni u¿yt-
kowej - 3,49 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 gruntów od
1m2 powierzchni -  0,60 z³
b) pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -  3,41 z³
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni -  0,15 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 prowadzona
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 og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004r.

przew. Rady Gminy, Józef Micha³ek

RADA  GMINY  INFORMUJE

Przewodnicz¹cy Rady poinformowa³, ¿e w dniach 12-13.XII.
2003r. Wójt Gminy i dyr. Gminnego Zespo³u do spraw O�wiaty Bro-
nis³awa Juroszek go�cili delegacjê z Gminy I³awa w osobach Wójta
Gminy Krzysztofa Harmaciñskiego i dyr. Gminnego Zespo³u do

spraw O�wiaty Henryka Szabelskiego. G³ównym celem spotkania
by³o omówienie zasad dalszej wspó³pracy w zakresie wymiany ko-
lonijnej dzieci i m³odzie¿y. Podarowali Urzêdowi Gminy herb I³a-
wy, który zostanie umieszczony w Sali Posiedzeñ naszego Urzêdu.

Terminarz Walnych Zebrañ Jednostek OSP Gminy Istebna
25.01.2004 r. OSP Istebna Zaolzie godz. 14.00 niedziela
1.02.2004 r. OSP Jaworzynka Centrum godz. 14.00 niedziela
7.02.2004 r. OSP Istebna Centrum godz. 18.00 sobota
8.02.2004 r. OSP Koniaków Centrum godz. 14.00 niedziela
15.02.2004 r. OSP Jaworzynka Zapasieki godz. 14.00 niedziela
22.02.2004 r. OSP Koniaków Kosarzyska godz. 14.00 niedziela

sekr. ZGOSP dha Renata Haratyk
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U c h w a ³ a  Nr XIV/105/2003
Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okre�lenia wzoru  formularza informacji w

sprawie podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 19984
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podat-
ku le�nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê wzór formularza �Informacja w sprawie podat-

ku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego� - stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Traci moc §1 ust. 1 uchwa³y Nr II/12/2002 Rady Gminy

Istebna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieru-
chomo�ci, rolnego i le�nego.

§ 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 2004.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Rady Gminy  w Istebnej
Nr  XIV/105/2003 z 10 grudnia 2003 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej sk³adaj¹cego
    informacjê
NIP ..................................................................................
NIP ���������������������

NR REKORDU ��������..

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO�CI, ROLNEGO I LE�NEGO

  A. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Rodzaj w³asno�ci, posiadania (zaznaczyæ w³a�ciw¹ kratkê)
 1. w³a�ciciel           2. wspó³w³a�ciciel           3. posiadacz samoistny

2. Miejsce po³o¿enia przedmiotów opodatkowania

3. Nazwisko i  imiê

4. Adres zamieszkania

  B. OKOLICZNO�CI POWODUJ¥CE KONIECZNO�Æ Z£O¯ENIA INFORMACJI
1. Okoliczno�ci (zaznaczyæ w³a�ciw¹ kratkê)

               1. informacja sk³adana po raz pierwszy na dany rok                     2. korekta uprzednio z³o¿onej informacji (wykazu)

  C. GRUNTY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
                             Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).
                             Ustawa z dnia 30 pa�dziernika 2002 o podatku le�nym (Dz.U. Nr 200 poz.1682.)
Termin sk³adania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj¹cych wp³yw na powstanie, b¹d� wyga�niêcie obowi¹zku podatkowego lub zaistnienia

     zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysoko�æ podatku.

1. zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

  ............................................................. m2

2. pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych ............................................................. ha

3. u¿ytki rolne stanowi¹ce gospodarstwo rolne
............................................................... ha

(dok. na 4 str.)

na    2. Rok
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4. u¿ytki rolne poni¿ej 1 ha                  ............................................................... ha

klasy u¿ytków rolnych wynikaj¹ce z ewidencji gruntów i budynków:

grunty orne kl. IVa �.�ha ,   kl. IVb .��ha,  kl.  V .��ha,  kl.   VI .��ha,   kl.  VI .��ha

u¿ytki zielone kl. IVa �.�ha ,   kl IVb .�� ha,  kl.  V .�� ha,  kl.  VI .�� ha,  kl.  VI .�� ha

grunty zadrzewione kl. IVa �� ha ,   kl IVb .�� ha,  kl.  V .�.� ha, kl.  VI .�.� ha,  kl.  VI ....� ha

inne kl. IVa �� ha ,  kl IVb .�� ha,  .kl.  V ..�� ha,  kl.  VI .�� ha,  kl.  VI .�� ha

5. grunty pozosta³e          ....................................................... m2

  D. POWIERZCHNIA U¯YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZÊ�CI (*)

1. mieszkalnych  - (bez  piwnic) ................................................................ m2

2. piwnice ................................................................ m2

3. gara¿e w budynku mieszkalnym ................................................................ m2

4. strychy .................................................................m2

5. zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz
     od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
     dzia³alno�ci gospodarczej ................................................................ m2

6. zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie
     obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym ................................................................ m2

7. zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie
     �wiadczenia us³ug medycznych ogó³em ................................................................ m2

8.  gara¿e wolnostoj¹ce ................................................................ m2

9.  budynki gospodarcze nie zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹
     i le�n¹ ............................................................... m2

10.  pozosta³e ...............................................................  m2

  E. BUDOWLE
1. budowle
(warto�æ, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)                .................................................................z³

  F. LASY I GRUNTY LE�NE
1. Do lat 40 o powierzchni          ............................................................... ha

2. Powy¿ej lat 40 o powierzchni           .............................................................. ha

G. O�WIADCZENIE I PODPIS SK£ADAJ¥CEGO / OSOBY REPREZENTUJ¥CEJ SK£ADAJ¥CEGO
       O�wiadczam, ¿e podane przeze mnie dane s¹ zgodne z prawd¹.
Na podstawie art. 24. ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. ) Informujemy, ¿e Pani/Pana dane

osobowe bêd¹ przetwarzane przez Urz¹d Gminy w Istebnej wy³¹cznie dla celów zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustaw o
podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002r. z pó�n. zm. ).

 Ma Pani/ Pan prawo  wgl¹du do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest obowi¹zkowe.

32. Data wype³nienia (dzieñ - miesi¹c - rok) 33. Podpis  sk³adaj¹cego informacje

* Za budynek w rozumieniu ustawy uwa¿a siê obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwi¹zany z gruntem ,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Do powierzchni u¿ytkowej budynku lub jego czê�ci nale¿y zaliczyæ powierzchniê mierzon¹, po wewnêtrznej d³ugo�ci �cian na wszystkich kondygna-
cjach, z wyj¹tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d�wigowych. Za kondygnacjê uwa¿a siê równie¿ gara¿e podziemne, piwnice, sutereny
i poddasza u¿ytkowe.

* Powierzchnie pomieszczeñ lub ich czê�ci oraz czê�ci kondygnacji o wysoko�ci w �wietle od 1,40 m do 2.20 m zalicza siê do powierzchni u¿ytkowej
budynku w 50%, a je¿eli  wysoko�æ jest mniejsza  ni¿  1,40 m , powierzchnie tê pomija siê.
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U c h w a ³ a  Nr XIV/108/2003
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2003r.
w sprawie op³aty administracyjnej na 2004 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 lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51
poz. 804) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³a-
szaniu 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 administracyjne od
czynno�ci nie objêtych przepisami o op³acie skarbowej.

§ 2
1) za wypis i z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy - 60,00 z³
2) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy - 20.00 z³

§ 3
Pobór op³aty odbywa siê w kasie Urzêdu Gminy.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa �l¹skiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

przew. Rady Gminy, Józef Micha³ek

  U c h w a ³ a  Nr XIV/107/2003
Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2003r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004.
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.) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r.
w sprawie wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804 ) 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)

§ 1
Stawka podatku od posiadania psów podlegaj¹cych opodatkowa-
niu wynosi 25,00 z³ rocznie od jednego psa.

§ 2
1. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30 kwietnia

ka¿dego roku w kasie Urzêdu Gminy.
2. Podatek pobiera siê w po³owie stawek okre�lonych w § 1 niniej-

szej uchwa³y, w terminie do 31 sierpnia je¿eli osoba posiadaj¹-
ca psa wesz³a w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku po-
datkowego.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹ obowi¹-
zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004r.

przew. Rady Gminy, Józef Micha³ek

U c h w a ³ a  Nr XIV/110/2003
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2003r.
w sprawie wysoko�ci stawki op³aty miejscowej na rok 2004

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 normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.
718) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 pa�dziernika
2003 r. w sprawie wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804 ) 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)

U c h w a ³ a  Nr XIV/109/2003
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2003r.
w sprawie wysoko�ci op³aty targowej na rok 2004 oraz

zarz¹dzenia poboru op³aty w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z art. 40 ust. 1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 15 i 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt.
2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84  ze zm.) obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko-
�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804 ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718)

Rada Gminy w Istebnej, uchwala, co nastêpuje
§ 1

Stawka op³aty targowej wynosi dziennie:
1. przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych sprzedawanych z rêki -15,00 z³
2. przy sprzeda¿y artyku³ów rolno-spo¿ywczych i przemys³o-

wych
a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, w³asnych stolików prze-

no�nych lub innych urz¹dzeñ  - 25,00 z³
b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy - 45,00 z³

§ 2
1. Pobór op³aty odbywa siê w drodze inkasa. Inkasentami s¹

so³tysi wsi oraz osoby wyznaczone przez Wójta.
2. Op³ata targowa jest p³atna gotówk¹ inkasentowi w dniu do-

konywania sprzeda¿y.
3. Inkasenci pobieraj¹cy nale¿n¹ op³atê zobowi¹zani s¹ wydaæ

wp³acaj¹cemu dowód wp³aty na pobran¹ kwotê.
4. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do rozliczania siê z pobranych kwot

w Urzêdzie Gminy w terminie 30 dni od daty pobrania.
5. Inkasentowi wymienionemu w § 1 przyznaje siê wynagro-

dzenie w wysoko�ci 20% kwot przez  niego pobranych.
§ 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
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004r.

przew. Rady Gminy, Józef Micha³ek

(dok. na 6 str.)
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Rada Gminy w Istebnej u c h w a l a , co nastêpuje:
§ 1

Dzienna stawka op³aty miejscowej od osób fizycznych przeby-
waj¹cych na terenie gminy Istebna w grupach niezorganizowa-
nych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych szkoleniowych
lub turystycznych 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. Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa z zastrze¿eniem

ust.2 lit. b
2. Op³aty pobieraj¹ :
a) inkasenci zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wypo-

czynku,
b) pracownicy kasy Urzêdu Gminy.
3. Przyznaje siê inkasentowi wymienionemu w ust. 2 lit. a wy-

nagrodzenie w wysoko�ci 20% kwot przez niego pobranych.
§ 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
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004r.

przew. Rady Gminy, Józef Micha³ek

U c h w a ³ a Nr XIV/111/2003
Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utrzymania czysto�ci i

porz¹dku 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 u c h w a l a, 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. 1 pkt 1 skre�la siê wyra¿enie: � za wyj¹tkiem dzia-

³alno�ci us³ugowej prowadzonej wy³¹cznie poza obiektem�,
2.w § 1 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a o brzmieniu:
� 1a. Za utrzymanie czysto�ci na cmentarzu odpowiada admini-

strator cmentarza.�
3.w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
�3. Ustala siê stawki op³at za usuwanie i unieszkodliwianie od-

padów komunalnych obci¹¿aj¹cych w³a�cicieli nieruchomo-
�ci nie dokumentuj¹cych wykonania obowi¹zków, o których
mowa w § 1 pkt. 3 w wysoko�ci miesiêcznie:

1) od mieszkañca � 1,20 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.

przew. Rady Gminy, Józef Micha³ek

U c h w a ³ a  Nr XIV/106/2003
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków

transportowych na rok 2004.
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 lokal-
nych (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 nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 pa�dziernika 2003r. w
sprawie stawek podatku od �rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 83) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804 ) Rada Gminy Istebna u c h w a l a , co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rodków transportowych na rok 2004 1.od samochodu ciê¿arowego  do-

puszczalnej masie ca³kowitej w tonach:

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

300,00 z³

700,00 z³

920,00 z³

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t

Samochody ciê¿arowe

Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i wcze�niej

200,00 z³

600,00 z³

800,00 z³

 Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzêdne

Inny system zawieszenia osi

15

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿  Stawka podatku w z³otych

12

15

2 osie

1.000,00

1.400,00

1.130,00

1.500,00
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3. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t

29

-

 Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzêdne

Inny system zawieszenia osi

19

23

-

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿  Stawka podatku w z³otych

12

19

23

3 osie

1.350,00

1.500,00

1.700,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00
4 osie

12

29
1.400,00

1.800,00

1.800,00

2.452,00

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

1.000,00 z³

1.200,00 z³

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

powy¿ej 3,5 t do 7 t w³¹cznie

powy¿ej 7 t i poni¿ej 12 t

Ci¹gniki siod³owe lub balastopwe

Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i wcze�niej

800,00 z³

1.000,00 z³

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzêdne

Inny system zawieszenia osi

25

31

36

40

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

Nie mniej ni¿ W³¹cznie  do Stawka podatku w z³otych

12

25

31

2 osie

1.400,00

1.550,00

1.700,00

1.600,00

1.750,00

1.937,00
3 osie

12

powy¿ej 40
1.550,00

1.900,00

1.722,97

2.548,65

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 podatnika podatku rolnego,
posiadaj¹cego ³¹cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sza ni¿ 12 t

(dok. na str. 8)

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzêdne

Inny system zawieszenia osi

18

28

33

37

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ Stawka podatku w z³otych

12

18

1 o�

350,00

450,00

500,00

400,00

562,00
2 osie

28

33

37

12

700,00

850,00

1.150,00

943,00

12 500,00

850,00

1.292,00

1.700,00

1280,68
3 osie
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§ 2
Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:
  - pojazdy Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych s³u¿¹ce do ochrony przeciw po¿arowej,
  - pojazdy Urzêdu Gminy przeznaczone na potrzeby administracji samorz¹dowej oraz o�wiaty.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004r. przew. Rady Gminy, Józef Micha³ek

        Mniej ni¿ 20 miejsc     Równej 20 mniej ni¿ 30 miejsc       Równej lub wiêcej ni¿ 30 miejsc
Stawka w z³

a) wyprodukowane w roku
    1995 i wcze�niej 800,00 z³     1.200,00 z³ 1.570,00 z³
b) wyprodukowane
     po roku 1995 600,00 z³       900,00 z³ 1.300,00 z³

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury /obok ko�cio³a/

- sala nr 4, pierwsze piêtro
Min¹³ pierwszy miesi¹c dzia³alno�ci GCI w Istebnej. Oficjalne otwarcie odby³o siê w dniu 2.12.03 r. Wziêli w nim udzia³ przed-

stawiciele Wojewódzkiego Urzêdu Pracy - Filia w Bielsku - Bia³ej, Powiatowego Urzêdu Pracy w Cieszynie, Urzêdu Gminy i GOK
w Istebnej, so³tysi, redaktor gazetki �Nasza Trójwie��. Go�cie z WUP i PUP pozytywnie ocenili pomieszczenie i wyposa¿enie GCI.

W ci¹gu miesi¹ca grudnia ze stanowisk komputerowych i dostêpu do Internetu skorzysta³o ponad 230 osób. Udzielono te¿
indywidualnych informacji kilkunastu osobom bezrobotnym. Powy¿szy bilans cieszy, zwa¿ywszy na fakt, ¿e jednym z zadañ GCI
jest informacja i umo¿liwienie pog³êbiania wiedzy przez mieszkañców gminy.

W najbli¿szym czasie GCI zamierza podj¹æ kilka inicjatyw skierowanych zarówno do bezrobotnych, jak i pracodawców oraz przy-
sz³ych absolwentów szkó³. Poni¿ej krótka ich charakterystyka - szczegó³owe informacje znajd¹ siê na plakatach informacyjnych:

1. KURS - PODSTAWY OBS£UGI KOMPUTERA
- informacje i zapisy - do dnia 28.01.04 w siedzibie GCI
- spotkanie organizacyjne - 31.01.04 - sobota - godzina 9.00 - w siedzibie GCI
- kurs jest bezp³atny
2. KURS - PODSTAWY JÊZYKA ANGIELSKIEGO po³¹czone z nauk¹ pisania na komputerze
- informacje i zapisy - do dnia 30.01.04 w siedzibie GCI
- spotkanie organizacyjne - 4.02.04 - �roda - godzina 17.00 - w siedzibie GCI
- kurs jest bezp³atny
3. SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI z terenu gminy Istebna
- charakter spotkania - informacyjne
- informacje i zg³oszenia � codziennie w siedzibie GCI
- planowany jest udzia³ w spotkaniu przedstawiciela Powiatowego Urzêdu Pracy w Cieszynie
4. SPOTKANIA Z PRZYSZ£YMI ABSOLWENTAMI szkó³
- charakter - informacyjne
- termin - do ustalenia z dyrekcj¹ szko³y
Wszelkie informacje na temat w/w inicjatyw oraz innych spraw zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ GCI mo¿na uzyskaæ w siedzibie

Centrum. Opracowywana jest te¿ strona internetowa GCI, która bêdzie dostêpna od 15 stycznia pod adresem: http://www.ug.isteb-
na.pl. Zapraszamy do korzystania! Opracowa³: Kohut Jacek

STAROSTA  CIESZYÑSKI
prowadz¹cy zadania z zakresu geodezji i kartografii jako zadania administracji rz¹dowej zawiadamia
i¿ w dniach od 05.01.2004 r. do 16.01.2004 r. w siedzibach Urzêdów Miast i Gmin bêdzie wy³o¿ona do wgl¹du dokumen-

tacja I etapu dostosowania danych ewidencyjnych zawieraj¹cych informacje okre�laj¹ce pola powierzchni konturów u¿ytków
gruntowych i klas gleboznawczych w granicach dzia³ek ewidencyjnych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
do wymogów rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ wnioski i zastrze¿enia do przed³o¿onej dokumentacji w trakcie jej wy³o¿enia. Nie
stawienie siê nie wstrzymuje dalszego postêpowania i spowoduje przyjêcie danych zawartych w opracowanej dokumentacji
do operatu ewidencji gruntów i budynków.

 w.z. Starosty, Tadeusz Kopeæ

7. autobusy w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia
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Zarz¹dzenie Nr 13/03
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie

z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie terenowych obwodów badania zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz obwodów

dla poszczególnych rze�ni.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t
rze�nych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej /tekst jednolity Dz.U. Nr 66 poz. 752 z 1999 r., z 2001 r.: Nr 29 poz. 320, Nr 123
poz. 1350 i Nr 129 poz. 1438 z 2002r. Nr 112 poz 976 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 450/ ustala siê granice i zasiêg obwodów badania
zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz wyznacza siê lekarzy weterynarii uprawnionych do przeprowadzania takich badañ.

Wykaz obwodów i lekarzy wyznaczonych zawiera za³¹cznik Nr 7 do Zarz¹dzenia Nr 13/03 Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii w Cieszynie.

Za³¹cznik nr 7 do Zarz¹dzenia Nr 13 / 03 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie

Wykaz rze�nianych i terenowych obwodów badania zwierz¹t rze�nych i miêsa Gmina Istebna

Nazwa obwodu             Zasiêg dzia³ania

      Istebna        Istebna    lek. wet. Krzysztof Pilch                       lek. wet. Józef Sikora
43-460 Wis³a ul. S³oneczna 6           Istebna 664
      8553720, 502711 789                        8556035, 604067732

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01. 2004r.

Zastêpca
adres, telefon

Wyznaczony lekarz
adres, telefon

Gmina Miejscowo�æ Miejsce Godzina Data

Istebna Istebna OSP 10.00  2004.03.12        Istebna

Istebna Istebna OSP 10.00  2004.03.13        Istebna

Istebna Koniaków OSP 10.00 2004.03.19      Koniaków

Istebna Koniaków OSP 10.00 2004.03.20      Koniaków

Istebna Jaworzynka OSP 10.00  2004.03.26     Jaworzynka

Istebna Jaworzynka OSP 10.00 2004.03.27     Jaworzynka

Nazwa mieiscowo�ci
 objêtych spotkaniami

Rolniku, we� dop³aty z Agencji

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej zosta³y opracowane dzia³ania wspieraj¹ce rozwój obsza-
rów wiejskich i polepszaj¹ce kondycjê polskich gospodarstw. Z bud¿etu Unii w 2004 r. rolnicy mog¹ uzyskaæ dop³aty obsza-
rowe do ka¿dego hektara oraz dop³aty uzupe³niaj¹ce w zale¿no�ci od rodzaju prowadzonej uprawy w danym roku. Podstawo-
wym warunkiem starania siê o uzyskanie dop³at bezpo�rednich jest posiadanie numeru gospodarstwa. Aby go uzyskaæ rolnik
musi z³o¿yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /Biuro
Powiatowe w Skoczowie z siedzib¹ w Miêdzy�wieciu/. Dopiero posiadaj¹c ten numer rolnik mo¿e staraæ siê o przyznanie
dop³at bezpo�rednich. Numer ten bêdzie równie¿ potrzebny do za³atwienia wszelkich spraw w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Aby przygotowaæ rolników do nale¿ytego wype³nienia niezbêdnych wniosków, ARi MR organizuje szkolenia we wszyst-
kich so³ectwach, dysponuj¹c materia³em informacyjnym oraz wzorami wniosków do wype³nienia jako materia³ szkole-
niowy dla zainteresowanych rolników.

Przypomina siê o terminach szkoleñ na temat wype³niania wniosków o wpis do ewidencji swojego gospodarstwa oraz o
przyznanie p³atno�ci obszarowych.

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

wniosków o wpis do ewidencji producentów i o przyznanie p³atno�ci obszarowych na rok gospodarczy 2004/2005r.
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�Mali Istebniocy� pod kierunkiem Doroty Gazurek
- instruktorki GOK

SPOTKANIE EKOLOGICZNE
KLAS TRZECICH

Dlaczego warto pamiêtaæ o my�li franciszkañskiej z prze³omu
XII/XIII wieku we wspó³czesnej codzienno�ci? - to temat spotka-
nia, jakie w listopadzie ub. roku klasa IIIb zorganizowa³a jako otwar-
t¹ lekcjê dla klas trzecich gimnazjum. Go�ciem spotkania by³ fran-
ciszkanin, o. Janicki. M³odzie¿ próbowa³a odpowiedzieæ na pyta-
nie, dlaczego nasz wielki rodak - Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II 6
kwietnia 1980 r. og³osi³ �w. Franciszka z Asy¿u patronem ekolo-
gów? Przecie¿ Franciszek z Asy¿u ¿y³ w mrokach �redniowiecza,
kiedy �wiat przyrody nie wymaga³ ochrony i obrony przed cz³o-
wiekiem, nie by³o zanieczyszczeñ itp.

Jednak ten �biedaczyna z Asy¿u� przedstawi³ w �Hymnie Stwo-
rzeñ�, czyli �Pie�ni S³onecznej� postawê, jak¹ cz³owiek powinien
prezentowaæ poprzez w³a�ciwe rozumienie �wiata, mi³o�æ do
wszystkich stworzeñ i przywrócenie �wiatu sensu i harmonii. Na-
k³ania te¿ do afirmacji i adoracji wszystkiego tego, co ¿yje i co
sk³ada siê na ¿ycie naszego �wiata.

Dok³adna analiza strofów �Pie�ni S³onecznej� wykaza³a, ¿e �w.
Franciszek z Asy¿u poprzez swoj¹ postawê obcowania z przyrod¹
s³usznie zosta³ obrany patronem ekologów. Dzisiejsi ekolodzy mu-
sz¹ wprost �walczyæ� o utrzymanie ³adu i harmonii w przyrodzie,
któr¹ cz³owiek wspó³czesny bardzo zuba¿a i niszczy poprzez ró¿-
ne swoje nieprzemy�lane poczynania, choæby za�miecanie terenów,
wycinanie drzew, niszczenie ró¿nych ekosystemów itp.

Ka¿dy mieszkaniec naszej planety - Ziemi, powinien przyj¹æ
postawê szacunku i racjonalnego wykorzystywania jej zasobów,
co jest podstaw¹ �wiadomo�ci ekologicznej. Kultura ekologiczna
zobowi¹zuje nas do wziêcia na siebie odpowiedzialno�ci za losy
naszej planety. Uczestnicz¹cy w spotkaniu zakonnik - o. francisz-
kanin, który by³ jednym z organizatorów Pustelni na �liwkuli w
Jaworzynce podkre�li³, jak piêknie umia³ po³¹czyæ w odleg³ym prze-
cie¿ �redniowieczu Franciszek z Asy¿u to, co nazywamy umi³owa-
niem przyrody z ekologiczn¹ postaw¹ mo¿liwo�ci wdra¿ania norm
postêpowania w niej na codzieñ.

Mam nadziejê, ¿e nasza m³odzie¿ choæ w ma³ej czê�ci zrozu-
mia³a sens spotkania i naszych rozwa¿añ i ¿e na pewno bêdzie siê
w przysz³o�ci stara³a wcielaæ w ¿ycie my�li franciszkañskie i wy-
korzystywaæ je w praktyce. Na pewno o tym kiedy� us³yszymy.

Spotkanie ekologiczne przygotowali uczniowie klasy III b:
Dawid Kohut, Natalia G¹tarek, Marcin Rêgorowicz, Dawid Za-

wada, Donata Hulawy, Anna Sikora, Daria Adamek, Anna Kukucz-
ka, Dominik Kajzar, Natalia Wójcik, Anna S³owik, Agnieszka Krê-
¿elok i Klaudia Gazurek.

                                             
 Bogumi³a Kohut - Szymañska

1. W nocy z 26/27 listopada 2003 r. nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y z w³amaniem do sklepu spo¿ywczego po³o¿onego w
Koniakowie - Rastoce. Sprawca z wnêtrza sklepu zabra³ papie-
rosy, artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe.

2. W okresie pomiêdzy 10 listopada 2003 a 6 grudnia 2003 r. w
Istebnej Zaolziu nieznany sprawca wszed³ do wnêtrza budyn-
ku w³asno�ci mieszkañca Tychów, sk¹d zabra³ w celu przyw³asz-
czenia wie¿ê marki Phillips, armaturê ³azienkow¹, mikser ku-
chenny i art. spo¿ywcze.

3. Wieczorem 11 grudnia 2003 r. mia³ miejsce po¿ar opuszczone-
go budynku gospodarczego, po³o¿onego w Koniakowie. Mimo
akcji ga�niczej prowadzonej w skrajnie trudnych warunkach
atmosferycznych i po�wiêceniu stra¿aków, budynek uleg³ ca³-
kowitemu spaleniu.

4. W dniu 14 grudnia 2003 na Kubalonce mia³ miejsce wypadek
drogowy. Kieruj¹cy samochodem Daewoo Espero, mieszkaniec
Jaworzynki podczas pokonywania manewru skrêtu w lewo po-
tr¹ci³ piesz¹, która zosta³a przewieziona do Szpitala �l¹skiego
w Cieszynie na obserwacjê. Obecnie toczy siê postêpowanie
maj¹ce wyja�niæ przyczyny wypadku i stopnia winy stron.

5. W dniu 22 grudnia 2003 r. w schronisku na Stecówce w Isteb-
nej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie
350 z³. na szkodê pracownika schroniska.

6. W dniu 28 grudnia 2003 r. na Krzy¿owej zatrzymano mieszkañ-
ca Jaworzynki, który kierowa³ samochodem marki Volkswa-
gen Golf znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

7. Tej samej nocy funkcjonariusze Stra¿y Granicznej zatrzymali w
Istebnej mieszkañca Jaworzynki, który kierowa³ samochodem
marki Mercedes znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

        m³ asp. Leszek Bujok

z ̄ ycia gimnazjum

informuje, ¿e w dniach 3 i 4 grudnia 2003 odby³o siê na
naszym terenie bezp³atne badanie mamograficzne dla kobiet w
przedziale wiekowym 50 - 56 lat. Z ww. badania skorzysta³o 99
kobiet. Dziêkujemy Krajowemu Centrum Osteoporozy w War-
szawie oraz Pani Agnieszce Misztal z Wydzia³u Promocji i
Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie za po-
moc w zorganizowaniu tej akcji a tak¿e ksiê¿om, którzy og³osi-

li z ambony informacjê o powy¿szych badaniach.
Teresa £acek, kierownik GOPS

ZAPRASZAMY NA
�SPOTKANIA OP£ATKOWE�

Gminny O�rodek Kultury oraz Polski Komitet Pomo-
cy Spo³ecznej w Istebnej, ma zaszczyt zaprosiæ szanow-
nych rencistów, emerytów, seniorów na �Noworoczne spo-
tkania op³atkowe� organizowane jak co roku w poszcze-
gólnych wsiach.
Terminy spotkañ przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- Istebna 21.01 .br. (�roda) godz. 10.00 sala OSP Istebna
- Koniaków 22.01 br. (czwartek) godz. 10.00 sala OSP Ko-

niaków
- Jaworzynka 23.01 br. (pi¹tek) godz 10.00 sala OSP Jawo-

rzynka
W programie spotkania:
program artystyczny, wspólne �piewy kolêd, ¿yczenia, po-
czêstunek.

Serdecznie zapraszamy

Kronika  Policyjna

Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Istebnej

UWAGA!!!
PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA!

Motto: �Cz³owiek jest wielki przez to, czym mo¿e i chce,
potrafi siê z innymi dzieliæ...�

                                                                
   Jan Pawe³ II

Absolwenci naszego Gimnazjum (na czele z Paw³em Kajza-
rem) oraz gimnazjali�ci bardzo pragn¹ utworzyæ GMINNE KO£O
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY¯A pod przewodem Pani
Wójt Danuty Rabin. ̄ yjemy w czasach, gdzie ka¿da pomocna d³oñ
jest cenn¹ ¿yczliwo�ci¹. Ka¿da ¿yczliwo�æ staje siê szeroko pojêt¹
s³u¿b¹ cz³owiekowi. Dobrem, które siê zwraca. Zatem wszystkich
sympatyków czerwonokrzyskich, honorowych krwiodawców z te-
renu Trójwsi zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne, które
odbêdzie siê dnia 10 lutego 2004r. o godz. 14.00 w budynku Gmin-
nego O�rodka Kultury w Istebnej.
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z ¯ycia szkó³
D Z I E Ñ  � W .   M I K O £ A J A

-  � W I Ê T O  E M O C J I
Dzieñ �w. Miko³aja to dla dzieci prze³omowy moment ad-

wentowych oczekiwañ. Dzieci z ogromn¹ rado�ci¹ czekaj¹ na
ten dzieñ. Wszêdzie � w rodzinie, w przedszkolu, w szkole, opo-
wiada siê jak Miko³aj z Miry pomaga³ wielu ludziom nie wy³¹-
czaj¹c najm³odszych,

Musia³ byæ osobliwo�ci¹ naprawdê niezwyk³¹, skoro jesz-
cze po siedemnastu wiekach, jakie up³ynê³y od jego �mierci,
tak wielu o nim pamiêta. Niemal wszystko co o nim wiemy, po-
chodzi z legend. W przekazach na temat cudów i dobrych uczyn-
ków mieszaj¹ siê jednak legendy Miko³aju z Miry i Miko³aju z
Sionu, biskupie Pinary, który ¿y³ jakie� trzysta lat pó�niej.

Miko³aj urodzi³ siê ok. roku 270 w mie�cie Patara (Azja
Mniejsza) dzisiejsza Turcja jako syn zamo¿nych rodziców.
Wychowany zosta³ w wierze chrze�cijañskiej i otrzyma³ grun-
towne wykszta³cenie. Maj¹tek otrzymany od rodziców rozda³
biednym i potrzebuj¹cym a sam przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie.
Zosta³ opatem w klasztorze swojego wuja, a po jego �mierci
uda³ siê do ziemi �wiêtej. Gdy powróci³ stamt¹d do kraju, zosta³
nastêpc¹ po zmar³ym biskupie Miry. Zmar³ w po³owie IV w.
Pó�niejszy kult �w. Miko³aja rozpocz¹³ siê w dniu jego �mierci
- 6 grudnia. Cze�æ oddawan¹ �w. Miko³ajowi mo¿na dostrzec w
licznych legendach, które relacjonuj¹ cuda jakie siê dzia³y nie
tylko za ¿ycia �wiêtego, lecz równie¿ po jego �mierci.

�w. Miko³aj to symboliczna postaæ, jest dobrym cz³owie-
kiem który pomaga dzieciom i sprawia im rado�æ upominkami.
Jest to równie¿ �wiêty na miarê dzisiejszych potrzeb w szero-
kim tego s³owa znaczeniu: w obliczu du¿ej przepa�ci miêdzy
bogactwem a ubóstwem naszego spo³eczeñstwa jest on kim�
niezbêdnie potrzebnym. Stanowi dla naszych pociech «oprócz
rodziców dodatkowy autorytet. Ojciec i matka  mog¹ w szcze-
gólny sposób przybli¿yæ dzieciom tê wyrazist¹ sylwetkê oraz
zwi¹zane z ni¹ warto�ci.

Dzieci w wieku przedszkolnym (a¿ do pierwszych lat szko-
³y podstawowej) znajduj¹ siê w tzw. �magicznej fazie�. Ozna-
cza to, ¿e nawet je�li dowiedzia³y siê, ¿e �w. Miko³aj zmar³ wie-
le lat temu i ¿e co rok wspominamy go w dniu imienin, to jed-
nak przebrana za niego osoba staje siê dla nich prawdziwym
�w. Miko³ajem.

Napiêcie wywo³ane oczekiwaniem na �w. Miko³aja ro�nie z
dnia na dzieñ. Pojawia siê wiele pytañ, które nale¿y wyja�niæ.
Dzieci s¹ bardzo ciekawe i chc¹ wiedzieæ, jak wygl¹da �w. Mi-
ko³aj, sk¹d przybêdzie, co im przyniesie. �Pisz¹� listy o swoich
marzeniach � piêknych kolorowych zabawkach i bajkach na
dobranoc. My nauczyciele, rodzice, ludzie dobrej woli, cieszy-
li�my siê, ¿e mo¿emy im w tym pomóc. Z tej okazji, na terenie
Jaworzynki zosta³y rozwieszone afisze zapraszaj¹ce wszystkie
dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze �w. Miko³ajem.

Tego dnia - 6 grudnia - pogoda dla nas nie by³a zbyt ³aska-
wa: mro�nie, wietrznie i d¿d¿ysto ale nasze serca by³y gor¹ce.
A dlaczego? Bo w tym dniu ka¿dy móg³ nie tylko spotkaæ siê,
ale i zostaæ �w. Miko³ajem. Na to wyj¹tkowe spotkanie umówi-
li�my siê w sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzynce.
Dzieci rozwija³y swoj¹ aktywno�æ w dekoracji pomieszczeñ
poniewa¿  chcia³y, by �w. Miko³ajowi siê u nich podoba³o i czu³

siê dobrze. Swoimi piêknymi kolorowankami chcia³y wykazaæ
przed nim nie tylko swoje umiejêtno�ciami ale równie¿ i go-
�cinno�æ.

 Chêtnych by³o bardzo du¿o, a niektórzy z nich �przyszli na
rêkach rodziców�. S³odki poczêstunek serwowany przez mamy,
wspólne zabawy integracyjne wprowadzi³y wszystkich w we-
so³¹ atmosferê.

Dzieci z Oddzia³ów przedszkolnych w Jaworzynce bardzo po-
wa¿nie przyjê³y obowi¹zki gospodarzy, bawi¹c siê z najm³odszymi.

Weso³a piosenka:
�Przyjed� do nas Miko³aju
na saniach srebrzystych,
niech ci gwiazdy drogê wska¿¹,
gdzie czekamy wszyscy ��

 �piewana co pewien czas przywo³a³a mi³ego go�cia. Wcho-
dzi³ dostojnie, pozdrawia³ wszystkich, a dzieci z wypiekami na
twarzach nie odrywa³y od niego oczu. Wszystkie by³y niezwy-
kle podekscytowane.

Jedne radosne, a niektórym serce bi³o ze zdenerwowania
jak m³ot. Co bardziej ambitne i pewne siebie dzieci powita³y
mi³ego go�cia s³owami:

�Witamy ciebie Miko³aju �wiêty
co� przyszed³ do nas z wysokiego nieba.
Wiemy ¿e kochasz wszystkie dzieci,
¿e ciebie �wiêty te¿ kochaæ trzeba...�

Kiedy nadszed³ czas, wrêczy³ prezenty ka¿demu z nich i
obieca³ wrociæ za rok.

My�lê, ¿e spotkanie to oparte na wspó³dzia³aniu przynios³o
ogromn¹ rado�æ i satysfakcjê, zarówno dzieciom, rodzicom, jak
i nauczycielom.

Serdeczne podziêkowanie dla:
� Zarz¹du Stra¿y Po¿arnej w Jaworzynce za bezp³atne

udostêpnienie sali
� rodziców dzieci z Oddzia³ów przedszkolnych w Jawo-

rzynce za pomoc w organizacji imprezy otwartej, a przede
wszystkim za upieczenie przepysznych ciast.

Wszystkim ¿yczymy �w tym Nowym Roku, �ciyn�cio i zdro-
wio na ka¿dym kroku�.

Opracowa³a: mgr Maria Klimek
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Cudne nasze �l¹skie gronie s¹ przewa¿nie lasem pokryte; ro-
�nie na nich tysi¹ce, ba miljony smereków, jode³, buków i innych
drzew, siostrzanie do siebie podobnych, a jednak gdzie niegdzie
zdarza siê jakie� niezwyczajne drzewo, olbrzym, budz¹cy podziw
przechodniów, przygodnych turystów. Podobnie¿ i ludzie, gór tych
z lasem wspó³mieszkañcy; zda siê niby szara masa jednostajna, a
jednak wy³ania siê tu i ówdzie jaki� niesamowity wyj¹tek, chcia-
³oby siê powiedzieæ, egzotyczny okaz, który si³¹ gor¹c¹ swego
ducha, nadzwyczajnym wysi³kiem swej s³abej mocy, przeogrom-
nym ukochaniem swojej biednej góralskiej doli - nad innych,
nad szary t³um nieznanych ludzi siê wybija, s³owem - niezwy-
czajny cz³owiek. W niniejszym cyklu pragnê naszkicowaæ parê
sylwetek takich górali, których niecodziennie siê spotyka, a któ-
rych niestety nie zna szersza opinja.

W numerze z �Gwiazdki Ciesz.� z r. 1935 w artykule p.t. �Geo-
grafia kawa³ka literatury�, autor p. Ludwik Bro¿ek nazywa Isteb-
nê �parnasem skupiaj¹cym poezjê� i wymienia trzy nazwiska: �.p.
£yska, ks. Grima i moje, co sk³oni³o mnie, ¿e z niezwyczajnych
ludzi rzucê na ekran naszego �Echa Gór� jako pierwszych syl-
wetki ch³opów poetów-pie�niarzy, którzy nie nauk¹, gdy¿ tej¿e
posi¹�æ nie mogli, nie znajomo�ci¹ ksi¹g uczonych, gdy¿ tych w
rêkach nie mieli, ale wrodzonym twórczo-lirycznym talentem jako
pie�niarze ludu wybili siê na czo³o tego¿ i ¿yj¹ bezkre�nie w po-
daniu-legendzie, odradzaj¹ siê prawie co dzieñ na nowo w pie-
�niach pozostawionych potomnym, nie zapisanych, lecz w�ród
tut. ludu pamiêtanych.

Najwiêkszym mo¿e z nich, który przedziwnie ³atwym sposo-
bem rymowania i bogactwem swej twórczo�ci przewy¿sza³ in-
nych, to �. p. Micha³ Juroszek od Karcha �z Bombolówki�. Wy-
bitny ten ch³op-poeta, niestety poza Istebn¹ jeszcze nieznany, uj-
rza³ �wiat³o dzienne 29 sierpnia 1864 roku. Jego osada rodzinna
Bombolówka le¿y wysoko na szczycie Brzestowskiego Gronia.
Ojciec jego by³ gospodzkim. Ma³ego Micha³a zapewne nieraz do
snu ko³ysa³a piosnka ch³opa-juhasa, w tych bowiem latach Ko-
mora Cieszyñska coraz wiêcej ogranicza³a prawa górali, to te¿
gromadzili siê oni w karczmie i tam nad sw¹ dol¹ wspólnie obra-
dowali, kiedy za� po zaborach sa³aszy zubo¿eli, to i ojciec Micha-
³a zwin¹³ gospodê. By³ jednak dosyæ zamo¿ny, wiêc Micha³ odzie-
dziczy³ du¿y grunt i za ¿onê poj¹³ córkê gajowego z Baraniej-
Przys³upia. �piewa³ du¿o od m³odo�ci, bêd¹c równocze�nie po-
et¹-autorem oraz kompozytorem swoich utworów. Muzykê lubi³
ogromnie; kiedy jego te�æ, przebywaj¹c na emeryturze w Wi�le,
by³ ko�cielnym �na farce�, Micha³ podczas nabo¿eñstw grywa³
na organach, przyczem nie by³o dla niego przeszkod¹ 20 km dro-
gi w jedn¹ stronê.

Miêdzy ludem, który szczerze go pokocha³, przechowa³o siê
do dzi� du¿o jego utworów, nadto pozosta³o w pamiêci du¿o scen
z jego ¿ycia, które (jak prawie wszystkich wielkich ludzi) wcale
w ró¿e nie obfitowa³o. Szczególnie po¿ycie z ¿on¹ mia³ ch³op-
poeta ciê¿kie. On marzyciel-idealista- ¿ona samolub-z³o�nica:
dwie skrajne przeciwno�ci. Choæ w g³êbi serca i duszy wielce
nad tem bola³, nie dawa³ tego poznaæ, bo sceny drastyczne z po-
¿ycia ma³¿eñskiego krasi³ bogato komizmem.

¯ona jego by³a tak upart¹, ¿e czasem parê dni z rzêdu s³owa
nie przemówi³a. Pewnego razu, by³o to zim¹, nie rzek³a s³owa
przez ca³e trzy dni. Wreszcie, kiedy ona przêd³a, wzi¹³ on w rêkê
pêk �szczyp� bukowych, s³u¿¹cych wówczas do �wiecenia, za-

pala je i szuka czego� po izbie po wszystkich k¹tach, aczkolwiek
to by³o w dzieñ. Wchodzi na czworakach popod ³awê, gdzie ona
siedzia³a, przy�wieca, mruczy co� pod nosem, odsuwa fartuch ¿ony
zwisaj¹cy po ziemiê z ³awy, znowu przy�wieca i dalej czego� szu-
ka. W koñcu ¿ona zaintrygowana tem pyta: �Kogo¿ deb³a usz tela
chladosz?�. A on odrzek³: �Chwa³a Bogu! przecach nasze³! Two-
jigo s³owa, babko, jech usz trzeci dziyñ chlado³ i terazech go dzie-
pro nasze³�.

G.C. 1936/22

Innym znów razem kosi³ nasz ch³op-poeta owies, ¿ona za nim
�toczki� (ma³e snopki stawia³a, za� dalej obok kosi³ jego kumo-
ter. Wiêc wo³a na niego: - Kumotrze, dej ciê mi te¿ konia, bo
chcym po ksiyndza jechaæ. - A gdó¿ siê roznimóg? - pyta zdzi-
wiony tem ¿¹daniem kumoter. - Baba siê mi roznimóg³a, usz trze-
ci nic nie rzóndzi - odpowiada Micha³. Kumotrowie oboje �miaæ
siê poczêli, bo znali upór Micha³owej, a ona rzuci³a �toczkê� owsa
prawie zwi¹zan¹ na ziemiê i uciek³a. Taki by³ pocz¹tek gniewu
¿ony. Wieczorem ona sama zamknê³a siê w �kumorze� (�wietli-
cy), a Micha³ chc¹c nie chc¹c, nie móg³ siê dostaæ do swojego
³ó¿ka. Lecz niepospolity umys³ Micha³a wymy�li³ srog¹ zemstê.
Kiedy pó�niej ¿ona posz³a do chlewa doiæ krowy, on wzi¹³ prêd-
ko �nodkoñczi� (d³ugi sznur do obuwia góralskiego) i przeci¹-
gn¹³ szpar¹ popod powa³ê w sieni do �wietlicy i tam¿e uwi¹za³ u
ko³owrotka stoj¹cego na szafie. ¯ona zamkn¹wszy siê w �wietli-
cy, po³o¿y³a siê do ³ó¿ka. Za chwilê ko³owrotek zacz¹³ siê lekko
obracaæ, Micha³owa zawinê³a g³owê do pierzyny, jednak kiedy
sam ko³owrót coraz wiêcej �prz¹d³�, ona wystraszona, ¿e to ja-
kie� duchy, �równymi nogami hip³a� z ³ó¿ka i wyskoczywszy na
piec, �ob³api³a� �pi¹cego twardo mê¿a za kark, trzês¹c siê od stra-
chu. M¹¿ w duchu �mia³ siê serdecznie, ¿e figiel mu siê uda³.
Innym razem znów z pomoc¹ sznurka zaczê³a graæ, chrapi¹c ciê¿-
ko harmonja te¿ pod powa³em na pó³ce bêd¹ca. W taki to sposób
leczy³ Micha³ sw¹ ¿onê z uporu.

Ciê¿kie jednak po¿ycie ma³¿eñskie nie pozosta³o bez wp³y-
wu na twórczo�æ ch³opa-poety, który kosztuj¹c stale �gorzkich
p³onek� (grymasy ¿ony w narzeczu), sam gorzknia³. Dalszy wp³yw
wywar³y jeszcze dwa inne czynniki, o których muszê wspomnieæ
wpierw, nim opiszê jego utwory. Jednym z nich by³a wielka przy-
ja�ñ Micha³a z Janem Ligockim z s¹siedniej osady Jaszówki. Li-
gocki by³ to typ weso³ka, który ka¿demu lubi³ dokuczyæ, nie po-
mijaj¹c najbli¿szych: w³asnej ¿ony i dzieci. Obcuj¹c ci¹gle z po-
et¹, oddzia³ywa³ na niego tak, jak np. Towiañski na Mickiewicza.
Podam parê cech charakteru Ligockiego. Raz podczas ostrej zimy
i trzaskaj¹cego mrozu wcze�nie rano niós³ z pola do izby kawa³
drzewa bukowego, potrzebny mu do jakiej� majstrówki, otwar³
�do korzon� (na o�cie¿) drzwi, a poniewa¿ ¿ona zajêta jak¹� pra-
c¹ ani ¿adne z dzieci nie skoczy³y drzwi zamkn¹æ, on najspokoj-
niej w �wiecie powiedzia³: �Dy siê wóm nie chce zawiyraæ d�wiy-
rzich, tojich trza sjóncz�, a zdj¹wszy je z bantów (zawiasów), za-
bra³ do powroza i poszed³ z niemi do kamrata Micha³a, gdzie na-
stêpnie przebywa³ przez trzy dni, �pi¹c z nim razem w nocy na
piecu. ¯ona Ligockiego, znaj¹c jego niewzruszony niczem upór,
nie posz³a po niego, wiedzia³a bowiem, ze by³oby to daremne, a
nie mog¹c byæ w izbie bez drzwi, przenios³a siê do s¹siada. In-
nym razem w lecie Ligocki wyjecha³ �na Saksy� do roboty. Z

NIEZWYCZAJNI  LUDZIE
�Gwiazdka Cieszyñska� 1936/16

    OCALMY  OD  ZAPOMNIENIA
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koñcem grudnia napisa³ list, ¿eby ¿ona przysz³a na stacjê kolejo-
w¹ w Nawsiu �naprocziwko� niego. Poda³ jej dzieñ przyjazdu i
godzinê nadej�cia poci¹gu. ¯ona posz³a, przychodzi wskazany
poci¹g - ona patrzy, mê¿a niema i niema. Z boku przystan¹³ jaki�
brodaty mê¿czyzna, tak silnie zaro�niêty, ze tylko oczy mu siê w
twarzy �wieci³y i patrzy³ chwile na ni¹. Ligock¹ bra³o obrzydze-
nie, dodaæ bowiem muszê, ¿e góralki �fusatych ch³opów� nie zno-
sz¹, to te¿ wszyscy górale siê gol¹. W koñcu kiedy ludzie ju¿ prze-
szli obok niej, ona, bez mê¿a, któremu widocznie co� z³ego mu-
sia³o siê w drodze przytrafiæ, równie¿ odesz³a z dworca. Zasz³a
do rynku w Jab³onkowie i widzia³a tam w karczmie u Mentelki i
�na Browarze�, jak obie¿ysasy-mê¿owie popijali z ¿onami, we-
so³o je ob³apiaj¹c. Smutno jej siê zrobi³o, to te¿ zatroskana wra-
ca³a, wlok¹c siê leniwie i my�l¹c: Co mu siê sta³o, ¿e nie przije-
cho³? Niedej, Bo¿e,jakigo nieszczyñszczo!

Dosz³a ju¿ pod wieczór do domu, patrzy, �wiat³o w domu
�wieci siê jasno i o dziwo - w³a�nie ten brzydko zaro�niêty ch³op
siedzi w jej izbie przy stole i z pe³niutkiej wielkiej misy je sobie miê-
so. Okaza³o siê, ¿e by³ to jej w³asny m¹¿, który umy�lnie zapu�ci³
zarost, a kiedy ¿ona go nie pozna³a, poszed³ samotnie wprost do domu,
wyszed³ na strych i ca³¹ �szwiñskóm nogym� (szynkê) por¹ba³ i ugo-
towa³ na przyjêcie dla siebie. Kiedy na drugi dzieñ pyta³a siê, ile te¿
zarobi³, rzuci³ jej na stó³ jeden reñski. ¯ona w p³acz, ¿e musia³a ca³e
lato sama siê �tropiæ� w domu �ze wszeckim�, a on ca³y zarobek
zmami³. - Nie p³acz g³upio - powiada - zdo ci siê ma³o, ajakbych by³
pod prusem sto roków, toby te¿ by³o sto reñskich.

(-) G.C. 1936/35

Drug¹ cech¹ twórczo�ci Micha³a Juroszka by³o to, ¿e poeta
tworzy³ swe utwory przewa¿nie w czasie zabawy, wypiwszy parê
piw (wódki nie pija³ nigdy); wtedy szed³ przed muzykê, zap³aci³,
bra³ tanecznice i �piewa³, improwizowa³ na poczekaniu a la Mic-
kiewicz, a równocze�nie tworzy³ i melodjê, która prawie ka¿dy z
jego utworów, co zachowa³ siê do dzisiaj -posiada odmienn¹.
Wielka szkoda, ¿e nigdy nie pisa³, to te¿ lwia czê�æ jego twórczo-
�ci przepad³a, a w³a�nie zaginê³y rzeczy najlepsze: praca pocz¹t-
ków jego twórczo�ci, p³omienna, ¿ywa, barwna, wolna od wy¿ej
wyszczególnionych wp³ywów, które pó�niej jego muzie narzu-
ca³y swe piêtno.

Jeden z pierwszych utworów, jaki zachowa³ siê do dzi� w swej
pierwotnej formie, przytoczy³em w roczniku 83 nr. 19 �Gwiazd-
ki�. Zaczyna siê on od s³ów: �Jak jo umrym, có¿ mi docie, koszu-
linkym, bio³e gacze...�, w którym to utworze poeta robi niejako
testament, sw¹ ostatnia wole. Utwór ten �piewa³ pierwszy raz,
bêd¹c starosta na weselu, co siê u naszego poety bardzo czêsto
trafia³o. W testamencie tym poeta o nikim nie zapomina, nawet
�¿oczynie po piêcinie� daæ kazuje, to jest ministrantom, co staæ
bêd¹ przy jego katafalku, bo �to zostanie w dziedzinie�, czyli, ¿e
te pieni¹dze najmniejsze (piêcina - piêciok, piêæ grejcarów, 10
halerzy austr.) zostan¹ we wsi. �Welebnymu osiemno�cie, jak ni-
mocie, to pojszczejcie� - tu poeta opiewa tragizm maj¹tkowy gó-
rala, przez ca³e ¿ycie krwawo siê mozoli³, pracowa³ nad si³y, a na
pogrzeb nawet nie zarobi³, rodzina po¿yczyæ musi. Wspomniany
utwór - mimo, ze dzi� straci³ ju¿ na swej aktualno�ci, bo mnie-
masz ju¿ wiêkszej czê�ci osób w nim wystêpuj¹cych - jest jeszcze
obecnie prawie przy ka¿dej zabawie �piewany do �owiêzioka�.

M³ody poeta u miejscowych prêdko zyska³ rozg³os; wszêdzie
proszono go na wesela i zabawy, a skoro siê zjawi³, stawiano mu
piwo i proszono, by za�piewa³: ka¿de jego �pój�cie� przed muzy-
kê by³o sensacj¹ ca³ej zabawy i da³o nowy utwór.

Raz by³ poeta ojcem chrzestnym i zdarzy³o siê, ¿e jakiej� daty,
potrzebnej do zapisu, nie wiedzia³. Proboszcz �. p. ks. Skupin ostro

go zburcza³: �Juroszek, wy�cie tacy m¹drzi, a co potrzebne, to nie
wiecie!� - lecz nasz poeta nied³ugo siê zrewan¿owa³. Ks. Skupin
by³ wielkim ch³opomanem i jak by³o wesele, to chêtnie siedzia³
chwilê w gospodzie miêdzy ch³opami. Poeta wiedzia³ o tem, a
skoro zdarzy³a siê po temu sposobno�æ, za�piewa³: �Istebniañsko
parafija by³a piêkno jak lilija�, utwór 100-zwrotkowy, te¿ czê-
�ciowo w wy¿ej podanej �Gwiazdce� przytoczony. W utworze
tym poeta poruszy³ wszelkie z³o i chwasty za�miecaj¹ce parafiê,
by³ to wspania³y odwet za przytyk od ks. proboszcza; ten jednak-
¿e nie mia³ tego za z³e, zap³aci³ ch³opom æwiartkê piwa i dal po-
ecie �pi¹tkê� (10 koron austr.).

By³a to zdaje siê jedyna pieniê¿na nagroda, któr¹ poeta uzy-
ska³. Nie danem mu by³o spotkaæ w ¿yciu poety Lucjana Rydla -
jak n. p. jego koledze po fachu Jantkowi z Bugaja -któryby go w
parnas ch³opskiej poezji by³ wprowadzi³.  (cdn)

INFORMACJA DO �TRÓJWSI�
W zwi¹zku ze zmuszeniem NZOZ �Salus� do opuszczenia

pomieszczeñ w dawnym GOZ w Istebnej informujê, i¿ zak³ad
nasz nie zaprzesta³ dzia³alno�ci medycznej na terenie gminy Isteb-
na, wrêcz odwrotnie w Koniakowie znacznie j¹ rozszerzamy.

Pracujemy w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
O�rodku Zdrowia w Koniakowie otwartym od 8.00 do 18.00 od
poniedzia³ku do pi¹tku i do godziny 12.00 w soboty. Pracuje
tam czterech lekarzy w tym trzech wy³onionych w drodze kon-
kursu by³ych ordynatorów oddzia³ów szpitalnych.

Na miejscu wykonujemy badania EKG, USG, jak i badania
laboratoryjne.

Nadal pracuje gabinet stomalotogiczny w Koniakowie, wy-
posa¿ony od tego roku w nowoczesny aparat rtg z mo¿liwo�ci¹
natychmiastowego ogl¹dania obrazów na monitorze. Nadal dys-
ponujemy dwoma samochodami terenowymi i karetk¹.

Gabinet stomatologiczny z GOZ w Istebnej (dr Pêdzikie-
wicz) przeniesiony zosta³ do nowego pomieszczenia w budyn-
ku Gimnazjum w Istebnej.

Z nielicznymi wyj¹tkami pracuje równie¿ w naszym zak³a-
dzie personel przeniesiony z o�rodka zdrowia w Istebnej.

Równie¿ w Koniakowie znajduje siê wiêkszo�æ dokumen-
tacji medycznej przeniesionej z O�rodka w Istebnej.

Wbrew pozorom nie jest to nam na rêkê gdy¿ kartoteki zaj-
muj¹ wiele cennej powierzchni w budynku o�rodka. Niestety
do zabepieczenia tej dokumentacji zobowi¹zuje nas ustawa.

Du¿a czê�æ pacjentów nie zwi¹zana z murami o�rodka, ale z
personelem wykonuj¹cym �wiadczenia leczy siê w naszym za-
k³adzie nadal. Czê�æ pacjentów wyrazi³a chêæ dalszego leczenia
w nowo otwartej przychodni w Wi�le. I tylko ich kartoteki na ich
wyra�ne ¿yczenie zostaj¹ tam przeniesione. Ka¿dy z naszych pa-
cjentów jest przyjmowany stosownie do w³asnego ¿yczenia w
ka¿dym z trzech naszych o�rodków przez o�miu lekarzy POZ.

dyrektor NZOZ �Saluis�
Tadeusz Kunysz

Podziêkowania
Wyrazy bardzo serdecznego podziêkowania dla Zacnego
Ksiêdza Proboszcza z Trzycatku - Borysa Kroczka oraz
Szanownych Parafian - za dar serca - w postaci s³odyczy
zebranych w dniu 04.01.2004 r.
S³odko�ciami z Jaworzynki - Trzycatku zostali tym ra-
zem obdarowani nasi gimnazjali�ci (paczka noworoczna).

Zarz¹d SK PCK
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SEZON NARCIARSKI ROZPOCZÊTY

Udanym wystêpem rozpoczêli sezon narciarski 2003/2004
zawodnicy Klubów NKS Trójwie� Beskidzka oraz UKS Gim-
nazjum Istebna. W dniu 21.12.2003r w biegu inauguracyjnym
na Kubalonce, ze startu wspólnego, nasi biegacze zajêli nastê-
puj¹ce miejsca :

W kategorii Juniorzy m³odsi na dystansie 5 km, poza za-
siêgiem rywali byli zawodnicy NKS Trójwie� Beskidzka

1. Dziedzic S³awomir
2. Ja³owiczor S³awomir
3. Micha³ek Mariusz
4. Kobielusz Micha³

Juniorki m³odsze -5 km
1. Kubalok Weronika NKS TB
2. Krê¿elok Karolina NKS TB
4. Krê¿elok Agata NKS TB

M³odzicy - 3 km
l. Sikora Tomasz - UKS Gimnazjum Istebna
5. Kawulok Józef - UKS Gimnazjum Istebna

M³odziczki -3 km
3. Ligocka Magda - UKS Gimnazjum Istebna
4. Zawada Agnieszka- UKS Gimnazjum Istebna

Nadzieje 2,5 km

l. Gazurek Sebastian- UKS Gimnazjum Istebna
5. Kaczmarzyk Adam- UKS Gimnazjum Istebna

Nadzieje 2,5 km
2. Kubalok Katarzyna- UKS Gimnazjum Istebna

W zawodach uczestniczy³o 12 klubów narciarskich z Polski
i Czech m.in. SK1 Mosty, TJ T� Triniec, Dolna Lomna, LK
Verovice, KS Wis³a Ustronianka, MKS Wodzis³aw, UKS Mar-
klowice, LKS Klimczok Bystra, UKS R¹jcza, MKS Istebna,
NKS Trójwie� Beskidzka, UKS Gimnazjum Istebna. Na szcze-
góln¹ pochwa³ê w tych zawodach zas³uguj¹ Sebastian Gazu-
rek, Tomasz Sikora z UKS Gimnazjum Istebna i juniorzy m³od-
si z NKS TB.

BIEG SYLWESTROWY
Niezwykle pasjonuj¹cy przebieg mia³ rozegrany 28.12.2003r.

na trasach Kubalonki �Bieg sylwestrowy�. Wziêli w nim udzia³
zawodnicy z 15 klubów narciarskich Polski i Czech.

Wyniki biegu indywidualnego w poszczególnych katego-
riach wiekowych:
SENIORZY - 10KM
1. Novotny Viktor - Fenix Jesenik
2. Micha³ek Andrzej - AZS Katowice
3. Ma³yjurek Arkadiusz - NKS Trójwie� Beskidzka
JUNIORZY - L0KM.
1. Chromek Peter - Fenix Jesenik
2. Wojciech Moje�cik - NKS TB
3. Walu� Dawid - KS Wis³a Ustronianka
JUNIORZY M£ODSI - L0KM
1. Dziedzic S³awomir - NKS TB
2. Hluchnik Mariusz - UMKS Marklowice
3. �piewak Robert - LKS Bystra Klimczok
4. Ja³owiczor S³awomir - NKS TB
5. Micha³ek Mariusz - NKS TB
JUNIORKI - 5KM
(kadrowiczki prowadzone przez trenera J. Micha³ka)
1. Marek Kornelia - UMKS Marklowice
2. Kohut Anna - AZS Katowice
3. Szymañczak Agnieszka - AZS Katowice
JUNIORKI M£ODSZE - 5KM
l. Ja�kowiec Sylwia- kadrowiczka prowadzona przez trenera J.
Micha³ka
2. Raucherowa Lucie - Fenikx Jesenik
3. Raucherowa Andrea - Fenikx Jesenik
5. Kubalok Weronika - NKS TB
M£ODZICY - 5KM
1. Kawulok Henryk - UKS Gimnazjum Istebna

2. Sikora Tomasz - UKS Gimnazjum Istebna
3. Biernat Adrian - UKS Gimnazjum Istebna
4. Kawulok Józef - UKS Gimnazjum Istebna
M£ODZICZKI - 5 KM
1. Heczkowa Eli�ka - SKI Mosty
2. Ligocka Magda - UKS Gimnazjum Istebna
3. Zawada Agnieszka - UKS Gimnazjum Istebna
NADZIEJE CH£OPCY - 3 KM
1. Gazurek Sebastian - UKS Gimnazjum Istebna
2. Sikora Robin - Dolna Lomna
3. Endrych Toma� - TJ T� Trinec
NADZIEJE DZIEWCZÊTA 3KM
1. Adamikowa Dorota - TJ T� Trinec
2. S³owiok Anna - KS Wis³a Ustronianka
3. Kubalok Katarzyna - UKS Gimnazjum Istebna

Obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie narciarstwem
biegowym. Cieszy nas postawa rodzin zawodników, które co-
raz liczniej uczestnicz¹ w sportowym zmaganiu swoich dzieci,
rodzeñstwa, znajomych: podaj¹ miêdzyczas zawodnikom, ki-
bicuj¹, s¹ na ca³ej d³ugo�ci trasy biegowej, na mecie podaj¹
herbatê. Wspólnie prze¿ywaj¹ sukcesy i pora¿ki. Czas spêdzo-
ny na �wie¿ym powietrzu doskonale wp³ywa na samopoczucie,
dlatego te¿ zachêcamy do udzia³u w zawodach i treningach na-
szych podopiecznych.

Wa¿ne zawody rozgrywane na trasach Kubalonki - trasach
najlepiej przygotowanych i najpiêkniejszych w Polsce:

11-12 I 2004 Mistrzostwa �l¹sko Beskidzkiego Zwi¹zku
Narciarskiego, Eliminacje do Olimpiady i Mistrzostw �wiata;

24-25 I 2004 Mistrzostwa �l¹ska, Eliminacje do Olimpiady;
18-25 II 2004 Ogólnopolska Spartakiada M³odzie¿y.

Opracowa³a A. Kilian
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W sobotê 13.12.03 odby³ siê w hali istebniañskiego gimna-
zjum turniej pi³karski zorganizowany przez UKS Istebna. Im-
preza rozpoczê³a siê towarzyskim spotkaniem trampkarzy m³od-
szych, w którym dru¿yna UKS  pokona³a rówie�ników z KP
Trójwie� 5:2 i w nagrodê otrzyma³a pami¹tkowy puchar.

W turnieju trampkarzy wziê³y udzia³ 3 dru¿yny � UKS Isteb-
na, KP Trójwie� i go�cie zza granicy � Beskid Bukowiec. Dru-
¿yna ta mimo ambitnej postawy nie by³a w stanie przeciwsta-
wiæ siê znacznie wiêkszym umiejêtno�ciom naszych pi³karzy.
Zarówno gimnazjali�ci jak i ch³opcy z KP Trójwie� wygrali
wysoko swoje spotkania i zmierzyli siê w ostatnim meczu, któ-
rego stawk¹ by³o pierwsze miejsce w turnieju. Spotkanie to by³o
bardzo zaciête i wyrównane. Pocz¹tkowo przewagê osi¹gnêli
pi³karze Trójwsi, którzy prowadzili ju¿ 3 : 1, ale ambitna pogoñ
ich rywali zaowocowa³a kontaktow¹ bramk¹. Na zmianê wyni-
ku ch³opcom z UKS zabrak³o ju¿ czasu. Obydwie dru¿yny za-
prezentowa³y wysokie umiejêtno�ci pi³karskie, w czym zas³u-
ga ich opiekunów. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe
puchary.

Wyniki turnieju trampkarzy:
KS ISTEBNA BUKOWIEC 7:0
KP TRÓJWIE� BUKOWIEC 8:3
KP TRÓJWIE� UKS ISTEBNA 3:2

Koñcowa tabela:
1 KP TRÓJWIE� 6 11:5
2 UKS ISTEBNA 3   9:3
3 BUKOWIEC 0 3:15

HALOWY TURNIEJ  P I£K I  NO¯NEJ
TRAMPKARZY  I  JUNIORÓW M£ODSZYCH

Turniej juniorów m³odszych odbywa³ siê z du¿ymi pertur-
bacjami. Na rozpoczêcie nie stawi³a siê dru¿yna z Bukowca wiêc
organizatorzy postanowili rozegraæ zawody w stawce trzech ze-
spo³ów. Dopiero kiedy ostatnie z tych spotkañ dobiega³o koñca
zjawili siê wreszcie go�cie zza granicy. Poniewa¿ turniej mia³
charakter towarzyski postanowiono wiêc rozegraæ równie¿ me-
cze pomiêdzy Bukowcem a naszymi dru¿ynami. Po ich zakoñ-
czeniu okaza³o siê, ¿e dru¿yna z Czech i KP Trójwie� maj¹ nie
tylko taka sam¹ ilo�æ punktów ale i taki sam stosunek bramek.
O pierwszym miejscu zadecydowa³a wiêc dodatkowa seria rzu-
tów karnych. Tutaj wiêkszym spokojem wykazali siê zawodni-
cy z Bukowca i oni odebrali puchar za zwyciêstwo w turnieju.
Na pochwa³ê zas³u¿y³y jednak wszystkie dru¿yny za ambicjê i
wysokie umiejêtno�ci pi³karskie.

Wyniki turnieju juniorów m³odszych:
KP TRÓJWIE� UKS ISTEBNA B 5:4
UKS ISTEBNA A UKS ISTEBNA B 3:2
KP TRÓJWIE� UKS ISTEBNA A 6:2
BUKOWIEC UKS ISTEBNA B 4:1
KP TRÓJWIE� BUKOWIEC 2:2
BUKOWIEC UKS ISTEBNA A 3:1
Dodatkowa seria rzutów karnych:  BUKOWIEC � KP TRÓJ-

WIE� 4:2
Koñcowa tabela:
1 BUKOWIEC 7 9 : 4
2 KP TRÓJWIE� 7 13 : 8
3 UKS ISTEBNA A 3 6 : 11
4 UKS ISTEBNA B 0 7 : 12

Opracowa³:  Jacek Kohut

ISTEBNIAÑSKA AMATORSKA LIGA PI£KI HALOWEJ

(dok. na str. 16)

Tego jeszcze na terenie naszej gminy nie by³o! W dniu 22 pa�dziernika w hali istebniañskiego Gimnazjum
rozpoczê³y siê pierwsze w historii Trójwsi halowe pi³karskie rozgrywki ligowe. Organizatorem ligi jest pan
Zbigniew Wuwer z Wis³y. W rozgrywkach bierze udzia³ dziesiêæ dru¿yn z Ustronia, Wis³y, Lalik i oczywi�cie
z naszej Trójwsi. O randze turnieju niech �wiadczy fakt, ¿e odbywa³ siê on ju¿ w poprzednich latach a miej-
scem jego rozgrywania by³a hala w Brennej. To, ¿e zosta³ przeniesiony do Istebnej wystawia jak najlepsze
�wiadectwo hali naszego Gimnazjum. Dru¿yny bior¹ce udzia³ w rozgrywkach graj¹ ze sob¹ systemem � ka¿-

dy z ka¿dym�- mecz i rewan¿. Pierwsza runda zakoñczy³a siê w dniu 17 grudnia i przynios³a zaskakuj¹ce rozstrzygniêcie. Za
zdecydowanych faworytów rozgrywek uchodz¹ dru¿yny Kosty Ustroñ i Procner Team z Wis³y, które od lat regularnie bior¹
udzia³ w turniejach halowych.

Tymczasem po pierwszej rundzie na czele znajduje siê zupe³nie niespodziewanie �niepozorna� dru¿yna, wystêpuj¹ca pod
nazw¹ �Koniaków Rastoka i Przyjaciele�. Pierwsze miejsce w tabeli, które zajmuje Rastoka jest tym bardziej zas³u¿one, ¿e
dru¿yna ta jako jedyna nie ponios³a w pierwszej rundzie ¿adnej pora¿ki wygrywaj¹c siedem i remisuj¹c dwa spotkania. Szczegól-
nie wysoko trzeba oceniæ grê Rastoki w obronie � 15 straconych bramek w 9 meczach to w pi³ce halowej wyczyn nie lada. W
po³¹czeniu z dobr¹ dyspozycj¹ strzeleck¹ da³o to prowadzenie w tabeli.

Niezale¿nie od tego jakie miejsce zajmie Rastoka po zakoñczeniu rozgrywek, ju¿ sam fakt liderowania stawce tak mocnych
dru¿yn po pierwszej rundzie jest historycznym wydarzeniem dla niewielkiego przysió³ka Koniakowa.. Runda rewan¿owa rozpoczy-
na  siê w dniu 8 stycznia 2004 a mecze bêd¹ rozgrywane w ka¿dy czwartek pocz¹wszy od godziny 17.00. Zapraszamy kibiców do
hali Gimnazjum tym bardziej, ¿e jak wynika z tabeli równie¿ pozosta³e dru¿yny z naszej gminy licz¹ siê w walce o podium w lidze.
Dru¿yny Realu Jaworzynka i Cwaniaków Istebna, z³o¿one g³ównie z pi³karzy KP Trójwie� spisuj¹ siê równie¿ bardzo dobrze i
maj¹c niewielk¹ stratê punktow¹ do czo³ówki z pewno�ci¹ w rundzie rewan¿owej bêd¹ walczyæ o poprawê swoich pozycji.

Aktualn¹ sytuacjê w rozgrywkach mo¿na �ledziæ na bie¿¹co na stronie internetowej www.olza.pl w serwisie sportowym.
Równie¿ �G³os Ziemi Cieszyñskiej� prezentuje wyniki i tabelê rozgrywek, co te¿ dobrze �wiadczy o randze turnieju.
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SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT
WYNIKI MECZÓW LIDERA ROZGRYWEK

KONIAKÓW RASTOKA I PRZYJACIELE
22.10 PROCNER TEAM 5:2
29.10 CWANIAKI ISTEBNA 3:1
05.11 LALIKI 15:1
12.11 K.P. WIS£A 2:2
19.11 REAL JAWORZYNKA 6:4
26.11 WIS£A MALINKA 3:1
03.12 KOSTA USTROÑ 4:4
10.12 WIS£A G£ÊBCE walkower 3:0
17.12 WIS£A CZARNE 10:0

TABELA PO PIERWSZEJ RUNDZIE
1. KONIAKÓW RASTOKA

I PRZYJACIELE 9  23  51 : 15
2. KOSTA USTROÑ 9  20  53 : 30
3. PROCNER TEAM 9  19  66 : 34
4. REAL JAWORZYNKA 9  19  48 : 32
5. CWANIAKI ISTEBNA 9  17  51 : 35
6. WIS£A MALINKA 9  9  36 : 42
7. K.P. WIS£A 9  8  41 : 51
8. LALIKI 9  6  36 : 73
9. WIS£A CZARNE 9  4  28 : 61

10. WIS£A G£ÊBCE 9  4  35 : 72
Opracowa³: Kohut Jacek

�Koniaków Rastoka i Przyjaciele. Stoj¹ od lewej: Kapa� Miros³aw,
Zowada Micha³, Moje�cik Andrzej, Haratyk Boles³aw, Jaworski Jerzy.
Poni¿ej od lewej: Waszut Mariusz, Waszut Janusz, �widerski Jacek i
Kohut Jacek.�

DRUGI TURNIEJ PI£KI HALOWEJ
O PUCHAR PREZESA KOSTY
Kolejny turniej halowej pi³ki no¿nej roze-

grany w sobotê 20.12.03 w piêknej hali gimna-
zjum w Istebnej przyniós³ wielki sukces naszym

pi³karzom. Dru¿yna Trójwie� Istebna, bêd¹ca mieszank¹ ruty-
ny i m³odo�ci zaprezentowa³a siê znakomicie w doborowym
towarzystwie zespo³ów, które od lat wystêpuj¹ i odnosz¹ suk-
cesy w zawodach halowych. Turniej, w którym wziê³o udzia³ 7
dru¿yn sta³ na wysokim poziomie i mia³ niesamowit¹ drama-
turgiê. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym i dopiero ostatni � 21
- szy mecz zadecydowa³ o zwyciêzcy. Dru¿yna Trójwsi chc¹c
wygraæ ca³y turniej musia³a pokonaæ go�ci z Rybnika. Tak te¿
siê sta³o. Po dramatycznym meczu nasi pi³karze wygrali 3 : 2 i
odebrali z r¹k organizatorów okaza³y puchar. Ten sukces mo¿-
na skomentowaæ krótko - Nasi nie byli zbyt go�cinni, ale oby
tak zawsze! Go�cie i tak wiele skorzystali oddychaj¹c ca³y dzieñ
rze�kim, górskim powietrzem.

Wyniki meczów rozegranych przez Trójwie� Istebna:
TIC KATOWICE 1:1
HAJDUKI CHORZÓW 3:1
KOSTA DOBRODZIEÑ 3:2
KOSTA USTROÑ 2:3
UZDROWISKO USTROÑ 5:1
SKD RYBNIK 3:2

Koñcowa tabela:
1 TRÓJWIE� ISTEBNA 13 17 : 10
2 SKD RYBNIK 13 15 : 6
3 TIC KATOWICE 13 18 : 13
4 KOSTA USTROÑ 9 18 : 14
5 UZDROWISKO USTROÑ 6 11 : 19
6 KOSTA DOBRODZIEÑ 5 11 : 16
7 HAJDUKI CHORZÓW 1 10 : 23

Sk³ad dru¿yny Trójwie� Istebna: �widerski Jacek, Puda-
lik Marcin, Jaworski Jerzy, Kapa� Miros³aw, Waszut Janusz, Ma-
rekwica Stanis³aw, Gorzo³ka Leszek, Galej Stanis³aw, Adamus
Miros³aw, Czepczor Robert.

Opiekunowie dru¿yny Trójwie� Istebna � Dragon Miros³aw,
Galej Tadeusz

Najlepsi strzelcy turnieju: Ryszard Szturc, Janusz Waszut,
Rafa³ Szturc � wszyscy po 9 bramek.

Opracowa³:  Jacek Kohut

G ³ ê b o k i e  w y r a z y  w s p ó ³ c z u c i a
r a d n e m u  R a d y  G m i n y  w  I s t e b n e j

C z e s ³ a w o w i  M u s z a l i k o w i
z  p o w o d u  � m i e r c i  M a t k i

s k ³ a d a j ¹  r a d n i  i  W ó j t  G m i n y

Serdeczne wyrazy wspó³czucia Córkom z rodzinami
z powodu �mierci

Ojca, �w. pamiêci Paw³a Poloka,
zamieszka³ego w Jaworzynce

sk³adaj¹ Rada Gminy, Wójt Gminy,
Gminny O�rodek Kultury.

PODZIÊKOWANIA
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w ostatnim po¿egnaniu

naszego Drogiego Ojca, Dziadka i Pradziadka, �p. Paw³a
Poloka sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Szczególnie dziêkujemy ksiê¿om: ks. kanonikowi Jerze-
mu Palarczykowi, ks. Borysowi Kroczkowi, ks. wikaremu Ma-
ciejowi Korneckiemu, ks. Jackowi Plechowi, siostrom zakon-
nym Zakonu S³u¿ebniczek Ducha �wiêtego z Raciborza, dy-
rektorce GOK w Istebnej, delegacjom Zespo³ów Regional-
nych, Orkiestrze OSP z Jaworzynki Centrum, s¹siadom, zna-
jomym i wszystkim, którzy brali udzia³ w ceremonii po¿egna-
nia naszego Drogiego Zmar³ego.

Córki z rodzinami
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KATEGORIE WIEKOWE
M³odzie¿ szkolna - dziewczyny i ch³opcy
klasy        dystans       planowany start      roczniki
I-II   500 m godz. 9.30 1995 - 1996
III-IV 1000 m 1993 - 1994
V-VI 2500 m 1991 - 1992
M³odzie¿ gimnazjalna
klasy            dystans      planowany start    roczniki
I - II - III 3000 m godz. 10.15 1988 - 1990
Kobiety
od 17 do 19 lat 5 km godz. 11.30 1985 - 1987
od 20 do 35 lat 5 km 1970 - 1984
powy¿ej 35 lat 5 km 1969 i starsze
Mê¿czy�ni
od l7 do 19 lat 15 km godz. 12.30 1985 - 1987
od 20 do 29 lat 15 km 1975 - 1984
od 30 do 39 lat 15 km 1965 - 1974
od 40 do 49 lat 7,5 km 1955 - 1964
od 50 do 59 lat 7,5 km 1945 - 1954
powy¿ej 60 lat 5,0 km 1944 i starsi

ZG£OSZENIA
Zg³oszenia przyjmuje biuro organizacyjne w dniu zawodów

l godzinê przed startem. Informacji udziela Urz¹d Gminy w Isteb-
nej tel. 8556087 8556208. Zawody zostan¹ przeprowadzone
zgodnie z regulaminem PZN. W biegu obowi¹zuje styl klasycz-

XXIX MIÊDZYNARODOWY BIEG NARCIARSKI
�O ISTEBNIAÑSKI BRUCLIK�

Zawody odbêd¹ siê w dniu 1 lutego 2004 r. (niedziela)
na trasach COS w Istebnej - Kubalonce

ny. Bieg rozpocznie siê ze wspólnego startu dla poszczególnych
grup. Obowi¹zuje wpisowe 10 z³ lub 100 koron od doros³ych -
dzieci bezp³atnie - op³ata zawiera ubezpieczenie od nieszczê�li-
wych wypadków. Parking zawodów - Kubalonka pod trasami
C.O.S. Przy zapisach zawodnik powinien okazaæ dowód to¿sa-
mo�ci oraz aktualne badanie lekarskie. W imprezie mog¹ star-
towaæ zawodnicy czynni, zrzeszeni w klubach, towarzystwach,
zarówno w kraju jak i za granic¹, a tak¿e osoby indywidualne
traktuj¹ce udzia³ w biegu jako zabawê.

Sprawy nie ujête w regulaminie oraz jego interpretacja na-
le¿eæ bêd¹ do Komitetu Organizacyjnego. W ramach organizo-
wanych zawodów zostanie rozegrany �Bieg Górników� w dwóch
kategoriach wiekowych od 20 do 40 lat i powy¿ej 40 lat, nagro-
dy ufundowane przez Zwi¹zek Zawodowy Górników w Polsce
P.R.G �ROW� Rybnik.

NAGRODY
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w ka¿dej kategorii

otrzymuj¹ puchary,nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy
zawodnicy otrzymuj¹ posi³ek, gor¹cy napój, plakietkê oraz dy-
plom uczestnictwa. Nagroda g³ówna �istebniañski bruclik� zo-
stanie wrêczona dodatkowo zwyciêzcy biegu g³ównego mê¿-
czyzn na 15 km.

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich mi³o�ników
czynnego wypoczynku oraz kibiców do wziêcia udzia³u w
zawodach. Na uczestników czeka wiele atrakcji.

Za Komitet Organizacyjny, Janusz Waszut

Biuro rozliczeñ podatkowych

�BUCHALTER�
Filia Istebna - Andzio³ówka 844
tel. 855 762 czynne codziennie

ofe r u je  pe³n¹  obs³ugê  ks iêgowo -podatkow¹,
kadr owo -p ³acow¹ p racown ików d la  F i rm

oraz  osób f i z ycznych  (P IT )
B iu r o  pos iada l i cenc jê  MF n r  7058/98 o raz
ubezp ieczen ie  od  odpowiedz ialno�c i  cyw i lne j

TU iR  C IGNA STU S.A .  n r  po l isy  A167944

UZUPE£NIENIE DO INFORMACJI Z OBCHODÓW
DNIA NIEPODLEG£O�CI 11 LISTOPADA

(�Nasza Trójwie�� nr 12/03)
Uprzejmie informujê, ¿e w uroczysto�ci sk³adania

wieñców pod pomnikami i na cmentarzach uczestniczyli
kombatanci i cz³onkowie Zwi¹zku Kombatantów i Osób
Represjonowanych Ko³o Istebna.

Za pominiêcie w informacji tak zacnych uczestników
- przepraszam

K. Rucka
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Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

* 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

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZU

WARTA SA

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

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE
I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM

P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
l KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

l ZIELONA KARTA
l KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
l MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUD.
l GOSPODARCZE/ ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Przyjmuje:

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
tel. dom. 8557102 i praca 8556493 - Koniaków Centrum

Dom Handlowy
od wtorku do soboty od 8.00 do 13.00


