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Wszystkim Babciom i Dziadkom
w dniu Ich Święta składamy serdeczne życzenia

zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy, by wszyscy, którzy Was otaczają

okazali Wam swoją miłość, przywiązanie i szacunek.
„Niech Wam Bóg jeszcze da długie lata,
w miłości bliskich, we czci u świata!”

Wójt Gminy
Rada Gminy i Zespół Redakcyjny

ZAPRASZAMY NA
„SPOTKANIA OPŁATKOWE DLA SENIORÓW”

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, Polski Ko-
mitet Pomocy Społecznej w Istebnej oraz dzieci z 

Oddziałów Przedszkolnych kl. 0 przy Szkołach Podstawowych w 
Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie serdecznie zapraszają wszyst-
kich dziadków, rencistów i emerytów na:

SPOTKANIA OPŁATKOWE
Spotkania odbędą się w:
Jaworzynce - 22 stycznia (poniedziałek) o godz.10.00 w OSP w 
Jaworzynce
Koniakowie - 23 stycznia (wtorek) o godz.10.00 w OSP w Ko-
niakowie
Istebnej - 24 stycznia (środa) o godz.10.00 w OSP w Istebnej
Podczas tych spotkań pragniemy umilić uczestnikom czas poświą-
teczny, stworzyć okazję do wspólnej rozmowy, pośpiewania kolęd, 
pooglądania występu dzieci z „zerówek”, Kapeli „Wałasi”, grupy 
regionalnej przy GOK-u. Będzie również poczęstunek przy kawie, 
herbacie oraz smakowitych ciastach i pączkach. Zapraszamy ser-
decznie wszystkich tych, którzy już uczestniczyli w poprzednich 
spotkaniach, jak również i tych tych, którzy ciągle nie mogą się 
zdecydować ... Zapewniamy, że naprawdę można będzie miło z 
nami spędzić czas. Organizatorzy

Dh Antoni Zawada, b. naczelnik i prezes OSP Istebna Centrum
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

przez Wojewodę Śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego.

Komitet organizacyjny 
XXXII Międzynarodowe-
go Biegu Narciarskiego 
„O Istebniański Bruclik” 

serdecznie zaprasza wszystkich mi-
łośników czynnego wypoczynku 
oraz kibiców do wzięcia udziału w 
imprezie.

Zawody odbędą się 28 stycznia 
2007 r. (niedziela) na trasach bie-
gowych C.O.S. w Istebnej Kuba-
lonce.

Szczegóły dotyczące biegu 
można znaleźć na stronie www.
ug.istebna.pl.

Biskup Damian ZimniakBiskup Damian Zimniak
gościł w SP 1 w Jaworzyncegościł w SP 1 w Jaworzynce

Materiały promocyjne gminyMateriały promocyjne gminy
- patrz strona 9- patrz strona 9

„Pokój to skarb w twoich rękach”„Pokój to skarb w twoich rękach”
- spotkanie opłatkowe - str. 14- spotkanie opłatkowe - str. 14
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Fragment meczu oglądany z sektora zajmowanego
przez naszych kibiców

Nasza grupa na trybunach stadionu Odry Wodzisław

Decydująca bramka w fi nałowej serii rzutów karnych Zwycięzcy imprezy – chłopcy z klasy IIIh.

Wręczenie pucharu dla najlepszej drużyny Triumfator Turnieju Firm – zespół „Olzianki”

„Olzianka” najlepsza w Turnieju Firm

Mikołajkowy Turniej Piłkarski Klas Gimnazjalnych

Młodzi piłkarze na meczu pierwszoligowym

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT
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XXXII Międzynarodowy Bieg Narciarski
„O Istebniański Bruclik”

Termin 28 stycznia 2007r. (niedziela)

Trasy Biegowe Centralnego Ośrodka Sportu
w Istebnej - Kubalonce

KATEGORIE WIEKOWE

     klasy          dystans           planowany start            roczniki
Młodzież szkolna

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

Młodzież gimnazjalna
I-II-III  3000 m  godz. 10.20  1991-1993
Rozdanie nagród dla dzieci i młodzieży

Kobiety
od 17 do 19 lat 5 km godz. 11.00 1988-1990
od 20 do 35 lat 5 km 11.00 1973-1987
powyżej 35 lat 5 km 11.00 1972 i starsze

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

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

Mistrzostwa Polski Górników w pięciu kategoriach wiekowych - 
od 20 do 29 lat, od 30 do 39 lat, od 40 do 49 lat, od 50 do 59 lat i 
powyżej 60 lat.

REGULAMIN:
• 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 tożsamości 
oraz aktualne badanie lekarskie.

•   Obowiązuje wpisowe 10 zł lub 100 koron od dorosłych - 
dzieci bezpłatnie - opłata zawiera ubezpieczenie od nieszczęśli-
wych wypadków.

•  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 w kraju jak i za granicą- oraz 
osoby indywidualne, traktujące udział w biegu jako zabawę.

•   Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii 
otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

• • Nagroda główna „ Istebniański Bruclik” zostanie wręczona 
dodatkowo zwycięzcy biegu głównego mężczyzn na 15 km.

Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć 
będą do Komitetu Organizacyjnego.

Nagrody funduje Z.Z.G. w Polsce
Informacji udziela Urząd Gminy w Istebnej tel. 033- 855 61 

58 lub 855 62 08. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z 
regulaminem PZN.

RADA GMINY UCHWALIŁA:
W dniu 4 grudnia 2006 roku odbyła się II sesja Rady Gminy Isteb-
na. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Jan Gazur.
Na sesji podjęto uchwały:
•  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Istebna,
• w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do doko-
nywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta,
•  w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Istebna,
• w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 
2007 oraz zwolnień od tego podatku,
• w sprawie wysokości opłaty miejscowej i opłaty targowej na rok 
2007 oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
• w sprawie podatku od posiadania psów,
• w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na rok 2007,
• w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szcze-
gółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego,szczególowe warunki obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i 
szkołach prowadzonych przez Gminę Istebna w roku 2007.
• w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2006,
• w sprawie udzielenia pomocy Województwu Śląskiemu, (wszystkie 
uchwały publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Istebna).
Na sesji Wójt Gminy Danuta Rabin złożyła ślubowanie wobec Rady 
Gminy i z dniem 4 grudnia objęła obowiązki Wójta Gminy Istebna.

* * *
W dniu 27 grudnia 2006 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Isteb-
na Obradom przewodniczył Przewodnicząy Rady Gminy Jan Gazur.
Na sesji uchwałą nr III/18/2006 r Rada Gminy Istebna uchwaliła bu-
dżet gminy Istebna na 2007 rok (wkładka do „Naszej Trójwsi”).
Podjęto uchwały w sprawie :
• zmian budżetu gminy Istebna na rok 2006,
• wykazu wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2006,
• zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,
•  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007,
• udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu (doty-
czy opracowania dokumentacji projektu budowy chodnika Szańce 
- Sztoczek),
• udzielenia pomocy fi nasowej Powiatowi Cieszyńskiemu (na rea-
lizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Ja-
worzynka),
• podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków na 
pokrycie części wkładu własnego kosztów kwalifi kowanych projek-
tu inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Cieszyński w ramach 
funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z wieloletnim planem inwesty-
cyjnym Powiatu dotyczącym przebudowy drogi S 2643 w Istebnej,
• programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Isteb-
na na lata 2007- 2011,
•  określenia czasu pracy zakładów gastronomicznych w gminie 
Istebna ,
•  skargi Pana Józefa Juroszka,
• zmiany nazw urzędowych części wsi IstebnaJaworzynka i Konia-
ków. (wszystkie uchwały publikowane są na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Istebna). M. Wieczorek

Spotkanie opłatkowe samorządowców
Na zaproszenie Biskupa Archidiecezji Bielsko-Żywieckiej 

Radni Rady Gminy Istebna w dniu 3 stycznia 2007 r. wzięli udział 
w spotkaniu opłatkowym samorządowców. Mszę św. celebrował i 
kazanie wygłosił Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy.
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SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury / obok koś-
cioła / - sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

Uwaga! Bezpłatne informacje dla małych i średnich fi rm 
(MSP) oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospo-
darczą

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. 
w ramach projektu “Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w 
ramach KSU” (poddziałanie 1.1.1 Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) utworzyła 
PUNKT KONSULTACYJNY GAPP S.A.

Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnych informacji dotyczą-
cych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz programów i form wsparcia MSP, z zakresu: 

• prawa, fi nansów, marketingu, podatków – zakres podstawowy,
• pozyskiwanie zewnętrznych źródeł fi nansowania działalno-

ści gospodarczej takich jak: pożyczki, kredyty, dotacje, 
• dostępnych programów w ramach funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej oraz nowych, które wejdą w latach 2007 – 2013, 
• doboru właściwego programu do przedstawionych potrzeb 

klienta, 
• poprawnego przygotowania wniosków i biznesplanów, 
• rozliczenia otrzymanych dotacji itp.
• udzielanie konsultacji dla osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą
Siedziba Punktu Konsultacyjnego:
Ul. Zamkowa 3c 
43-400 Cieszyn
tel. 033 851 07 22 
e-mail: cieszyn@pk.gapp.pl
strona: www.gapp.pl
Godziny otwarcia:   Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00
Powyższa informacja utworzona została na podstawie materiału 

zamieszczonego na  stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy 
w Cieszynie i rozmowy telefonicznej z konsultantem PK GAPP S.A

 J. Kohut

BIURO POSELSKIE
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Od nowego roku, rozpoczyna swoja działalność, biuro posel-
skie posła Stanisława Pięty.

Biuro znajduje się, w Istebnej Centrum na Kempce, w miej-
scu gdzie kiedyś urzędował fotograf. Biuro jest również siedzibą 
Gminnego Komitetu Prawo i Sprawiedliwość.

W czerwcu 2006 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Isteb-
nej, powołano do życia Gminny Komitet Prawo i Sprawiedliwość. 
Wyborach samorządowych Gminny Komitet Prawo i Sprawied-
liwość, wystawił kandydatów we wszystkich szczeblach struktur 
samorządowych.

Na szczeblu gminnym mandat uzyskało trzech radnych (Łucja 
Michałek, Henryk Haratyk, Janusz Juroszek), na szczeblu powia-
towym reprezentantem naszego Komitetu jest Józef Broda.

W sejmiku wojewódzkim komitet Prawo i Sprawiedliwość re-
prezentuje Jan Kawulok.

Jako komitet Gminny Prawo i Sprawiedliwość, zamierzamy 
bardzo aktywnie współpracować z mieszkańcami gminy, aby god-
nie reprezentować ich interesy i problemy. W tym celu chcemy 
zachęcić wszystkich do częstego odwiedzania biura poselskiego i 
siedziby Gminnego Komitetu Prawo i Sprawiedliwość.

GODZINY OTWARCIA BIURA POSELSKIEGO
I SIEDZIBY GMINNEGO KOMITETU

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Poniedziałek 14.00-16.00 ( każdy czwarty poniedziałek mie-

siąca, radna Łucja Michałek)
Środa 14.00-16.00( każda pierwsza i trzecia środa miesiąca, 

radny Henryk Haratyk)
Piątek 14.00-16.00 (każdy drugi i czwarty piątek miesiąca, 

radny Janusz Juroszek)
Niedziela 10.30-12.30 ( każda czwarta niedziela miesiąca, Jan 

Legierski)
Radna Łucja Michałek informuje, iż od lutego br. będzie 

pełnić dyżur w salce na probostwie (Jaworzynka Trzycatek) w 
każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 18.00.

Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dot. 
pracy Rady Gminy Istebna.

Wyciąg z Regulaminu Utrzymania Czystości w Gminie
ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe

mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane 

do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapew-
niających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie 
tych zwierząt.

§ 13 Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta do-
mowe należy:

- stały i skuteczny dozór;
- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności pub-

licznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, ta-
kich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

- niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier 

i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz tereny objęte zaka-
zem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest 
wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i spe-
cjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość 
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono 
psów ras uznanych za agresywne;

-  zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy 
na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nie-
ruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opusz-
czenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowied-
nio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególno-
ści na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielo-
nych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulega-
jących szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w 
komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie 
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów prze-
wodników;

- ograniczenia uciążliwości takich jak hałas itp. wobec osób 
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
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INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ISTEBNA

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w I kwar-
tale 2007 roku będą przyjmować na dyżurachw Urzędzie Gminy 
Istebna zainteresowane strony w następujących dniach:

Przewodniczący Rady Gminy         Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Gazur                               Józef Polok
Styczeń: 2 i 9 Styczeń: 17 i 24
od 16,00 do 17,00 od 15,00 do 16,00
Luty: 6 i 12 Luty: 21 i 28
od 16,00 do 17,00 od 15,00 do 16,00
Marzec: 6 i 13 Marzec: 21 i 28
od 16,00 do 17,00 od l5.00 do l6.00

ZMIANA SIEDZIBY URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

Szanowni Państwo!
Urząd Statystyczny informuje, że od 15 stycznia 2007 r.

oddział w Bielsku-Białej zmienia swoją siedzibę.
NOWY ADRES SIEDZIBY ODDZIAŁU:

Urząd Statystyczny w Katowicach
Oddział w Bielsku-Białej

ul. Widok 5, 43-300 Bielsko-Biała
(budynek Narodowego Funduszu Zdrowia)

Oddział prowadzi obsługę statystyczną podmiotów prowadzą-
cych działalność na terenie Bielska-Białej oraz powiatów: biel-
skiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego.

Uprzejmie prosimy - począwszy od 15 stycznia 2007 r. - kie-
rować sprawozdawczość, wnioski RG do rejestru REGON 
oraz wszelką korespondencję na powyższy adres.

Przypominamy o ustawowym obowiązku informowania sta-
tystyki o zmianach w cechach objętych wpisem do rejestru 
REGON w okresie 14 dni od ich zaistnienia.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio
telefonicznie:
centrala - 033 822 18 35 do 37
informacja REGON - 033 822 83 05
pocztą elektroniczną:
@ informacja ogólna - Bielsko-Biała@stat.gov.pl
Godziny urzędowania Oddziału w Bieslku-Białej:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00
Informatorium poniedziałek: 7.00 - 16.45
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
Rejestr REGON
poniedzialek: 7.30 - 16.45, wtorek - piątek: 7.30 - 14.30

Śląska Izba Rolnicza
Samorząd Rolniczy Województwa Śląskiego

4 lutego 2007 r.
odbędą się wybory członków

do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Twój udział w wyborach zadecyduje czy Rolnicy, za pośredni-
ctwem izby rolniczej, będą wpływać na:

- rządowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolni-
czej oraz rynku rolnego poprzez ich opiniowanie,

- kształt edukacji i doradztwa rolniczego, podnoszenie kwalifi -
kacji pracujących w rolnictwie,

- rozwój infrastruktury obszarow wiejskich i tworzemie no-
wych miejsc pracy,

- poprawę środowiska przyrodniczego, zdrowia i ochronę dzie-
dzictwa kulturowego w regionie,

- wspołpracę z zagranicznymi organizacjami producentów rol-
nych,

- inne ważne sprawy dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolni-
ctwie oraz godne warunki życia na wsi.
Rolniku - nie zmarnuj danej ci szansy, weź udział

w wyborach do Izby Rolniczej,
zaufaniem obdarz najlepszych

Zarząd
Śląskiej Izby Rolniczej

Wybory odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej nr 68 (pok. nr 1 parter) w godz. od 8.00 - 18.00

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
informuje, że termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gmi-
ny Istebna, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i 
złożenia oświadczenia o dochodach wyznaczony został na dzień
20 luty 2007 r. lit. A - K
21 luty 2007 r. lit. L - Ż
w Urzędzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8.30 do 14.00

Z-ca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy
Urszula Kidoń

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Cieszynie
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie przy-
pomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach wynikających w 
szczególności z art. 61 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) zapewniających 
odpowiedni stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiek-
tów budowlanych.

W okresie jesienno-zimowym zwiększa sie ryzyko wystąpienia 
zagrożeń i katastrof budowlanych. Dotyczy to w szczególności:

- obiektów, w których przebywa znaczna ilość osob (np. hale sporto-
we, widowiskowe, handlowe, kina, teatry, zadaszenia trybun, itp.),

- obiektów budowlanych (np. obiekty nie użytkowane, w złym 
stanie technicznym, nie remontowane od wielu lat, itp.) stwarzają-
cych potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa,

- robót budowlanych prowadzonych w niskich temperaturach.
W zwiąku z powyższym nie należy dopuszczać do stanów 

przeciążenia śniegiem konstrukcji dachowych przez usuwanie 
jego nadmiaru. W obiektach podwyższonego ryzyka (szczegól-
mie wrażliwych na obciążenie śniegiem) w tym wielkopowierzch-
niowych, o dużych rozpiętościach oraz o lekkiej konstrukcji 
stalowej, należy prowadzić bieżącą kontrolę stanu technicznego 
przykryć stosownie do potrzeb. Zwraca się przy tym uwagę na 
drożność i odpowiedni stan techniczny (np. Oświetlenie awaryj-
ne) dróg ewakuacyjnych. Obiekty nie użytkowane i będące w 
złym stanie technicznym należy odpowiednio zabezpieczyć i wy-
łączyć z dostępu dla osób postronnych. Roboty budowlane wyko-
nywane w niskich temperaturach, można wykonywać wyłącznie 
z zachowaniem rygorów technologicznych i bhp właściwych dla 
prowadzenia robót w takich warunkach.

Prawidłowość wykonania obowiązków przez właścicieli i za-
rządców obiektów budowlanych, jak również spełnienie wymogów 
przez posiadanie książki obiektu budowlanego, aktualne kontrole 
okresowe, podlega sprawdzeniu przez Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego w ramach uprawnień inspekcyjno-kontrolnych, 
wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolarz



6    Nasza Trójwieœ STYCZEÑ 2007

Apel Komendy Powiatowej PSP
Państwowa Straż Pożarna odnotowuje dużą liczbę poża-

rów w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w okresie jesien-
no-zimowym (tzw. grzewczym). Pożary te stanowią bardzo 
duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi powodowane m.in. 
zatruciem tlenkiem węgla.

Na terenie powiatu cieszyńskiego zauważamy wzrost ilości 
pożarów i naszych interwencji spowodowanych użytkowaniem 
niesprawnych urządzeń grzewczych, bądź nieprawidlową ich ob-
sługą. Z tych powodów Państwowa Straż Pożarna w Cieszynie 
interweniowała wielokrotnie w domach jedno i wielorodzinnych. 
Na przestrzeni ostatnich 4 lat zanotowaliśmy wzrost tego typu zda-
rzeń tj. (8 zdarzeń w 2003 r., 9 w 2004 r., 38 w 2005 r. oraz 31 do 
chwili obecnej w roku bieżącym).

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do miesz-
kańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że w celu prawidłowej 
ochrony życia i mienia w naszych domostwach, ogromne znacze-
nie ma posiadanie autonomicznej domowej czujki pożarowej, jako 
skutecznego sposobu wykrywania i sygnalizowania pierwszych 
oznak pożaru w mieszkaniu.

Informacje dotyczące domowych czujek pożarowych, jak też 
zachowań dzięki którym zapobiegamy nieszczęśliwym wypadkom 
w okresie „grzewczym”, można znaleźć na stronie internetowej 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie 
www.pspcieszyn.republika.pl w linku porady okres grzewczy - 
domowe czujki pożarowe.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Jan Kieloch

Zarząd Gminny ZOSP RP w Istebnej podaje do 
wiadomości terminy Walnych Zabrań Sprawozdaw-
czo-Wyborczych jednostek OSP w gminie Istebna w 
roku 2007.

14.01.2007r. godz. 14.00 OSP Jaworzynka Centrum
28.01.2007 r. godz. 14.00 OSP Istebna Zaolzie
03.02.2007 r. godz. 18.00 OSP Istebna Centrum
04.02.2007 r. godz. 14.00 OSP Koniaków Centrum
11.02.2007 r. godz. 14.00 OSP Koniaków Kosarzyska
25.02.2007 r. godz. 14.00 OSP Jaworzynka Zapasieki

dha Renata Haratyk
sekretarz Zarządu Gminnego

SZUKAMY ZABYTKOWEGO SPRZĘTU
I STARYCH FOTOGRAFII!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum 
zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Istebnej o wy-
pożyczenie zabytkowego sprzętu strażackiego oraz zdjęć o te-
matyce pożarniczej.

OSP Istebna - Centrum planuje zrobienie wystawy w miesią-
cach letnich oraz wydanie książki o historii pożarnictwa na terenie 
Istebnej.

Udostępnione przez Państwa zdjęcia znalazłyby się w tym 
wydawnictwie z informacją o osobie udostępniającej. W razie 
potrzeby istnieje możliwość zeskanowania zdjęcia w miejscu za-
mieszkania. Po zakończeniu wystawy wszystkie eksponaty zosta-
ną zwrócone, natomiast zdjęcia zaraz po zeskanowaniu. Osoby, 
które posiadają pamiątki prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
tel. 0 605 362 225, 0 698 809 199.

Za Zarząd
dh Mirosław Kukuczka 

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 08 października 2006 roku w Koniakowie, na Kad-

łubach, kierujący samochodem marki Fiat 126p mieszkaniec Ka-
mesznicy przekroczył oś jezdni, zjechał na przeciwległy pas ruchu, 
a następnie uderzył w drzewo oraz płot okalający jedną z posesji. 
Jak się okazało, kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości.

2. W dnu 08 października 2006 roku funkcjonariusze Policji 
podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie Ko-
niakowa ujawnili kilkanaście nieletnich, którzy znajdowali się w 
stanie nietrzeźwości. W sprawie wszczęto dochodzenie mające na 
celu ustalenie, kto i gdzie sprzedał, bądź kto podał alkohol.

3. W dniu 13 października 2006 roku na terenie Gimnazjum 
w Istebnej skradziony został telefon komórkowy marki NOKIA 
3510i na szkodę mieszkanki Istebnej.

4. Tego samego dnia w budynku Gimnazjum nieletni uderzył 
drugiego nieletniego, który w wyniku czego doznał obrażeń ciała 
w postaci złamania nosa. Sprawa została przekazana do Sądu Ro-
dzinnego w Cieszynie.

5. W dniu 17 października 2006 roku na Zaolziu zatrzymano 
kierowcę ciągnika rolniczego marki „URSUS”, który znajdował 
się w stanie nietrzeźwości.

6. W dniu 27 października 2006 roku w Koniakowie na Ja-
siówce zatrzymano mieszkańca Koniakowa, który kierował samo-
chodem marki Volkswagen Transporter znajdując się przy tym w 
stanie nietrzeźwości.

7. W dniu 11 listopada 2006 roku w Jaworzynce Centrum kie-
rujący samochodem osobowym marki Volkswagen Golf miesz-
kaniec tej samej miejscowości uderzył w prawidłowo jadący sa-
mochód osobowy marki Audi, którym kierował inny mieszkaniec 
Jaworzynki, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku 
podjętych czynności został kierujący Golfem został zatrzymany i 
pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu.

8. W nocy z 10/11 listopada 2006 roku w Jaworzynce doko-
nana została kradzież z włamaniem do samochodu ciężarowego 
marki IFA. Ze zbiornika na paliwo skradziono około 150 litrów 
oleju napędowego. O wynikach prowadzonego w tej sprawie do-
chodzenia napiszemy w jednym z najbliższych numerów.

9. W dniu 24 listopada 2006 roku w Jaworzynce Centrum za-
trzymano mieszkańca tej samej miejscowości, który kierował sa-
mochodem osobowym marki Volkswagen Polo znajdując się przy 
tym w stanie nietrzeźwości.

10. W dniu 08 grudnia 2006 roku na Andziołówce zatrzymano 
mieszkańca Istebnej, który kierował samochodem osobowym mar-
ki Subaru Justy znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

11. W dniu 22 grudnia 2006 roku w Jaworzynce Centrum kieru-
jący samochodem marki Opel Astra mieszkaniec Jaworzynki jadąc 
od strony Istebnej zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie 
potrącił poruszającego się prawidłową stroną drogi pieszego, rów-
nież mieszkańca Jaworzynki. Kierujący Oplem oddalił się z miej-
sca zdarzenia nie udzielając rannemu pomocy przedlekarskiej. 

12. W nocy z 23/24 grudnia 2006 roku w Koniakowie „U 
Fryncla” nieznani sprawcy dokonali kradzieży ok. 100 litrów ole-
ju napędowego z zaparkowanego samochodu ciężarowego marki 
„Mercedes” działając na szkodę mieszkańca Koniakowa.

13. 27 grudnia 2006 roku w wyniku działań Policji na terenie 
Koniakowa zatrzymano mieszkańca Koniakowa poszukiwanego 
przez Sąd Rejonowy w Cieszynie celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności, jak również ustalono miejsce pobytu innego konia-
kowianina, poszukiwanego na podstawie zarządzenia wydanego 
przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu.

14. W dniu 30 grudnia 2006 roku na Andziołówce zatrzymany 
został mieszkaniec Istebnej, który kierował samochodem osobowym 
marki Subaru Justy znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.
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15. W dniu 30 grudnia 2006 roku na Jasnowicach jeden z tam-
tejszych mieszkańców dokonał tzw. „ujęcia obywatelskiego” mło-
dego mężczyzny, który dokonał zniszczenia mienia w zaparko-
wanym samochodzie stanowiącym własność mieszkańca Opola. 
Ujętego przez siebie mężczyznę, którym okazał się mieszkaniec 
Jaworzynki, przekazał w ręce Policji.

16. Tego samego dnia do Policji wpłynęło zawiadomienie 
mieszkańca Koniakowa o tym, iż w dniu 26 grudnia 2006 roku na 
dyskotece „Pod Kasztanem” w Koniakowie skradziono mu telefon 
komórkowy marki NOKIA 3120.

Pragnę przeprosić wszystkich Czytelników „Naszej Trójwsi”, 
iż w kilku ostatnich numerach nie zamieszczono relacji o zdarze-
niach, jakie miały miejsce na terenie gminy. Ze swej strony mogę 
zapewnić Czytelników, iż począwszy od tego numeru „Naszej 
Trójwsi”  kronika kryminalna będzie pojawiała się co miesiąc.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok

Projekty objęte dofi nansowaniem UE
w 2007 roku

Projekt objęty dofi nansowaniem Unii Europejskiej w ramach 
Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Fundusz Mikroprojek-
tów - Euroregion Śląsk Cieszyński

Projekt Urzędu Gminy Istebna p.t. „Promocja sportu i tu-
rystyki wśród dzieci i młodzieży polsko-czeskiego pogranicza 
- Dzieci na Trójstyku” w dniu 18 grudnia 2006 r.  został przez  
Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdzony do dofi nanso-
wania z Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Fundusz Mi-
kroprojektów - Euroregion Śląsk Cieszyński. Rekomendowany do 
dofi nansowania projekt otrzymał największą, (spośród zgłoszo-
nych do ostatniego już piątego naboru wniosków) liczbę punktów 
i znalazł się na l miejscu na liście zatwierdzonych projektów.

Przygotowany w UG Istebna wniosek o dofi nansowanie złożo-
ny został przez Wójta Gminy, Panią Danutę Rabin, do ogłoszone-
go konkursu z zamiarem ubiegania się o 75% wsparcie Unii Euro-
pejskiej dla pomysłu, który ma na celu promocję sportu, rekreacji 
i turystyki wśród dzieci i młodzieży pogranicza czesko-polskiego 
z terenu gminy Istebna oraz gmin czeskich wchodzących w skład 
Sdrużenf obci Jablunkovska (Związek Gmin Jabłunkowskich), 
gmin: Bukovec, Hrćava, Jablunkov, Mosty u Jablunkova i Pisek. 
Zamiar wspólnej realizacji projektu po obu stronach granicy to 
efekt wieloletniej systemowej współpracy partnerskiej gmin o 
charakterze transgranicznym w zakresie sportu i turystyki wśród 
dzieci i młodzieży. Projekt stanowi kontynuację i poszerzenie za-
początkowanej kilka lat temu przez władze gmin pogranicza ini-
cjatywy corocznych spotkań dzieci i młodzieży w celu nawiązania 
i poszerzenia wzajemnej współpracy, zawierania nowych znajo-
mości i poznawania walorów regionu.

Stanowi rozwinięcie i poszerzenie „Programu Rozwoju  Trój-
styku” realizowanego zapoczątkowanego w roku 2004 wspólnie 
z partnerami krajowymi (Powiat Cieszyński, Stowarzyszenie 
Współpracy i Rozwoju Regionalnego „Olza”) i zagranicznymi 
(Gminy Bukovec i Hrćava w Czechach, Obec Cierne na Słowacji), 
którego nadrzędnym celem jest stworzenie nowego, unikatowe-
go w skali europejskiej, produktu turystycznego w postaci szlaku 
drogowego przebiegającego przez malownicze zakątki pogranicza 
trzech krajów: Polski, Słowacji i Czech.

Zakres projektu wspólnego obejmuje realizacje 4 przedsię-
wzięć, którego wspólnym mianownikiem jest aktywizacja dzieci i 
młodzieży zamieszkującej pogranicze do spędzenia wolnego cza-

su uprawiając sport i rekreację oraz turystykę na terenach polsko-
czeskiego pogranicza.

Zakres projektu głównie obejmuje organizację czterech imprez:
1. XXXII Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański 

Bruclik” konkurencje dzieci i młodzieży (impreza cykliczna)
Miejsce; Istebna Kubalonka
Termin: luty 2007
2. Rajd Rowerowy dla dzieci i młodzieży „Wokół Trójsty-

ku” na transgranicznej trasie w Polsce i Czechach - Cyklisty-
cky vylet kołem Trojmezi

Miejsce: Bukovec, Hrćava, Istebna, Jablunkov
Termin: maj 2007
3. Dzień Dziecka na sportowo
Miejsce: Istebna
Termin: czerwiec 2007
4. III Obóz Integracyjny dzieci i młodzieży pogranicza (im-

preza cykliczna) - Tabor na Trojmezi
Miejsce: Jablunkov
Termin: sierpień 2007
Projekt powstał w ścisłej współpracy i w powiązaniu z projek-

tem czeskiego partnera „Sdruźeni obcf Jablunkovska” (Związek 
Gmin Jabłonkowskich) pod wspólnym tytułem „Propagace spor-
tu a turistiky prostrednictvim deti a mladeźe ćesko-polskeho 
pohranići - Deti na Trojmezi”

Czeski partner realizować będzie zadania nr 2 i 4, a Gmina 
Istebna odpowiada za przeprowadzenie zadań nr l i 3. Projekt, któ-
rego wartość wynosi 25 000,00 zł, w tym dofi nansowanie Unii 
Europejskiej w kwocie 18 750,00 zł, realizowany będzie w okresie 
styczeń-październik 2007 r.

Opracował: Wiesław Legierski

„ROWEROWY BOOM w Istebnej”
Podtytuł: Planowane do realizacji projekty w roku 2007
Istebna z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym i 

atrakcyjnym miejscem wśród kolarzy jeżdżących na rowerach dla 
przyjemności i rekreacyjnie, ale także sportowców traktujących tę 
formę aktywności fi zycznej jako sprawdzenie własnych możliwo-
ści i ścigających się z upodobaniem w zawodach wysokiej rangi.

Systemowe i przemyślane działania lokalnego samorządu 
mające na celu promocję m.in. aktywnej turystyki rowerowej 
przynoszą od kilku ostatnich lat wymierne korzyści lokalnym 
mieszkańcom: wzrost ruchu turystycznego, pozytywne kreowanie 
wizerunku gminy, wzrost dochodów branży turystycznej i towa-
rzyszącej to najważniejsze z nich.

W roku 2007 kalendarz imprez obfi tować będzie w kilka bar-
dzo ciekawych imprez kolarskich o różnej specyfi ce i skierowa-
nych do różnych grup zainteresowanych.

Niezwykle ciekawie zapowiadają się kilkuetapowe, 4-dniowe 
zawody „Beskidy MTB Trophy” skierowane dla prawdziwych 
koneserów kolarstwa górskiego. Odbędą się w dniach 7-10 czerw-
ca 2007 r. i przez tych kilka dni obszar wokół Amfi teatru Pod 
Skocznią i Gimnazjum w Istebnej zamieni się w prawdziwe mia-
steczko sportowe z międzynarodowa obsadą około 400 kolarzy.

Trudne trasy tych prestiżowych zawodów mają innowacyjny 
charakter, gdyż poprowadzone zostały w najwyższe partie Beskidu 
Śląskiego (cel: Skrzyczne - Etap l), Beskidu Śląsko-Morawskiego 
po czeskiej stronie granicy (cel: Kozubova, 3avorovy - Etap 2) i 
Beskidu Żywieckiego i Słowacji (cel: Wielka Raczą - Etap 3).

Wyścig Beskidy MTB Trophy zostanie poprzedzony otwarty-
mi zawodami w jeździe na czas pod górę „UpHill Tyniok MTB” 
o Puchar Danuty Rabin - Wójta Gminy Istebna, które organizowa-
ne będą w ramach projektu „Produkt turystyki kwalifi kowalnej na 
polsko-czeskim pograniczu - utworzenie i promocja transgranicz-
nych tras kolarstwa górskiego - etap I” realizowanego w ramach 
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Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Fundusz Mikropro-
jektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Istebna na tych kilka dni 
stanie się prawdziwą europejską stolicą kolarstwa górskiego w 
najpiękniejszej i najtrudniejszej postaci, maratonach MTB.

A już miesiąc później, 7 lipca, Istebna gościć będzie pa-
sjonatów bardzo długich dystansów, tym razem na rowerach o 
wąskiej kierownicy, węższych i większych kołach, czyli tzw. 
popularnych „kolarkach”. „Beskidzka Pętla - Istebna 2007” 
to górska edycja zawodów w kolarstwie szosowym wliczana 
do klasyfi kacji generalnej Pucharu Polski w Szosowych Mara-
tonach Rowerowych 2007 z cyklu supermaratonów.

Trasa tych równie prestiżowych zawody poprowadzona 
została przez Kubalonkę, Wisłę, Salmopol, Szczyrk, Lipową, 
Węgierską Górkę, Milówkę, Ochodzitą i oczywiście Istebną, 
gdzie ulokowane będzie miejsce startu i mety.

Zawodnicy będą mieli do wyboru dystanse o długości ok.: 
90 km/ 180 km i aż 270 km!! Swój start w Istebnej i patronat 
honorowy potwierdził kończący już niestety karierę jeden z 
najlepszych polskich kolarzy, Cezary Zamana.

Nie tylko profesjonaliści i dorośli mogą realizować swoje 
sportowe ambicje.

Niezapomniane również o najmłodszych, być może przy-
szłych miłośników kolarstwa, dzieciach i młodzieży z Istebnej. 
W maju 2007 r. odbędzie się rekreacyjny Rajd Rowerowy dla 
dzieci i młodzieży „Wokół Trójstyku” na łatwej i transgra-
nicznej trasie w Polsce i Czechach - Cyklistycky vylet kołem 
Trojmezi. Warto „inwestować” w zdrowie i kondycję naszych 
pociech, dla ich i naszego wspólnego dobra, gdyż rekreacyjna 
jazda na rowerze jest uznawana za jedną z najkorzystniejszych 
form aktywnego wypoczynku, zalecana jako szeroko poję-
ta profi laktyka zdrowia. A w „zdrowym ciele zdrowy duch” 
mówi stare przysłowie.

Przyszłoroczny „rowerowy” sezon zakończy fi nał edycji 
górskich z cyklu Bike Maraton, który zagości na trasach na-
szej gminy prawdopodobnie w dniu 8 września 2007. Zawody 
te w roku 2005 gwałtem wdarły się w ogólnopolski kalendarz 
imprez MTB i od razu zrobiły wielka furorę: przyznano wte-
dy, mało przecież znanej Istebnej, „Złotą pompkę” za najlep-
szą imprezę w kolarstwie górskim w Polsce w sezonie 2005! 
Ta już trzecia edycja cyklu jest kontynuacją udanych i pozy-
tywnie ocenianych wśród kolarzy z całej Polski zawodów w 
kolarstwie górskim - maratonach. Malownicze i trudne trasy 
maratonu oraz specyfi czny klimat stworzony w dużej mierze 
przez kibiców na trasie dotarły aż do Stanów Zjednoczonych, 
z których 16 września 2006 specjalnie do Istebnej przybył 
człowiek-legenda, wynalazca roweru górskiego, zwycięzca 
zawodów TransAlp, amerykanin Gary Fisher.

Wytrwali maratończycy będą mogli w dzień po Bike Mara-
tonie (niedziela, 9 września) zakończyć sezon wyścigowy star-
tem w ogólnodostępnych Zawodach w kolarstwie górskim 
XC o Puchar Danuty Rabin - Wójta Gminy Istebna na krót-
kiej, ale specjalnie do tego celu przygotowanej w rejonie Am-
fi teatru „Pod Skocznią” trasie typu „cross country”. Zawody te 
kończyć będą cykl imprez wspólnych objętych projektem ma-
jącym na celu utworzenie i promocję tras kolarstwa górskiego 
na czesko-polskim pograniczu.

Moda na rower to nie tylko wymysł cywilizacyjny naszych 
czasów. To także doskonała możliwość spędzania wolnego 
czasu, aktywnego wypoczynku i swego rodzaju inwestycja we 
własne zdrowie. Organizatorzy imprez zapraszają już teraz do 
startu, informacje o zawodach ukazywać się będą na bieżąco 
na stronach internetowych: www.mtbtrophy.pl,www.superma-
raton.org, www.bikemaraton.pl, www.ug.istebna.pl.

Opracował: Wiesław Legierski

Planujemy w roku 2007
Supermaraton szosowy

B E S K I D Z K A  PĘT L A
- Istebna 2007

Górska edycja zawodów w kolarstwie szosowym wliczana
do klasyfi kacji generalnej Pucharu Polski

w Szosowych Maratonach Rowerowych 2007
W Istebnej odbędzie się jedna z edycji Pucharu Polski w Szosowych 

Maratonach Rowerowych 2007 w ramach ogólnopolskiego cyklu su-
permaratonów. Te prestiżowe zawody odbędą się w sobotę, 7 lipca 2007 
r., na asfaltowej, malowniczej trasie prowadzącej przez Kubalonkę, Wi-
słę, Salmopol, Szczyrk, Lipową, Węgierską Górkę, Milówkę, Ochodzitą 
i oczywiście Istebna, gdzie ulokowane będzie miejsce startu i mety.

Puchar Polski jest cyklem imprez szosowych rozgrywanym od 
2003 roku. Pomysłodawcą jest Wiesław Rusak, który po swej podróży 
dookoła Polski w 2001 oraz uczestnictwie w maratonie Styrkeproven 
Trondhaim - Oslo w 2001. wymyślił i zorganizował Supermaraton do-
okoła Zalewu Szczecińskiego (później imieniem Olka Czapnika). Od 
roku 2003 impreza stała się popularna wśród rowerzystów. W tym roku 
jeden z uczestników Jerzy Złotowski zorganizował podobną imprezę 
w okolicach Gorzowa WIkp. W roku 2004 zorganizowano już cztery 
imprezy. W kolejnym 2005 roku odbyło się sześć imprez, podobnie w 
2006 roku. Liczba uczestników jest bliska 1000 osób.

Kalendarz imprez Pucharu Polski 2007:
31 marzec- Trzebnica - 125/250 km
14 kwiecień - I Maraton Rowerowy Dookoła Wyspy Wolin - Świnouj-
ście - 80/150/240 km
28 kwiecień - Maraton Zbyszka z Bogdańca - Bogdaniec - 120/240/360 km
12 maj - Leszno - 100/200 km
2 czerwiec - Łobeski Maraton Rowerowy - Łobez - 100/200/400 km
16 czerwiec - Gryfi and - Gryfi ce - 110/220 km
23 czerwiec - Pętla Karkonosko-Izerska - 100 km
7 lipiec - Beskidzka Pętla - Istebna - 90/180/270 km
14 lipiec - Klasyk Kłodzki - Zieleniec -70/160/250 km
11 sierpień - Pętla Drawska - Choszczno - 79/152/301/453 km
25 sierpeń - Gorzowski Maraton Rowerowy - Gorzów - 80/150/300 km
15 wrzesień - Poznań - 70/115/230/345 km
29 wrzesień - Kołobrzeski Maraton Rowerowy - Kołobrzeg - 70/150/230 km

Już dawno takiego wyścigu w Beskidach nie było! Okolice Beskidu 
Śląskiego obfi tują w rewelacyjne asfaltowe drogi, które idealnie nada-
ją się do wytyczenia ciekawej i nie łatwej górskiej trasy. Niezwykle 
gościnna mała gmina Istebna, kojarzona przez wielu z prawdziwie au-
tentycznym góralskim folklorem, koniakowskimi „koronkami”, stała 
się znana już lat temu parę z fenomenalnych warunków do uprawiania 
kolarstwa górskiego i szosowego. Odwiedził Istebna w roku 2006 wiel-
ki Gary Fisher, ojciec i guru kolarstwa górskiego, który zafascynowa-
ny pięknem gór i zainteresowaniem Polaków uprawianiem kolarstwa, 
obiecał wrócić, bo jak stwierdził na mecie Bike Maratonu w Istebnej, 
nie ma atrakcyjniejszych tras w Europie niż tutaj!

Odwiedził Istebna wielki kolarz, Cezary Zamana, który zafascyno-
wał się widokami serpentyn prowadzących wokół Ochodzitej i Kuba-
lonki. Wspólnie z Panią Danutą Rabin, Wójtem Gminy Istebna, objęli 
nad imprezą patronat honorowy. Zamana obiecał również wrócić i wy-
startować w inauguracyjnej „Beskidzkiej Pętli”.

Zamierzeniem głównym inicjatorów i organizatorów „Beskidzkiej 
Pętli” jest odtworzenie w nowoczesnej formie tradycji organizowania 
zawodów kolarskich w Beskidzie Śląskim. Jest ona bardzo bogata, 
przypomnieć przecież warto przebiegający tędy dawnymi laty „Wyścig 
Pokoju”, jednak w ostatnich latach nie odnotowano znaczących działań 
w tej dziedzinie. Największe w regionie zawody w kolarstwie górskim 
z cyklu Bike Maraton w Istebnej, które odbyły się w latach 2005 i 2006 
spotkały się z niezwykle pozytywnym odbiorem wśród zawodników, 
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Materiały Promocyjne
W ostatnim czasie w naszej gminie ukazały się następujące materiały 
promujące walory turystyczne „Trójwsi” wydane przez Referat Promo-
cji Urzędu Gminy Istebna i GOK:
1) „Vademecum Turysty” - historia, zabytki, baza noclegowa
2) nowy folder Beskidzkiej 5
3) teczka Beskidzkiej 5 wraz z wkładką „Warto zobaczyć w gminie Istebna”
4) Istebna, Jaworzynka, Koniaków (hafty, koronki) - ulotka promocyjna GOK-u
5) torba promocyjna z wzorem koronki i herbem gminy
6) kalendarz z pracami Jana Wałacha na 2007 r. wydany przez GOK
7) materiał promocyjny gminy w książce „Przepisy ze starych zeszytów” 
wydane przez ZSGH Wisła
8) relacja z Obozu Młodzieży Pogranicza 2006 w formie pamiątkowej ulotki
9) materiał o gminie w dodatku do Gazety Wyborczej - „Atrakcje Tury-
styczne Ziemi Cieszyńskiej”
10) informacja o atrakcjach zimowych gminy (wyciągi) w Narciarskim At-
lasie Polski, Czech i Słowacji 2006 i 2007
Oprócz tego w Punkcie Informacji Turystycznej dostępne są liczne pozycje 
książkowe, mapy, widokówki, wizytówki i materiały promujące zarówno 
nasza gminę jak i cały powiat. Większość z nich dostępna jest także w for-
mie elektronicznej na naszej stronie www.ug.istebna.pl
Zachęcamy wszystkich zajmujących się obsługą ruchu turystycznego do do-
starczania własnych ofert i materiałów promocyjnych do punktu Informacji 
Turystycznych (budynek GOK obok kościoła-Istebna) promocja(%ug.isteb-
na.pl tel. 033 855 61 58. Celem wzajemnej aktualizacji, wymiany i posze-
rzania oferty turystycznej naszej gminy.
Liczymy na owocną współpracę!                        it Istebna

NIETYPOWE SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE
Dnia 8 grudnia 2006 roku w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzynce 

miało miejsce szczególne spotkanie. Zawitali do nas niespodziewani i zac-
ni goście w osobach: W-ce prezydent miasta Kielc - Czesław Gruszewski, 
Wójt Masłowa - Włodzimierz Korona, Przewodniczący Zarządu Związ-
ku: „Wodociągi Kieleckie”, Wójt Gminy Istebna - Danuta Rabin, Inicjator 
spotkania - Pan Bolesław Michałek - rzeźbiarz z Istebnej.

Całą tę akcję zainicjował aktywny udział dzieci obecnej klasy pierw-
szej w kampanii ogólnopolskiej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, którą zor-
ganizowała także Filia Biblioteki Publicznej w Jaworzynce. Jedno z cyklu 
tych spotkań miało miejsce w pracowni Pana Bolesława Michałka właśnie 
kiedy powstawała tam rzeźba dzika - bohatera legendy „O powstaniu mia-
sta Kielc”. Pan B. Michałek tę legendę dzieciom przeczytał, opowiedział 
też o kulisach powstawania rzeźby i tak zaczęła się nasza przygoda. Po-
wstała z kamienia postać dzika nazwana została przez dzieci „Kiełek”. Po 
części można utożsamić ją z nazwą miasta Kielce, ale głównie odnosi się 
ona do potężnych kłów, jakie posiadała postać opisana w legendzie i jakie 
mogliśmy oglądać w pracowni Pana Michałka.

Przybyli goście obdarowali dzieci z całej szkoły upominkami świą-
tecznymi oraz zaprosili uczniów do udziału w konkursie na maskotkę kie-
lecką jako jedyną szkołą spoza obrębu województwa świętokrzyskiego.

Dnia 21 grudnia dzieci - uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzyn-
ce pod opieką pani Moniki Wałach wyjechały do Kielc na zaproszenie 
tamtejszego Urzędu Miasta, aby zaprezentować folklor góralski. Występ 
naszych artystów bardzo się podobał. Dzieci wróciły do domu bardzo 
zadowolone z wycieczki, mogły tam oglądać pokaz polowania średnio-
wiecznych wojów przygotowany przez kieleckich artystów. Poza tym 
dzieci były gośćmi w Muzeum Zabawek, gdzie mogły podziwiać fanta-
stycznie przygotowane wystawy przenoszące w świat baśni. Zaproszono 
nas także na poczęstunek, w czasie którego składano życzenia świąteczne 
i noworoczne. Wycieczka ta pozostawiła niezapomniane wrażenia.

Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie nadal układać się pomyślnie 
i nie zabraknie okazji do wzajemnych odwiedzin i wymiany doświadczeń. 
„Kiełek” otworzył nam szlak sympatiii życzliwych serc mieszkańców 
Kielc o czym mieliśmy okazję się przekonać.     Joanna Kohut - bibliotekarz

ale jest też dobry czas na to, aby wykorzystać zainteresowanie 
Beskidami także wśród „szosowców”. Takie wydarzenia pod-
noszą atrakcyjność turystyczną całego region i są doskonałym 
narzędziem promocji turystycznych gmin przez które przebiega 
trasa zawodów.

Organizacji edycji w Istebnej, która będzie miała wyjąt-
kowy, górski charakter, podjął się Wiesław Legierski, który 
wspólnie z pomysłodawcą, Panem Janem Ferdynem przygo-
towali projekt trasy, która będzie głównym atutem „Beskidz-
kiej Pętli”. Przebiega ona przez najciekawsze turystycznie, 
ale również atrakcyjne sportowo (strome podjazdy) miejsca z 
wykorzystaniem najciekawszych widokowo dróg asfaltowych. 
Zawodnicy będą mieli do wyboru 3 dystanse o zróżnicowanej 
liczbie przewyższeń o długości 90, 180 i aż 270 km.

Zawody przebiegać będą na l oznakowanej pętli, którą 
pokonają 1,2 lub 3 razy. Suma przewyższeń na jednej pętli 
wyniesie ok. 1600 m. Maraton będzie się odbywać przy nie-
ograniczonym ruchu drogowym, a w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych odpowiednie służby ułatwią włączanie się do 
ruchu. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowią-
zani są poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie prze-
strzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Uczestniczyć w tych prestiżowych zawodach będą kolarze 
z całej Polski, uczestniczyć może każdy, kto spełni wymogi 
regulaminowe, które niebawem ukażą się na stronie interneto-
wej zawodów www.supermaraton.org (aktualnie w budowie). 
Pisząc na adres bp2007@wp.pl można uzyskać informacje o 
szczegółach organizacyjnych „Beskidzkiej Pętli”.

Opracował: Wiesław Legierski

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Istebna

Na podstawie art. 32 ust. l, pkt l i pkt 3, ust. 2, art. 34 
ust. l i art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 
póz. 902 z późn. zm.) informuję, że w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających infor-
macje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 
19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska zamieszczono 
informacje:

- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru obejmującego 
fragment działki nr 6809/1 położonej w miejscowości Istebna, 
w rejonie trasy biegowej na Kubalonce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu 
miejscowego.

Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać 
się w Urzędzie Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w go-
dzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko 
można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniej-
szego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Istebnej, 43-470 Isteb-
na 1000, poprzez wpis do zeszytu uwag, dołączonego do w/w 
opracowania.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Naszej Trójwsi” z grudnia 

2006 r. ukazało się na str. 16 podziękowanie, w ktorym 
błędnie podano imię ks. kan. Jerzego Kiery, proboszcza 
z Koniakowa, za co serdecznie przepraszamy.

Zespół Redakcyjny

Z  ż y c i a  s z k ó ł
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE
POD HASŁEM „BĄDŹMY RAZEM”
W dniu 19 gmdnia w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzyn-

ce odbyło się Spotkanie integracyjne dla dzieci specjalnej tro-
ski, zamieszkałych w naszej miejscowości.

Miesiąc grudzień kojarzy nam się szczególnie ze świętami Bo-
żego Narodzenia, ale jest to również miesiąc, w którym przypada 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (od 1992 roku 
przypada on 3 grudnia). Ustanowiono go przede wszystkim po to, 
by zwrócić uwagę na problemy ludzi niepełnosprawnych i urucho-
mić mechanizmy służące poprawie sytuacji tych osób oraz zapew-
nieniu Im równych a przynajmniej podobnych szans rozwoju.

Organizatorami Spotkania Integracyjnego pod hasłem „Bądź-
my razem były : pani Joanna Kohut- pracownik Biblioteki Pub-
licznej w Jaworzynce oraz pani Maria Czyż- nauczycielka SP nr l 
w Jaworzynce.

Uczestnikami spotkania były dzieci specjalnej troski z Jawo-
rzynki objęte patronatem tutejszej Szkoły Podstawowej, mamusie 
tych dzieci, pani dyrektor - Grażyna Przybyła, w-ce dyrektor pani 
Zofi a Losa, nauczyciele prowadzący zajęcia zintegrowane z dzieć-
mi. Swój ą obecnością zaszczyciła nas pani Wójt - Danuta Rabin.

Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją jasełek pt. „Narodziła 
się nam dobroć” w wykonaniu dzieci klasy II „b” naszej szkoły. 
Dzieci uświetniły dodatkowo spotkanie śpiewaniem kolęd przy 
wspaniałym akompaniamencie muzycznym w wykonaniu kapeli 
pana Zbyszka Wałacha. Następnie przy słodkim poczęstunku nie-
którzy rodzice podzielili się refl eksjami, doświadczeniami oraz 
trudnościami jakie wynikają z wychowywania dzieci chorych. 
Poza tym opowiedzieli też o osiągnięciach jakie przynosi ich co-
dzienny trud, wyrzeczenia, cierpliwość i systematyczna praca z 
dzieckiem, które na co dzień mogą obserwować przez pojedyncze 
kroki swoich pociech w usamodzielnianiu się.

Dzieci niepełnosprawne - nasi goście otrzymali świąteczne 

Z życia szkoły SP nr 1
w Jaworzynce

Zbliża się nowy rok 2007. Nadchodzi czas różnorodnych pod-
sumowań i rozliczeń. Chciałybyśmy także dokonać takiego podsu-
mowania z działalności naszej szkoły.

W dniu 29.09.06 
r. gościliśmy biskupa 
Damiana Zimniaka. 
Uroczyste spotka-
nie uświetniły tańce i 
śpiewy dzieci z zespo-
łu “Mała Jetelinka”. 
Po występach biskup 
spotkał się z nauczy-
cielami.

Jak co roku, 6 XII 
Święty Mikołaj zaprosił wszystkie dzieci z Jaworzynki w wieku 
od 2-6 lat na spotkanie do OSP w Jaworzynce. Było dużo cieka-
wych zabaw i oczywiście nie zabrakło prezentów. Dzieci z od-
działów przedszkolnych przywitały niezwykłego gościa piosenka-
mi i wierszami, namalowały również jego portrety. Organizatorki 
– wychowawczynie tych klas składają serdeczne podziękowania 
rodzicom dzieci za upieczenie pysznych ciast, jak również stra-
żakom z OSP Jaworzynka za bezpłatne udostępnienie sali na to 
spotkanie.

W okresie przedświą-
tecznym, już po raz drugi, 
bibliotekarz Elżbieta Juro-
szek zorganizowała Kier-
masz Książki. Cieszył się 
on dużym zainteresowa-
niem uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Dzięki sprzeda-
ży lektur, słowników, en-
cyklopedii i bajek dla naj-
młodszych Biblioteka Szkolna zdobyła przy okazji troszkę funduszy 
na wzbogacenie swojego księgozbioru. Serdecznie zapraszamy już 
za rok na kolejny Kiermasz, gdyż ceny są bardzo atrakcyjne!

Uczniowie naszej szkoły wzięli bardzo liczny udział w kon-
kursie na najpiękniejszą stajenkę bożonarodzeniową zatytułowa-
nym “Stajenki betlejemskie dzieci i młodzieży z okolic północnej 
Morawy i Śląska z międzynarodowym udziałem z Polski”. Jury 
wybrało, spośród 86 zebranych, 30 najładniejszych. Zostały one 
wysłane do Slavkova u Opavy w Czechach na Międzynarodowe 
Spotkanie Twórców Stajenek. Pozostałe nadal można podziwiać 
na wystawie w naszej szkole na I piętrze.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice naszej szkoły skła-
dają serdeczne podziękowania sponsorom, m.in.: Hurtowni Mro-
żonek “DROMENA” i p. Józefowi Białożytowi z Koniakowa. 

mgr Elżbieta Juroszek
mgr Halina Wawrzacz-Haratyk

Z  ż y c i a  s z k ó ł
prezenty i maskotki. Mamusie, nauczyciele. Pani Wójt otrzymali 
„połaźniczki”, kartki wykonane przez dzieci i aniołki.

Na koniec wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i przeła-
mali się opłatkiem.

Praca nauczycieli z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole w 
Jaworzynce, oraz sam kontakt tych dzieci ze społecznością szkol-
ną prowadzi do osiągnięcia najważniejszych celów, a mianowicie 
zwiększenia poczucia pewności i bezpieczeństwa, niwelowanie 
osamotnienia, frustracji i izolacji, jakiej te dzieci doświadczają we 
współczesnym świecie.

Organizując to spotkanie miałyśmy na uwadze wychodzenie 
na przeciw dzieciom specjalnej troski i ich rodzicom poszukując 
nowych sposobów porozumiewania się i nawiązywania pozytyw-
nych relacji. Mamy głęboką nadzieję, że cel ten został osiągnięty 
przynajmniej częściowo a spotkania takie staną się tutaj tradycją.

Jednakże zorganizowanie takiego spotkania nie byłoby możli-
we, gdyby nie pomoc i wsparcie wielu osób.

Serdeczne podziękowania i słowa uznania kierujemu do 
sponsorów naszego spotkania: Państwu Halinie i Mirosławowi 
Kowalczykom - właścicielom sklepu w Jaworzynce Centrum, 
Panu Stanisławowi Matusznemu - właścicielowi tartaku. Panu 
Krzysztofowi Kędziorowi - właścicielowi Hurtowej sprzeda-
ży owoców i warzyw w Wiśle, Firmie „Smakosz” z siedzibą w 
Wiśle, Pani Annie Probosz i Andrzejowi Probosz właścicielom 
piekarni na Tartaku oraz Panu Wiesławowi Napieralskiemu - 
właścicielowi sklepu Jaworzynka-Skrzyżowanie.

Pragniemy podziękować za wspieranie naszych działań Pani 
Wójt Danucie Rabin, Dyrekcji naszej szkoły Pani Grażynie 
Przybyłe i Pani Zofi i Losie, Pani Elżbiecie Legierskiej - Nie-
wiadomskiej - kierownikowi GOK, oraz Panu Zbigniewowi Wa-
łachowi za muzyczne uświetnienie spotkania.

Spotkanie to było próbą łamania barier i integracji dzieci na-
szej szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi

organizatorzy: Joanna Kohut, mgr Maria Czyż
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Ciotka Hanka od Golika - Wspomnienie  
Anna Koleniak (22 lipca 1922)
Oto jedno z ostatnich zdjęć Anny Koleniak, które zachowało się w moich zbio-

rach. Wykonał je  w cieszyńskim teatrze red. K. Marciniuk dnia 11 listopada 2002 
roku podczas uroczystości wręczania Laurów Srebrnej Cieszynianki. Pani Hanka 
idąc na tę uroczystość jak zawsze założyła swój góralski strój, który był właściwie 
częścią jej życia. W nim czuła się najlepiej szczególnie, gdy przebywała na scenie. 
Jak zawsze uśmiechnięta trzymała w rękach statuetkę  Laur Srebrnej Cieszynianki. 
Prowadząc konferansjerkę tej uroczystości widziałam jej łzy wzruszenia, radości, 
które lały się po policzkach. Łzy wzruszenia wzmogły się jeszcze bardziej, gdy 
dziecięca kapela z Jaworzynki prowadzona przez Monikę I Rafała Wałachów za-
śpiewała i zagrała dla niej 100 lat. Do dziś pozostała taka w moich oczach, mimo wieku i złego samopoczucia uśmiechnięta góralka, 
która na każdej scenie oddawała wszystkie swoje siły publiczności, aby wraz z nią bawić się, śpiewać, tańczyć i grać. Dziś ku pamięci 
potomnych i młodemu pokoleniu przybliżam krótka refl eksję o Annie Koleniak kreśląc ją jak zawsze  moim skromnym piórem.

Anna Koleniak zd. Golik pochodziła z Jaworzynki z dworu Słowioki. To tu pod nr 49 urodziła się 22 lipca 1922 roku. Po skończe-
niu Szkoły Podstawowej pracowała na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Jako kobieta o wyjątkowych cechach działacza społecznego 
dała się poznać już w czasie okupacji, w okresie, której pomagała miejscowym  partyzantom. Wyszła za mąż za Andrzeja Koleniaka, 
który pochodził z Rzeszowa. Jako żołnierz czynnej służby zawodowej został skierowany tu na placówkę wojskową.  Z małżeństwa tego 
Koleniakowie mieli troje dzieci: Danutę, Stanisława i Czesława. Wszyscy byli członkami  miejscowego Zespołu Regionalnego Jawo-
rzynka, który założyła w 1955 roku. Mąż Andrzej wspierał Annę Koleniakową  całe życie. On żołnierz, odznaczony Krzyżem Virtutii 
Militarii mimo że nie góral to chętnie ubierał bruclik, nogawice, 
kyrpce i grał na basach podczas wielu  występów zespołu.  Wspie-
rała ją również cała utalentowana trójka dzieci, syn Czesław grał 

30 lat Zespołu Regionalnego „Jaworzynka” z Jaworzynki
Anna Koleniak

ze swoją córką Danutą

Anna Koleniak tańczy
na „karplach”, tj. bartach
do chodzenia po śniegu.

Na scenie Anna Koleniakowa była w swoim żywiole

Pragnę  gorąco i serdecznie podziękować Panu Józefowi  Macoszkowi z Jasnowic za wskrzeszenie  zwyczaju „chodzynio 
wędrownego obrozka” na Jasnowicach.  Kiedy zbierałam  wiadomości o tym zwyczaju nie zanotowałam go na Jasnowicach  

choć pamiętam, że Anna Zowada - obecnie mieszkająca na Ole-
ckach-  a pochodząca z Jasnowic opowiadała mi, że pamięta ten 
zwyczaj z rodzinnego domu. Z  relacji Michała Kawuloka  wiem, 
że  dawny  wędrowny obrozek przedstawiający brzemienną Ma-
ryję  siedzącą na osiołku, którego prowadzi św. Józef szukając 
noclegu był własnością Anny Gazur „od Słowika”. Okazało się, 
że wraz z jej odejściem  zagubił się obrozek i zwyczaj. Wtedy to  
Józef Macoszek zamówił u miejscowego artysty Bolesława Mi-
chałka obrazek, który od trzech lat na nowo w okresie Adwentu 
odwiedza miejscowe domy. Zawsze na dzień  wigilii jest zawożony 
do Panien tj. sióstr zakonnych do Jabłonkowa. Jego obecne pla-
styczne przedstawienie różni się od ikonografi i obrazka odwie-
dzającego domy u Kulonka, Kubale  czy w placu u Burego. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że zwyczaj ten na nowo żyje  w jednej z 
części istebniańskiej ziemi – wśród mieszkańców Jasnowic 

z czego cieszy się Małgorzata Kiereś   

Ocalmy od zapomnienia
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Zdjęcie ślubne Andrzeja i Anny Koleniak

na skrzypcach, Stanisław na klarnecie, córka zaś była w nim tancerką i śpiewaczką. Zespół Regionalny, który powstał w 1955 roku był 
dla niej wszystkim.  Przy jego prowadzeniu miała wielkie wsparcie od strony rodziny Poloków, Alojzego, Pawła, i Zuzany, wspierała 
ją siostra Maria z mężem Janem Burym, który grał na gajdach. Wielkim zaufaniem obdarzyli ją pozostali członkowie Zespołu, soliści 
jak np. Jadwiga Walica i wielu innych, o których napiszemy innym razem. Próby Zespołu odbywały się w gospodzie „Na Gróniu” 
lub w klubie u Jana Burego. Koleniakowa  dla każdego członka zespołu przygotowywała walizkę z pięknym strojem, którego uczyła 
szanować i godnie nosić. Była wspaniała organizatorką. Dzięki swoim zdolnościom niezwykle łatwego sposobu porozumiewania się 
z drugim człowiekiem wybudowała sobie zasłużony autorytet. Jej prośby wysłuchiwała miejscowa lokalna władza. Zespół zapraszany 
był na wiele festiwali folklorystycznych w kraju i za granicą. Między innymi występował w Warszawie, Kazimierzu Dolnym, na festi-
walu Folkloru w Żywcu, na estradach TKB, na wojewódzikch Dożynkach etc....... 

Brała  udział wraz z członkami zespołu w wielu ważnych wydarzeniach lokalnych. Między innymi kiedy funkcję Proboszcza  objął 
w Jaworzynce ks. Resiak zespół  na jego powitanie założył regionalne stroje i ustawił się wzdłuż balasek w kościele. Ks. Proboszcz o 
niczym nie wiedział. Miała to być niespodzianka i była.  Zaniemówił z wzruszenia. 

Tę wszechstronnie utalentowaną góralkę poznałam pod koniec jej działalności na jednym z koncertów Tygodnia Kultury Beskidz-
kiej  w Wiśle. Szalała z publicznością  śpiewając z nią po występie   piosenkę nie ludową tzw. Kaczuszki. Zresztą z  każdą publicznością  
miała doskonały kontakt, po prostu urodziła się dla sceny. Potrafi ła każdą widownię porwać  i ucieszyć. Zgrabnie pomagał jej w tym  
Paweł Rucki, miejscowy znakomity gawędziarz.

Potrafi ła się cieszyć każdym wydarzeniem, w którym brała udział. Pod koniec życia pokazywała i wygrywała zjazdy na starym narciar-
skim sprzęcie, na korytku, cumlokach, karplach. Kiedy w jej materiałach czytamy ile pełniła funkcji społecznych w miejscowej Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Banku Spółdzielczym, Kole Gospodyń Wiejskich etc... to trudno uwierzyć, że prowadziła jeszcze 
gospodarstwo rolne, choć często słyszałam na występach jak śpiewała 

Nie rada kopiym w lecie 
Słóneczko na mnie piecze 
Jo rada kopiym w zimie 
Nogami po pierzynie 
Nigdy nie wiadomo czy dla radości publiczności czy naprawdę wolała 

być artystką. Pisała również w miejscowej gwarze  wiele opowiadań. Zano-
towane w zbiorach Muzeum Beskidzkiego w Wiśle świadczą o tym, że miała 
także talent pisarski, którego jednak nigdy nie rozwinęła. Może z braku cza-
su, nadmiaru obowiązków.?  

Za swoją  pełną  poświęcenia i odpowiedzialności  pracę otrzymała 
wiele nagród, odznaczeń, dyplomów. Wiele z nich  pochodzą  z Konkur-
sów Gawędziarzy, Przeglądów Pieśni i Oracji Weselnych, Przeglądów Ze-
społów Teatralnych, w których brała udział. 

W moich oczach pozostanie energiczna, zawsze pełna uśmiechu i opty-
mizmu góralka, która na swoje barki wzięła nie tylko 11 funkcji społecznych 
ale i role ważnego i zacnego ambasadora góralskiej kultury. To ona była 
głównym punktem kontaktu z prasą, radiem, czy telewizją w sprawach folkloru, stroju, kultury swojej rodzinnej ziemi. To ona była współ-
autorką kilku telewizyjnych programów o zwyczajach nocy świętojańskiej, czy zwyczajów wigilijnych. No cóż czasu  przeznaczonego 
na promocję kultury nikt nie zliczy, a wynagrodzeniem pozostaje od lat do dziś tylko jedno: satysfakcja i radość z przeżytych chwil na 
wspólnym tańcowaniu i śpiewaniu o ojcowskim domu. Małgorzata Kiereś

„Wariacje choinkowe”
W Gimnazjum w Istebnej kolejny raz odbył się konkurs ma-

tematyczny „Wariacje choinkowe” na najciekawszą bombkę w 
kształcie bryły matematycznej.

Ocenie podlegała oryginalność pomysłu, estetyka wykonania 
oraz wkład pracy.

Młodzież bardzo chętnie wzięła udział w konkursie, przy czym 
wszyscy uczestnicy wykazali się niesamowitą pomysłowością.

Oto wyniki:
I miejsce – Katarzyna Bocek z klasy IIIb,
II miejsce – Dominika Hulawy z klasy Ic,
III miejsce – Karolina Butanowicz z klasy IIf.
Ponadto cztery prace zostały wyróżnione. Ich wykonawcami 

są następujący uczniowie:
• Sara Suszka z klasy Ia,
• Aneta Kukuczka z klasy Ib,
• Sławomir Przybyła z klasy IIa,
• Adrianna Michałek  klasy IIb.
Wszyscy uczniowie mogą podziwiać prace swoich kolegów i 

koleżanek, które zdobią szkolną choinkę.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do 

wspólnej zabawy już za rok. Grażyna Pince-Polok
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INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ

KLASYCZNA KONCEPCJA
ALKOHOLIZMU

JAKO CHOROBY c. d....
Alkoholizm typu Delta - alkoholik tego typu może jeszcze 

kontrolować ilość wypijanego alkoholu, ale nie jest zdolny do po-
wstrzymywania się od picia. W przeciwieństwie do typu Gamma, 
osoba z typem Delta nie może przerywać picia na krótki okres bez 
pojawienia się objawów abstynencyjnych. Oprócz tego zdaniem 
Jellinka, przejawia zwiększoną tolerancję, przystosowanie meta-
bolizmu i objawy abstynencyjne. Ten typ alkoholizmu występuje 
najczęściej w krajach lub w środowiskach, w których ludzie piją w 
sposób ciągły niskoprocentowe trunki, powodując utrzymywanie 
się całymi latami stałego poziomu alkoholu we krwi bez obecności 
wyraźnych objawów intoksykacji. Nasilenie się uszkodzeń zdro-
wotnych, psychologicznych i społecznych dokonuje się w sposób 
powolny i prawie niezauważalny.

Alkoholizm typu Epsilon - jest to forma upijania się okreso-
wego osoby, która potrafi  bez trudu powstrzymywać się od picia 
przez dłuższy czas (nawet przez rok) i nie doświadczać wtedy sil-
nego pragnienia alkoholu. W pewnym jednak momencie zaczyna 
pić bardzo intensywnie, aż do momentu osiągnięcia stanu całkowi-
tego oszołomienia i stuporu. Ta odmiana jest nazywana często dip-
somanią, a jej mechanizmy nadal pozostają mało rozpoznawane.

Alkoholikami Jellinek nazywa tylko tych, u których występu-
ją wzorce typu Gamma, Delta i Epsilon, ale podkreśla, że jest to 
wyraźne arbitralne rozstrzygnięcie i wspomina o istnieniu wielu 
innych, niezdefi niowanych odmian tego zaburzenia. Podkreśla 
również, że osoby z typem Alfa i Beta także są chore. Niektórzy 
badacze do tej klasyfi kacji dodają jeszcze alkoholizm typu Zeta, 
rozpoznawany u osób, które dokonują aktów przemocy pod wpły-
wem alkoholu, co odpowiada w przybliżeniu staremu terminowi 
psychiatrycznemu - patologiczna intoksykacja.

Kontynuując historyczne już podejście zaproponowane przez 
Jellinka, Amerykańska Narodowa Rada Asikoholizmu posługi-
wała się terminem „alkoholizm” i określiła go jako chroniczną, 
postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobę. Charakteryzuje się 
ona zmianami w tolerancji na alkohol, uzależnieniem fi zycznym 
i/lub patologicznymi zmianami organów jako bezpośrednimi lub 
pośrednimi konsekwencjami spożytego alkoholu.

W defi nicji tej:
• określenie „chroniczna i postępująca” oznacza, że pojawia-

jące się zmiany fi zyczne, emocjonalne i społeczne sumują się i 
powiększają wraz z kontynuowaniem picia,

• „tolerancja” oznacza adaptację mózgu do obecnościwysokiej 
koncentracji alkoholu,

• „uzależnienie fi zyczne” oznacza, że po zmniejszeniu lub prze-
rwaniu konsumpcji alkoholu występują objawy abstynencyjne.

Autorzy zakładają, że rozpoznanie alkoholizmu oznacza, iż 
osoba nie może w sposób wiarygodny przewidzieć w żadnej sytu-
acji czasu trwania picia oraz ilości alkoholu, który wypije, a pato-
logiczne zmiany organicznemogą być wykryte w prawie każdym 
organizmie, ale najczęściej ujawniają się w wątrobie, mózgu, ob-
wodowym układzie nerwowym i w przewodzie pokarmowo-wydal-
niczym. Przyjmuje się również, że objawy społeczne,emocjonalne 
i behawioralne konsekwencje alkoholizmu wynikają z wpływu, 
jaki alkohol wywiera na funkcjowanie mózgu. Natomiast od norm 
kulturowych lub grupowych zależy, jaki poziom i natężenie tych 
objawów będzie potraktowane jako diewiacyjne.

Wynikające z tej defi nicji wskazówki określają dwie podsta-
wowe ścieżki diagnostyczne. Ścieżka pierwsza obejmuje zjawi-
ska fi zjologiczne i kliniczne. Ścieżka druga wskazuje na zjawiska 
psychologiczne związane z zachowaniem i postawami pacjenta. 
Na każdej z nich można rozpoznać kryteria podstawowe i uzupeł-
niające.

Oprócz tego wprowadzono stopniowanie istotności każdego 
objawu i ustalono trzy poziomy diagnostyczne. Poziom pierwszy 
oznacza najwyższy stopień istotności, a poziom trzeci objawy naj-
mniej istotne dla rozpoznania uzależnienia.

Dla rozpoznania alkoholizmu, zdaniem autorów, wystarczy 
stwierdzenie obecności jednego lub więcej podstawowych kryte-
riów na pierwszym poziomie diagnostycznym lub kilku kryteriów 
uzupełniających na obu ścieżkach.

Diagnozując w oparciu o podstawowe kryterium na jednej 
ścieżce, powinno się również dokonać uważnego przeglądu kry-
teriów z drugiej. Należy uważać, aby mimo dość szczegółowych 
i systematycznych wskazówek nie diagnozować mechanicznie. 
Przy kierowaniu się kryteriami uzupełniającymi należy potwier-
dzać je na obu ścieżkach.

Przedruk:Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa 2006
Integracyjna Psychoterapia Uzależnień (cdn...)

ABC Słownik Bio - Ekologiczny 
- litera S cd.
* Smog – inaczej mgła inwersyjna – to szkodliwe substancje 

chemiczne zawarte w parze wodnej chmury. Zawierają substancje 
rakotwórcze takie jak np. arsen, azbest, benzopiren, nikiel, chrom 
i inne – głównie tlenki i dwutlenki S, N, C, Pb. Termin pochodzi 
od słów: smoke – dym, fog –mgła. 

Stanowi gęsta mgłę zawierającą cały „bukiet toksyczny” ga-
zów (SO2, NO2, PbO2), dymów, spalin. Koncentruje się przy 
powierzchni terenów wielkich miast oraz osiedli przemysłowych. 
Tworzy się w warunkach niesprzyjających przewietrzaniu lub gdy 
inwersja cieplna (unoszenie) staje na pionowemu ruchowi mas po-
wietrza. Ze względu na rodzaj zawartych w niej zanieczyszczeń i za-
chodzących w mgle reakcji chemicznych z parą wodną chmur oraz 
mikroklimatem rozróżniamy smog: siarkowy, fotochemiczny (azot 
N) itp. Słynny smog angielski to tzw. „czarny dzień” w Londynie w 
1952 roku, który spowodował śmierć 4.000 osób stając się poważ-
nym bodźcem do wprowadzenia ostrych środków zaradczych.

* Ścieki – to mieszanina zużytej H2O oraz różnego rodzaju 
substancji płynnych, stałych, gazowych, radioaktywnych oraz cie-

pła. W zależności od pochodzenia ścieki dzielimy na: ścieki byto-
wo – gospodarcze, przemysłowe, opadowe. 

Ścieki bytowo – gospodarcze – w wyniku zaspokojenia potrzeb 
gosp. Oraz higieniczno – sanitarnych ludzi stanowią zagrożenie 
epiderm. Ponieważ zawierają dużą ilość zawiesin związków or-
ganicznych organicznych i nieorg. a także zanieczyszczeń biolog. 
takich jak: chorobotwórcze bakterie, wirusy, pasożyty i ich jaja.

Ścieki przemysłowe – rozróżniamy tu związki chemiczne o 
różnym stężeniu i toksyczności w zależności od źródła pochodze-
nia. Powstają przy różnych procesach technologicznych np. przy 
otrzymywaniu i przeróbce surowców – przemysł metalurgiczny, 
górniczy, elektromaszynowy, włókienniczy itp.

Ścieki opadowe – powstają w wyniku spływów deszczowych 
(kwaśne deszcze, topnienie śniegu), a także przy myciu ulic miast 
i braku odpowiedniej kanalizacji odprowadzającej te szkodliwo-
ści. Są niebezpieczne, ponieważ wchodzą w łańcuchy pokarmowe 
– gleby – gdzie niektóre z nich mogą się bardzo długo kumulować 
(gromadzić) szkodząc.

Na podstawie literatury popularnonaukowej:
Macierzonka
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„Pokój to skarb w twoich
rękach” - spotkanie opłatkowe
W czwartek 28 grudnia w sali Domu Strażaka w Istebnej 

Centrum odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze wspól-
nym kolędowaniem kończące tegoroczny program pięknej ak-
cji „Pokój to skarb w twoich rękach”.

Warto przypomnieć, że projekt „Pokój to skarb w Twoich rę-
kach” powstał z inicjatywy uczniów ZSGH w Wiśle: Marty Kacz-
marzyk, Bartka Mrożą i Wojtka Michałka oraz Piotra Balcara. 
Uczniowie ci pod opieką s. Haliny Koćwin opracowali projekt do 
Programu MŁODZIEŻ fi nansowanego przy wsparciu Wspólno-
ty Europejskiej, którego celem jest zaangażowanie młodzieży w 
zorganizowaniu wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkolnej z 
Istebnej i Koniakowa.

Spotkanie opłatkowe było jednym z wielu spotkań w ramach 
projektu, na które organizatorzy zaprosili tym razem również ro-
dziców dzieci biorących udział w akcji a także Wójt Gminy Isteb-
na - Panią Danutę Rabin.

Atmosfera spotkania była bardzo miła. Po powitaniu uczest-
ników przez siostrę Halinę, modlitwie i przeczytaniu fragmentu 
Pisma Świętego wszyscy obecni na sali podzielili się opłatkiem 

1. Przywitanie uczestników przez siostrę Halinę

2. Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń

5. Część prac wykonanych przez dzieci

4. Wspólne zdjęcie organizatorów i uczestników akcji

3. Fragment przedstawienia jasełkowego

składając sobie życzenia. Potem było wspólne kolędowanie oraz 
przedstawienie jasełek w wykonaniu dzieci i młodzieży - uczest-
ników akcji. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało. Spot-
kanie zakończyła wspólna zabawa.

Niezwykły był wystrój sali, która była udekorowana pracami 
pracami plastycznymi wykonanymi przez dzieci. Również ozdoby 
choinkowe wykonali młodzi uczestnicy akcji.

Miejmy nadzieję, że ta piękna inicjatywa będzie kontynuowa-
na również w Nowym Roku.

Fotogaleria ze spotkania znajduje się na stronie internetowej 
www.ug.istebna.pl

J. Kohut
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KP TRÓJWIEŚ
Młodzi piłkarze na meczu pierwszoligowym

Sporą atrakcję zafundowali działacze KP Trójwieś Istebna swoim juniorom i trampkarzom. W nagrodę za bardzo dobre 
wyniki w jesiennej rundzie rozgrywek ligowych (pierwsze miejsce w tabeli Klasy A juniorów i trampkarzy) młodzi piłkarze 
pojechali do Wodzisławia na pierwszoligowy mecz pomiędzy miejscową Odrą i Lechem Poznań.

Mimo, że w spotkaniu nie padła żadna bramka nie lada gratką była możliwość obejrzenia z bliska aktualnych i byłych 
reprezentantów Polski i innych znanych piłkarzy m.in. Marcina Wasilewskiego, Rafała Murawskiego, Bartosza Bosackiego, 

Marcina Zająca, Piotra Reissa, Jana Wosia, Dariusza Dudka (brat Jerzego Dudka), czy też charyzmatycznego trenera Franciszka Smudę.
Ogromne wrażenie na naszych piłkarskich nadziejach zrobił kapitalny doping 700 - osobowej grupy kibiców z Poznania.
Warto dodać, że dzięki uprzejmości działaczy z Wodzisławia cała grupa miała bezpłatny wstęp na stadion.
W drodze powrotnej grupa - dzięki sponsorom - złożyła też wizytę w jastrzębskim McDonaldzie.
Zarząd KP Trójwieś dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tego przedsięwzięcia, przede wszystkim Panom: 

Wiesławowi Byrtusowi (fi rma transportowa), Markowi Iwankowi (fi rma transportowa), Stanisławowi Kawulokowi (usługi pogrzebo-
we), Józefowi Waszutowi (fi rma „Olzianka”), Marianowi Suszce (sklep „Sekret”) oraz Państwu Renacie i Eugeniuszowi Kawulokom 
(pizzeria „Werona”) a także działaczom wodzisławskiego klubu. J. Kohut

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

Mikołajkowy Turniej Piłkarski
Klas Gimnazjalnych
Rekordowa liczba 16 drużyn wzięła udział w Mikołajkowym 

Turnieju Piłki Halowej Klas Gimnazjalnych, który odbył się w so-
botę 9 grudnia w hali Gimnazjum w Istebnej. Zawody rozgrywane 
były systemem pucharowym. Każdy mecz trwał 15 minut. Naj-
lepsza okazała się ekipa klasy IIIh, jednak największą rewelacją 
imprezy była drużyna reprezentująca klasę Ic. W drodze do fi nału 
pokonała ona dwie reprezentacje klas drugich a w meczu o I miej-
sce poległa dopiero w rzutach karnych.

I runda:

Ic - Ie - 5:1 
IIf - If - 6:0 
IIb - IIa - 2:0 
IIc - IId - 3:1 
IIi - II g - 4:3 
IIIa - IIIc - 3:2 
IIIf - IIIe - 2:1 
IIIh - IIIg - 2:0 

II runda:

Ic - IIf - 2:1 
IIb - IIc - 1:0 
IIIa - IIi - 5:1 
IIIh - IIIf - 4:3 

Pó fina y:

Ic - IIb - 4:2 
IIIh - IIIa - 1:1 (rzuty karne 3:1) 

O 3 miejsce:

IIIa - IIb - 5:1 

Fina :

IIIh - Ic - 1:1 (rzuty karne 3:1) 

Najlepszy bramkarz - Dawid Zelek - Ic 

Najlepszy zawodnik - Mateusz Czepczor - IIIh 

Halowy Turniej Piłki Nożnej
w Jabłonkowie     
Na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Jabłonkowie w sobotę 

16 grudnia reprezentacja gminy Istebna wzięła udział w Między-
narodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Jabłonkowie. Re-
prezentacja składała się z chłopców Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Koniakowie  z  rocznika 1994 i młodszych, którzy występowali w 
składzie: Juroszek Adam - bramkarz, Juroszek Dariusz - kapitan, 
Kłósko Łukasz, Legierski Jakub, Małyjurek Józef, Michałek Piotr, 
Skurzok Tobiasz, Soból Jan, Waszut Bartłomiej oraz Wrzecionko 
Kamil. W bardzo silnie obsadzonym turnieju  zawodnicy nasi roze-
grali 5 meczy przegrywając trzy oraz wygrywając dwa z nich i zaj-
mując  ostatecznie 7 miejsce, chociaż do gry w pierwszej czwórce 
zabrakło naszym jednej bramki.

Wyniki naszej drużyny:
Fotbal Frydek Mistek – Istebna - 2 : 3
Istebna - Spartak Jablunkow - 2 : 3
Banik Ostrawa – Istebna - 11 : 1
Istebna – Siemianowice - 0 : 3
Istebna - Związek Gmin Jabłonkowskich - 1 : 0

                                                                           J. Waszut
Dobry start biegaczy
w Biegu Sylwestrowym
Dobrze zaprezentowali się nasi biegacze podczas tradycyj-

nego Biegu Sylwestrowego, który odbył się 28 grudnia 2006 na 
trasach COS w Istebnej Kubalonce. Stawka uczestników była 
bardzo mocna, bowiem w zawodach wystartowali przedstawi-
ciele wielu polskich klubów a także silni biegacze z Czech.

Na najwyższym stopniu podium z naszych zawodników stanę-
li reprezentanci UKS Gimnazjum Istebna - Dominika Hulawy i 
Patrycjusz Polok oraz Magdalena Ligocka z MKS Istebna.

Srebrny medal imprezy wywalczył kolejny przedstawiciel 
UKS Gimnazjum Istebna Mateusz Ligocki.

Trzecie miejsce w zawodach zajęli Krzysztof Kukuczka 
(UKS Gimnazjum Istebna) oraz Sebastian Gazurek (NKS Trój-
wieś Beskidzka).

Warto dodać, że bardzo łagodny początek zimy sprawił, że za-
wody na Kubalonce były dopiero pierwszą biegową imprezą w 
kraju. Miejmy nadzieję, że kłopoty ze śniegiem nie przeszkodzą 
biegaczom w dalszych startach. J. Kohut

Nagroda Rady Gminy
za osiągnięcia wysokich
wyników sportowych
W dniu 28.09.2006 r., Rada Gminy Istebna podjęła Uchwa-

łę Nr XLI/366/2006, w sprawie nagrody za wysokie wyniki 
sportowe.

Nagroda ta przyznawana będzie przez Radę Gminy Istebna, 
corocznie, za rok poprzedni, począwszy od 2007 r.,za osiąganie 
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie między-
narodowym lub krajowym, dla zawodników nieposiadających 
licencji zawodnika oraz dla trenerów i działaczy zasłużonych w 
osiąganiu wysokich wyników sportowych.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą skladać Stowarzysze-
nia Kultury Fizycznej, Kluby Sportowe oraz osoby fi zyczne do 
dnia 28 lutego 2007r.

Szczegóły na stronie internetowej www.ug.istebna.pl
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Istebniańska Halowa
Liga Piłki Nożnej
Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów i godzin rozpoczęcia 

meczów ligi. Odbywają się one w czwartki i niedziele w godzi-
nach: 16.30, 17.20, 18.10 i 19.00.

V kolejka - 08.12.2006 
Beskidek - KP Trójwieś Seniorzy - 6:8
UG Istebna - Siła Jasnowice - 9:4 
Kubalonka Sanatorium - KP Trójwieś Juniorzy - 3:8 
Vistula Flyers - Gimnazjum Istebna - 6:5 

VI kolejka - 15.12.2006 
Gimnazjum Istebna - Siła Jasnowice - 5:6 
UG Istebna - Beskidek - 7:8 
KP Trójwieś Juniorzy - Vistula Flyers - 2:5 
KP Trójwieś Seniorzy - Kubalonka Sanatorium - 7:3

Terminarz ostatnich 5 kolejek:
X kolejka - 14.01.2007 (niedziela)
UG Istebna - KP Trójwieś Juniorzy (godz. 16.30)
KP Trójwieś Seniorzy - Siła Jasnowice (godz. 17.20)
Beskidek - Gimnazjum Istebna (godz. 18.10)
Kubalonka Sanatorium - Vistula Flyers (godz. 19.00)

XI kolejka - 18.01.2007 (czwartek)
Gimnazjum Istebna - Kubalonka Sanatorium (godz. 16.30)
KP Trójwieś Seniorzy - UG Istebna (godz. 17.20)
KP Trójwieś Juniorzy - Beskidek (godz. 18.10)
Siła Jasnowice - Vistula Flyers (godz. 19.00)

V kolejka - 21.01.2007 (niedziela)
Beskidek - KP Trójwieś Seniorzy (godz. 16:30) 
UG Istebna - Siła Jasnowice (godz. 17:20) 
Kubalonka Sanatorium - KP Trójwieś Juniorzy (godz. 18.10) 
Vistula Flyers - Gimnazjum Istebna (godz. 19.00) 

VI kolejka - 25.01.2007 (czwartek)
Gimnazjum Istebna - Siła Jasnowice (godz. 16:30) 
UG Istebna - Beskidek (godz. 17:20) 
KP Trójwieś Juniorzy - Vistula Flyers (godz. 18.10) 
KP Trójwieś Seniorzy - Kubalonka Sanatorium  (godz. 19.00) 

VII kolejka - 28.01.2007 (niedziela) 
Kubalonka Sanatorium - UG Istebna (godz. 16:30) 
Vistula Flyers - KP Trójwieś Seniorzy (godz. 17:20) 
Gimnazjum Istebna - KP Trójwieś Juniorzy (godz. 18.10) 
Beskidek - Siła Jasnowice (godz. 19.00)

Zapraszamy kibiców do hali Gimnazjum w Istebnej!
Wyniki i tabela na bieżąco na stronie internetowej
www.ug.istebna.pl

                                                                                   J. Kohut

„Olzianka”
najlepsza w Turnieju Firm

Drużyna reprezentująca Firmę „Olzianka” okazała się najlepsza 
w tradycyjnym Halowym Turnieju Firm w piłce nożnej rozgrywa-
nym tym razem o „Puchar Rady Gminy Istebna”.
W imprezie, która odbyła się w niedzielne popołudnie 17 grudnia 
w hali Gimnazjum w Istebnej wzięło udział 9 drużyn. Turniej był 
bardzo udany - toczył się w dobrej atmosferze i stał na wysokim 
poziomie sportowym.
„Olzianka” w meczu fi nałowym pokonała drużynę Urzędu Gminy 
Istebna a w zaciętym meczu o trzecie miejsce Strażacy z Koniako-
wa wygrali z „Siłą” z Jasnowic.
Puchar za zwycięstwo w turnieju nie był jedynym trofeum zdoby-
tym przez „Olziankę”, bowiem statuetkę dla najlepszego bramka-
rza imprezy odebrał szef Firmy Józef Waszut.
Pozostałe nagrody indywidualne trafi ły do Stanisława Marekwi-
cy z UG Istebna (najlepszy strzelec) i Tomasza Zelka reprezentu-
jącego „Siłę” Jasnowice (najlepszy zawodnik). Nagrody wręczał 
Przewodniczący Rady Gminy Istebna - Jan Gazur.

GRUPA A: 
Zaolzie - UG Istebna - 1:8
Sanatorium Kubalonka - OSP Koniaków - 0:3
Leśnicy Leszczyna - Zaolzie - 1:3
UG - Sanatorium - 5:1
OSP - Leśnicy - 3:0
Zaolzie - Sanatorium - 2:3
UG - OSP - 2:0
Leśnicy - Sanatorium - 2:0
OSP - Zaolzie - 2:0
UG - Leśnicy - 5:1 
Tabela Grupy A: 
1. UG Istebna  4 - 12 - 20:3
2. OSP Koniaków  4 - 9 - 8:2
3. Zaolzie  4 - 3 - 6:14
4. Leśnicy Leszczyna  4 - 3 - 4:11
5. Sanatorium Kubalonka  4 - 3 - 4:12 
Uwaga: O kolejności na miejscach 3 - 5 decydowała
mała tabelka 

Grupa B: 
Olzianka - Centurion - 3:0
Komplex Bud - Siła Jasnowice - 1:5
Siła - Olzianka - 0:2
Centurion - Komplex Bud - 2:5
Komplex Bud - Olzianka - 1:2
Siła - Centurion - 4:1 
Tabela Grupy B: 
1. Olzianka  3 - 9 - 7:1
2. Siła Jasnowice  3 - 6 - 9:4
3. Komplex Bud  3 - 3 - 7:9
4. Centurion  3 - 0 - 4:12

O 3 miejsce: 
OSP Koniaków - Siła Jasnowice - 1:0 
Finał: 
Olzianka - UG Istebna - 2:0 
Król Strzelców - Stanisław Marekwica (UG Istebna) - 10 bramek 
Najlepszy Bramkarz - Józef Waszut (Olzianka) 
Najlepszy Zawodnik - Tomasz Zelek (Siła Jasnowice)

J. Kohut

Podziękowanie
Dziękujemy Wójtowi Gminy Pani Danucie Rabin i Nadleśnictwu 

Wisła oraz wykonawcom zatoczek autobusowych na Słowioczónce.
Jest to dla nas duże udogodnienie, a w szczególności bezpieczeństwo 

dla dzieci uczęszczających do szkoły.
Wdzięczni mieszkańcy

Słowioczonki, Mikszówki i Andziołówki
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Zatrudnię od zaraz mężczyznę
do pracy w lesie. Numer kontaktowy:

501 711 844, 501 190 540.

Najnowsza płyta kapeli
Wałasi & Lasoniowie - „Wołanie”
Informujemy że ukazała się najnowsza płyta kapeli Wałasi 

& Lasoniowie  - „Wołanie”.
Projekt „Wałasi i Lasonio-

wie” powstał dwa lata temu 
jako efekt spotkania między 
muzykami klasycznymi i ludo-
wymi. To ponowne spotkanie 
dwóch rodzajów muzykowania, 
które zawsze siebie poszukiwa-
ły. A przecież najwięksi zawsze 
wracali do korzeni. Bach pisał 
gawoty, gigi i bourrées, Chopin 
mazurki i polonezy, Wieniaw-
ski kujawiaki i oberki a Szyma-
nowski stworzył balet „Harna-
sie”. Wszyscy oni spotykali się z muzykami ludowymi i spędzali 
długie wieczory przy wspólnym muzykowaniu. Z drugiej strony 
barokowa maniera wykonawcza przypominała sposób wydobycia 
dźwięku dzisiejszych górali. Dlatego kiedy grają oni muzykę ba-
roku jest w tym jakaś prawda. A gdy muzycy klasyczni ćwiczą tań-
ce ludowe Wieniawskiego, najlepszym natchnieniem jest muzyka 
gajd. Dzisiaj świat chce posegregować dźwiękowe światy jednych 
i drugich w odrębne kategorie. Postrzega muzykę poważną w 
sztywnym kołnierzyku, precyzyjną i niedostępną w swym wyra-
fi nowaniu. Zaś ludowości zabrania świeżości i poszukiwań, które 
zawsze były jej istotą tylko dlatego, aby utrzymać czystość stylu. 
Jedno i drugie hamuje prawdziwy rozwój i tłumi to, co od pradzie-
jów było istotą jakiejkolwiek sztuki - potrzebę leczenia serc. 

Muzycy grają utwory muzyki poważnej, muzykę ludową z całe-
go niemal świata i własne kompozycje, które zebrali na płycie „Wo-
łanie”. Muzyka płyty „Wołanie” jest w całości autorstwa zespołu. 
Jest muzyką wyłącznie instrumentalną, smyczkową z niewielkim 
udziałem fujarek pasterskich. Każdy z grających stworzył własną 
partię w oparciu o melodie pisane w większości przez Zbigniewa 
Wałacha. Muzyka ta powstawała przede wszystkim z zachwytu nad 
naturą i z podziwu dla jej Stwórcy.                                      W pierw-
szym utworze pojawia się wołanie w mrocznej scenerii burzowych 
chmur. Dalej słychać głos deszczu, wiatru, burzy, a wreszcie śpiew 
ptaków i radość słonecznego dnia. „Uwielbienie i Magnifi cat” to 
hołd Bogu i jego Matce. Kukuczka to spojrzenie wgłąb Himala-
jów i wspomnienie przyjaciela, wielkiego człowieka gór - Jerze-
go Kukuczki. Inne utwory to obrazy odmalowujące różne stany 
duszy, patrzącej i odczuwającej świat. Ostatni i najdłuższy utwór 
„Muzyka Żywiołów” przedstawia kolejno wodę, powietrze, ogień i 
ziemię. Woda to dwie rzeki Istebnej: powolna, majestatyczna Olza 
w mroku nocy i wartka Czadeczka szumiąca po kamieniach. Po-
wietrze pokazuje szalejący wiatr, a ogień to migoczący płomień, 
trzaskające drewno i gorący żar. I w końcu ziemia. Ta, na której 

my wyrośliśmy. Szeroka pano-
rama istebniańskich łąk w zmie-
niających się w koło tonacjach 
pór roku. 

Więcej informacji na stronie 
www.walasi.com   

O płytę można pytać w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Istebnej oraz w Markecie 
REMA w Istebnej. Nieba-
wem płyta pojawi się w sieci 
EMPIK.

Kapela „Wałasi & Lasoniowie”

Okładka najnowszej płyty
kapeli – „Wołanie”

Gabinet prywatny „SYNAPSA”

lekarz neurolog Ewa Przywara

przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie

w każdą sobotę od 9.00-11.00

Bóle i zawroty głowy, choroby kręgosłupa, 

depresje, nerwice

tel. kom. 605 179 398
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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

 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

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

O F E R U J E M Y  M E B L E :  TAPICEROWANE,

MEBLOŒCIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

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

TRANSPORT 

GRATIS, 

RATY

Serdecznie 
zapraszamy!

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

40



Nasza Trójwieœ    19STYCZEÑ 2007

STYCZEŃ
1) 08.01.
Górale dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy
2) 24., 25., 26.01. 

Spotkania opłatkowe dla seniorów w 
Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie
LUTY
3) 19.02. – 28.04.

Wystawa malarstwa Pawła Dragona

MARZEC
4) 30.03.

Konkurs Gwarowy „Nasióm Rzecióm

KWIECIEŃ
5) 02.04. - 05.05. 

„Górale Ojcu Świętemu” wystawa prac 
artystów Istebnej, Jaworzynki, Koniako-
wa poświęcona pamięci Jana Pawła II”

6) 02.04. – 05.05. 
Wystawa prac Józefa Zowada z Isteb-
nej – Olecek
7) 30.04. - Piknik Leśny

MAJ
8) 11.05. – 16.06.

Wystawa prac
dzieci
z Autorskiej
Szkółki
Malarskiej
Iwony
Konarzewskiej

CZERWIEC

9) 08.06.

Konkurs
kulinarny

10) 11.06.

Promocja twórczości ludowej w Skan-
senie w Chorzowie

11) 24.06.

Świętojańskie Spotkania Plenerowe, 
Dolina Krężelki,
Galeria w Drewutni”
12) 30.06 – 10.09.

Wystawa Twórczości Ludowej w ra-
mach TKB

LIPIEC
13) 01.07.

Rozpoczęcie Wakacji – Letnie Zawody 
Furmanów

14) 15.07. – 16.07. 

X Dni Istebnej – z Ochodzitej przez 
Skalistą, po Kozubową

IMPREZY KULTURALNE ZORGANIZOWANE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY  W ISTEBNEJ W 2006 ROKU
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15) 21.07. – 22.07.

XII Festyn Istebniański w ramach Ty-
godnia Kultury Beskidzkiej, Plenery 
malarskie i warsztaty kompozytorskie 
z udziałem studentów z Polski i Litwy.

WRZESIEŃ
16) 17.09.

Dożynki Gminne

17) 21.09. – 26.10

Wystawa poplenerowa Jana Żyrka z 
Koniakowa 

PAŹDZIERNIK
18) 01.10. – 09.11.

Wystawa Jana Wałacha „Między zie-
mią a niebem”

19)

Występ zespołu folklorystycznego pra-
cowników Gminnego Ośrodka Kultury 
i Gminy Istebna z okazji uroczystości w 
Bielskim Batalionie Desantowo Sztur-
mowym im. Ignacego Gazurka

LISTOPAD
20) 03.11 – 15.11.

Prelekcje dla szkół podstawowych z 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa na 
temat pasterstwa - pokaz instrumen-
tów, stroju i gwary.

21) 20.11. 2006

Występ zespołu folklorystycznego pra-
cowników GOK i Gminy dla młodzie-
ży z Ukrainy w Ośrodku Wczasowym 
„Drzewiarz”

22) 27.11. 2006

Występ zespołu folklorystycznego pra-
cowników GOK i Gminy dla Złotych 
Jubilatów.

23) Publikacje:
- „Nasióm Rzecióm” zbiór tekstów po-
konkursowych w gwarze

- Kalendarz twórczości Jana Wałacha 
na rok 2007
- „Górale Ojcu Świętemu”- powysta-
wowy katalog twórców ludowych i 
profesjonalnych Istebnej, Jaworzynki, 
Koniakowa 

Część imprez 
została dofi -
nansowana z 
funduszy:
- Urząd Mar-
szałkowski w 
K a t o w i c a c h 
– łączna suma 
– 12 700 zł
- Ministerstwo Kultury – łączna suma 
– 30 000 zł
- INTERREG IIIA Czechy – Polska – 20 
762, 50 zł
Dla Biblioteki Publicznej zakupiono no-
wości wydawnicze z funduszy Ministra 
Kultury w wysokości 8 000 zł.


