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WÓJT  GMINY  INFORMUJE  •  WÓJT  GMINY  INFORMUJE
PODPISANIE UMOWY POWOŁUJĄCEJ 

ZWIĄZEK GMIN
W dniu 12.12. 2007 po czeskiej stronie granicy w Chacie na 

Studenicznym (Mosty koło Jabłonkowa) podpisana została umowa 
powołująca Związek Gmin polsko - czesko - słowackich - „Trój-
mezi - Trójstyk - Trójmedzie”. 

Umowę podpisali Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin, Staro-
sta Gminy Mosty u Jabłonkowa, Starosta z Bukowca i Starosta 
z Hyrćawy (Czechy). Gminy ze Słowacji reprezentowali Starosta 
ze Skalitego, Starosta z Ciernego oraz Starosta ze Svrćinowca. Na 
to ważne wydarzenie przybyli również Radni Gmin i pracownicy 
zajmujący się projektami i współpracą przygraniczną.

Gminę Istebna reprezentowali Przewodniczący Rady Jan Ga-
zur, wiceprzewodniczący Rady Józef Polok oraz radni Monika 
Wałach, Jacek Ligocki, Zenon Knopek, Paweł Rucki.

Współpraca stron w ramach polsko – czesko - słowackiego 
związku polegać będzie na podejmowaniu działań w zakresie 
rozwoju gospodarczego, turystyki, komunikacji, środowiska na-
turalnego, przedsiębiorczości, kultury, edukacji, sportu itp. pro-
wadzących do równomiernego i zrównoważonego rozwoju gmin 
należących do związku oraz zacieśniania kontaktów obywateli i 
instytucji przygranicznych.

21 GRUDNIA 2007 – 
UROCZYSTE OTWARCIE GRANIC!

O północy z czwartku 20.XII na piątek 21.XII zniknęły szlaba-
ny na przejściach granicznych. Polacy mogą swobodnie przekra-
czać granice państw znajdujących się w Unii Europejskiej. Weszła 
bowiem w życie umowa zawarta w Schengen o swobodnym prze-
pływie ludzi i towarów. 

W naszej gminie uroczyste otwarcie granic na przejściu granicz-
nym Istebna Jasnowice – Bukovec odbyło się w sobotę 22 grudnia 
o godz. 13.00. Na granicę przybyli Mirosław Kożdoń – Starosta 
Powiatu Cieszyńskiego, Danuta Rabin – wójt Gminy Istebna, Petr 
Jalowiczor – starosta Bukowca, Jan Gazur – przewodniczący Rady 
Gminy Istebna, Józef Polok – wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Istebna, Vaclav Laśtuvka – dyrektor Stowarzyszenia „Teśinske 
Slezsko” w Czeskim Cieszynie, Józef Broda – radny powiatowy, 
Jacek Klorczyk – komendant Straży Granicznej w Cieszynie i Jaro-
sław Śliwka – komendant Straży Granicznej w Jaworzynce.

Przybyło także wielu mieszkańców Istebnej, Jaworzynki oraz 
czeskiego Bukovca. Gości przywitała Wójt Gminy Istebna Danuta 
Rabin i starosta Bukowca Petr Jalowiczor. Historię układu z Schen-
gen przybliżył zebranym przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, 
zaś historię przejścia granicznego przedstawił wiceprzewodniczący 
Józef Polok. Głos zabierali także goście z Czech oraz starosta cie-
szyński Mirosław Kożdoń. Wójt Gminy wręczyła dyplomy pracow-
nikom Straży Granicznej, którzy pełnili służbę na tym przejściu. 
Otrzymali je Halina Hombek, Roman Pieronek, Stanisław Legier-
ski, Piotr Golik, Benedykt Juroszek i Kazimierz Widera. 

Organizację tej uroczystości powierzono Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Istebnej, który przygotował poczęstunek. Polacy przygo-
towali wspaniałe kołacze i różne przekąski, zaś Czesi uraczyli nas 
herbata z rumem.

W atmosferze radości dokonano symbolicznego otwarcia gra-
nicy, którą można teraz przekraczać w dowolnym miejscu. Należy 
jednak zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości, aby okazać 
go kontrolującym policjantom lub policji celnej danego kraju.

Czas teraz na spokojne i rozsądne zagospodarowanie budynków 
na przejściu granicznym, które 15 lat temu zostało wybudowane.

K. Rucka

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
SAMORZĄDOWCÓW 

Z BISKUPEM ORDYNARIUSZEM
W dniu 3 stycznia 2008 r. w Kurii Bielsko - Żywieckiej 

w Bielsku - Białej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe 
władz samorządowych z diecezji z Jego Ekscelencją Biskupem 
Tadeuszem Rakoczym. 

Spotkanie składało się z 2 części. W pierwszej Ksiądz Bi-
skup odprawił uroczystą Mszę świętą, w trakcie której wy-
głosił homilię. Zwrócił szczególną uwagę na wartość dobra 
wspólnego oraz na przestrzeganie dekalogu w życiu politycz-
nym. Wezwał także do pojednania i poszanowania drugiego 
człowieka.

W drugiej części uczestnicy spotkania zaproszeni zostali 
na poczęstunek, w trakcie którego wystąpił młodzieżowy chór 
działający przy Instytucie Teologicznym. Wspólnie odśpiewa-
no kolędy a następnie wszyscy zebrani w atmosferze Świąt Bo-
żego Narodzenia złożyli sobie noworoczne życzenia łamiąc się 
przy tym opłatkiem. W imieniu samorządowców i parlamenta-
rzystów głos zabrał poseł Stanisław Szwed, który podzięko-
wał Księdzu Biskupowi za serdeczne przyjęcie.

Następnie głos zabrał i złożył wszystkim życzenia Ksiądz 
Biskup Tadeusz Rakoczy.

Podkreślił doniosłą rolę, jaką pełnią władze samorządowe 
w życiu publicznym.

W swoim wystąpieniu zauważył, że jeszcze zbyt często jest 
tak, że ogromna praca, którą wykonują samorządy wszystkich 
szczebli i którą widać na każdym kroku nie jest dostatecznie 
dostrzegana i doceniana.

W spotkaniu opłatkowym brali udział posłowie, senatoro-
wie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie 
oraz radni wszystkich szczebli samorządowych. 

Gościem specjalnym były wicepremier Przemysław Go-
siewski.

Gminę Istebna reprezentowali: Wójt Danuta Rabin, Prze-
wodniczący Rady Gminy Jan Gazur, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Józef Polok, Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Paweł Rucki oraz radni Jan Golik, Jacek Li-
gocki, Monika Wałach i Henryk Haratyk.

Tekst i zdjęcie przygotował
Jan Gazur

Foto: Jacek Kohut
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R A D A  G M I N Y  U C H W A L I Ł A   R A D A  G M I N Y  U C H W A L I Ł A
W dniu  28 grudnia  2007 r. odbyła się XI Sesja Rady 

Gminy Istebna, której obradom przewodniczył Pan Jan 
Gazur Przewodniczący Rady Gminy.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
• w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007,
• w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia po-

życzki,
• w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 

2008. /„za”- głosowało 12 radnych ,”przeciw”- głosowało 3 
radnych/,

• w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu 
szkołach prowadzonych przez Gminę Istebna w roku 2008,

• zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Istebna,

• zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie 
wyciągów pod Złotym Groniem i góry Złoty Groń w Isteb-
nej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, Za Gliniane 
i Pietroszonka w Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, 
Trójstyku, doliny rzeki Czadeczki, przysiółków Duraje i Zapa-
sieki w Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w 
Koniakowie,

• w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu/ z wy-
jątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży,

• w sprawie skargi Gminnego Komitetu Prawa i Sprawie-
dliwości w Istebnej dotyczącej rozpatrywania skarg obywatel-
skich mieszkańców Gminy Istebna,

• w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli inwestycji 
związanej z modernizacją pokrycia dachu na budynku Gmin-
nego Przedszkola w Istebnej,

•  w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli inwesty-
cji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Istebna.

M. Wieczorek

NAGRODY RADY GMINY 
W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU
Przypominamy, że w  dniu 29 lutego 2008 roku mija ter-

min składania wniosków o przyznanie nagrody.
Poniżej drukujemy załączniki do uchwał Rady Gminy 

Istebna w tej sprawie.

Załącznik do uchwały nr XLI /366//2006
Rady Gminy Istebna

z dnia 28 września 2006 r.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody 
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać stowarzyszenia 
kultury � zycznej, kluby sportowe i osoby � zyczne.

Wniosek powinien zawierać określenie wnioskodawcy, kandy-
data do nagrody oraz uzasadnienie.

2. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy do końca lutego 
każdego roku za osiągnięcia w roku poprzednim.

3. Nagrody przyznaje Rada Gminy Istebna.

4. Na nagrodę składa się:

a/ pamiątkowa statuetka,

b/ kwota pieniężna w wysokości do 1.000 złotych.

5. Nagrody są wręczane na sesji Rady Gminy Istebna lub przy 
innej stosownej okazji.

Załącznik do uchwały nr XLI /368/2006 
Rady Gminy Istebna 

z dnia 28 września 2006 r.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury.

1. Nagrodę przyznaje się za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osiągnięć mających inspirację w kul-
turze i sztuce ludowej Gminy Istebna.

2. Nagrodę przyznaje Rada Gminy Istebna z własnej inicjatywy 
lub na wniosek instytucji kultury, związków twórczych, gmin-
nych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń działających w 
dziedzinie kultury lub osób � zycznych.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać określe-
nie wnioskodawcy, kandydata do nagrody oraz uzasadnienie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy do końca lutego 
każdego roku za osiągnięcia w roku poprzednim.

4. Na nagrodę składa się:

a) pamiątkowy medal,

b) kwota pieniężna w wysokości do 1.000 złotych.

5. Nagrody są wręczane na sesji Rady Gminy Istebna lub przy 
innej stosownej okazji.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY ISTEBNA 

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w I kwar-
tale 2008 roku będą przyjmować na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna - pok.104.

Przewodniczący Rady Gminy Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Gazur  Józef Polok

Styczeń : 8 i 15  Styczeń : 23 i 30
od 16,00 do 17,00 od 15,00 do 16,00

Luty: 5 i 12  Luty: 20 i 27
od 16,00 do 17,00 od 15,00 do 16,00

Marzec: 4 i 11  Marzec: 19 i 26
od 16,00 do 17,00 od 15,00 do 16,00
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KOMPUTERY DLA DZIECI
Wzorem lat poprzednich w czasie zbliżających się ferii 

zimowych Gminne Centrum Informacji w Istebnej zamierza 
udostępnić sprzęt będący na jego wyposażeniu dzieciom – 
uczniom szkół podstawowych. 

W okresie od 14 do 25 stycznia 2005 codziennie w go-
dzinach 9.00 – 13.00 dzieci będą mogły korzystać ze sprzętu 
komputerowego – Internet, Word Pad, Paint – zarówno w celu 
zabawy, jak i rozwijania swojej wiedzy. Planuje się też prze-
prowadzenie konkursów (poniżej), których uczestnicy otrzy-
mają dyplomy i drobne upominki. Pomocą i opieką będą służyć 
pracownicy Centrum. Rodziców prosimy o dopilnowanie, aby 
dzieci bezpiecznie dotarły do Centrum, jak i wróciły do domu 
po zajęciach.

W związku z powyższym możliwość korzystania ze stano-
wisk komputerowych dla innych użytkowników będzie ogra-
niczona.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Centrum 
(budynek GOK obok kościoła w Istebnej Centrum) jak też pod 
numerem telefonu 033 855 61 58.

*   *   *
Pierwszy konkurs 
Konkurs przeznaczony dla dzieci uczęszczających do 1 i 2 

klasy szkoły podstawowej. Konkurs polega na zaprojektowa-
niu i wykonaniu w programie Paint kartki świątecznej. Kon-
kurs rozpocznie się we wtorek 15.01.08 o godzinie 10.00.

Drugi konkurs
Konkurs przeznaczony dla dzieci uczęszczających do 3 kla-

sy szkoły podstawowej.
Konkurs polegać będzie na jak najszybszym przepisaniu 

tekstu otrzymanego od prowadzącego.
W tym konkursie można startować w dwuosobowych gru-

pach (jedna osoba będzie dyktować otrzymany tekst a druga 
osoba będzie pisać dyktowany tekst).

Konkurs rozpocznie się w czwartek 17.01.08 o godzinie 
10.00.

Trzeci konkurs
Konkurs przeznaczony będzie dla dzieci uczęszczających 

do 4 i 5 klasy szkoły podstawowej. 
Konkurs polegać będzie na wyszukaniu w Internecie infor-

macji (wraz z obrazkami) i stworzeniu prezentacji multime-
dialnej w programie Microsoft Power Point.

W konkursie można brać udział w dwuosobowych grupach. 
Konkurs rozpocznie się we wtorek 22.01.08 o godzinie 10.00.

Czwarty konkurs
Konkurs przeznaczony będzie dla dzieci uczęszczających 

do 6 klasy szkoły podstawowej.
Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu quizu z wiedzy 

komputera. W konkursie można brać udział w dwuosobowych 
grupach.

Konkurs rozpocznie się w czwartek 24.01.08 o godzinie 
10.00. 

J. Kohut

SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury /obok kościoła/ 
- sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
METODĄ „SITA”

Wychodząc naprzeciw potrzebom swobodnego komuniko-
wania się w językach obcych Centrum Nauki Języków i Ośro-
dek Szkoleniowy „SITA” z Katowic ogłasza nabór chętnych do 
wzięcia udziału w kursie języka angielskiego w ramach drugiej 
edycji akcji „Gmina bliżej Europy”. 

W poprzedniej edycji (zima 2006/07) w kursach językowych 
wzięło udział około 40 osób z terenu naszej gminy. Jesienna 
edycja kursu została zawieszona przez organizatora (CNJiOS 
„SITA”) z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Istebna.

Dokładny termin rozpoczęcia kolejnego kursu zostanie wy-
znaczony przez CNJiOS „SITA” po utworzeniu minimum 4 
grup po 8 osób. Nabór chętnych prowadzony będzie do końca 
stycznia 2008 r. w Gminnym Centrum Informacji w Istebnej 
(budynek GOK, tel. 033 855 61 58), gdzie także kurs zostanie 
przeprowadzony.

Jeden poziom nauki języka obcego metodą SITA obejmu-
je 45 godzin, co pozwala na przyswojenie sobie ok. 800 słów i 
wyrażeń.

Należność za cały kurs wynosi 399 zł (w tym podręczniki i 
płyty CD oraz korzystanie ze specjalnego sprzętu).

Warunkiem korzystania z kursu językowego prowadzonego 
metodą SITA jest  zapoznanie się z regulaminem, złożenie sto-
sownego formularza oraz opłacenie kosztów związanych z na-
uką (na spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem kursu).

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz re-
gulamin można otrzymać w Gminnym Centrum Informacji w 
Istebnej lub na stronie internetowej www.blizejeuropy.pl.  

Równocześnie Urząd Gminy w Istebnej podaje do wia-
domości, że organizatorem kursu jest Ośrodek Językowy 
„SITA” z Katowic a Gminne Centrum Informacji w Istebnej 
poza udzielaniem informacji zainteresowanym, pomocą w 
naborze oraz udostępnieniem lokalu na potrzeby kursu nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany regulami-
nowe czy praktyczne sprawy związane z przebiegiem kursu.

J. Kohut

Terminarz Walnych Zebrań Sprawozd. OSP
Zarząd Gminny ZOSP RP w Istebnej informuje o terminach 

Walnych Zebrań Sprawozdawczych jednostek OSP i jednocześnie 
serdecznie zaprasza do udziału w tych zebraniach.

20.01.2008 Godz. 14.00 niedziela OSP Koniaków Kosarzyska
26.01.2008 Godz. 18.00 sobota OSP Istebna Centrum
27.01.2008 Godz. 13.00 niedziela OSP Koniaków Centrum
27.01.2008 Godz. 16.00 niedziela OSP Istebna Zaolzie
10.02.2008 Godz. 14.00 niedziela OSP Jaworzynka Centrum
17.02.2008 Godz. 14.00 niedziela OSP Jaworzynka Zapasieki

Sekretarz ZG ZOSP RP w Istebnej
dh Renata Haratyk

Dyżury Związku Kombatantów RP
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. 

Więźniów Politycznych pełni dyżury w każdą pierwszą śro-
dę miesiąca w  Urzędzie Gminy Istebna pok. 118 II piętro od 
godz. 10,00 do 11,00.

 02 stycznia 2008
 06 lutego 2008 
 05 marca 2008

Prezes Edward Byrtus
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WRZUCAĆ CZYSTE SUROWIEC WTÓRNY NIE WRZUCAĆ
opakowania szklane po przetworach, bu-
telki po napojach,
stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń 
metalami i tworzywami

Szkło białe - worek biały

Szkło kolorowe - worek zielony

luster, szkła zbrojonego, porcelany i ceramiki (ta-
lerze, � liżanki itp.) szkła okiennego i szyb samo-
chodowych, żarówek, lamp i neonowych i haloge-
nowych, termometrów, kapsli, korków, zakrętek

butelki po napojach i płynach do prania i 
mycia, opakowania po artykułach spożyw-
czych jak pudełka po margarynie, kubki 
po nabiale itp. reklamówki, opakowania 
po kosmetykach, folie budowlane i ogrod-
nicze

Plastik - worek żółty foliowych woreczków po mleku, tworzyw pian-
kowych i styropianowych, worków foliowych po 
nawozach i materiałach budowlanych oraz środ-
kach chemicznych, wyrobów z PCV jak płytki i 
wykładziny,

puszki o konserwach, napojach i sokach Puszki - worek żółty zużytych akumulatorów i baterii, pojemników po 
smarach, lakierach, farbach.

Opakowania wykonane z tworzyw  sztucznych , metalu i szkła powinny być czyste i opróżnione z produktów!

„WYWÓZ ŚMIECI”
Urząd Gminy kolejny raz apeluje o selektywne gromadzenie odpadów komunalnych. Wzrost opłaty marszałkowskiej ma na 

celu wyrobienie nawyku segregowania odpadów, aby zmniejszyć ich ilość na składowiskach. Ma to związek z koniecznością 
odrobienia zaległości w stosunku do standardów gospodarki odpadami komunalnymi w krajach Unii Europejskiej. 

Dla  przypomnienia – opłata za 1 tonę na wysypisku wynosiła 15,71 zł a w roku 2008 – 75 zł.

KOMUNIKAT
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy-

pomina, że termin ważności książeczkowych dowodów oso-
bistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia l 
stycznia 2008 r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekra-
czania granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę 
dowodu osobistego daje gwarancję otrzymania nowego doku-
mentu przed dniem 31 marca 2008 r.

Osobom, które nie złożą wniosku w ustawowym terminie 
takiej gwarancji zapewnić nie można.

Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu 
osobistego będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach. 
Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym 
w pierwszym kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiązku 
okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego 
dokumentu. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie bę-
dzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 
2007 r. nie złożą wniosków o wymianę dowodu osobistego, 
Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą 
uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobi-
stego, po dniu l kwietnia 2008 r. zostaną zastosowane sankcje 
karne.

Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które 
mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, 
wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w 
dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplo-
matyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do 
pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów 
osobistych.

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 02 grudnia 2007 roku na Kościanowicach za-

trzymano mieszkańca Istebnej, który kierując samochodem 
osobowym marki VW Golf spowodował kolizję drogową z 
pojazdem marki Audi także kierowanym przez istebnianina. 
Z uwagi na podejrzenie, iż kierowca VW Golfa może znaj-
dować się pod wpływem alkoholu pobrana mu została krew 
do badań.

2. W dniu 09 grudnia 2007 roku na Plenisku w Koniakowie 
podczas rodzinnej uroczystości ojciec kilka razy pchnął nożem 
swojego syna, który z obrażeniami klatki piersiowej oraz uda 
został przewieziony do szpitala. Sprawcę ugodzenia nożem za-
trzymano do dyspozycji prokuratora.

3. W dniu 13 grudnia 2007 roku na Jasnowicach zatrzy-
mano mieszkańca Istebnej, który kierował samochodem marki 
Nissan znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

4. W dniu 18 grudnia 2007 roku na Legierach kierujący 
samochodem marki Opel Vectra mieszkaniec Koniakowa po-
trącił zewnętrznym lusterkiem idącą poboczem mieszkankę tej 
samej miejscowości, która doznała, na szczęście niegroźnych, 
obrażeń ciała.

5. W okresie pomiędzy 25 a 28 grudnia 2007 roku na Jasno-
wicach z remontowanego budynku mieszkalnego skradziono 
elektronarzędzia oraz piłę spalinową marki „HUSQVARNA” 
na szkodę mieszkańca Istebnej.

6. W nocy z 27 na 28 grudnia 207 roku na Kosarzyskach 
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do domu w 
budowie, skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia elektro-
narzędzi oraz piły spalinowej marki „HUSQVARNA” działa-
jąc na szkodę mieszkańca Koniakowa. 

Opracował: st. asp. Leszek Bujok
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PIWet.0135/12/07       Cieszyn 27.12.2007 r. 
                  

ZARZĄDZENIE Nr 12 / 07
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie 

z dnia 27 grudnia 2007  r. 
w sprawie badania zwierząt rzeźnych i mięsa

na terenie Powiatu Cieszyńskiego 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst jednolity 
Dz.U.07.121.842 ) zarządza się, co następuje:

 § 1.
W celu realizacji zapisów art. 7 ustawy  z dnia 16 grudnia 

2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego / Dz.U.06.17.127 
z późn. zm. / dotyczących zadań wynikających z przepisów roz-
porządzenia nr 853/2004, rozporządzenia nr 854/2004 i rozpo-
rządzenia nr 882/2004 lub z innych przepisów Unii Europejskiej 
wydanych w trybie tych rozporządzeń ustala się zasady dotyczą-
ce badań zwierząt rzeźnych i oceny mięsa na terenie Powiatu 
Cieszyńskiego.

§ 2.
1. W zakładach znajdujących się pod nadzorem Powiatowe-

go Lekarza Weterynarii w Cieszynie wprowadzających na rynek 
środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego inspekcje w rozu-
mieniu art. 5 rozporządzenia nr 854/2004 wykonują urzędowi 
lekarze weterynarii wyznaczeni stosowną decyzją Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Cieszynie.

2. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania w zakresie 
inspekcji w ubojniach, w zakładach przetwórstwa dziczyzny oraz 
w zakładach rozbioru mięsa, wprowadzających mięso świeże do 
obrotu, zgodnie z wymogami ogólnymi określonymi w rozpo-
rządzeniu nr 854/2004 w  załączniku I sekcja I rozdział II oraz 
z wymogami szczególnymi w sekcji IV, w szczególności w od-
niesieniu do: 

a) informacji dotyczących łańcucha pokarmowego; 
b) badania przedubojowego;
c) dobrostanu zwierząt; 
d) badania poubojowego; 
e) materiału szczególnego ryzyka i innych produktów ubocz-

nych pochodzenia zwierzęcego; 
f)  badań laboratoryjnych.
3. Znakowanie zdrowotne tuszy ze zwierząt domowych kopyt-

nych, zwierząt dzikich - ssaków utrzymywanych przez człowieka 
innych niż zajęczaki oraz grubej zwierzyny łownej, jak również 
półtuszy, ćwierci i kawałków powstających w wyniku rozbioru 
półtuszy na trzy kawałki hurtowe, wykonuje się w ubojniach oraz 
w zakładach przetwórstwa dziczyzny zgodnie z załącznikiem I 
sekcja I rozdział III rozporządzeniu nr 854/2004. Znak jakości 
zdrowotnej jest stosowany przez urzędowego lekarz weterynarii 
lub z jego upoważnienia, w przypadku, gdy urzędowe kontrole 
nie stwierdziły żadnych uchybień powodujących nieprzydatność 
mięsa do spożycia przez ludzi. 

4. Po przeprowadzeniu kontroli wymienionych w pkt 2 i 3, 
urzędowy lekarz weterynarii podejmuje odpowiednie działania, 
podane w załączniku I sekcja II, w szczególności co do:

a) powiadomienia o wynikach inspekcji; 
b) decyzji w sprawie informacji dotyczących łańcucha pokar-

mowego; 
c) decyzji dotyczących zwierząt żywych; 

d) decyzji dotyczących dobrostanu zwierząt; 
e) decyzji dotyczących mięsa.

§ 3.
1. Badanie i ocena mięsa na terenie Powiatu Cieszyńskiego 

domowych zwierząt kopytnych, drobiu, zajęczaków, zwierząt 
łownych, zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka 
nie przeznaczonych do wprowadzania na rynek / wprowadza-
nie na rynek - posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, 
z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy 
dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję 
i inne formy dysponowania / - przeznaczonych do spożycia we 
własnym gospodarstwie następuje po indywidualnym zgłoszeniu 
każdemu urzędowemu lekarzowi weterynarii wyznaczonemu 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie. 

2. Od decyzji wyznaczonego lekarza weterynarii w sprawie 
oceny mięsa przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie spra-
wy złożony na piśmie przed upływem 24 godzin od wydania 
tej decyzji, za pośrednictwem tego samego urzędowego lekarza 
weterynarii, do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie. 
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie jest 
ostateczna.

§ 4.
1. Jeżeli ubojowi na terenie gospodarstwa jest poddawane 

cielę do szóstego miesiąca życia, owca lub koza, posiadacz tych 
zwierząt zagospodarowuje na własny koszt materiał szczegól-
nego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustana-
wiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE 
L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie-
przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 
10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).

2. Posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem posiadacza świń, 
drobiu lub zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed doko-
naniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa 
przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii powiadomienie 
o zamiarze dokonania takiego uboju /wzór w załączeniu do ni-
niejszego pisma/, które zawiera:

1) informację o zamiarze przeprowadzenia uboju, w tym:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiada-

cza zwierzęcia,
b) gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
c) numer identy� kacyjny zwierzęcia, jeżeli z przepisów o 

systemie identy� kacji i rejestracji zwierząt wynika obo-
wiązek oznakowania zwierzęcia,

d) miejsce i termin uboju;
2) oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt ma-

teriału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 
2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii i 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzę-
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cego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - w przypadku 
uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz;

3) informację o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego, o 
którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

3. Mięso zwierząt poddanych ubojowi na terenie gospodar-
stwa oraz mięso dzików odstrzelonych poddaje się, na wniosek 
posiadacza tego mięsa i na jego koszt, badaniu poubojowemu, 
przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii ( każ-
dy wyznaczony przez PLW w Cieszynie praktykujący lekarz we-
terynarii – przyp. PLW w Cieszynie ) Przy uboju zwierząt na 
terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania okre-
ślone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie 
identy� kacji i rejestracji zwierząt.

4. Materiał szczególnego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, 
kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych ence-
falopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.) 
w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
stanowią:

– jelita od dwunastnicy do odbytnicy bydła w każdym wieku 
– dotyczy to cieląt !

– czaszka zawierająca mózg oraz oczy, migdałki oraz rdzeń 
kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub które 
mają siekacz stały wyrżnięty z dziąsła, oraz śledziona owiec i 
kóz w każdym wieku

5. Od decyzji wyznaczonego lekarza weterynarii w sprawie 
oceny mięsa przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie spra-
wy złożony na piśmie przed upływem 24 godzin od wydania 
tej decyzji, za pośrednictwem tego samego urzędowego lekarza 
weterynarii, do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie. 
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie jest 
ostateczna.

§ 5.
1. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania w zakresie 

inspekcji w ubojniach, w zakładach przetwórstwa dziczyzny oraz 
w zakładach rozbioru mięsa, wprowadzających mięso świeże do 
obrotu. 

2. Wykaz w/ zakładów znajdujących się pod nadzorem i leka-
rzy uprawnionych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cie-
szynie do badania zwierząt i oceny mięsa zawierają załączniki:

a) dla Gminy Istebna - Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 
12/2007 r. PLWet. w Cieszynie;

§ 6.
1. Niniejsze Zarządzenie Nr 12 / 2007 r. przekazuje się wła-

ściwym Urzędom Miast i Gmin powiatu cieszyńskiego do wia-
domości i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 
terenie.

2. Do wykonania i przestrzegania niniejszego zarządzenia 
zobowiązuje się pracowników  PIWet. Cieszyn i wyznaczonych 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie urzędo-
wych lekarzy weterynarii.

3. Traci moc Zarządzenie nr 5 / 2006 Powiatowego Lekarza We-
terynarii w Cieszynie z dnia 27 grudnia 2007  r. w sprawie badania 
zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

4. Zarządzenie 12 / 2007  r. wchodzi w życie z dniem podpi-
sania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
Bogusław Kubica 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 12/07 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie

Gmina Istebna

Wykaz wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Wetery-
narii w Cieszynie urzędowych lekarzy weterynarii do badania i 
oceny mięsa domowych zwierząt kopytnych, drobiu, zajęczaków, 
zwierząt łownych, zwierząt dzikich utrzymywanych przez czło-
wieka nie przeznaczonych do wprowadzania na rynek * - prze-
znaczonych do spożycia we własnym gospodarstwie.
Wyznaczeni urzędowi lekarze weterynarii - adres, telefon:
1. lek. wet. Piotr Szalbot 43-438 Brenna ul. Leśnica 12 a; tel. 8536 
401, 602 487 849;
2. lek. wet. Mirosław Kostka 43-450 Ustroń ul. Bładnicka 11; tel. 
8547 292, 601 508 466;
3. lek. wet. Dorota Kostka 43-450 Ustroń ul. Bładnicka 11; tel. 
8547 292, 607 396 555;
4. dr n. wet. Zbigniew Blimke 43-450 Ustroń ul. Grażyńskiego 3; 
tel. 8543 493, 605 307 480;
5. lek. wet. Piotr Tomiczek 43-460 Wisła ul. Jawomik l; tel. 8552 
678, 604 938 667;
6. lek. wet. Krzysztof Pilch 43-460 Wisła ul. Słoneczna 6; tel. 
8553 720, 502 711 789;
7. lek. wet. Paweł Faruga 43-246 Strumień ul. Letnia l; tel. 8570 
175, 604 963 640;
8. lek. wet. Jan Wałach 43-400 Cieszyn ul. Łąkowa 14
9. lek. wet. Adam Tront 43-246 Strumień ul. Pocztowa 3; tel. 8570 
114, 601 461 147;
10. lek. wet. Jarosław Hajek 43-400 Cieszyn ul. Jaworowa 10; tel. 
8522 077, 501 314 850;
11. lek. wet. Krzysztof Skórczewski 43-430 Skoczów ul. Rzeczna 
14; tel. 8533 408, 603 275 261;
12. lek. wet. Krzysztof Pojda 43-430 Skoczów ul. Rzeczna 18; tel. 
8532 519, 607 327 155;
13. lek. wet. Henryk Studenski 43-400 Cieszyn ul. Bielska 3 a; tel. 
8520 643, 602 634 912;
14. dr. n. wet. Grzegorz Ramisz 43-400 Cieszyn ul. Bielska 3 a; 
tel. 8520 643, 603 828 706;
15. lek. wet. Janina Kisza-Żebrok 43-400 Cieszyn ul. Bielska 3 a; 
tel. 8520 643, 502 942 870;
16. lek. wet. Karol Faruga 43-246 Strumień ul. Letnia l; tel. 8570 175;
* - wprowadzanie na rynek - posiadanie żywności lub pasz w 
celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub 
innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, 
dystrybucję i inne formy dysponowania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
Bogusław Kubica
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SPOTKANIE OPŁATKOWE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 20 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej, które w ciągu roku systematycznie 
uczestniczyły w zajęciach organizowanych w Świetlicy Integra-
cyjnej dla osób niepełnosprawnych z naszej Gminy (mieści się w 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu). 

Był to czas pełen wzruszeń i radości. Przygotowywanie kar-
tek świątecznych, wspólne strojenie choinki przy śpiewie kolęd, 
dzielenie się opłatkiem i składane sobie życzenia oraz upominki 
bogaciły ten czas. 

Dla uczestników i Pań, które z wielkim poświęceniem praco-
wały z podopiecznymi spotkanie to było przeżyciem bardzo głę-
bokim, gdyż w ciągu tego roku wśród osób biorących udział w 
zajęciach zawiązała się wspólnota iście rodzinna. Wzajemna tro-
ska, życzliwość i o� arność jest bogactwem, które jednoczy a które 
każdy może sobie o� arować. Niepełnosprawność tego w zadzi-
wiający sposób uczy i o tym przypomina. 

Słowa podziękowania kierujemy Paniom Bogusławie Juro-
szek, Joannie Kohut i Iwonie Konarzewskiej.

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W JAWORZYNCE
Mikołaj jest jednym ze świętych, który przychodzi do ludzi, 

zwłaszcza do dzieci, aby obdarować je podarunkami. Dzieci ze szkoły 
Podstawowej nr 1 z Jaworzynki w dniu 4.12.2007 roku gościły „Mi-
kołaja”, który przyjechał do nich z Kielc w osobach w-ce prezydenta 
Czesława Gruszewskiego i Pana Sławomira Drożynę. W spotkaniu 
udział wzięli Pan Jan Gazur - przewodniczący Rady Gminy, oraz 
Pan Bolesław Michałek. Osoby te znane są już tutejszej młodzieży ze 
spotkania w roku 2006. Tak jak wtedy, tak i na tym spotkaniu dzieci 
otrzymały Mikołajkowe upominki. Kapela dziecięca pod przewod-
nictwem Pani Moniki Wałach otrzymała zaproszenie na wspólne ko-
lędowanie o „odpalenie” świątecznej kieleckiej choinki.

Pobyt w Kielcach był dla nas wspaniałą przygodą i nowymi 
doświadczeniami. Występy naszych dzieci zyskały wielu sympaty-
ków. Do wspólnego kolędowania włączyli się mieszkańcy Kielc a 
„odpalenie” potężnej choinki dodatkowo ogrzało mroźny grudnio-
wy wieczór. Po występach kolejną atrakcją było zwiedzanie no-
wego stadionu sportowego a następnie pobyt na basenie. Poza tym 
zwiedzaliśmy Muzeum Zabawek. Pan prezydent oprowadził nas po 
Urzędzie Miasta Kielc, przedstawiając jego poszczególne działy. W 
siedzibie Urzędu nasza młodzież mogła przejechać się windą, któ-
ra „mówi”. Dzieci otrzymały słodkie upominki. Wspaniały pobyt 
dodatkowo wzbogaciła możliwość zwiedzania szkoły Podstawowej 
Scholasterii, gdzie wymieniliśmy nasze umiejętności muzyczne z 
dziećmi tamtejszej placówki. Na ręce Pana Prezydenta złożyliśmy 
„połaźniczki” z najlepszymi Noworocznymi Życzeniami.

Bardzo Serdecznie dziękujemy władzom Kielc za prezenty i za-
proszenie. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem naszej Pani 
Wójt - Danuty Rabin za wszelkie trudy i starania, jakie podjęłaby nasza 
podróż do Kielc mogła być zrealizowana. Serdecznie dziękujemy.

Joanna Kohut, Monika Wałach i dzieci z kapeli

SPOTKANIE 
ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Wiara czyni cuda i porusza góry!
Dzieci „zdrowiejące” na Kubalonce po raz kolejny przekonały 

się, że warto wierzyć w Świętego Mikołaja, w dobre i gorące ser-
ca, miłość, która w grudniowy dzień potra�  ogrzać nawet najbar-
dziej zziębnięte serduszka. Wszystkie listy napisane do Staruszka 
z siwą brodą w czerwonej czapce dotarły do adresata. Już z same-
go rana przybył na Kubalonkę do małych kuracjuszy z ogromnym 
worem pełnym niespodzianek. Radość i Szczęście, które zawsze 
towarzyszą św. Mikołajowi i w tym roku przywitały się i ucało-
wały z każdym dzieckiem. Czynią tak zawsze na znak, że będą im 
towarzyszyły przez cały rok. My dorośli, patrząc na uśmiech i tę 
odrobinę miłości, którą dzieci zostały obdarowane, przekonujemy 
się, że niebo wcale nie jest tak daleko i tylko od nas zależy czy ten 
jeden raz w roku będzie jeszcze bliżej. Święty Mikołaj, który ma 
do obdarowania bardzo wiele dzieci prosił mnie, abym podzięko-
wała Pani Renacie Kamińskiej - Market REMA, Panu Józefowi 
Niesłanikowi - sieć handlowa LEWIATAN, bo to dzięki nim, jak 
co roku cudowny wór św. Mikołaja nie traci swej mocy i może 
obdarować każde dziecko, które spotka w czasie swej grudniowej 
podróży. Prosił również, żebym ucałowała gorąco wszystkie „cio-
cie” i przekazała słowa tego, który też kochał góry człowiek jest 
wielki nie przez to co posiada, ale kim jest i nie przez to co ma, ale 
czym potra�  się dzielić. Dzielmy się więc jak najdłużej sercem, 
zapałem, miłością, poświęceniem i wiarą w drugiego człowieka.

opracowała: D. Welc

ANTONI MICHAŁEK ODZNACZONY 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Zasłużony społecznik z Istebnej Andziołówki Antoni Michałek 
został odznaczony przyznanym przez Prezydenta RP na wniosek 
Wojewody Śląskiego Złotym Krzyżem Zasługi za pracę, szcze-
gólnie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo.

Antoni Michałek - Psycholog, humanista i społecznik pocho-
dzący i działający w Istebnej. 

Na Śląsku i w powiecie cieszyńskim należy do grona osób po-
nadprzeciętnie zaangażowanych na rzecz dobra wspólnego. 

W 1992 r. założył Fundację im. Ojca Pio z siedzibą w Isteb-
nej w celu budowy domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
umysłowo. W tym celu przez ostatnie 15 lat prowadził zbiórkę 
środków, w większości pozyskanych od osób prywatnych oraz 
przeznaczył pod zamierzoną budowę znaczną część posiadanej 
przez siebie nieruchomości w Istebnej Andziołówce. W 1996 r. 
rozpoczął tam budowę domu, która została z powodzeniem i cał-
kowicie zakończona w roku ubiegłym. 

Obecnie, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
opieki specjalistycznej, Pan Antoni Michałek prowadzi intensyw-
ne starania o dobór właściwych kadr w celu uruchomienia i obsłu-
gi domu dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Zasięg działania 
domu, choć uwzglęnia szczególnie obszar powiatu cieszyńskiego, 
ma objąć jednak również inne tereny. Ponadto zamierzeniem i za-
daniem Fundacji im. Ojca Pio, którą Pan Michałek kieruje do dziś, 
jest inicjowanie budowy podobnych domów w całej Polsce. 

Jego szczególne zainteresowania i powołanie stały się przyczy-
ną, dla której już w latach 1956-59 podjął pracę wychowawcy w 
Domu Dziecka w Kończycach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim, a 
także pielęgniarza w szpitalu w Bielsku - Białej. Choć wydarzenia 
ostatniej wojny, a także czas uwięzienia, przesunęły w latach proces 
jego edukacji - ukończył studia stacjonarne na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, gdzie w 1964 r. uzyskał dyplom z � lozo� i ze 
specjalnością z zakresu psychologii. Następnie prowadził tam przez 
10 lat zajęcia ze studentami. Po studiach i rozpoczętej pracy nauko-
wej przez kilka lat pracował także w ośrodkach terapeutycznych. 

Wiele dobrych, ale także tych gorszych doświadczeń okazało 
się dodatkową kuźnią jego umiejętności i licznych walorów osobi-
stych, które tak umiejętnie spożytkował, szczególnie w ostatnich 
kilkunastu latach.

Informacja o Laureacie oraz zdjęcie - Serwis Informacyjny Powiatu Cieszyńskiego
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MIKOŁAJ
A. Jędrzejewska

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
Wszystkie dzieci na niego czekają
moc prezentów każdemu przyniesie
każde dziecko z prezentów się cieszy”

W dniu 6.XII.2007 r. w Jaworzynce - Centrum odbyło się spot-
kanie z Mikołajem dla małych dzieci ze wsi Jaworzynka.

Organizatorzy - nauczyciele oddziału 6-cio latków i rodzice 
dzieci 6-cio letnich serdecznie dziękują prezesowi OSP w Jawo-
rzynce za bezpłatne udostępnienie sali, dzięki czemu odbyła się ta 
coroczna uroczystość.

Podziękowanie również kierujemy kochanym mamusiom za 
pyszne wypieki i pomoc w organizacji tego spotkania.

Nauczyciele oddziału 6-cio latków

ABC – Słowniczek bioekologiczny
SAMOŻYWNOŚĆ - sposób odżywiania się charaktery-

styczny dla roślin, częściej bakterii i pro� tów, polegający na 
syntezie związków organicznych z prostych związków mine-
ralnych. Energia konieczna do tego procesu pochodzi z energii 
słonecznej (fotosynteza) lub z prostych związków organicz-
nych, nieorganicznych lub pierwiastków np. z metanu, siarko-
wodoru, jonów żelaza (chemosynteza). W związku z tym wy-
różnia się organizmy fotoautotro� czne i chemoautotro� czne. 

SAPROFITY - (roztocza, synonim liczby mnogiej; nie 
mylić z roztocze, z gr. sapros - zgniły) – to cudzożywne organi-
zmy pobierające energię z martwych szczątków organicznych, 
rozkładając ją do związków prostych. Są reprezentowane przez 
liczne drobnoustroje (bakterie, grzyby), a także rośliny wyższe 
(np. gnieźnik leśny). Czasami żyją w symbiozie z roślinami 
(mikoryza) i zwierzętami. Sapro� ty tworzą w ekosystemach 
wraz z innymi organizmami poziom tro� czny reducentów 
(przykładem mogą być tu liczne grupy promieniowców). Same 
są jednocześnie pożywieniem dla olbrzymiej liczby pro� tów. 
Dlatego też biorą udział w krążeniu materii w ekosystemach, a 
także w obiegu pierwiastków w całej biosferze (np. węgla, azo-
tu, wodoru, tlenu, siarki, fosforu i innych). Często spotykana 
wśród ludzi alergia na kurz to właściwie alergia na roztocza.

SEN - jest to stan czynnościowy ośrodkowego układu ner-
wowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie 
okołodobowym, podczas którego następuje całkowite znie-
sienie świadomości (por. świadomy sen) i bezruch. Sen cha-
rakteryzuje się ustępowaniem pod wpływem czynników ze-
wnętrznych (śpiączka). Przeciwieństwem stanu snu jest stan 
czuwania. Granica pomiędzy tymi stanami jest płynna u zwie-
rząt niższych (na przykład u żółwi).

SERCE - centralny narząd układu krwionośnego strunow-
ców i niektórych bezkręgowców. Zbudowany jest z tkanki mię-
śniowej poprzecznie prążkowanej sercowej. Zazwyczaj narząd 
ten otoczony jest osierdziem (pericardium). Jest to organ cen-
tralny układu krwionośnego, który za pomocą dwóch obiegów 
(mały i duży) odżywia cały organizm, odprowadza CO2 oraz 
szkodliwe produkty przemiany materii, utrzymuje ciepłotę cia-
ła. Składa się z czterech asymetrycznych części dwóch więk-
szych komór i dwóch przedsionków serca. Jest pompą ssąco 
- tłoczącą. Pomiędzy komorami a zastawkami znajdują się za-
stawki, które umożliwiają prawidłowy kierunek krążenia krwi.

Macierzonka

O TRASACH ROWEROWYCH
W "HADAMÓWCE"

Pensjonat "Hadamówka" w Istebnej gościł 5 grudnia br. uczest-
ników spotkania informacyjnego, którego gospodarzami byli Da-
nuta Rabin - Wójt Gminy Istebna oraz Petr Jałowiczor - Starosta 
Obec Bukovec - partner czeski projektu. Celem spotkania z udzia-
łem przedsiębiorców branży turystycznej było podsumowanie 
sezonu rowerowego 2007 w Gminie Istebna oraz sprawozdanie 
z dotychczasowej realizacji projektu "Produkt turystyki kwali� -
kowanej na polsko-czeskim pograniczu - utworzenie i promocja 
transgranicznych tras kolarstwa górskiego - etap l".

Głównym efektem realizacji projektu realizowanego w ramach 
Programu INTERREG IIIA Czechy - Polska Fundusz Mikropro-
jektów jest utworzenie 10 tras kolarstwa górskiego na obszarze 
gminy Istebna i pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Prace 
terenowe i wydawnicze zostały ukończone i dzięki współpracy z 
Wydawnictwem Kartogra� cznym "COMPASS" z Krakowa przy-
gotowano specjalne mapy, zawierające szczegółowy przebieg tras 
w terenie oraz rozbudowaną część opisową. Mapa z siatką GPS 
(nawigacji satelitarnej) zawiera opisy tras, pro� le wysokościowe, 
warianty tras i inne praktyczne informacje przydatne rowerzyście.

Dodatkowo na terenie całej gminy ustawione zostaną tablice z 
mapami tras rowerowych, które umożliwią turystom orientacje w 
terenie, a także korzystanie z ofert bazy noclegowej. Obiekty tury-
styczne, które biorą udział w pierwszej edycji "Rowerowej Karty 
Rabatowej" zostały na mapach specjalnie oznaczone, co ułatwi 
turystom ich wyszukanie i zakup noclegu czy wyżywienia. Mapa 
przekazywana jest nieodpłatnie wszystkim obiektom świadczącym 
usługi turystyczne rowerzystom na terenie gminy - po odbiór nale-
ży udać się do Punktu Informacji Turystycznej w Istebnej. Można 
tam również składać zamówienia na zakup tablicy informacyjnej 
zawierającej mapę Istebnej i pogranicza w celu zamieszczenia jej 
na przykład w recepcji, przy wejściu do obiektu. Dokonano rów-
nież analizy wprowadzenia "Rowerowej Karty Rabatowej" i zgod-
nie stwierdzono, że pomysł należy kontynuować, gdyż stanowi 
ciekawą i skuteczną formę promocji. W roku 2008 przygotowana 
zostanie druga "odświeżona" edycja, do której przystąpić mogą 
nowe zainteresowane obiekty świadczące usługi turystyczne.

Część druga spotkania miała charakter szkoleniowy, gdyż 
reprezentujący Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodar-
czych DELTA PARTNER z Cieszyna Bartosz Tyrna, przedsta-
wił możliwości � nansowania turystyki ze środków UE w latach 
2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego Priorytet III Turystyka. Na przykładzie pro-
jektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 zachęcał do 
przygotowywania dobrych, przemyślanych projektów i startowa-
nia w konkursach, których terminy planowane są w roku 2008. W 
ramach RPO można np. składać projekty w zakresie budowy lub 
modernizacji obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Ważne 
jest to, aby projekt był realny (zwłaszcza � nansowo) do realiza-
cji, ponieważ obowiązuje zasada refundacji kosztów poniesionych 
oraz gotowy do realizacji w dniu składania wniosku (ważny pro-
jekt, uzgodnienia i pozwolenie na budowę). Więcej praktycznych 
informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.sile-
sia-region.pl w podręczniku wdrażania, uszczegółowieniu i innych 
wytycznych RPO. Opracował:

Wiesław Legierski,
koordynator projektu "Trasy MTB"
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Czy wiesz, że
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
pracuje  na  rzecz Twojego  Zdrowia?

A skoro tak, to może i Ty włączysz się w jej działalność. Po 
prostu zadysponuj na zeznaniu podatkowym, aby Urząd Skarbowy 
przekazał 1% Twego podatku na konto Fundacji. Nic na tym nie 
stracisz. Po prostu 1% Twego podatku nie pójdzie do Warszawy a 
zostanie w Cieszynie. Podarowane przez Ciebie pieniądze zostaną 
wykorzystane na zakup sprzętu medycznego.

Mogą to zrobić wszyscy ci podatnicy, którzy rozliczają swe zo-
bowiązania podatkowe indywidualnie. Jeżeli Ty sam nie możesz, 
przekaż ten apel rodzinie, znajomym!

Tych z Państwa, którym sytuacja materialna na to pozwala, pro-
simy dodatkowo o zasilanie konta Fundacji darowiznami indywidu-
alnymi.

Te można odpisać od dochodu (do 6% dochodu). Darowizna po-
mniejszy Wasz dochód i od tyle mniejszej kwoty zapłacicie podatek. 
Jeżeli rozliczacie się np. wg 30% stopy podatkowej, darując 100 zło-
tych Fundacji uszczuplacie swe zasoby o 70 złotych.

Darowiznę możecie Państwo wpłacić na rachunek w PKO BP nr:
97 1020 1390 0000 6602 0019 0280
lub w Ban ku Spółdzielczym w Sko czowie nr:
14 8126 0007 0044 7397 2000 0010.
Na to konto można też dokonywać wpłat w oddziałach i punk-

tach kasowych BS w Brennej, Chybiu, Cieszynie, Dębowcu, Gole-
szowie, Górkach Wielkich, Hażlachu, Istebnej, Jaworzynce, Konia-
kowie, Nierodzimiu, Pruchnej, Strumieniu, Ustroniu i Wiśle.

Szczegóły o dotychczasowych osiągnięciach Fundacji są dostęp-
ne na naszej stronie: www.fundacja.netus.pl

O Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
Lata ostatnie są okresem niezwykłego rozwoju techniki. Mamy 

ambicję, aby dorównywać bogatym krajom Zachodu postępem w 
różnych dziedzinach, a przecież najważniejszą z nich jest ta, która 
służy choremu człowiekowi, medycyna. Staje się ona coraz droższa 
i niedostatek � nansów naszego Państwa nie pozwala na wdrażanie u 
nas w Cieszynie wszystkich ważnych jej osiągnięć. Dlatego pojawiła 
się myśl, że sami sobie powinniśmy pomagać. l tak w r. 1991 pewne 
cieszyńskie instytucje i osoby prywatne założyły Fundację Zdrowia 
Śląska Cieszyńskiego. Były to Para� a Ewangelicko-Augsburska 
w Cieszynie, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Polifarb-Cieszyn, 
Spedpol, Fabryka Nakryć Stołowych „Polwid” oraz dwóch obywa-
teli miasta Cieszyna, Paweł Witała i ówczesny dyrektor ZOZu. W 
marcu r. 2005 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicz-
nego.

Władzami Fundacji są Zarząd i kontrolująca jego pracę Rada 
Fundacji. Pierwszym prezesem Zarządu był Bronisław Roik, aktu-
alnie funkcję tę pełni Stanisław Hławiczka, Członkami Zarządu są 
Bernard Andrzejewski, Mieczysław Smugała, lnez Scherle, Barbara 
Karnas, Henryk Jasiński i Maciej Krzanowski. Wszyscy wymienieni 
pełnią swe funkcje społecznie. Biuro Fundacji mieści się w Cieszy-
nie, ul. Bielska 8 i jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach od 7.30 do 13.00,  tel. 033 85 205 11, wewn. 291.

W czasie już 16 lat trwającej działalności Fundacja pozyskała od 
swych sponsorów jak też z prowadzonej działalności gospodarczej 
(tj. z wybudowanego z własnych środków parkingu), kwotę ponad 
5 milionów złotych. Gdyby ją przeliczyć wg zmieniającej się w tym 
okresie wartości złotówki na dolary, stanowiła by sumę ponad 2 mi-
liony dolarów. 

Obecność Polski w Unii Europejskiej otwiera przed Fundacją 
możliwości bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych środ-
ków. Dotacja unijna na zakup sprzętu medycznego może bowiem 

tylko wtedy być udzielona, gdy petent też swoje środki wyłoży. Na 
ostatnio zakupiony przez cieszyński ZOZ nowoczesny aparat rtg 
kosztujący 978 tys. zł strona polska dała 25%, resztę Unia. Czyli 
Wasza szczodrość, Szanowni Państwo, będzie pomnażana.

Głównymi sponsorami Fundacji są pracownicy kilkudziesięciu 
zakładów pracy. Podpisali swego czasu deklaracje zgody na od-
prowadzanie na jej konto ułamka swych poborów. To oni sprawili 
i sprawiają, że szpitale cieszyńskie mogą leczyć lepiej i nowocze-
śniej, niż by to się działo bez ich pomocy. Powinien myśleć o nich 
z wdzięcznością każdy z nas, gdy będąc pacjentem w cieszyńskich 
szpitalach korzysta z nowoczesnej diagnostyki tomogra� cznej, ul-
trasonogra� cznej, endosko-powej itp.  Nasze marzenie, to zakup 
rezonansu magnetycznego. Długo by wymieniać zakupy dokona-
ne dzięki środkom Fundacji. W biurze Fundacji możecie Państwo 
oglądnąć album obrazujący jej dokonania. Proszę wstąpić, będziecie 
zdumieni ich rozmiarem.

Rubryki, w których należy w formularzu PIT umieścić stosowne 
dyspozycje, zależą od jego numeru. I tak...

jeżeli wypełniasz druk PIT 28
w pozycji 136 wpisz: Fundacja Zdrowia
   Śląska Cieszyńskiego,
   ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 137 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 138 wpisz: kwotę będącą 1%
   Twego podatku

jeżeli wypełniasz druk PIT 36
w pozycji 312 wpisz: Fundacja Zdrowia
   Śląska Cieszyńskiego,
   ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 313 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 314 wpisz: kwotę będącą 1%
   Twego podatku

jeżeli wypełniasz druk PIT 36 L
w pozycji 102 wpisz: Fundacja Zdrowia
   Śląska Cieszyńskiego,
   ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 103 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 104 wpisz: kwotę będąca 1%
   Twego podatku

jeżeli wypełniasz druk PIT 37
w pozycji 124 wpisz: Fundacja Zdrowia
   Śląska Cieszyńskiego,
   ul. Bielska 4, Cieszyn
w pozycji 125 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji  126 wpisz: kwotę będącą 1%
   Twego podatku

jeżeli wypełniasz PIT 38
w pozycji 60 wpisz: Fundacja Zdrowia
   Śląska Cieszyńskiego,
   ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 61 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 62 wpisz: kwotę będącą 1%
   Twego podatku

Uwaga... nie jest konieczne wpisywanie nr konta Fundacji, zna 
je Urząd Skarbowy.

Z wyrazami poważania i życzeniami pomyślności w roku 2008
Maciej Krzanowski, V-Prezes

Apel Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
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SPOTKANIE AUTORSKIE 
MAŁGORZATY KIEREŚ

11 grudnia 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury z Istebnej miało 
miejsce spotkanie autorskie Małgorzaty Kiereś, etnografa, badacza i do-
kumentalisty kultury Śląska Cieszyńskiego, dyr. Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle, na którym zaprezentowała swoją najnowszą książkę zatytuło-
waną: „Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych reli-
gijnie na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Opis etnogra� czny.

Autorka zaprosiła na spotkanie władze gminy Istebna, osoby 
związane z kulturą ludową naszej Trójwsi, informatorów, którzy 
udzielili jej informacji o dawnych zwyczajach obrzędach, pracow-
ników GOK, przyjaciół i miłośników regionu.

Jak powiedziała autorka, książka powstała w oparciu o własne 
życiowe obserwacje, wieloletnie badania terenowe prowadzone tra-
dycyjną metodą etnogra� czną i wywiady. Jest wspaniała opowie-
ścią o bogactwie dorocznej obrzędowości beskidzkich górali żyją-
cych od kilku wieków w społecznościach zróżnicowanych religijnie 
na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

Jest też doskonałym źródłem wiedzy dla edukacji regionalnej, 
nauczycieli i instruktorów zespołów regionalnych, którzy w kontak-
cie z dziećmi i młodzieżą przedłużają żywot tradycji. 

Książka ta przybliża obraz dorocznej obrzędowości beskidzkich 
górali, jej wielkie bogactwo, coraz bardziej ulęgającej zapomnieniu.

Zawiera teksty i nuty pieśni kościelnych i ludowych, archaicz-
nych powinszowań, życzeń, opowiastek oraz wiele fotogra� i.

Publikacja składa się z 5 części - od zimowego odpoczynku i 
świętowania od św. Marcina po Trzech Króli, lutowych świętych, 
poprzez obrzędy i zwyczaje od środy popielcowej, witanie wiosny, 
Zmartwychwstanie Chrystusa, do letniego przesilenia- od św. Jana 
do św. Michała aż po obrzędy związane z przygotowaniem do zimy, 
do św. Marcina oraz wspomnienia Zmarłych.

Książka spełnia kryteria naukowości ale napisana została w sposób 
popularny i jest zrozumiała dla wszystkich miłośników kultury ludowej.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał egzemplarz tej książki, 
która liczy 248 stron.

Uczestnicy spotkania dzielili się wspomnieniami ze swojej mło-
dości, które przywoływały karty tej książki. Złożyli serdeczne po-
dziękowania autorce za wieloletnią pracę dokumentującą zwyczaje, 
obrzędy i codzienne życie naszych przodków. 

Do podziękowań i gratulacji przyłącza się uczestniczka spotkania.
Krystyna Rucka

Wydawnictwo zostało s� nansowane przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Cieszy-
nie i Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach. Wydawcą jest 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

KONCERTY KOLĘD 
I PASTORAŁEK W WYKONANIU 

ZESPOŁU „ISTEBNA”
Świąteczne koncerty kolędowe w wykonaniu Zespołu Regio-

nalnego „Istebna” przyciągnęły tłumy osób do kościołów w Istebnej 
(25 grudnia 2007) i na Stecówce (30 grudnia 2007). 

Istebniańskie pastorałki oraz tradycyjne kolędy, zaaranżowane 
w różnoraki sposób z wykorzystaniem wielu instrumentów spotkały 
się z ciepłym przyjęciem słuchaczy. Zaś ubrany w tradycyjne ob-
rusy i gunie zespół mógł po raz kolejny zaprezentować się przed 
własną, wymagającą publicznością. 

Zdjęcia z koncertów znajdują się na stronie www.ug.istebna.pl
Przy okazji kierownictwo i członkowie Zespołu „Istebna” bar-

dzo serdecznie dziękują za wsparcie � nansowe, jakiego poprzez 
dobrowolną o� arę udzielili im para� anie i zebrani goście podczas 
koncertów w tych dwóch kościołach. T. Papierzyński

POWSTAJE CENTRUM  KSZTAŁCENIA
W RAMACH PROJEKTU

„WIOSKA INTERNETOWA”
w Koniakowie...
Wkrótce w Bibliotece w Koniakowie zostanie otwarte Cen-

trum Kształcenia w ramach projektu „Wioska internetowa 
- kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Projekt jest 
� nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa w ramach Działania 2. l a SPO RZL jako efekt współpra-
cy Fundacji RAPZ oraz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego 
Optoland S.A.

Centrum Kształcenia jest placówką o charakterze oświato-
wym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w for-
mie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wie-
dzy i kwali� kacji.

Każde Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone 
w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz tzw. biblio-
teczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów eduka-
cyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy). Stwarza również 
możliwość nieodpłatnego dostępu do platformy e-leamigowej, 
dzięki której będzie można odbyć szkolenia: z podstaw przedsię-
biorczości, sposobów poszukiwania pracy, opracowywania Biznes 
Planu, obsługi pakietu Word i Excel, obsługi internetu oraz nauki 
języków - angielskiego i niemieckiego, dla początkujących i śred-
niozaawansowanych.

Z pakietu oferowanych w każdym Centrum usług może sko-
rzystać każda osoba zamieszkująca tereny wiejskie, zainteresowa-
na zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy.

Korzystanie z Centrum Kształcenia jest nieodpłatne. Cen-
trum będzie czynne codziennie. Zapraszamy do odwiedzania 
tych nowoczesnych placówek oświatowych i korzystania z za-
sobów Centrum.

Bliższe informacje zostaną zamieszczone w następnym numerze.
Maria Probosz

* * *
... i w Jaworzynce
Od 10 lutego 2008 roku przy Bibliotece Publicznej Filii w Ja-

worzynce powstanie Centrum Kształcenia na odległość na Wsiach. 
Konsorcjum Projektu stanowią: Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go, Praktycznego w Zielonej Górze - lider, 4 system Polska, ECO-
RYS Polska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo. Głównym celem projektu jest promo-
wanie idei kształcenia przez cale życie uczestniczenie w kursach 
e- learningowych, jakie będą dostępne w centrach. Centrum wypo-
sażony będzie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. 

Ponadto będzie sprzęt wraz z oprogramowanie dla osób 
niepełnosprawnych z możliwością wypożyczenia do domu. Ma 
to na celu aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców nie-
pełnosprawnych poprzez merytoryczne wsparcie i udostępniane 
narzędzia do nauki. Dostępne szkolenia to bardzo szeroka tema-
tyka, o czym będziemy informować. Każde szkolenie dokumento-
wane jest zaświadczeniem.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców Trójwsi.

Bliższe informacje pod nr telefonu (033) 8556389.

Joanna Kohut
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NASI MŁODZI GÓRALE W TVP2
Z inicjatywy Działu Promocji Urzędu Gminy Istebna w dniu 

19 grudnia w ramach programu „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2 
wystąpili młodzi mieszkańcy naszej gminy, którzy przygotowy-
wali nasze wigilijne potrawy regionalne. 

Ofertę kulinarną oraz nasze walory turystyczne przedstawili 
Aneta Legierska, Janko Macoszek i Józef Łupieżowiec. 

W trakcie programu przygotowywali m.in. bryjym, słodkóm 
kapustym z ziymniokami, grzybulym, groch ze śliwkami i mocia-
ninym. 

J. Kohut

Państwu Annie i Pawłowi Ruckim oraz rodzinie 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci matki i teściowej

śp. Ewy Czepczor
składają Wójt Gminy i Rada Gminy Istebna

CHARYTATYWNY KONCERT
KOLĘD W KOŚCIELE

EWANGELICKIM W ISTEBNEJ
Koncert odbędzie się 20 stycznia (niedziela)

o godz. 16.00

W programie wystąpią:
- „Mała Jetelinka" i „Mali Zgrapianie" z Jaworzynki
- Zespół „Szalom"
- Zespół „Post Scriptum"
Gościnnie wystąpią dzieci ze świetlicy terapeutycznej 
z Istebnej.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU
VIII ZAWODÓW FURMANÓW"

Istebna 2008
Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i nie-
bezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był promocją na-
szej gminy.
l. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym ( para koni). Or-
ganizator zapewnia sanie.
- Przejazd do drewna stosowego
Załadunek drewna stosowego l mp ( około 500 kg drewna świer-
kowego )
Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka
Rozładunek drewna
W całej tej konkurencji liczy się czas.
(3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód )
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)
Konie pchają drewno dłużycowe, które ( suche drewno świer-
kowe)
W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu mię-
dzy drzewkami.
(3 sekundy karne za wywrócenie drzewka)
3. Siła uciągu (jeden koń )
Konkurencja ta ma na celu sprawdzić kondycję � zyczną konia i 
umiejętność furmana.
- Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów w ciągu l mi-
nuty.
- Koń będzie ciągnął drewno o masie około 2 kubików ( około 
1300 kg drewna świerkowego)
UWAGA!!!
Podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywają się 
zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów i bicia 
konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią gar-
deroby. Będzie to karalne punktami karnymi, a nawet wyklu-
czeniem z zawodów. Opuszczenie terenu, na którym odbywają 
się zawody jest automatycznym wykluczeniem z zawodów..
W zawodach biorą udział wyłącznie konie pociągowe pracują-
ce w lasach. Zawody odbywają się na terenie łąki o powierzch-
ni około 70 arów - jest to teren płaski.

PLANOWANE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY 

IMPREZY NA ROK 2008 

STYCZEŃ
1. Zawody furmanów - 19.01
LUTY
1. Wystawa  rzeźby Grzegorza Michałka z Koniakowa -  25.02
MARZEC
1. Otwarty dzień makijażu. Avon Cosmetic Polska. Spotkania z 
Okazji Dnia Kobiet - 07.03 godz. 1530
2. Konkurs gwarowy „Nasióm Rzecióm - 31.03 godz. 900
KWIECIEŃ
1. Prelekcje dla Przedszkoli 3 dni (22.04, 23.04, 24.04)
2. Dzień regionalny w Szkołach Podstawowych 6 dni (09. – 11.04 
szkoły podst., 15.04 – gimnazjum)
3. Wystawa Jana Wałacha 29.04 – 15.06
MAJ
1. Majówka z Wisłą  03.05
2. Wystawa z Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony Konarzew-
skiej 15.05 – 30.06
3. Regionalny Konkurs Kulinarny 28.05
4. Wycieczki krajoznawcze po Trójwsi 10.05
5. Wystawa Janiny Ożgi-Hołdy  „Indianie” 30.05 – 30.06
CZERWIEC
1. Dzień Dziecka 01.06
2. Wystawa Twórczości Ludowej 20.06 – 07.09
3. Wystawa Eugeniusza Białasa 11.07 – 07.09
4. Piknik Leśny 28.06
LIPIEC
1. Dyskoteki pod skocznią w każdą sobotę
2. XII Dni Istebnej 05.07, 06.07
3. Festyn pod Skocznią Istebna-Bukovec 23.07
4. Festyn w Bukovcu Istebna-Bukovec 30.07
SIERPIEŃ
1. XIV Festyn Istebniański 26.08., 27.08
2. Rajd Łunochodów 16.08
3. Dyskoteki w pozostałe weeekendy
WRZESIEŃ
1. Dożynki Gminne 
2. Wystawa Jana Kocyana i Wiktora Buczka 04.09 – 31.10
PAŹDZIERNIK
1. Wystawa „Wspomnienie muzykantów z Trójwsi” 02.10 – 30.11 
GRUDZIEŃ
1. Przegląd Grup Kolędniczych 16.12
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SPORT SPORT SPORT SPORTPAWEŁ KULIK
LAUREATEM

MIĘDZYREGIONALNEGO
KONKURSU 

“EUROPA – NASZ DOM”
W dniu 9 maja 2007 roku Książnica 

Beskidzka–Punkt Informacyjny Europe 
Direct w Bielsku-Białej wraz z punktami 
sieci informacyjnej EUROPE DIRECT 
w Szolnok (Węgry) i Żylinie (Słowacja) 
ogłosiła konkurs „Europa – nasz dom”. 
Konkurs adresowany był do uczniów 
szkół gimnazjalnych i średnich z tych 
trzech regionów.

Zadaniem uczestników było przygo-
towanie prezentacji miasta i regionu po-
chodzenia z uwzględnieniem: rysu histo-
rycznego, atrakcji turystycznych, zabyt-
ków oraz europejskiego wymiaru (człon-
kostwo w Unii Europejskiej, współpraca 
miast partnerskich), mile widziane były 
też przykłady działań fi nansowanych z 
funduszy unijnych.

Prezentację należało wykonać w formie 
ilustrowanego przewodnika w wersji elek-
tronicznej (od 8 do 16 stron A4) lub prezen-
tacji multimedialnej (od 15 do 20 slajdów).

W polskiej edycji konkursu „Europa 
nasz dom” organizowanego pod patro-
natem biur poselskich deputowanych do 
Parlamentu Europejskiego z poszczegól-
nych regionów wzięło udział 55 uczniów 
ze szkół gimnazjalnych i średnich, znaj-
dujących się na terenie powiatów: biel-
skiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Ofi -
cjalne ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród miało miejsce 11 grudnia 2007 w 
sali odczytowej Książnicy Beskidzkiej w 
Bielsku-Białej.

Laureatem konkursu został uczeń 
drugiej klasy Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej – Paweł Kulik. Jego 
prezentacja, ukazująca walory kulturowe 
i turystyczne regionu istebniańskiego, a 
także sposoby wykorzystania funduszy 
unijnych w naszej gminie, uplasowała się 
na drugim miejscu. Paweł odebrał  jako 
nagrodę cyfrowy aparat fotografi czny i 
dyplom gratulacyjny. Warto podkreślić 
samodzielność jego pracy i walory este-
tyczne oraz poznawcze  stworzonej przez 
niego prezentacji. Pawłowi serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji o konkursie a tak-
że działalności informacyjnej i doradczej 
Europe-Direct znaleźć można na stronie: 
www.europe-direct.bielsko.pl

 Andrzej Suszka

KONIAKÓW NAJLEPSZY W TURNIEJU  TRAMPKARZY
Zwycięstwem drużyny Koniakowa zakończył się rozegrany 9 grudnia w hali 

Gimnazjum w Istebnej Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o „Puchar 
Wójta Gminy Istebna”.

W imprezie wzięły udział 4 drużyny, które grały systemem „każdy z każdym”. Oprócz 
złożonych z trampkarzy KP Trójwieś drużyn Koniakowa i Istebnej grały zespoły Beskidu 
Skoczów i ŚK Ćierne ze Słowacji.

Drużyna Koniakowa jako jedyna wygrała wszystkie mecze i zasłużenie odebrała 
puchar dla najlepszej ekipy turnieju. Poziom turnieju był bardzo wysoki a co najważniejsze 
gra toczyła się w duchu fair - play.

Królem Strzelców został zdecydowanie Grzegorz Golik z Koniakowa, który 
zdobył 11 bramek w tym wszystkie 5 goli w decydującym o pierwszym miejscu meczu 
ze Skoczowem. Najlepszym bramkarzem został wybrany Dawid Zelek z Istebnej a 
najlepszym zawodnikiem turnieju opiekunowie drużyn uznali Frederika Tatarkę z ŚK 
Ćierne. 

Komplet wyników: 
Koniaków - Istebna 5:3
Skoczów - Ćierne 3:1
Skoczów - Istebna 3:2
Koniaków - Ćierne 3:2
Ćierne - Istebna 2:1
Koniakow - Skoczów 5:2

Tabela:

1. Koniaków
2. Skoczów
3. Ćierne
4. Istebna

                                                                                           
J. Kohut

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Wysoki poziom sportowy i gra fair – play charakteryzowały Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o „Puchar Wójta Gminy Istebna”, który rozegrany został w hali Gimnazjum 
w Istebnej w dniu 15 grudnia 2007 roku. 
Zwyciężyła drużyna Beskidka dzięki wygranej w bezpośrednim meczu z Siłą 
Jasnowice. Organizatorem Turnieju był Urząd Gminy Istebna.

Wyniki:
Istebna Centrum - Kubalonka - 5:0
Siła Jasnowice - OSP Koniaków - 4:0
Beskidek - Pensjonat Groń - 3:2
Istebna Centrum - OSP Koniaków - 2:0
Beskidek - Kubalonka - 5:0
Siła Jasnowice - Pensjonat Groń - 2:1
OSP Koniaków - Kubalonka - 4:0
Pensjonat Groń - Istebna Centrum - 2:0
Beskidek - Siła Jasnowice - 3:2
Pensjonat Groń - OSP Koniaków - 4:1
Istebna Centrum - Beskidek - 1:0
Siła Jasnowice - Kubalonka - 6:1
Beskidek - OSP Koniaków - 1:0
Pensjonat Groń - Kubalonka - 5:3
Siła Jasnowice - Istebna Centrum - 4:3

Tabela (kolejno miejsce, nazwa 
drużyny, punkty, bramki):

1. Beskidek  - 12 - 12:5
2. Siła Jasnowice  - 12 - 18:8
3. Pensjonat Groń  - 9 - 14:9
4. Istebna Centrum  -  9 - 11:6
5. OSP Koniaków  - 3 - 5:10
6. Kubalonka  - 0 - 4:26

Uwaga: W przypadku równej ilości 
punktów o kolejności decydował wynik 
bezpośredniego meczu.

Fotogaleria – na stronie www.
ug.istebna.pl

Wyróżnienia indywidualne:
Król Strzelców: Tomasz Zelek (Siła Jasnowice) - 11 bramek

Najlepszy Zawodnik: Mirosław Łacek (Beskidek)

Najlepszy Bramkarz: Marcin Bap (Siła Jasnowice)

J. Kohut
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PIERWSZE SUKCESY BIEGACZY
NARCIARSKICH

MARIUSZ MICHAŁEK 
TRZECIM BIEGACZEM W POLSCE

W 2007 ROKU!
Kłopoty z aurą - brak śniegu - sprawiają, że z dużymi proble-

mami rusza sezon biegów narciarskich. Mimo to nasi zawodnicy 
odnieśli już pierwsze sukcesy. 

Mariusz Michałek zajął drugie miejsce w biegu na 15 km 
techniką dowolną podczas 12. Wielkiej Nagrody Jilemnic - za-
wodów FIS w biegach narciarskich, które odbyły się 22 grudnia 
2007 w czeskiej miejscowości Horní Mísečky. Ten sukces oraz 
wysokie miejsca w poprzednio rozegranych zawodach sprawi-
ły, że nasz zawodnik (aktualnie reprezentujący barwy AZS AWF 
Katowice) zdobył ilość punktów wystarczającą do tego, aby 
startować w zawodach Pucharu Świata. Jeśli to nastąpi będzie to 
historyczny, bo pierwszy udział zawodnika z terenu Trójwsi w 
najważniejszym cyklu biegów narciarskich. 

Warto dodać, że Mariusz odniósł duży sukces również na 
innym polu. W organizowanym przez prestiżowy portal www.
biegi-narciarskie.yoyo.pl Plebiscycie na Najlepszych Biegaczy 
2007 nasz młody biegacz dotarł aż do pół� nału, gdzie w głoso-
waniu kibiców tylko jednym głosem przegrał z Januszem Krę-
żelokiem i w pojedynku o 3 miejsce zmierzył się z Maciejem 
Kreczmerem. Walka na głosy kibiców okazała się dla Mariusza 
zwycięska. Wygrywając z Kreczmerem zajął w Plebiscycie trze-
cie miejsce tuż za Justyną Kowalczyk i Januszem Krężelokiem!

Dobrze zaprezentowali się nasi biegacze na rozegranej w 
przedostatnim dniu 2007 roku w Mostach (Czechy) imprezie 
„Sport dla wszystkich”.

Zawodnicy naszych klubów narciarskich pięć razy stanęli na 
podium zawodów. Drugie miejsce w swoich kategoriach wywal-
czyli Karolina Gazurek (MKS Istebna) i Magdalena Micha-
łek (NKS Trójwieś Beskidzka) natomiast Katarzyna Kawulok 
(MKS Istebna), Aggeusz Czepczor (NKS Trójwieś Beskidzka) i 
Rafał Matuszny (UKS Gimnazjum Istebna) ukończyli imprezę 
na trzecim miejscu. Kilku innych naszych biegaczy zajęło miej-
sca w pierwszej dziesiątce.

J. Kohut

XXXIII MIĘDZYNARODOWY
 BIEG NARCIARSKI

„O ISTEBNIAŃSKI BRUCLIK"

Termin - 27 stycznia 2008r. (niedziela)
Miejsce-trasy biegowe COS w Istebnej - Kubalonce

VIII Mistrzostwa Polski Górników
Mistrzostwa Polski Lekarzy

  KATEGORIE WIEKOWE
   Klasy / Wiek          Dystans      Planowany start     Roczniki

Młodzież szkolna

 I-II 500 m 9.30 1998-1999
 III-IV              1000 m 9.40 1996-1997
 V- VI 2500 m 10.00 1994-1995

Rozdanie nagród dla dzieci i młodzieży
Kobiety

 17-19 lat 5 km  11.00 1988-1990
 20-35 lat 5 km  11.00 1973-1987
 Powyżej 35 lat 5 km  11.00 1972 i starsze

Mężczyźni
Powyżej 60 lat  5 km  11.20  1947 i starsi
 40-49 lat  10 km  11.30  1958-1967
 50-59 lat  10 km  11.30  1948-1957
 17-19 lat  15 km  12.00  1988-1990
 20-29 lat  15 km  12.00 1978-1987
 30-39 lat  15 km  12.00  1968-1977

Rozdanie nagród - godz. 13.30
W ramach organizowanych zawodów zostaną rozegrane VIII 

Mistrzostwa Polski Górników w pięciu kategoriach wiekowych, 
oraz Mistrzostwa Polski Lekarzy

Od 20 do 29 lat, od 30 do 39 lat, od 40 do 49 lat, od 50 do 59 
lat i powyżej 60 lat. Nagrody funduje Z.Z.G. w Polsce.

REGULAMIN ZAWODÓW:
Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczynać się 

będą na godzinę przed startem, a kończyć 30 minut przed startem 
danej grupy. Przy zapisach zawodnik powinien okazać dowód toż-
samości oraz aktualne badanie lekarskie. Obowiązuje wpisowe 10 
zł lub 100 koron od dorosłych - dzieci bezpłatnie - opłata zawiera 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W biegu obowiązuje styl klasyczny.
Bieg rozpocznie się ze startu wspólnego dla poszczególnych 

grup. W imprezie mogą startować zawodnicy czynni - zrzeszeni w 
klubach, towarzystwach zarówno zarówno kraju jak i za granicą - 
oraz osoby indywidualne, traktujące udział w biegu jako zabawę.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzy-
mują puchary rzeczowe oraz dyplomy. Nagroda główna „Isteb-
niański Bruclik" zostanie wręczona dodatkowo zwycięzcy biegu 
głównego mężczyzn na 15 km. Sprawy nie ujęte w regulaminie 
oraz jego interpretacja należ będą do Komitetu Organizacyjnego.

Zawody zostaną przeprowadzone z regulaminem PZN.
Informacji udziela Urząd Gminy w Istebnej tel. 033 855 61 58.
Komitet organizacyjny XXXII Międzynarodowego Biegu Nar-

ciarskiego „O Istebniański Bruclik", serdecznie zaprasza wszyst-
kich miłośników czynnego wypoczynku oraz kibiców do wzięcia 
udziału w imprezie. Szczegóły dotyczące biegu można znaleźć na 
stronie www.ug.istebna.pl

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

Mariusz Michałek (20 lat)– zawodnik AZS AWF Katowice / 
NKS Trójwieś Beskidzka 

Osiągnięcia sportowe w sezonie zimowym 2006/2007
  
1. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych – 
Małopolska 2007
      Złoty medal w biegu na 10 km stylem dowolnym F
      Złoty medal w biegu łączonym  10 km Cl + 10 km F
2. Mistrz Polski Seniorów w biegu na 30 km stylem dowolnym F
3. Mistrz Polski Juniorów w biegu na 30 km stylem dowolnym F
4. Mistrz Polski Juniorów w biegu na 10 km stylem klasycznym Cl

Osiągnięcia sportowe w sezonie zimowym 2007/2008  
1. Horni Misecky - FIS Slavic Cup „12 rocnik Velke ceny Jilemni-
ce” - drugie miejsce w biegu na 15km techniką dowolną 
2. St. Ulrich am Pillersee 4 edycja FIS OPA Continental Cup w bie-
gach - 10 miejsce w biegu techniką dowolną mężczyzn na 10 km.

Kazimierz Kilian
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SPORT SPORT SPORT

Z  O S T A T N I E J  C H W I L I !

ISTEBNA NAJLEPSZA
W HALOWYM TURNIEJU GRONI

Drużyna Istebnej wygrała I Wielki Halowy Turniej Groni 
o „Puchar Prezesa Siły Jasnowice”, który został rozegrany 
6 stycznia w hali Gimnazjum w Istebnej. Drugie miejsce za-
jęła Siła Jasnowice, trzecie Jaworzynka a czwarte Koniaków.
Impreza była znakomicie zorganizowana, stała na wysokim 
poziomie sportowym i przebiegała w bardzo dobrej, sportowej 
atmosferze.

Więcej o imprezie w następnym numerze „Naszej Trójwsi”

DOBRY WYSTĘP KOSZYKARZY
Z GIMNAZJUM

Gimnazjaliści z Wisły, Istebnej oraz Ustronia spotkali 
się sobotę 8 grudnia w Ośrodku Sportowym „Start” w Wi-
śle, aby powalczyć o „Puchar Dyrektora „ na I Turnieju 
Gimnazjów w Koszykówce. 

Turniej rozpoczął się o 8.30. Do zawodów zgłosiło się po 
4 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców. W toku rozgry-
wek drużyny rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym”. 
Ostatni „� nałowy” mecz chłopców zakończył koszykarskie 
boje o godzinie 14. 

Organizator zadbał o oprawę muzyczną oraz posiłki i napo-
je dla uczestników.

Znakomicie zaprezentowała się drużyna chłopców z Isteb-
nej wygrywając wszystkie mecze. Na drugim miejscu znalazła 
się drużyna „ALL Star Team” składającą się z chłopców z klas 
trzecich gimnazjum z Wisły i z Ustronia. Bój o trzecie miejsce 
stoczyły drużyny :”Mirek Team” czyli chłopcy z klas drugich 
wiślańskiego gimnazjum oraz ”Biała Gwiazda” składająca się 
z najmłodszych koszykarzy z klasy pierwszej sportowej  wi-
ślańskiego gimnazjum.

Dramatyczne rozstrzygnięcie miało miejsce u dziewcząt, 
gdzie Istebna oraz Atomówki (dziewczęta z klas 2 i 3 z Wisły) 
miały po dwa wygrane mecze, a w bezpośredniej konfrontacji 
był remis. O zwycięstwie Wisły zadecydowały mocne nerwy i 
celne rzuty osobiste. Miejsce trzecie i czwarte wśród dziewcząt 
zajęły kolejno: Dzikie Koty czyli dziewczyny z I klasy sporto-
wej oraz Zozolki.

W turnieju nagrodzeni zostali również Najlepsi gracze: Ma-
teusz Michałek z Gimnazjum w Istebnej oraz Miriam Chraści-
na z drużyny „Atomówek”.

Turniej zorganizował Dyrektor OS „Start” w Wiśle, któ-
ry uczestniczył w nim również jako komentator wspierając 
młodzież w sportowych zmaganiach. Rozdając puchary na 
zakończenie imprezy dyrektor Robert Dłużniak podkreślił za-
angażowanie i wolę walki młodych koszykarzy i zaprosił na 
kolejne sportowe imprezy. 

Michał Nosowicz

21 stycznia Dzień Babci

22 stycznia Dzień Dziadka

Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
Przypilnują dziś porządku.

Ref.  Dzisiaj wszystkie smutki precz,
 Święto dziadków ważna rzecz.
 Dużo zdrowia w każdy dzień,
 Wasze wnuki życzą wam.
 Wasze wnuki życzą wam.

W kuchni błyszczą już talerze,
Wnuczka babci bluzkę pierze.
Wnuczek już podaje kapcie -
Bardzo kocha swoją babcię.

* * *

Kochamy nasze babcie i dziadków też kochamy.
W Dniu Babci i w Dniu Dziadka,
Życzenia Wam składamy.
Niech każdy Wasz dzień,
Słonko zaznaczy,
Błyskiem radości, w domu i w pracy.
I żeby oczy Wasze,
Były jak teraz, zawsze szczęśliwe.
By biały gołąb latał nad Wami,
I wszystkie troski,
Rozwiewał skrzydłami.
Te życzenia Wam składają,
Wszystkie tu zebrane dzieci!

Foto: Jacek Kohut
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FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT

* AKCESORIA MEBLOWE

* KUCHNIE, SZAFY I INNE

* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

WISŁA  ul. Kopydło 83
Tel. 855 33 67 http: // www.heban.org

, OKNA
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

PILARKI ,  KOSY,
£AÑCUCHY,  OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK -  RATY, 
SERWIS

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

Producent  kominków  „TYTUS”       
tel./fax 033 854 33 27    www.kominki-tytus.pl
Salon  43-450 Ustroń, Rynek 6        
czynne: pn-pt od 8:30 do 17:00  sob. Od 10:00 do 13:00
Oferujemy:
-  tradycyjne piece kuchenne na węgiel i drewno,
- kominki kaflowe i marmurowe.
- piece wolno stojące ( tzw. Kozy),  
- wkłady grzewcze żeliwne i stalowe,   
- wkłady z płaszczem wodnym,   
- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
- systemy kominowe ze stali nierdzewnej.
 - ZAPRASZAMY do zwiedzania
ekspozycji w Ustroniu przy ul. Katowickiej 150
(stacja benzynowa GREWLING)

Piece od

620zł !!

770 900

 
 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZĘTA DOMOWE
- FIRMY - pełny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ŻYCIE TYP „P” PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZĄD GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Gabinet prywatny „SYNAPSA”
Lekarz neurolog Ewa Przywara

Przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie
w każdą sobotę od 9.00 do 11.00

Bóle i zawroty głowy, choroby kręgosłupa,
depresje, nerwice

Tel. kom. 605 179 398

TANIE UBEZPIECZENIE
KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM
UBEZPIECZENIOWYCH

Kajzar
Ponieważ jesteśmy Twoim nowym sąsiadem 
chcemy się przedstawić!
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego 
sklepu Kajzar w Istebnej!!!
Oferujemy szeroki asortyment nici tureckich w 
atrakcyjnych cenach
  Duże nici tylko 9 zł 
  Małe nici tylko 3 zł 
  Obrusik tylko 10 zł
Zapraszamy do naszego sklepu Istebna 44 (były 
kantor). Dla stałych klientów oferujemy zniżki i 
dowóz gratis.
Tel. 609 777 693  www.kajzar.pl
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