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Babci i Dziadl,a 
kiedy kalendarz przypomina nam w ten zimowy czas 
Iym 21 i 22 stycznia Dniu Babci i Dziadka. 

Iwego ogniska, spotkania, rozmowy, miłość, czułość i wiara 
jsze dary, którymi dzielicie się z nami. Historie życia opowiadane 
1jąNam-wnukom -mor, byśmymogliżyćwzgodziezrennymi 
i i nigdy nie zapominali, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy. 

ie i drodzy Dziadkowie, wtyrh dniach szczególnie życzymy Wam, 
1 upłynął na spotkaniach znaj bliższymi. życzymy, abyście byli 
mi wzajemną miłością, czułością i radością przez wasze wnuki. 
szego spełniania, zdrowia i Błogosławieństwa Bożego .. 

"( Istebna, Rada Uminy, Sołtysi Wsi 
wnicyUU iOOKlstebna 

Dzień Babci i Dziadka Dzień Babci i Dziadka
Są takie dni, kiedy kalendarz przypomina nam w ten zimowy czas Są takie dni, kiedy kalendarz przypomina nam w ten zimowy czas 
o obchodzonym 21 i 22 stycznia Dniu Babci i Dziadka. o obchodzonym 21 i 22 stycznia Dniu Babci i Dziadka.

Ciepło domowego ogniska, spotkania, rozmowy Ciepło domowego ogniska, spotkania, rozmowy, miłość, czułość i wiara 
to najcenniejsze dary to najcenniejsze dary, którymi dzielicie się z nami. Historie życia opowiadane 
przez Was dają Nam - wnukom - moc, byśmy mogli żyć w zgodzie z cennymi przez Was dają Nam - wnukom - moc, byśmy mogli żyć w zgodzie z cennymi 
wartościami i nigdy nie zapominali, skąd jesteśmy wartościami i nigdy nie zapominali, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy.

Drogie Babcie i drodzy Dziadkowie, w tych dniach szczególnie ży Drogie Babcie i drodzy Dziadkowie, w tych dniach szczególnie życzymy Wam, 
aby ten dzień upłynął na spotkaniach z najbliższymi. Życzymy aby ten dzień upłynął na spotkaniach z najbliższymi. Życzymy, abyście byli 
obdarowywani wzajemną miłością, czułością i radością przez wasz obdarowywani wzajemną miłością, czułością i radością przez wasze wnuki. 
Życzymy dalszego spełniania, zdrowia i Błogosławieństwa Bożego Życzymy  dalszego spełniania, zdrowia i Błogosławieństwa Bożego.

Wójt Gminy Istebna, Rada Gminy Wójt Gminy Istebna, Rada Gminy, Sołtysi Wsi
oraz Pracownicy UG oraz Pracownicy UG  i GOK Istebna

Para Prezydencka podczas koncertu kol�d w ko�ciele pw. Dobrego 
Pasterza w Istebnej | fot. Jacek Kohut 

Kol�dowanie z par� prezydenck� w ko�ciele pw. Dobrego Pasterza 
w Istebnej | fot. Jacek Kohut 

Centrum Muzyki Karpat | fot.Jacek Kohut 
Zespół Jetelinka oraz Stanisław Szwed W-ce Minister Pracy i Polityki 

Społecznej, Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna | fot. Jacek Kohut 

Otwarcie I etapu Centrum Muzyki Karpat |  fot. Jacek Kohut x› 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

        

 

 

 

 

Ministerstwo 
Kultury 
oz·edz·ctwa 

arodowego 
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Uroczyste otwarcie
I etapu realizacji

Centrum Muzyki Karpat 
W niedziel� ˜� grudnia w dawnym budynku przej	cia gra-
nicznego Istebna-Jasnowice zaprezentowano I etap realizacji 
Centrum Muzyki Karpat, które powstaje tu z inicjatywy Wójt 
Gminy Istebna Łucji Michałek. Umieszczone w Sali Beskidz-
kich Muzykantów gabloty ekspozycyjne prezentuj… charakte-
rystyczne dla tradycji muzycznej Karpat instrumenty ludowe, 
a na 	cianach zawieszone zostały oprawione w ramki –ycio-
rysy muzykantów, zarówno obecnie tworz…cych, jak i tych, 
którzy na przestrzeni lat zapisali nutami karty historii Trójwsi 
Beskidzkiej. Zobaczymy tu tak–e prezentacj� poszczególnych 
zespołów regionalnych i kapel w postaci tablic, na których 
umieszczono teksty informacyjne i zdj�cia. 

Ekspozycja w CMK | fot. Jacek Kohut 

Interaktywny charakter ekspozycji pozwala nie tylko na wizu-
alne zapoznanie si� z wygl…dem instrumentów muzycznych, 
ale tak–e odsłuchanie ich d›wi�ków. Docelowo Centrum 
Muzyki Karpat ma stanowi‰ atrakcj� turystyczn… o charakte-
rze mi�dzynarodowym oraz nowoczesne miejsce słu–…ce 
edukacji regionalnej. 

Ekspozycja w CMK | fot. Jacek Kohut 

Otwarcie Centrum Muzyki Karpat u	wietnił wyst�p Kapeli 
Jetelinka pod kierunkiem Moniki Wałach-Kaczmarzyk, 
a tak–e prezentacja wystawy malarstwa Agnieszki Pawlitko 
pt. „Z miło	ci”. 

Otwarcie Centrum Muzyki Karpat, na zdj†ciu: wiceminister Stanisław 
Szwed, wójt Łucja Michałek i inni go•cie | fot. Jacek Kohut 

W wydarzeniu uczestniczyli Wiceminister Rodziny i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, Wójt Gminy Istebna Łucja 
Michałek, Przewodnicz…cy Rady Gminy Istebna Stanisław 
Legierski wraz z przedstawicielami rady: Barbar� Kubas, 
Lucyn� Bytow, Magdalen� Much� i Ignacym Zowad� oraz 
reprezentuj…cy nadle	niczego Nadle	nictwa Wisła Wojciech 
Kohut. Nie zabrakło tak–e delegacji ze Zwi…zku Podhalan 
Oddziału Górali Šl…skich, głównego wykonawcy ekspozycji 
Eugeniusza Białasa wraz z mał–onk…, Agnieszki Pawlitko, 
twórców instrumentów muzycznych – Dominika Łupie�owca 
oraz Piotra Kukuczki z synami, a tak–e go	ci i mieszkaŽ-
ców gminy. 

Wydarzenie poprowadziła Dyrektor Gminnego O	rodka Kul-
tury w Istebnej, a zarazem koordynator projektu, Łucja Dusek. 

Zadanie „Dom Trzech Narodów – Centrum Muzyki Karpat” 
realizowane przez Gminny O	rodek Kultury, Promocji, Informa-
cji Turystycznej i Bibliotek� Publiczn… w Istebnej ze 	rodków 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Fun-
duszu Promocji Kultury PaŽstwowego Funduszu Celowego. 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 
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Otwarcie rozbudowanej
i zmodernizowanej
oczyszczalni �ciek�w
w Glinianym 
Symbolicznym przeci�ciem wst�gi ˜œ grudnia łžł˜ roku 
oddano do u–ytku nowo rozbudowan…, nowoczesn… oczysz-
czalni� 	cieków w Istebnej-Glinianym. 

Wn†trze zmodernizowanej oczyszczalni •cieków w Istebnej-Glinianym | 
fot. Jacek Kohut 

Oczyszczalnia została wyremontowana i uzupełniona o infra-
struktur� technologiczn… zgodnie z najnowszymi wymogami 
	rodowiska. Wybudowany został równie– nowy budynek do 
obsługi gospodarki osadowej wraz z monta–em urz…dzeŽ. 
W ramach inwestycji zastosowano instalacje technologiczne, 
w tym przebudowano reaktory biologiczne, wybudowano 
wiat� dla kontenera skratek, budynek stacji mechanicznego 
odwadniania osadu, wykonano mury oporowe, ogrodzenia, 
bramy i inne. 

Projekt realizowany był w ramach projektu: „Poprawa jako	ci 
–ycia mieszkaŽców oraz warunków prowadzenia działalno	ci 
gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudow� oczysz-
czalni 	cieków na terenie Gminy Istebna” w ramach Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Šl…-
skiego na lata łž˜�–łžłž. 

Warto	‰ inwestycji wraz z nadzorami inwestorskim i autorskim 
wyniosła ¡.¡ž�.˜¡¢,ž£ zł, podczas gdy dofinansowanie ze 
	rodków z Unii Europejskiej oraz bud–etu paŽstwa na obecny 
moment wynosi ̃ .œ�ł.¢��,£ž zł, co stanowi £˜,ł¡% powy–-
szej warto	ci. 

Zmodernizowana oczyszczalnia scieków w Istebnej-Glinianym 
| fot. Jacek Kohut 

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli: Łucja Michałek – wójt 
Gminy Istebna, zaproszony Ryszard Macura były z-ca wójta 
Gminy Istebna, Łukasz Małysz – z-ca wójta Gminy Istebna, 
Adam Wi‡niewski –inspektor sanitarny i koordynator inwe-
stycji oraz przedstawiciele wykonawcy: Grzegorz Cymorek 
– prokurent firmy INSTAL Cymorek, Sławomir Łatanik – kie-
rownik budowy, Adam Sapeta – kierownik projektu, Piotr 
Trybała – technolog, Tomasz Wrzosek z nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego firmy Infracomplex, Stanisław Legierski – 
przewodnicz…cy Rady Gminy Istebna, radny Ignacy Zowada, 
pracownicy urz�du gminy: Mirosław Kawulok – kierownik 
Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Šrodowiska, po-
dinspektor Marcin Hu⁄, Edyta Kukuczka – kierownik Refe-
ratu Usług Komunalnych oraz gospodarz obiektu Stanisław 
Sikora, a tak–e przedstawiciele GOK Istebna. 

Marcin Hu� – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony —rodowiska 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni •cieków 
w Istebnej-Glinianym, na zdj†ciu przedstawiciele samorz−du

 i wykonawcy robót | fot. Jacek Kohut 
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antysmogowa" - praktyczne zastosowanie się 
do zapisów, sposób postępowania. 

Mam lnsłalacJł, 
w której nutepuJe spalanie paliw 

stałych, której eksploatacja 
rmpoc:ąła Sit przed 1 09 2017 r. 

Sprawdzam wleli: lietta nałlzlań 
Ul9 2017,: 

Instalacja w,dzleta ciepło lub 
wydr.iNclepla prnnaaljedoi .... 
nainlla(uw.llłiejsc-,CJll--=z 

pow.na np. laimiMlc, plac 

• w;mi- Mfnllalacjt _.M w,mapńill 
lozpo,_...,.lfamisjllUE)2015 t115zdnla 
MOł2015 

Chyba że inltalacja 
• CISIIIIA spraMICIÓĆ cieplna nnn • lllb 
• jest~w~dorwdakcjl 

emiljiii,lu. 
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Uchwała antysmogowa 
Od ˜ wrze	nia łž˜¢ r. na terenie województwa l…skiego 
obowi…zuje Uchwała NR V/¡œ/˜/łž˜¢ Sejmiku Województwa 
Šl…skiego z dnia ¢ kwietnia łž˜¢ r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa 	l…skiego ograniczeŽ w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których nast�puje spalanie paliw, 
zwana „uchwał… antysmogow…”. Zgodnie z jej zapisami in-
stalacje niespełniaj…ce wymagaŽ, których eksploatacja roz-
pocz�ła si� przed ˜ wrze	nia łž˜¢ roku powinny zosta‰ 
wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmo-
gowej terminami. Wiele osób zastanawia si� kiedy nale–y 
wymieni‰ posiadany kocioł, piec lub kominek. 

Podmioty posiadaj…ce instalacje dostarczaj…ce ciepło do sys-
temu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocz…‰ 
klasyfikacj� od sprawdzenia wieku kotła na dzieŽ ̃ .ž�.łž˜¢ 
r., a nast�pnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikowa‰ 
piec do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z zapisami 
uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istniej… � ter-
miny wymiany: 

wymiana do ¡˜.˜ł.łžł˜ r., gdy wiek kotła jest powy-
–ej ˜ž lat (łžžœ r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabli-
czek znamionowych, 

wymiana do ¡˜.˜ł.łžł¡ r., gdy wiek kotła jest w przedziale 
od £ do ˜ž lat (od łžž¢ r. do łž˜ł r.), 

wymiana do ¡˜.˜ł.łžł£ r., gdy wiek kotła jest poni–ej £ lat 
(od łž˜¡ r. do ¡˜.ž®.łž˜¢ r. ), 

wymiana do ¡˜.˜ł.łžł¢ r., gdy kocioł jest Klasy ¡ lub � wg. 
Normy PN-EN ¡ž¡-£:łž˜ł. 

Podmioty posiadaj…ce instalacje wydzielaj…ce ciepło, lub 
wydzielaj…ce ciepło i przenosz…ce je do innego no	 nika 
(tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) 
powinny wymieni‰ instalacje na spełniaj…c… wymagania Roz-
porz…dzenia Komisji (UE) łž˜£/˜˜®£ z dnia ł�.ž�.łž˜£. do 
¡˜.˜ł.łžłł r. chyba –e, instalacja: 

osi…ga sprawno	‰ ciepln… min. ®ž % 

lub 

jest wyposa–ona w urz…dzenie do redukcji emisji pyłu. 

Grafika została przygotowana na podstawie zapisów Uchwały 
Nr V/¡œ/˜/łž˜¢ Sejmiku Województwa Šl…skiego z dnia 
¢ kwietnia łž˜¢ r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa l…skiego ograniczeŽ w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których nast�puje spalanie paliw zwanej 
„uchwał… antysmogow…”.

 Na podst. inf. pras. Andrzej Iwanek – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony —rodkowiska 
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Deklaracje dotycz‘ce
’r�deł ciepła 
Przypominamy o obowi…zku zło–enia deklaracji z informacj… 
o zainstalowanym ›ródle ciepła i spalania paliw do Centralnej 
Ewidencji Emisyjno	ci Budynków na co: 

ZOSTAŁO JU‰ TYLKO ” MIESI‚CY! 

Terminy: 
deklaracje dotycz…ce ›ródeł ciepła, uruchomionych 
od fi lipca flŁflfi r. nale–y składa‰ w ci�gu fiŠ dni od dnia 
uruchomienia Ÿródła ogrzewania 

deklaracje dotycz…ce ›ródeł ciepła uruchomionych 
przed fi lipca flŁflfi r. nale–y składa‰ do ıŁ czerwca flŁflfl r. 

Obowi…zkowo deklaracj� mo–na zło–y‰: 
w formie elektronicznej, czyli przez internet, na stronie https:// 
www.gumb.gov.pl wystarczy, –e posiadasz Profil Zaufany albo 
elektroniczny dowód – jest to najszybszy i najwygodniejszy 
sposób. Oprócz tego, –e umo–liwia to oszcz�dno	 ‰ czasu 
i pieni�dzy, to niew…tpliw… zalet… jest to, –e deklaracj� mo–na 
zło–y‰ nie wychodz…c z domu. Zach�cany wszystkich do 
korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji, 
w formie papierowej – wypełniony dokument mo–na b�dzie 
wysła‰ listem albo zło–y‰ osobi	cie we wła	ciwym Urz�dzie 
Gminy/Miasta ( zgodnie z lokalizacj… domu). 

Andrzej Iwanek – podinspektor w Referacie Rozwoju, Infrastruktury 
i Ochrony —rodowiska 

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny programu
„Czyste Powietrze” 
W ramach porozumienia zawartego pomi�dzy Gmin… 
Istebna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Šrodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach°od dnia ® pa›dzier-
nika°łžł˜ r. mieszkaŽcy Gminy Istebna maj… mo–liwo	‰ 
bezpłatnego skorzystania z pomocy pracownika Urz�du 
Gminy w Istebnej w procesie składania wniosków o dofi-
nansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Punkt konsul-
tacyjno – informacyjny pozwala te– uzyska‰ mieszkaŽcom 
informacje o programie, warunkach i zasadach ubiegania si� 
o dofinansowania, niezb�dnych dokumentach potrzebnych 
do zło–enia wniosku. 

Punkt jest czynny, w ka–dy: 

wtorek w godz.: fifi:ŁŁ-fi”:ŁŁ 
pi�tek w godz.: ž:ŁŁ-fiŠ:ŁŁ 

w budynku Urz�du Gminy w Istebnej, sala konferencyjna žž˜, 
na prawo od głównego wej	cia do urz�du. 

Termin wizyty w punkcie nale–y ustali‰ telefonicznie pod nr. 
telefonu £¡ž°®®¡°¢ł¢. Pod tym samym telefonem w godzi-
nach pracy urz�du mo–na uzyska‰ informacje o programie. 

Program pozwala na uzyskanie dofinansowania na: 

zakup i monta–: wymian� ›ródła ciepła , nowej instalacji cen-
tralnego ogrzewania lub cieplej wody u–ytkowej, mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej 
i drzwiowej, bram gara–owych dokumentacje ( audyt energe-
tyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). 

Andrzej Iwanek – podinspektor w Referacie Rozwoju, Infrastruktury 
i Ochrony —rodowiska 

INFORMACJA W SPRAWIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPO-
DAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W dniu ¡ž listopada łžł˜ r. Rada Gminy Istebna podj�ła 
uchwał� nr XLIV/ł®�/łžł˜ w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W zwi�zku z powy�szym od fi stycznia flŁflfl r. w Gminie 
Istebna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, je�eli odpady zbierane i odbierane s� w sposób 
selektywny wynosi⁄ b£dzie flŠ zł miesi£cznie od ka�dej 
osoby zamieszkuj�cej dan� nieruchomo‡⁄, a w przypadku, 
je�eli wła‡ciciel nieruchomo‡ci nie wypełnia obowi�zku 
zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty 
podwy�szonej wynosi⁄ b£dzie ž” zł miesi£cznie od ka�dej 
osoby zamieszkuj�cej dan� nieruchomo‡⁄. 

Do wszystkich mieszkaŽców zostan… wysłane zawiadomienia, 
w których b�dzie okre	lona wysoko	‰ opłaty za poszcze-
gólne miesi…ce. 
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Wysoko	‰ zwolnienia przy kompostowaniu bioodpadów nie 
ulega zmianie i w dalszym ci…gu b�dzie wynosi‰ ̃ zł od stawki 
obowi…zuj…cej opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od jednego mieszkaŽca. 

Globalnymi czynnikami, które powoduj� wzrost opłaty 
za gospodarowanie odpadami s� od flŁflfl r.: 

• brak konkurencji, pomimo tego, –e przetarg jest ogła-
szany nie tylko w Polsce ale nawet w Dzienniku Urz�do-
wym Unii Europejskiej (wygórowane ustawowo wymogi 
wykoŽczyły małe lokalne firmy). W zwi…zku z wprowa-
dzaniem coraz bardziej restrykcyjnych wymagaŽ wo-
bec działaj…cych przedsi�biorców z bran–y mieciowej, 
dostosowywanie si� do przepisów wymagało od nich 
znacz…cych nakładów finansowych – te koszty firmy 
przerzuciły oczywi	cie na ceny usług, a tym samym 
na mieszkaŽców, st…d nast�puje wzrost cen za usługi 
zwi…zane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych. 

• zwi�kszył si� konsumpcjonizm oraz poziom stopy –ycio-
wej co przeło–yło si� na fakt, i– znacznie wzrosła ilo	‰ 
oddawanych przez mieszkaŽców odpadów, np. w łž˜� 
r. odebrano flflıfi ton, a w łžłž r. ju– fl®Š¬ ton, czyli 
wzrost o ok. ˜£%; 

• bez w…tpienia na zmian� ceny miał wpływ lawinowy 
wzrost opłaty 	rodowiskowej, której wysoko	‰ została 
okre	lona w rozporz…dzeniu Rady Ministrów z dnia łł 
grudnia łž˜¢ r. Opłata od łž˜¢ do łžłž r. wzrosła z ¢� 
zł/ton� do ł¢ž zł/ton�, czyli o łœ£%! Na rok łžłł pla-
nowany jest kolejny znaczny wzrost. Do tego dochodzi 
cena pobierana przez składowisko odpadów. 

• wzrost cen paliw, pr…du, wysoko	ci płacy minimalnej 
a tak–e stale rosn…ce wymagania stawiane firmom ob-
sługuj…cym wywóz 	mieci. 

• od łžłž roku Gmina ponosi opłat� od faktycznej ilo	ci 
odebranych odpadów, a nie jak było w poprzednich la-
tach ryczałtow… stawk�. W zwi…zku z zauwa–aln… tenden-
cj… wzrostow… wytwarzania odpadów rosn… tym samym 
koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami. 

Wszystkie powy–sze czynniki przekładaj… si� na wzrost wy-
soko	ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla mieszkaŽca. 

Zgodnie z ustaw… o utrzymaniu czysto	ci i porz…dku 
w gminach system gospodarki odpadami powinien 
si� bilansowa‰, tzn. koszty utrzymania systemu po-
winny by‰ pokrywane przez wnosz…cych opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych. 

Tymczasem od łž˜œ r. gmina dopłaca sukcesywnie do sys-
temu gospodarki odpadami. 

Rok Koszty funkcjo-
nowania sysy-
temu gospodar-
ki odpadami 

Przychody Dopłata do 
systemu 
w danym 
roku 

2016 1.259.674,06 zł 1.190.710,25 zł 25.773,03 zł 
2017 1.337.802,52 zł 1.206.634,28 zł 131.168,24 zł 
2018 1.390.098,63 zł 1.208.809,35 zł 181.289,28 zł 
2019 1.507.166,74 zł 1.224.754,07 zł 282.412,67 zł 
2020 2.519.206,67 zł 2.127.050,28 zł 392.156,39 zł 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi gmina musi pokry‰ koszty funkcjonowania systemu, 
które obejmuj… koszty: 

˜. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych. Odbiór odpadów ko-
munalnych odbywa si� przez firm� wyłonion… w drodze 
przetargu, któr… jest firma Eko-Stela Sp. z o.o. z Brze-
zówki, ul. ‰niwna ž, Šı-Šfi¬ Pogwizdów. W ramach 
systemu mieszkaŽcy mog… oddawa‰ w ka–dej ilo	ci od-
pady takie jak: zmieszane odpady komunalne, tworzywa 
sztuczne i metale, makulatur�, szkło, zu–yty sprz�t elek-
tryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, 
zu–yte baterie i akumulatory, odpady ulegaj…ce biodegra-
dacji. Zgodnie z art. œr ust.¡a dopuszcza si� ograniczenie 
przyjmowania na PSZOK-u ilo	ci zu–ytych opon (® sztuk 
na rok), odpadów wielkogabarytowych (®žž kg na rok), 
oraz odpadów budowlanych £žž kg na rok). 

ł. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 

¡. obsługi administracyjnej tego systemu; 

Prawie wszystkie okoliczne gminy borykaj… si� ze znacznymi 
podwy–kami stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Jednocze‡nie wskazujemy, �e ‡rodki, które mogłyby by⁄ 
przeznaczone na planowanie nowych inwestycji, s� z ko-
nieczno‡ci wydawane na dopłat£ do systemu gospodarki 
odpadami. 

Dla porównania przedstawiamy stawki opłat w innych gmi-
nach powiatu cieszyŽskiego: 
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STAWKI OPŁAT OBOWI¯ZUJ¯CE OD 2022 R. 

Nazwa Gminy Segregowane (Od osoby/miesi�c) Niesegregowane (Od osoby /miesi�c) 

Podstawowa stawka Stawka przy zwolnieniu 
za kompostowanie 

Brenna 29,00 zł 28,00 zł 58 

Chybie 29,00 zł 27,00 zł 58 

Cieszyn 29 zł 28 zł 116 zł 

D�bowiec 32,00 zł 29,00 zł 128,00 zł 

Goleszów 30 zł 27 zł 114 zł 

Ha–lach 31,00 zł 29,00 zł 62,00 zł 

Istebna 24,00 zł 23,00 zł 96,00 zł 

Skoczów 35,00 zł 31,00 zł 105,00 zł 

Strumieƒ 28,50 zł 26,50 zł 80 zł 

Ustroƒ 36,19 zł 35,19 zł 108,57 zł 

Wisła 26 zł 23 zł 104 zł 

Zebrzydowice 28,00 zł 26,00 zł 84,00 zł 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie Usług Komunalnych 

Ludnoˆˇ w gminie Istebna – 
stan na dzie� 
	.	�.���	 r. (����) Statystyka za rok ���	 

DOWODYPOBYT STAŁY 
Miejscowo�� �†�“ �†�† 

Istebna ˝ˆ˜� £˜®¡ 
Jaworzynka ˇˇˇ� ¡¡£� 
Koniaków ˇ˙°˘ ¡œœ® 
Ogółem ˆ˘ˆ�� ˜łłž£ 

OSOBISTEURODZENIA 

 

 

 
 

 

(gj ® 
--------'------------,-------------,-----

---+----------t----- 8§:J 

--------t-----------i------ ® (gj 

Miejscowo�� �†�“ �†�† 
Istebna ˙ˇ œ� 

Jaworzynka ˇ° �œ 
Koniaków �ˇ �œ 
Ogółem ˆ�ˇ ˜œ˜ 

Wydano 
�˛� dowodów osobistych (fiflŁ) 

KWALIFIKACJA 
WOJSKOWA 

Kwalifikacja wojskowa odbyła si† w dniach flŸ-flŁ 
paŽdziernika flıflł r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, chłopcy dziewczynki 
do której stawiło si† �  ̨m	�czyzn rocznika °��° POBYT CZASOWY ˜° (œ�) ˝˙ (�ł) 

Miejscowo�� �†�“ �†�† 
Istebna ˆˇ˘ ˜ł˜ 

Jaworzynka ˇ˜ ¡� 
Koniaków ˇ˙ ¡® 
Ogółem ˘�˙ ˜�¡ 

ZGONY JUBILEUSZE 
Miejscowo�� �†�“ �†�† 

Istebna ˝˝ œ£ 
Jaworzynka ˇ˘ ¡ž 
Koniaków �˝ �œ 
Ogółem ˆˇ˘ ˜�˜ 

Jubileusz žı-lecia po”ycia mał”e‚skiego – ˜� par 
Jubileusz Ÿı-lecia po”ycia mał”e‚skiego – ° pary 

Powy”ej �ı lat – �� mieszka�ców, w tym 
kobiety m�•czy‡niZWI−ZKI MAŁ”E‚SKIE ˇ� ˆ� 

˜°˛ mieszka�ców naszej gminy zawarło ˜ mieszkanka ma łıł lat!zwi−zek mał”e‚ski 

Karina Kawulok – inspektor ds. ewidencji ludno•ci 
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G�ralskie Kol–dowanie 
z Par‘ Prezydenck‘ 

Fot.¤Zespół Regionalny Istebna fot. Jacek Kohut 
łœ grudnia w Ko	ciele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej odbył 
si� ł…cz…cy pokolenia Koncert Kol�d i Pastorałek w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego Istebna oraz Zespołu Regionalnego 
„MAŁA ISTEBNA”, który w niezwykle pi�kny, barwny sposób 
ukazał –yw… tradycj� beskidzkiego kol�dowania. 

Jak co roku w 	wi…teczny wieczór istebniaŽska wi…tynia 
rozbrzmiewała silnymi, czystymi góralskimi głosami wysła-
wiaj…cymi Boga za cud narodzin Zbawiciela. 

Na zaproszenie Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek, kierow-
niczki zespołu Marii Motyki i Ksi�dza Dziekana Tadeusza 
Pietrzyka na koncert przybyli wyj…tkowi go	cie Prezydent 
RP Andrzej Duda wraz z mał–onk… Agat� Kornhauser-Dud�. 

Po koncercie Para Prezydencka w towarzystwie Wójt Gminy 
Istebna, Ksi�dza Dziekana oraz przedstawicieli Rady Gminy 
Istebna Ignacego Zowady z mał–onk… oraz Kazimierza 
Łacka obejrzała odsłoni�te i po	wi�cone £ grudnia Isteb-
niaŽskie Betlejem wykonane przez rze›biarza Pawła Jało-
wiczora, a tak–e zwiedziła Wystaw� Twórczo	ci Ludowej 
po której go	ci oprowadziła Dyrektor Gminny O	rodek Kultury 
w Istebnej Łucja Dusek. 

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwsz… Dam… przyj�li te– 
regionalne upominki z motywem haftu krzy–ykowego z r…k 
Wójt Gminy Istebna oraz koronkowe ozdoby 	wi…teczne od 
Kierownik Zespół Regionalny Istebna Marii Motyki. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK 

Fot.¤Kapela Zespołu Regionalnego Istebna fot. Jacek Kohut 

NASZA TRÓJWIE� 
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Fot.¤Przekazanie —wiatełka Betlejemskiego fot. UG Istebna 

Betlejemskie
—wiatło Pokoju 
Z r…k komendanta Hufca Ziemi CieszyŽskiej harcmistrza 
Tomasza Głaska oraz zast�pczyni komendanta hufca 
podharcmistrz Kingi Karolewskiej 	wiatełko odebrali za-
st�pca Wójta gminy Istebna Łukasz Małysz i skarbnik gminy 
Bronisława Fiedor wraz z pracownikami UG Istebna. 

Historia 	wiatełka nios…cego pokój i nadziej� wywodzi si� 
z Austrii z Linz z ̃ �®œ roku, za	 w Polsce Zwi…zek Harcerstwa 
Polskiego podj…ł inicjatyw� w ˜��˜ roku. 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 

Charytatywny koncert
kol–d i pastorałek
w Koniakowie i Jaworzynce 

Fot.¤Charytatywny Koncert Kol†d i Pastorałek w Koniakowie 
fot. Daniel Franek Okiem fotoreportera 

W Ko	ciołach pw. Šwi�tego Bartłomieja w Koniakowie 
ł stycznia br. oraz pw. Šwi�tych Apostołów Piotra i Pawła w Ja-
worzynce œ stycznia br. odbyły si� Koncerty charytatywne 
„Dziecka Dzieckom” dla Justynki Zowady z Koniakowa 
i Piotra Juroszka z Istebnej w którym udział wzi�li wycho-
wankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie oraz 
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Jaworzynce. 

Na podst. inf. M. Owczarczak – red. naczelna 

NR ˝ (ˆˇ˘) | STYCZE� ˘�˘˘ ¢ 
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Fot.¤Nowy wóz stra”acki. fot Jacek Kohut 

Nowy w�z stra‹acki słu‹y
ju‹ w OSP Istebna Zaolzie
DzieŽ ̃ ¡ grudnia łžł˜ roku z pewno	ci… przejdzie do historii 
OSP Istebna Zaolzie, b�d…c jednocze	nie wa–nym momentem 
dla całej Gminy Istebna. W pó›nych godzinach popołudnio-
wych z Kielc do jednostki przyjechał bowiem wyczekiwany, 
nowy samochód ratowniczo-ga	niczy marki MAN.

W powitaniu wozu udział wzi…ł°Zast£pca Wójta Gminy 
Istebna Łukasz Małysz, a tak–e°Prezes Gminny OSP druh 
Stanisław K£dzior, Komendant Gminnego Zwi�zku OSP 
w Istebnej druh Stanisław Legierski, druhowie OSP Istebna 
Zaolzie i ich rodziny oraz wielu mieszkaŽców okolicznych 
przysiółków. Nie zabrakło te– licznej reprezentacji Młodzie–o-
wej Dru–yny Po–arniczej Istebna – Zaolzie, która szczególnie 
spontanicznie okazywała rado	‰ z nowego nabytku jednostki, 
witaj…c samochód zapalonymi pochodniami.

Prezes OSP Istebna Zaolzie druh Tadeusz Kohut,·który 
wraz z·Naczelnikiem OSP Istebna Zaolzie Łukaszem Łupie-
�owcem i druhem Michałem Zowad�·odbył tras� z Kielc do 
Istebnej nie krył dumy prezentuj…c nowy wóz bojowy. 

Jest to fabrycznie nowy 	redni samochód ratowniczo-ga	ni-
czy GBA �,œ/�ł MAN TGM ˜®.¡łž �x� zbudowany w kie-
leckim zakładzie produkcyjnym°STOLARCZYK·technologia 
po�arnicza. Jego zbiornik mie	ci �œ£ž litrów wody, co czyni 
go idealnym rozwi…zaniem w terenie, gdzie dost�p do niej 
bywa utrudniony. 

Dodatkowo na wyposa–eniu samochód posiada: 
-zbiornik na 	rodek pianotwórczy �œžl
-autopomp� o wydajno	ci �łžž l/min
-szybkie natarcie œžm
-zestaw hydrauliczny typu kombi do ratownictwa drogowego. 
-detektor wielogazowy
-agregat pr…dotwórczy
-pomp� szlamow…
-pomp� pływaj…c… Niagara
-pił� tarczow… Partner K˜łžž Fot.¤Nowy wóz stra”acki
-pilark� do drewna MS ł˜˜ oraz reprezentacja stra”aków 

z Istebna – Zaolzie-pilark� do drewna MS ��˜ 
fot. Jacek Kohut -torb� medyczn… PSP R˜

-zestaw Triage 
-AED 

® NR ˝ (ˆˇ˘) | STYCZE� ˘�˘˘ 

-aparaty ODO Fenzy � szt.
-butle stalowe ł szt.
-sprz�t wysoko	ciowy 
-sprz�t ratownictwa wodnego
-lanc� kominow… 
-drabin� nasadkow… 
-armatur� wodn… i pianow….
Waga auta wraz z wod… i sprz�tem nie przekracza ˜œ ton. 
Warto	‰ nowo zakupionego samochodu OSP Istebna Zaolzie 
to a– ®œ˜ tys. złotych! Ta wymagaj…ca inwestycja nie byłaby 
mo–liwa gdyby nie dobra współpraca i pozyskane dofinanso-
wanie, a tak–e du–e wsparcie ze strony władz Gminy Istebna 
na czele z°Wójt Gminy – Łucj� Michałek.

Gmina Istebna wyasygnowała na ten cel a� fl¹Ł tys. zło-
tych; Urz�d Marszałkowski Województwa »l�skiego fiŁŁ 
tys.; fl®Ł tys. zł. na zakup przeznaczył Wojewódzki Fundusz 
Ochrony »rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
Narodowy Fundusz Ochrony »rodowiska i Gospodarki 
Wodnej wsparł inwestycj£ ®Ł tys. złotych, a z Ministerstwa 
Spraw Wewn£trznych i Administracji OSP Istebna Zaolzie 
przekazanych zostało fiŁŁ tys. złotych.

Inicjatywa od samego pocz…tku miała te– ogromne po-
parcie społeczne, co znalazło odzwierciedlenie podczas 
organizowanych przez jednostk� zbiórek. Dzi�ki czemu osta-
tecznie°udało si£ wyasygnowa⁄ žfi tys. złotych wkładu 
własnego. 

Prezes OSP Istebna Zaolzie druh Tadeusz Kohut serdecznie
podzi�kował wszystkim, którzy przyczynili si� do zakupu dla 
jednostki samochodu ratowniczo-ga”niczego. 

Dbaj…c o bezpieczeŽstwo u–ytkowania nowego auta w trud-
nym, górskim terenie stra–acy zdecydowali si� tak–e zakupi‰ 
łaŽcuchy, które były niezb�dnym wyposa–eniem na progu 
rozpoczynaj…cej si� zimy. 

Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-ga	niczego 
dla OSP Istebna Zaolzie to inwestycja w bezpieczeŽstwo całej 
Gminy Istebna, czego potwierdzenie znajdujemy w codzien-
nej, dobrej współpracy wszystkich jednostek.

Nowy samochód wykorzystywany jest od ̃ ¢ grudnia, za nim 
ju– pierwsze akcje – niechaj dobrze słu–y druhom OSP 
Istebna Zaolzie, pomagaj…c im w pełnej po	wi�cenia pracy 
i nios…c pomoc potrzebuj…cym!

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK
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zied:ai.:ictwa 
Narodowego 
is.portu. 
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Fot.¤Uczestnicy warsztatów fot. Kacper Legierski Fot.¤Od lewej Jadwiga Iwanek z UG Istebna oraz Alojzy Gołombek, 
Bolesław Haratyk i prezes Wojciech Legierski z OSP Koniaków Centrum 

fot. Jacek Kohut 

Tor przeszk�d dla OSP 
Koniak�w Centrum 
w ramach Małego Grantu zakupiony 

Stowarzyszenie OSP Koniaków Centrum zrealizowało Zada-
nie Publiczne pn: „Organizacja ‰wiczeŽ, szkoleŽ dla członków 
MDP OSP Koniaków Centrum”, w ramach którego zakupiono 
m.in. tor przeszkód na ‰wiczenia i zawody Młodzie–owych 
Dru–yn Po–arniczych. 

W imieniu władz lokalnych, w poniedziałek łž grudnia łžł˜ 
roku kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjno-Informa-
tycznego Jadwiga Iwanek przekazała na r�ce Prezesa OSP 
Koniaków Centrum Wojciecha Legierskiego elementy, które 
stanowi… cało	‰ toru przeszkód do sztafet i bojówek, na któ-
rych ‰wicz… i organizuj… zawody członkowie Młodzie–owych 
Dru–yn Po–arniczych z terenu gminy Istebna. W spotkaniu 
udział wzi�li równie– przedstawiciele OSP Koniaków Centrum 
Bolesław Haratyk i Alojzy Gołombek. 

Tor zakupiono po cz�	ci w ramach 	rodków finansowych 
bud–etu gminy Istebna pochodz…cych z funduszy Gminnej 
Komisji Rozwi…zywania Problemów Alkoholowych. W ramach 
Małego Grantu przekazano na ten cel ® tys. złotych z ̃ ž tys. 
przyznanych dla Stowarzyszenia OSP Koniaków Centrum 
(pozostałe ł tys. przeznaczono na zakup nagród, odblasków 
i pocz�stunek). Pozostałe ˜ž tys. złotych pozyskano z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Šrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Tor w cało	ci kosztował ˜® tysi�cy 
złotych, a w jego skład wchodz… m.in.:nast�puj…ce elementy: 
drabinki, płotek, nalewaki, hydronetki, ławeczka, itd. 

Warto w tym miejscu doda‰, i– w ostatnim czasie w cz�	ci 
bojowej remizy OSP Koniaków Centrum dokonano remontu 
ubikacji i sanitariatów na ł…czna kwot� ˜¡ tys. złotych. Na to 
zadanie Gmina Istebna w ramach dotacji celowej przekazała 
ł tys. złotych, ̃  tys. złotych stanowił wkład wł…sny Stowarzy-
szenia, za	 ˜ž tys. złotych pozyskano z Krajowego Systemu 
Ratownictwa Ga	niczego. 

To kolejne wa–ne działania, które ostatecznie w sposób bez-
po	redni maj… znaczenie dla bezpieczeŽstwa nas wszystkich. 

Aneta Legierska - kierownik Promocji i Informacji turystycznej 

NASZA TRÓJWIE� 

Heklowanie – 
tradycja wiecznie
‹ywa” – spotkanie
podsumowuj‘ce 
W poniedziałek ˜¡ grudnia łžł˜ r. odbyło si� spotkanie 
podsumowuj…ce cykl siedmiomiesi�cznych warsztatów pro-
wadzonych przez Pani… Teres£ Legiersk� w ramach projektu 
pt. „Heklowanie – tradycja wiecznie –ywa” realizowanego 
z programu Mistrz Tradycji dofinansowanego z Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego . 

Uczestniczki warsztatów od maja do listopada uczyły si� 
sposobu wykonywania niezwykłych koronek koniakowskich, 
a tak–e poznawały archaiczne wzory. 

Dzi�kujemy Wszystkim za udział i zaanga–owanie –ycz…c 
dalszych sukcesów oraz rozwijania swoich pasji i nabytych 
umiej�tno	ci. 

Dzi�kujemy Centrum Pasterskie w Koniakowie za udost�p-
nienie miejsca. 

Maria Motyka – koordynator zadania 

Fot.¤Heklowane koniakowskie koronki fot. Kacper Legierski 
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Fot.¤Jury konkursu w składzie Justyna Haratyk, Irena Tyc i Łucja Dusek 
oraz nagrodzone wypieki fot. J.K 

Wyniki Konkursu
na Ciasteczka —wi‘teczne 
z Tr�jwsi 

˜¢ grudnia br. przed południem w Gminnym O	rodku Kultury 
w Istebnej odbył si� finał dorocznego Konkursu na Ciasteczka 
Šwi…teczne z Trójwsi, w którym udział wzi�ło osiemna	cie 
PaŽ i jeden Pan. Ka–dy z uczestników przygotował jeden 
rodzaj wypieku, który pi�knie przyozdobiony trafił pod ocen� 
konkursowego jury. 

Jury w składzie: 
• przewodnicz…ca – Justyna Haratyk „Istebnianka Piecze” 
• członek – Irena Tyc – KGW Koniaków 
• członek – Łucja Dusek – dyrektor Gminnego O	rodka 

Kultury w Istebnej 

przyznało nast�puj…ce nagrody: 
• miejsce I – Bronka Polok – kruche ciasteczka z kremem 

cytrynowym; 
• miejsce II – Janina Dusek – „Orzeszki”; 
• miejsce III – Natalia Gazurek – ciasteczka skwarkowe. 

Jury przyznało tak–e trzy wyró–nienia. 

Fot.¤Wr†czenie dyplomu w konkursie na •wi−teczne ciasteczka 
fot. M.O. 

Fot.¤Rozdanie dyplomów w konkursie na •wi−teczne ciasteczka foto. M.O 

Zdobywczyni… pierwszego z nich została Danuta Bocek, która 
na konkurs przygotowała pi�knie dekorowane pierniczki. 

Drugie wyró–nienie przyznano Annie Podlasi¼skiej 
za gwiazdki, a trzecie Justynie Zogacie za „	nie–ne kule”. 

Wszystkim nagrodzonym i wyró–nionym serdecznie gratu-
lujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach 
słodkiego konkursu. Cieszymy si�, –e w swych domach kul-
tywujecie wyj…tkow… tradycj� filigranowych wi…tecznych 
wypieków, które nie tylko ciesz… podniebienie, ale tak–e oczy. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK 
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Motto: 
,…uznanie przez gatunek ludzki prawa 
innych gatunków zwierz£cych 

do egzystencji stanowi podstaw£ 
do współistnienia wszystkich istot �ywych…” 

Šwiatowa Deklaracja Praw Zwierz…t 

Koty – sprzymierze�cami 
człowieka 

·yjemy w czasach, gdzie umiej�tno ‰ relaksacji jako efek-
tywnego odpoczynku stanowi podstawow… potrzeb� czło-
wieka. Tempo –ycia, nadmierny po	piech, obowi…zki, napływ 
informacji osłabiaj… odporno	‰ naszego układu nerwowego, 
a tak–e wywołuj… frustracje, stresy, które zaburzaj… człowie-
cz… homeostaz� ( Homeostaz� rozumian… jako równowag� 
bio – psychospołeczn… organizmu). Kryzys psychiczny – jako 
reakcja na prze–ycia negatywne, wyzwala dysproporcj� mi�-
dzy trudno	ciami wynikaj…cymi ze stresu genów, a siłami 
mocy psychicznej człowieka. W wyniku zaburzeŽ równowagi 
własnej i harmonii w współ–yciu z otoczeniem, powstaj… cho-
roby cywilizacyjne, somatyczne, psychiczne, nerwice, których 
przyczyna tkwi w naszej wra–liwo	ci oraz ró–nego rodzaju 
sytuacji wynikaj…cych z warunków do –ycia, a złym, trudnym 
sposobem modelu odbioru otaczaj…cych nas zjawisk. 

Naukowcy istot� relaksacji upatruj… w introspekcji – czyli 
w spojrzeniu w gł…b siebie i przemy 	leniu – jakie s… moje 
pragnienia, zainteresowania, wybór priorytetów, które mi od-
powiadaj… i s… realne. Nasuwa si� wi�c pytanie o jakie sprawy 
zabiega‰… jak je warto	ciowa‰…, aby znale›‰ dla siebie dobre, 
konstruktywne warunki do zdrowego odpoczynku i pracy? 
Chodzi o takie rozwi…zywanie problemów współczesnego, 
wymagaj…cego, trudnego dnia, które niesie –ycie moralne, 
satysfakcjonuj…ce dla nas i otoczenia. Chocia– nowoczesno	‰ 
w pewnym sensie kłóci si� ze staro	wiecko	ci…, ch�tnie 
si�gamy do sprawdzonych porad z –ycia przodków. Pami�-
tamy np. jak… to rado	ci… (szczególnie na wsi) była obecno	‰ 

w domostwach kotów. One rodziły miło	‰ zwłaszcza w	ród 
małych dzieci i w ten sposób wyzwalało si� pokoleniowe 
umiłowanie 	rodowiska przyrodniczego z jego cudami –y-
wych tworów natury. 

W ci…gu ostatnich dwudziestu lat liczne badania potwierdziły 
korzy	ci psychologiczne, jak i fizyczne – płyn…ce z posia-
dania zwierz…t. Mowa tu o kociej terapii, która jest niezwy-
kle wa–na w –yciu człowieka.. Wzajemna integracja – czyli 
oddziaływanie kotów i ludzi ma na celu wspomaganie osób 
chorych fizycznie i psychicznie. Koty potrafi… przezwyci�–y‰ 
uczucie osamotnienia i izolacji, dotyczy to równie– współ-
działania przy resocjalizacji trudnej młodzie–y, a tak–e osób 
przebywaj…cych w leczeniu zamkni�tym. I tak na przykład 
terapeuta zaj�ciowy dzi�ki pomocy czworonoga mo–e wpły-
n…‰ na zwi�kszanie zasi�gu ruchowego. Osoba próbuj…ca 
pogłaska‰ zwierz� – wykonuje wysiłek, a tym samym uspraw-
nia ruchy np. r�ki i zwi�ksza zasi�g. Współcze	nie koty – te 
wdzi�czne pi�kno	ci, najmniejsze z kotowatych bo–ych stwo-
rzeŽ maj… swoich prawdziwych i wielkich fanów. S… doceniane 
i faworyzowane poniewa– lecz…, koj… system nerwowy, wska-
zuj… wybrane chore narz…dy, s… doskonałymi antystresorami. 

Posiadanie kota przez osoby maj…ce szczególnie nerwow… 
prac�, stanowi doskonał… terapi� antystresow…. Jako miłe, 
przyjemne, puchate stworzenia stwarzaj… atmosfer� ciepła 
bardzo wa–n… w leczeniu i rehabilitacji tj. depresji, autyzmu, 
l�ków, a tak–e alienacji itd. 
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S… takie miejsca w Polsce jak Warszawa, Kraków czy Olsztyn, 
gdzie znale›‰ mo–na wyj…tkowe kocie kawiarnie. Gdzie koty 
ró–nej ma	ci, ró–nego charakteru, zwyczajów i humorów, wy-
piel�gnowane stanowi… centralny punkt wzajemnego towarzy-
stwa stałych bywalców lokalu. Wła	cicielka jednej z kawiarni 
opowiadała, –e przychodzi tam codziennie pewien pan, który 
przy kawie przegl…daj…c pras� spotyka si� z wybranym kocim 
ulubieŽcem – pupilem. Kot zawsze czeka na niego by usi…	‰ 
mu na ramieniu i mrucze‰ z zadowolenia wzajemnej wi�zi. 
Tak, wi�zi, która daje poczucie rado	ci, odpr�–enie psychofi-
zyczne, koi nerwy, ból, smutek, przy	piesza sprawno	‰ fizjolo-
giczn… serca – wa–nego centrum naszego kr…–enia krwi itd. 

Naukowcy twierdz…, i– mruczenie kocie to swoiste 
ultrad›wi�ki o mocy �-˜œ Hz. „Koci lekarze” duszy i ciała 
od dawien dawna w polskich domach przy	pieszaj… go-
jenie si� ran, łagodz… bóle zwłaszcza głowy, wzmac-
niaj… tkank� kostn… zapobiegaj…c osteoporozie oraz 
stanowi… leczenie przeciwdepresyjne – rozweselaj…c, 
wzmagaj…c produkcj� hormonu szcz�	cia – ENDORFINY. 
Kocie leczenie ma swoje uzasadnienie w tzw. FELINOTE-
RAPII – to jest w optymalnym nastroju człowieka, który jest 
wyzwalany szczególnie podczas głaskania kota (szczególnie 
czarnej ma	ci). Wtedy to wzajemne poczucie wi�zi sprzyja 
człowiekowi w relaksacji przez miły odd›wi�k zadowolenia 
kota. Za	 do człowieka, poczucie sterowania sob… poprzez 
redukcj� napi�cia skumulowanego zm�czenia psychofizycz-
nego. Ta swoista kocia psychoterapia udziela si� otoczeniu, 
gdy– doskonale wiemy, –e człowiek zrelaksowany jest „do-
ładowany” pozytywn… energi… rado	ci –ycia, która pot�guj…c 
nasze zdrowie psychofizyczne, nie prowadzi do agresji rela-
cjach ludzkich szarej codzienno	ci. Z praktycznej obserwacji 
z tym zwierz…tkami wiemy, –e potrafi… one znajdowa‰ instynk-
townie chore punkty naszego ciała. Zwykle kład… si� na nich 
i dokonuj… swoistego rodzaju masa–u uporczywym łapko-
waniem. Sprzyja to efektywno	ci ró–nego rodzaju leczenia 
rehabilitacyjnego, powoduj…c lepsze ukrwienie danego na-
rz…du. Dlatego wła	nie koty zacz�ły odgrywa‰ niebagateln… 
rol� w rehabilitacji osób niepełnosprawnych; dzieci; osób 
starszych czy chorych na autyzm. Jako nasze anty-stresory 
szeroko poj�te i nie zawsze doceniane emanuj… spokojem, 
wdzi�czno	ci… i dobrodusznym, szczerym towarzystwem. 
Jest to bardzo wa–ne dla osób samotnych losowo lub z wy-
boru. Koty maj… te– swój charakter. Mog… si� te– obra–a‰, gdy 
s… przez nas zaniedbywane, gdy nie zwracamy na nich uwagi 
w towarzystwie, czy po prostu nie mamy dla nich w danej 
chwili czasu. Wtedy mog… nawet wyj	‰ z domu i pój	‰ swoimi 
nieznanymi kocimi 	cie–kami, ale zawsze wracaj… pod swoj… 
strzech�. Lubi… sypia‰ w ciepłym, cichym zak…tku; zagrzebane 
w zakamarkach i niewidoczne. Przesympatyczne, miłe, plu-
szate, puszyste nie wadz…ce nikomu szybko przywi…zuj… si� 
do opiekuna i domostwa. S… bardzo wra–liwe na poczucie 
swego bezpieczeŽstwa; inteligentne, bardzo czyste – wiecz-
nie „myj…ce si�” i korzystaj…ce ze swych kuwet do których 
łatwo ich nauczy‰ od maleŽko	ci. Rozumiej…ce ludzki j�zyk, 
posłuszne, cz�sto reaguj…ce na swoje imi�. 

Opracowała Bogumiła Kohut-Szyma‹ska 

Dalsza cz�	‰ w nast�pnym wydaniu gazetki. 

Ilustracja Anna Jackowska 

˜ł 



 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

S P O R T  

Fot.¤AdobeStock 

Bracia Bury z punktami
Pucharu —wiata 

GrudzieŽ łžł˜ i pierwszy dzieŽ nowego roku był miesi…cem, 
w którym w kolejnych zawodach Pucharu Šwiata startowali 
nasi biegacze. Pierwsze swoje punkty w tym sezonie wywal-
czył Kamil Bury za	 kolejny jeden punkt w klasyfikacji PŠ 
zdobył tak–e jego brat Dominik. 

W rozgrywanych w dniach ¡-£ grudnia w norweskim Lille-
hammer zawodach w sprincie technik… dowoln… m�–czyzn 
Kamil Bury°zaj…ł £˜ miejsce (eliminacje). 

Dwójka naszych biegaczy wystartowała natomiast w bieg 
na ̃ £ kilometrów technik… dowoln…, w którym Dominik Bury 
był œž za	 Mateusz Haratyk°(NKS Trójwie	 Beskidzka) – ¢˜. 

W rozegranym na zakoŽczenie norweskiej rywalizacji biegu 
sztafetowym � x ¢,£ kilometrów Polska w składzie°Kamil Bury, 
Dominik Bury,°Maciej Star�ga (UKS Rawa Siedlce) oraz°Mate-
usz Haratyk°zaj�ła ˜œ miejsce. 

Kolejne zawody Pucharu Šwiata rozegrano w szwajcarskim 
Davos (˜˜-˜ł grudnia). 

Reprezentuj…cy AZS AWF Katowice Dominik Bury za-
j…ł podczas rozgrywanego biegu na dystansie pi�t-
nastu kilometrów technik… dowoln… łœ miejsce i jego 
dorobek w klasyfikacji Pucharu Šwiata wzrósł do ® punktów. 
Słabiej w Davos zaprezentował si�°Kamil Bury,°który w tym 
samym biegu zaj…ł ¢˜ miejsce, za	 w rozegranym wcze	niej 

sprincie technik… dowoln… zakoŽczył swój udział na elimina-
cjach zajmuj…c £¢ miejsce. 

Na przełomie roku rozpocz�ła si� rywalizacja w zaliczanej 
do punktacji Pucharu Šwiata szesnastej edycji Tour de Ski. 

Pierwsze zawody tego cyklu rozegrano w dniach ł®-ł� grud-
nia w szwajcarskiej miejscowo	ci Lenzerheide a wystartowali 
w nich bracia Bury. W pierwszej konkurencji zmagaŽ – sprincie 
technik… dowoln… bracia z Istebnej zakoŽczyli zmagania w elimi-
nacjach zajmuj…c odpowiednio ¡œ (Kamil) i ¢¢ (Dominik) miejsce. 
Odwrotna sytuacja miała miejsce w rozegranym w drugim 
dniu biegu na pi�tna	cie kilometrów technik… klasyczn…, 
w którym Dominik był �ł za	 Kamil ¢ł. 

W rozegranej w niemieckim Oberstdorfie trzeciej i czwartej 
konkurencji szesnastej edycji Tour de Ski bracia Bury zdobyli 
kolejne punkty do klasyfikacji Pucharu Šwiata. 

W sylwestrowym biegu na pi�tna	cie kilometrów technik… 
dowoln… ze startu wspólnego na ¡ž miejscu finiszował Do-
minik za	 Kamil zaj…ł œž pozycj�. 

Znacznie lepiej zaprezentował si� starszy z braci Bury w ro-
zegranym w pierwszym dniu Nowego Roku sprincie technik… 
klasyczn…, w którym dotarł do ‰wier‰finału zajmuj…c ostatecz-
nie ł� miejsce i zdobywaj…c pierwsze ¢ punktów w klasyfika-
cji PŠ. Warto doda‰, –e w eliminacjach Kamil uzyskał ̃ ® czas. 
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Na eliminacjach za	 udział w tej konkurencji zakoŽczył Do-
minik, który ostatecznie sklasyfikowany został na �� miejscu 
i po ˜� biegach ma na koncie � punktów PŠ. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Zuzanna Fujak | fot. arch. organizatora PZN 

Biegi narciarskie –
grudzie™ fiflfiŁ 
*** Dwójka biegaczy NKS Trójwie	 Beskidzka reprezentowała 
nasz kraj w zawodach FIS, które odbyły si� w dniach ¡-£ 
grudnia w szwajcarskim Goms. 

Zuzanna Fujak·(NKS Trójwie	 Beskidzka) 
Bieg na £ km technik… klasyczn… juniorek – ˜˜ miejsce 
Sprinty technik… dowoln… juniorek – ˜¢ (˜/� finału) 
Bieg na £ km technik… dowoln… juniorek ze startu wspól-
nego – ˜˜ 

Łukasz Gazurek°(NKS Trójwie	 Beskidzka) 
Bieg na na ˜ž km technik… klasyczn… juniorów – �� 
Sprinty technik… dowoln… juniorów – ˜ł (˜/ł finału) 
Bieg na ˜ž km technik… dowoln… juniorów ze startu wspól-
nego –°˜� 

*** Dwana	cie razy stan�li na podium nasi biegacze 
podczas dwudniowych (ł˜-łł grudnia) zawodów Pu-
charu Grupy Azoty, które w rozegrano w Zakopanem. 
Klas… dla siebie były°Magdalena Kobielusz·w	ród seniorek 
(Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk) i°Zuzanna Fujak°w kategorii 
juniorek młodszych (NKS Trójwie	 Beskidzka), które odniosły 
po dwa zwyci�stwa. 

Poni–ej prezentujemy zestawienie uzyskanych przez na-
szych biegaczy wyników. Wszystkie biegi rozegrano tech-
nik… klasyczn…. 

Zuzanna Kohut i Kinga Gazurek | fot. arch. organizatora 

Zuzanna Fujak·(NKS Trójwie	 Beskidzka) – ł x pierwsze 
miejsce (£ km i ¢,£ km) juniorek młodszych 
Magdalena Kobielusz°(Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk) – 
ł x pierwsze miejsce (¢,£ km i ˜ž km) seniorek 
Kinga Gazurek°(MKS Istebna) – pierwsze miejsce na ł km 
i drugie na ¡ km dziewcz…t 
Filip Juroszek°(NKS Trójwie	 Beskidzka) – ł x drugie miej-
sce (ł km i ¡ km) chłopców 
Julia Rucka°(MKS Istebna) – trzecie miejsce na ¡ km i dru-
gie na £ km młodziczek 
Zuzanna Kohut·(NKS Trójwie	 Beskidzka) – trzecie miejsce 
na ¡ km dziewcz…t 
Łukasz Gazurek°(NKS Trójwie	 Beskidzka) – trzecie miej-
sce na ˜£ km juniorów 

*** Dobrze rozpocz�li sezon równie– nasi biegacze amatorzy, 
którzy startowali w VIII Pucharze Ko	cieliska. 

Z grona naszych zawodników najlepiej zaprezentował 
si�° Grzegorz Legierski· z Koniakowa, który zaj…ł pi…te 

Grzegorz Legierski (w •rodku) i Jan Łacek (z lewej) 
fot. arch. organizatora 
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miejsce w klasyfikacji generalnej biegu na dystansie dzie-
si�ciu kilometrów technik… klasyczn… m�–czyzn a uzyskany 
wynik dał mu zwyci�stwo w kategorii wiekowej M-£ž. 
Z kolei drugie lokaty w swoich grupach wiekowych zaj�ły 
istebnianki°Barbara Byrtus°(K-£ž) i°Joanna Kukuczka°(K-łž) 
oraz°Jan Łacek°z Jaworzynki (M-£ž). 

*** Kolejny udany start zaliczyli biegacze amatorzy z Jawo-
rzynki w rozegranym w czeskim o	rodku narciarskim Pustevny 
biegu na ˜ž km klasykiem. W zawodach triumfował°Jan Ła-
cek°natomiast°Kazimierz Legierski zaj…ł œ. miejsce. 

** W wyj…tkowo trudnych warunkach walczyli młodzi biegacze 
podczas rozegranych w czwartek na trasach w Istebnej Kuba-
lonce zawodów I edycji Šl…sko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej. 
Do rywalizacji zgłosiło si� ponad ˜œž biegaczek i biegaczy. 

W deszczu i g�stej mgle dobrze poradzili sobie reprezentanci 
naszych klubów narciarskich. 

W „starszych” kategoriach wiekowych na podium stan�li: 
Idziniak Kamila (NKS Trójwie	 Beskidzka) – ̃ . miejsce Open K 
Kohut Zuzanna (NKS Trójwie	 Beskidzka) – ˜ miejsce 
Dziewcz�ta Starsze 
Juroszek Filip (NKS Trójwie	 Beskidzka) – ˜ miejsce 
Chłopcy starsi 
Zawada Szymon (MKS Istebna) – ł miejsce Chłopcy starsi 
Gazurek Kinga (MKS Istebna) – ¡ miejsce Dziewcz�ta 
Starsze 
Legierski Przemysław (NKS Trójwie	 Beskidzka) – ¡ miej-
sce Open M 
Haratyk Jonasz (NKS Trójwie	 Beskidzka) – ¡ miejsce 
Młodzik 

W „najmłodszych” kategoriach w pierwszej trójce za-
wody ukoŽczyli: 
Kr£�elok Julia (MKS Istebna) – ˜ miejsce Dziewcz�ta 
Młodsze 
Juroszek Mikołaj (NKS Trójwie	 Beskidzka) – ˜ miejsce 
Nadzieje Chłopcy 
Rucka Zuzanna (MKS Istebna) – ł miejsce Dziewcz�ta 
Młodsze 
Legierska Milena (MKS Istebna) – ł miejsce Nadzieje 
Dziewcz�ta 
Koniecki Bogusław (NKS Trójwie	 Beskidzka) – ł miejsce 
Nadzieje Chłopcy 
Juroszek Amelia (MKS Istebna) – ¡ miejsce Dziewcz�ta 
Młodsze 
Michałek Oliwia (MKS Istebna) – ¡ miejsce Nadzieje 
Dziewcz�ta 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Skoki narciarskie – 
grudzie™ fiflfiŁ 
Kolejne punkty w zawodach FIS Cup wywalczyli nasi skoczkowie. 

W rozegranej w szwajcarskim Kanderstegu dwudniowej 
imprezie wzi�li udział reprezentuj…cy klub WSS Wisła bra-
cia°Arkadiusz·i·Szymon Jojko°z Istebnej oraz°Kacper Juro-
szek°z Jaworzynki. 

Najlepiej zaprezentował si� Arkadiusz, który w sobot� zaj…ł 
˜¡. miejsce za	°w niedziel� był ̃ £. Kacper ukoŽczył zawody 
odpowiednio na ̃ � i ̃ ¢ miejscu za	 Szymon został sklasyfi-
kowany na ł® (sobota) i ł¡ (niedziela) pozycji. 

W aktualnej klasyfikacji FIS Cup nasi skoczkowie zajmuj…° 
nast�puj…ce miejsca: 
łł. Arkadiusz Jojko – ˜££ pkt., £ž. Szymon Jojko – �® pkt., 
£¡. Kacper Juroszek – �œ pkt. 

Warto przypomnie‰, –e najlepszy do tej pory wynik naszych 
skoczków w aktualnej edycji FIS Cup to œ. miejsce Arkadiusza 
w listopadowych zawodach szwedzkim Falun. 

***°Bardzo udana była koŽcówka roku dla Oliwii Bury, która 
wzi�ła udział w dwóch konkursach skoków oraz zawodach 
w kombinacji norweskiej i w ka–dym z tych wydarzeŽ stan�ła 
na podium. 

Podczas rozegranych w Wi	le konkursów skoków narciarskich 
dla najmłodszych uczestników Narodowego Programu Roz-
woju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „LOTOS 
Szukamy Nast�pców Mistrza” reprezentuj…ca klub WSS Wisła 
skoczkini z Istebnej zaj�ła w kategorii Dziewcz�ta (rocznik 
łžž®-łžž�) drugie i trzecie miejsce za	 w rywalizacji w kom-
binacji norweskiej stan�ła na najwy–szym stopniu podium. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Oliwia Bury | fot. Rafał Rusek 
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S P O R T  

—l‘skie sukcesy
reprezentant�w jujitsu! 

 Od lewej: Bartosz Baczy‚ski, Tomasz Fiedor i Jakub Matuszny 
fot. arch. prywatne 

W Katowicach odbyły si� Otwarte Mistrzostwa Šl…ska w Jujitsu, 
w których bardzo dobrze zaprezentowali si� nasi zawodnicy. 

Reprezentuj…cy klub UKS Wisła Centrum podopieczni°Ja-
kuba Matusznego°i°Dariusza Dragona°zdobyli dwa miej-
sca medalowe. 

W kategorii walk w parterze mistrzem Šl…ska został°Tomasz 
Fiedor°z Koniakowa, który nie dał szans rywalom w kategorii 
Senior +�£ kg.° 

W kategorii Fighting ®£ kg seniorów drugie miejsce zaj…ł°Bar-
tosz Baczy¼ski·z Istebnej. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

UKKS Istebna na futsalowo 
Piłkarki UKKS Istebna udowadniaj…, –e tak–e w rywalizacji 
pod dachem daj… sobie rad�. 

*** Remis i dwie pora–ki to bilans udziału naszych góralek w Fi-
nałach Młodzie–owych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet do lat 
˜�, które rozegrane zostały w Małej Hali TAURON Areny Kraków: 

Pr…dniczanka – UKKS Istebna ¢:˜, PogoŽ Tczew – UKKS 
Istebna �:˜, UKKS Istebna – Šl�za Wrocław ł:ł. 

Wyniki nie s… mo–e imponuj…ce, ale w tym miejscu 
warto doda‰, –e rywalki naszych dziewczyn to dru–yny, 
które dominowały w całym turnieju zajmuj…c pierwsze 
(Tczew) oraz czwarte (Pr…dniczanka) miejsce a ju– sam 
awans do finałowego turnieju był sporym° sukcesem. 
W podsumowaniu trener° Marcin Pudalik° powiedział: 

„Nasz udział w tych Mistrzostwach był nagrod
 dla zawodni-
czek za zaanga�owanie w trening przez ostatnie � lata. Mo�e 
nie osi
gn�li�my jakiego� wielkiego wyniku, ale awansu nikt 
nam za darmo nie dał. Zdobyte do�wiadczenie zaprocen-
tuje w nast�pnych latach bior
c pod uwag� fakt, �e byli-
�my jedn
 z najmłodszych dru�yn na Mistrzostwach. Turniej 
pokazał nam ile jest przed nami pracy, �eby rywalizowa� 
z czołówk . Na pewno tak prac� b�dziemy wykonywa�. 
Dru�yna jest ambitna i obiecujemy �e w przyszłym roku znów 
b�dziemy walczy�”. 

*** Nasze góralki zanotowały bardzo udany debiut w Šl…skiej 
II Lidze Futsalu. W pierwszym w swojej historii meczu UKKS 
Istebna pokonał Women’s Sports Academy UstroŽ ˜˜-ł. 

*** Plan minimum zrealizowały piłkarki w kategorii U˜£ 
awansuj…c do nast�pnej rundy Młodzie–owych Mi-
strzostw Polski w Futsalu w tej kategorii wiekowej. 
W rozegranej w Rybniku pierwszej rundzie eliminacyjnej na-
sza dru–yna uzyskała nast�puj…ce wyniki: 

TS ROW Rybnik – UKKS Istebna œ:˜, GKS Katowice – UKKS 
Istebna ®:ž 
KKS Wisła Skoczów – UKKS Istebna ł:¢ 

i zajmuj…c trzecie miejsce wywalczyła awans. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Dru”yna UKKS Istebna na Finał Młodzie”owych Mistrzostw Polski Uł�
 fot. arch. organizatora 
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Zimowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w 
ramach 47. Biegu o Istebniański Bruclik 

odbędą się w sobotę 12 lutego 2022 r. 

Główny Bieg o Istebniański Bruclik 
odbędzie się 

w niedzielę 13 lutego 2022 r. 

na trasach l<ubalonki 

Zapraszamy! 

Wszelkie informacje zostaną podane 
na stronie internetowej istebna.eu oraz 
profilu społecznościowym Facebook 

Gminy Istebna 

Owczarczak i Aneta Legierska 

imowe grzyska Dzieci i łodzieży w 
ramach . Biegu o stebniański Bruclik

odbędą się w sobotę 12 lutego 2022 r.

łówny Bieg o stebniański Bruclik 
odbędzie się

w niedzielę 13 lutego 2022 r.

na trasach ubalonki

Zapraszamy !

Wszelkie in ormacje zostaną podane 
na stronie internetowej istebna.eu oraz 

pro lu społecznościowym acebook 
Gminy Istebna

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni �cieków w Glinanym fot. Jacek Kohut 

Sprostowanie 

W wydaniu grudniowym ���� r. relacj
 z Narodowego 
�wi
ta Niepodległo�ci  przygotowały : Małgorzata Święta Niepodległości  przygotowały : Małgorzata 
Owczarczak i Aneta Legierska

KALENDARZ NA ROK ›�›› DO NABYCIA W GMINNYM 
OŠRODKU KULTURY, W KIOSKU W CENTRUM ISTEBNEJ 

I W CENTRUM PASTERSKIM 
W KONIAKOWIE 



  
  

  
   

 

TRifWIEŚ 

OPTYK expert 

Angio-OCT I Fundus Camera 

PORADNIA 

CENTRUM 
MEDYCZNE ADO 2 

USLUGI Z ZAKRESU 

• Poradni Chirurgicznej 
• Poradni Schorzeń Piersi 
• Poradnia Schorzeń Tarczycy 

DIAGNOSTYKA 
ULTRASONOGRAFICZNA 

• Tarczycy 
• Piersi 
• Narządów jamy brzusznej 
• Węzłów chłonnych 

ZABIEGI W RAMACH PORADNI 
SPECJALISTYCZNYCH 

• Usunięcie znamion 
• Usunięcie kaszaków 
• Biopsję cienkolglową pod 

kontrolą USG 
• (Tarczycy, Piersi, Węzły Chłonne) 
• Biopsję gruboiglową pod kontrolą 

USG (Piersi) 
• Badania histopatologiczne 
• EKG 
• Spirometria 

BADANIA LABOLATORYJNE 

• Szeroka oferta badań 
• wyniki on-line dostępne Już tego 

samego dnia 

• Ktg dla ciężarnych po 30 tyg ciąży 
• Pobieranie wymazów 

cytologicznych 
• Pokaz kąpieli noworodka 
• Pielęgnacja kikuta pępowiny 
• Edukacja przedporodowa 
• Porady laktacyjne 

Poradnia Medyczna 
lstebna423 

Rejestracja tel. 33 851 31 77 
on-line: 

poradna.medyarullstebM.medlftle.pl 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek 8.00 -12.00 

Środa 8.00 - 12.00 
Piątek 8.00 - 12.00 

ROK n 
ZAŁOŻENIA 

1976 ::c 
WISŁAUI 

CYFROWY POMIAR 
OSTROŚCI WZROKU 
• OKULISTA • OPTOMETRYSTA 

UMÓW SIĘ NA WIZVTĘ 

Tel.: 33 855 30 84 Pn - Pt: goo -17° 0 

www.optyk-fuchs.pl Sb: 9°0 - 13°0 

Wista-Centrum. ul. l Maja 67 A (pawilon obok DH Świerk) 

TOMOGRAFIA OCZU 

OKULISTA 
Wisła, ul.1-go Maja 43, tel 33 855 53 31 
Ustroń, ul.A. Brody 4, tel: 33 854 58 07 

REJESTRACJA 
POJAZDÓW 
 KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

TANIE 

OC !
+48 502 329 865
+48 513 362 250
+48 502 217 232
 ISTEBNA 700 
            OBOK ZEGARMISTRZA
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