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i Zespół Redakcyjnyi Zespół Redakcyjny

Z okazji osiągnięcia w tym roku wspa-
niałych wyników sportowych - zdobycia 
czwartej „Kryształowej Kuli” serdecz-
nie gratulujemy tego sukcesu.

Sukcesy i zwycięstwa uzyskiwane 
przez Pana w tak pięknym stylu zachwy-
cają i cieszą nie tylko serca Polaków, ale 
rozsławiają nasz kraj na całym świecie, 
promują Wisłę, Pana rodzinne miasto.

Dzięki wspaniałym wynikom sportowym, skromności i bezpo-
średniości zyskał Pan serca i sympatię wielu ludzi. Wśród nich 
jesteśmy i my, sąsiedzi Wisły, górale z Trójwsi Beskidzkiej wraz ze 
swoją władzą gminną i samorządową.
Życzymy Panu zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów, 

szczęścia rodzinnego i tego „szczęścia sportowego”, które oby 
nigdy Pana nie opuściło. W imieniu Społeczności

Wójt Gminy, Rada Gminy i Zespół Redakcyjny

Powierz Panu drogę swoją,
zaufaj Mu, a On wszystko
dobrze uczyni.
   Ps. 37,5

Z okazji jubileuszu 35-lecia Kapłań-
stwa ks. kan. Jerzego Kiery składamy 
serdeczne podziękowania i życzenia.

Wielebny Księże proboszczu pa-
rafi i p.w. św. Bartłomieja w Koniako-
wie! Dziękujemy Ci za 13 lat Twojej 
posługi kapłańskiej w tej parafi i, a 
także pozostałe lata, z których ponad 
ćwierć wieku przepracowałeś w na-
szej gminie.

Dziękujemy Ci za to, że od 35 lat umacniasz wiernych 
duchowo zasiewając w ich sercach wiarę, nadzieję i miłość.

Życzymy, by Bóg Wszechmogący błogosławił wszystkim 
Twoim poczynaniom i dał Ci dużo sił, zdrowia, wszelkiej po-
myślności oraz światła Ducha Świętego. Życzymy dalszego 
owocnego trwania w służbie Bogu i ludziom. Szczęść Boże!

Wójt Gminy, Rada Gminy
i Zespół Redakcyjny

Poranek poświęcony Ojcu Świętemu
W dniu 2.04.2007r 

w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Koniakowie 
uczczono drugą roczni-
cę śmierci Jana Pawła 
II uroczystym poran-
kiem. Program rozpo-
częto wyświetleniem 
fi lmu o życiu wielkiego 
Polaka pt.:„Nie lękaj-

cie się”.  Następnie wystąpiła młodzież klasy VI z krótkim montażem 
słowno-muzycznym, w którym wykorzystano fragmenty „Tryptyku 
rzymskiego” Karola Wojtyły i wspomnienia świadków cudownych 
uzdrowień dokonanych za sprawą Ojca Świętego. Na zakończenie 
wspólnie odśpiewano „Barkę”- ulubioną pieśń  naszego papieża.

D. Legierska
 
Panie Adamie
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Rozstrzygnięcie przetargów

Wójt Gminy Istebna 
43-470 Istebna 1000  tel. 033 - 8556500
uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego na:
„Sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna”
Komisja przetargowa wybrała ofertę fi rmy:
Pracownia Projektowo – Usługowa Marta Ożga – Maluga
ul. B. Prusa 9
50-319 Wrocław
Cena brutto wybranej oferty – 83.570,00 zł.  
Termin wykonania – do 315 dni od podpisania umowy 

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin 

Wójt Gminy Istebna 
43-470 Istebna 1000  tel. 033 - 8556500
uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego na:
przebudowę drogi gminnej „Mikszówka” – I etap
została podpisana w dniu 7 marca 2007 r. umowa z fi rmą:
„EUROVIA POLSKA” S.A.
ul. Sosnowiecka 11
41-400 Mysłowice  
na wykonanie robót remontowych. 
Cena brutto wybranej oferty – 341.167,82 zł.   
Termin wykonania – do 30 czerwca 2007 r.  

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin 

W dniu 12 marca 2007 roku odbyła się IV sesja Rady Gmi-
ny Istebna. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Jan 
Gazur. Na sesji podjęto uchwały:

• Nr IV/28/2007 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komi-
sji Rady Gminy na 2007 rok.

• Nr IV/29/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/24/2006 
Rady Gminy Istebna z dnia 27 grudnia 2006 r w sprawie podjęcia 
deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków na pokrycie 
części wkładu własnego kosztów kwalifi kowanych projektu inwe-
stycyjnego realizowanego przez Powiat Cieszyński w ramach fun-
duszy Unii Europejskiej, zgodnie z wieloletnim planem inwestycyj-
nym Powiatu dotyczącym przebudowy drogi S 2643 w Istebnej.

• Nr IV/30/2007 w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Po-
wiatowi Cieszyńskiemu.

• Nr IV/31/2007 zmieniająca uchwałę nr III/18/2006 Rady 
Gminy Istebna z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Istebna na rok 2007.

• Nr IV/32/2007 w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Po-
wiatowi Cieszyńskiemu.

• Nr IV/33/2007 w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na 
rok 2007.

• Nr IV/34/2007 w sprawie zbycia nieruchomości.
• Nr IV/35/2007 w sprawie nabycia nieruchomości
• Nr IV/36/2007 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołty-

sów i członków rad sołeckich na kadencję 2007-2011.
• Nr IV/37/2007 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 

Rewizyjnej.
• Nr IV/38/2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Ko-

misji Rewizyjnej.
(wszystkie uchwały publikowane są na stronie Biuletynu Informa-

cji Publicznej Urzędu Gminy Istebna).

Rada Gminy uchwali³a

• W dniu 19 marca 2007 r Przewodniczący Rady Gminy J. Ga-
zur wziął udział w II Spotkaniu Przewodniczących Rad Gmin i 
Powiatów Woj. Śląskiego w Katowicach.

Celem spotkania było przekazanie użytecznej wiedzy dotyczą-
cej aspektów funkcjonowania Rad Gmin i Powiatów.

• W dniu 30 marca 2007 Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. 
Polok oraz Przewodniczący Komisji Oświaty H. Gazurek byli obecni 
na konkursie gwarowym „Nasiom Rzecióm” organizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury -Biblioteka Publiczna w Istebnej.

M.Wieczorek

Z ¿ycia Rady Gminy

POWIATOWY URZĄD PRACY
W CIESZYNIE

Informuje, że termin przyjmowania bezrobotnych na terenie 
gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 
i złożenia oświadczenia o dochodach wyznaczony został na dzień

23 maja 2007 r.         lit.    A-K
24 maja 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

ZEBRANIA WIEJSKIE
Wójt Gminy Istebna podaje do informacji mieszkańców ter-

miny i miejsca zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.
 JAWORZYNKA - 15.04.2007 r. (niedziela)

    Sala OSP Jaworzynka
    godzina pierwszego terminu - 12.00
    godzina drugiego terminu - 12.30

 KONIAKÓW - 22.04.2007 r. (niedziela)
    Sala OSP Koniaków
    godzina pierwszego terminu - 10.30
    godzina drugiego terminu - 11.00

 ISTEBNA - 29.04.2007 r. (niedziela)
    Sala OSP Istebna
    godzina pierwszego terminu - 10.30
    godzina drugiego terminu - 11.00.

Zebrania wiejskie odbędą się z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej
    za okres kadencji.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
3. Dyskusja.
Proszę o liczny udział mieszkańców w zebraniach.

Wójt Gminy, Danuta Rabin
* * *

Z dniem 30 kwietnia br. mija termin płatności podatku od 
posiadania psa, który wynosi 30 zł rocznie od jednego psa.

Podatek płatny jest bez wezwania.
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SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury /obok kościoła/ 
- sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

Indywidualne mini kursy komputerowe
Gminne Centrum Informacji w Istebnej organizuje dla osób 

początkujących indywidualne mini kursy komputerowe w za-
kresie podstawowej obsługi komputera (używanie myszy, kla-
wiatury, zastosowanie edytora tekstu MS Word, wyszukiwanie 
informacji w internecie, obsługiwanie poczty elektronicznej). 

Kursy prowadzone będą się od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.30 do 12.00 w sali Gminnego Centrum w Istebnej 
(budynek GOK obok kościoła). Kursy są bezpłatne. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szcze-
gólnie tych, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z komputerem! 
Wiek nie ma znaczenia - na naukę nigdy nie jest za późno! 

Osoby, które chciałyby skorzystać z oferty proszone są o 
wcześniejszy kontakt - telefoniczny 033 - 855 61 58 lub osobisty 
w siedzibie Centrum - w celu ustalenia terminu.

---------------------------
Uwaga! Właściciele firm!
Urząd Miejski w Wiśle oraz Śląski Zamek Sztuki i Przedsię-

biorczości w Cieszynie zapraszają przedsiębiorców (właścicieli, 
przedstawicieli fi rm) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 
kwietnia 2007 w Sali Wiślańskiego Centrum Kultury w godzinach 
10.00 – 13.30.

W programie m.in.:
- Finansowe formy pomocy skierowane do fi rm, 
- Wsparcie instytucjonalne (Punkt Konsultacyjny GAPP w 

Cieszynie; Fundusze pożyczkowe, doręczeniowe i inne; Unijne 
wsparcie dla przedsiębiorców; Dotacje na udział w targach, mi-
sjach i wystawach oraz Inne formy pomocy i fi nansowania),

- Konsultacje indywidualne
Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
www.ug.istebna.pl, www.wisla.pl, www.zamekcieszyn.pl

J. Kohut

INFORMACJE
NADLEŚNICTWA WISŁA

Wiosenny powrót szkodnika

Idzie wiosna, natura budzi się do 
życia, powiewa optymizmem, wszyst-
ko wydaje się bardziej lekkie i przy-
jemniejsze niż w zimie, a jednak leśni-
cy zachowują powagę, gdyż wiedzą, co 
tak naprawdę ich czeka i z czym będą 
musieli się zmierzyć. Trudna sytuacja 
świerczyn, obejmująca nie tylko nasz 
teren, ale cały obszar – po dwóch stro-
nach granicy – ciągnący się od Cieszy-
na aż po Pieniny, z nastaniem wiosny 
– znowu przybierze na sile. W Polsce 

najsilniej daje znać o sobie w Beskidach – Śląskim i Żywieckim.

 Jak wygląda obecna sytuacja??

W porównaniu z zeszłym rokiem zima była bardzo łagodna i 
prawie bezśnieżna. W związku z tym i wiosna przyszła wcześniej. 

Amatorzy sportów zi-
mowych byli zawie-
dzeni, przeciwnicy 
ciężkich i śnieżnych 
zim – zadowoleni. Z 
punktu widzenia leśni-
ków sytuacja taka ma 
zarówno zalety, jak i 
wady. A wszystko wią-
że się z małym chrząsz-
czem, który od kilku lat 
skutecznie spędza sen z powiek naukowcom, leśnikom a także nie-
pokoi mieszkańców okolic i turystów, którzy są zapewne zdziwie-
ni mnogością prac w lesie i mozaikowym przerzedzeniem bujnych 
niegdyś świerczyn. Popularna nazwa – kornik, bo o nim mowa 
– kryje w sobie wiele spokrewnionych ze sobą gatunków, z któ-
rych najgroźniejszym, ale nie jedynym, jest kornik drukarz. Cięż-
ka i śnieżna zima zapewne ograniczyłaby jego populację. Jednak 
w obecnej sytuacji, po ubiegłorocznym długim okresie wegetacyj-
nym i bardzo ciepłym lecie, korniki są silne i gotowe do dalszego 
atakowania naszych drzewostanów! Aspekt pozytywny lekkiej 
zimy to możliwość pracy w lesie – praktycznie przez cały okres jej 
trwania i doprowadzenie przez leśników do odpowiedniego stanu 
sanitarnego drzewostanu. Mimo, że groźny chrząszcz jeszcze śpi 
lub właśnie się budzi – czy to pod korą, czy w ziemi; wśród leśni-

ków od dawna nie ma 
czasu na zimowy prze-
stój w obowiązkach. 
Opracowuje się strate-
gię walki z kornikiem 
drukarzem, wystawia 
się pułapki feromono-
we, planuje się prace, 
z jakimi na pewno bę-
dziemy mieć do czy-
nienia w momencie 

największego pojawu owadów, a także organizuje się ekipy ludzi, 
którzy pomogą nam zmierzyć się z nieugiętym na razie kornikiem 
drukarzem. 

Skąd właściwie wzięło się zagrożenie?? 

Okazuje się, że uwarunkowane jest historycznie i ma związek 
z dawną gospodarką leśną, jaka była prowadzona na terenie Be-
skidu Śląskiego i Żywieckiego. XIX wieczni leśnicy, będący pod 
presją wymagającego i opartego na drewnie przemysłu, starali się 
wypełnić braki w drzewostanie, sadząc głównie świerk obcego 
pochodzenia na miejsce pierwotnych, mieszanych niegdyś lasów. 
Powstałe monolity świerkowe, wykazujące do niedawna całkiem 
wysoką odporność na czynniki szkodliwe, teraz są skrajnie zagro-
żone. Nawet świetna rasa miejscowego świerka istebniańskiego, 
będąca dumą naszych lasów nie potrafi  oprzeć się obecnej sytuacji. 
Ale to nie tylko skład gatunkowy i obce pochodzenie świerka spo-
wodowały zagrożenie. Winne są także anomalie pogodowe – zbyt 
ciepłe, bezdeszczowe lata, silne wichury, powodujące wiatrołomy 
i śniegołomy, susze mrozowe i inne; również imisje przemysłowe, 
a także szkodliwe grzyby (opieńka) i owady. W normalnych wa-
runkach kornik drukarz zasiedla tylko chore i osłabione drzewa 
– w obecnych atakuje także i te zdrowe.

Jak można pomóc świerczynom??

Leśnicy przez cały okres zimy starali się ograniczyć bazę po-
karmową dla korników a także doprowadzili do dobrego stanu 
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Ogłoszenie dotyczące zezwoleń
na przejazd kuligów drogami leśnymi

Nadleśnictwo Wisła przypomina, że korzystanie z dróg leś-
nych (położonych na terenach administrowanych przez Nadleśni-
ctwo Wisła) podczas kuligów odbywa się na takich samych wa-
runkach jak w latach ubiegłych (podpisanie umowy na okres roku 
i zapłacenie odpowiedniej opłaty według niżej przedstawionego 
cennika). Wszystkie te formalności można załatwić u leśniczych 
w godzinach urzędowania w kancelarii leśnictwa.

Cennik opłat wynosi:
1. opłata jednorazowa za jeden przejazd   - 5 zł,
2. opłata miesięczna                                  - 10 zł,
3. opłata kwartalna                                    - 200 zł, 
4. opłata roczna                                         - 400 zł,

Jednocześnie Nadleśnictwo Wisła informuje, że z dniem 
01.05.2007 roku w przypadku braku wykupionych zezwoleń na 
wjazd na drogi leśne przez wozaków będzie prowadzone wobec 
nich postępowanie mandatowe.

sanitarnego drzewostanu – głównie przez wycinanie drzew, w któ-
rych te chrząszcze zimowały, a także uprzątnięcie wiatrołomów 
oraz przez wypalanie gałęzi i pozostałości pozrębowych, które jak 
magnes przyciągają wiosną korniki. 

W obecnym okresie wchodzimy w drugi etap walki z korni-
kiem. Lekka zima pozwoliła na pozostawienie w lasach pułapek 
feromonowych – które rozpoczną działalność w momencie, gdy 
kornik dostatecznie się wybudzi i zacznie latać. Pułapki kontroluje 
się tak często, jak to możliwe, a wyłapane owady likwiduje się, 
ograniczając przez to ich liczebność i ochraniając zdrowe drzewa. 
Z części drzew przewróconych przez wiatr tworzy się pułapki kla-
syczne – które są atrakcyjnym żerowiskiem dla owadów i szybko 
przyciągają korniki. Owady drążą w nich chodniki macierzyste i 
składają jaja. Po osiągnięciu przez chodniki około 8-10 cm drzewo 
takie koruje się a korę wraz z groźnymi owadami pali. 

Innym narzędziem walki z chrząszczem jest wyszukiwanie 
drzew trocinkowych. Są to drzewa, z których głównie u nasady 
pnia i z przestrzeni między łuskami kory, wydobywają się bru-
natne trocinki – świadczące o zasiedleniu przez kornika drukarza. 
Drzewa takie należy jak najszybciej w lesie odnaleźć i wyciąć, 
następnie okorować i spalić korę. Najważniejsza jest obserwacja 
drzewostanu!! Szybka reakcja na atak kornika na jedno lub kilka 
drzew w całym kompleksie leśnym może uchronić go przed cał-
kowitą degradacją. 

Wielką a bezinteresowną pomocą obdarzają nas ptaki – głów-
nie dzięcioły. Często w silnie osłabionych drzewostanach korni-
ki zasiedlają drzewa w górnej części korony i gdyby nie odbite 
przez dzięcioły płaty kory, albo w ogóle ich początkowa działal-
ność – trudno byłoby leśnikom stwierdzić obecność owadów, tym 
bardziej, że w początkowej fazie ataku korników drzewa są naj-
częściej żywe, a brunatnienie igieł następuje w późniejszym etapie 
zasiedlenia. 

Czy tylko leśnicy mogą pomóc??

Obecnie bardzo ważna jest współpraca leśników z właściciela-
mi lasów prywatnych. Rozstawienie pułapek feromonowych, jakie 
ma od tego roku miejsce również i w lasach prywatnych niestety 
nie wystarczy. Najlepiej byłoby, aby każdy właściciel swojego lasu 
strzegł i bronił przed zagrożeniem tak bardzo, jak jest to możliwe. 
Leśnicy chętnie w tym pomagają, ale bez zaangażowania także i w 
prywatnych lasach, walka z kornikiem nie będzie aż tak skuteczna. 
Dlatego liczymy bardzo na wspólne działania, które powinny dać 
dobre efekty. Dzięki temu piękno naszego krajobrazu, tak cieszą-
cego jeszcze oko, nie zostanie szybko utracone.

Magdalena Mijal - Nadleśnictwo Wisła

Informacja o likwidacji
„AZBESTU”

W czasie ogłoszonej przez nas w miesiącu  lutym br.  akcji 
zebraliśmy 46 podań na likwidację około 80 ton eternitu i obec-
nie przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska o pozyskanie środków na jego utylizację. 
Mamy nadzieję, że to pierwsza ale nie ostatnia akcja w tym za-
kresie. 

Nadal przyjmowane będą  podania w sprawie utylizacji azbe-
stu – obecnie na  tzw. listę rezerwową a także  od chętnych na 
utylizację azbestu   w  roku 2008 .  Podania  przyjmowane będą na 
takich samych  zasadach  jak w roku bieżącym.

Prace rozbiórkowe winne być wykonane we własnym zakresie 
z zachowaniem środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Dz. U. Nr 71 poz. 649  z 21 kwietnia 2004 r. w spra-
wie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest).

Każdy zainteresowany, musi we własnym zakresie i na własny 
koszt dowieść eternit do punktu jego odbioru.

Informacje w tym zakresie uzyskać można w pokoju 204 i 205  
II piętro Urzędu Gminy w Istebnej (Anna Bura lub Stanisław Kę-
dzior) telefonicznie pod nr 033 8556500 wew. 46 lub 39 albo na 
stronie internetowej  www.ug.istebna.pl

(zakładka Urząd Gminy – Projekty Gminne - Azbest)

Najnowszy Folder Gminy
Istebna !!!

Już jest najnowszy folder promujący naszą gminę. Ukazał się 
dokładnie w dzień rozpoczęcia targów w Katowicach, gdzie cie-
szył się ogromnym powodzeniem. To pierwsza publikacja doty-
czącą Trójwsi w formacie A4, dzięki czemu wnętrze folderu jest 
bogate w piękne zdjęcia i wszelkie niezbędne informacje m.in. na 
temat imprez, zespołów, atrakcji turystycznych i wielu innych. 
Publikacja dostępna w Punkcie Informacji Turystycznej jak i na 
stronie www.ug.istebna.pl

Pozdrawiam Aneta Legierska
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Już za miesiąc matura ...

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na Zaolziu, podobnie jak we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, zbliża się czas 
matur. W tym roku w Trójwsi do egzaminu przystąpi 38 uczniów. To, co najlepsze mają już za sobą. Mowa oczywiście o „śmietance”, 
którą była studniówka. Odbyła się ona 11 stycznia 2007 w karczmie na Ochodzitej. Zabawa była przednia, począwszy od poloneza 
rozpoczynającego uroczystość, poprzez pyszne potrawy, możliwość zatańczenia z nauczycielami, aż do ostatniej nuty, wydobytej z 
instrumentów zespołu Jawor II.

Studniówka stała się jednak odległym już wspomnieniem, a ma-
turzyści przygotowują się teraz na zajęciach fakultatywnych do eg-
zaminów maturalnych.

Na maturę składają się obowiązkowe pisemne egzaminy z języka 
polskiego, dowolnie wybranego języka obcego i z przedmiotu dodat-
kowego. Po nich uczniowie zmierzą się z językami na egzaminach 
ustnych.

Wśród maturzystów panuje moda na pisanie matury z języka an-
gielskiego. Język niemiecki został bowiem wybrany jedynie przez 
dwóch uczniów. Również w tym roku na Zaolziu największym po-
wodzeniem wśród przedmiotów dodatkowych cieszy się geografi a. 
Wybrało Ją 34 zdających. Do egzaminu z biologii i matematyki przy-
stępuje łącznie czterech uczniów, natomiast historia zdawana będzie 
przez jedną osobę. Dwie uczennice zdają także drugi (nieobowiązko-
wy) przedmiot dodatkowy - matematykę i wiedzę o społeczeństwie.

Matury rozpoczynają się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego, a kończą się za (trwające całą wieczność) 13 dni, tj. 17 
maj a maturą ustną z języka angielskiego.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór i jak najlepszych osiągnięć.

Stefan Juroszek - Przyszły maturzysta

Z życia OSP

24.03.2007 r. odbył się w Skoczowie Po-
wiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej dla 
młodzieży szkół podstawowych, gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Naszą gminę reprezentowało 7 druhów oraz 
2 druhów reprezentowało miasto Cieszyn a 
pochodzą z Koniakowa. Wszyscy uczestni-
cy to członkowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych OSP Koniaków Centrum.
Oto wyniki naszych przedstawicieli:
SZKOŁA PODSTAWOWA
II miejsce Jan Zowada
IV miejsce Wojciech Juroszek
Dalsze miejsce Laura Kukuczka
(na 30 uczestników)
GIMNAZJUM
I miejsce Dawid Legierski - będzie repre-
zentował naszą gminę na turnieju woje-
wódzkim
III miejsce Wojciech Legierski
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
IV miejsce Marcin Legierski
VI miejsce Krzysztof Legierski
(na 20 uczestników)
A REPREZENTANCI MIASTA CIESZYN
III miejsce Michał Waszut
VIII miejsce Józef Bielesz
(na 12 uczestników)
Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju 
za zajęte tak wspaniałe miejsca, a Dawidowi 
życzymy dalszych sukcesów.

Sekretarz ZG OSP
Dh Renata Haratyk
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Wyniki eliminacji powiatowych  
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego
W dniu 15 marca  br.  rozstrzygnięto powiatowe eliminacje, 
ogłoszonego przez Komendę Główną Straży Pożarnej, Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem „Kiedy dzwonię po straż pożarną?”
Na konkurs nadesłano 139 prac z całego powiatu w następujących 
kategoriach wiekowych: I grupa – 52 prace, II grupa – 55 prac, III 
grupa – 23 prace, IV grupa – 9 prac. Powiatowe Jury Konkursu 
nagrodziło i zakwalifi kowało do eliminacji  wojewódzkich prace  
młodych  Artystów z naszej Gminy, którymi są:
I grupa – dzieci w wieku 6 – 8 lat
Miejsce  I    
SOLAWA Serafi n Szkoła Podstawowa NR 1  ISTEBNA 
Miejsce  III
GAZUREK Krystian Szkoła Podstawo-
wa NR 2 KONIAKÓW RASTOKA
Wyróżnienie
LEGIERSKI Marcin Szkoła Podstawo-
wa NR 1 ISTEBNA 
Wyróżnienie
CIECIURA Daria Szkółka Malarska 
IWONY KONARZEWSKIEJ pod  pa-
tronatem Nadleśnictwa Wisła w Istebnej
II grupa –  dzieci w wieku 9 – 12 lat
Miejsce I
SUSZKA Martyna Szkółka Malarska 
IWONY KONARZEWSKIEJ                                                                               
pod patronatem Nadleśnictwa Wisła w 
Istebnej
III grupa –  dzieci w wieku 13 – 16 lat
Wyróżnienie
BIAŁOŻYT Marlena Szkoła Podstawowa NR 2 KONIAKÓW 
RASTOKA
Opiekunami, którzy przygotowali dzieci i do konkursu są:
Szkoła  Podstawowa NR 1  ISTEBNA
- Pani mgr Renata Gorzałka
Szkoła Podstawowa Nr 2 KONIAKÓW RASTOKA
- Pani mgr Monika Kukuczka, - Pani mgr Ewa  Gazurek
Szkółka  Malarska  IWONY  KONARZEWSKIEJ 
pod  patronatem Nadleśnictwa Wisła   w Istebnej Pani mgr Iwona
Konarzewska
Małym  Artystom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy
powodzenia w eliminacjach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Tekst i foto: Anna  BURA

Daria Ciecuira ze Szkółki Malarskiej Iwony KonarzewskiejDaria Ciecuira ze Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej
odbiera wyróżnienieodbiera wyróżnienie

Marcin Legierski z SP 1 Istebna odbiera Dyplom i nagrodęMarcin Legierski z SP 1 Istebna odbiera Dyplom i nagrodę
od Pani Naczelnik WSOZiZK Joanny Materny-Rybińskiejod Pani Naczelnik WSOZiZK Joanny Materny-Rybińskiej
i Komendanta JRG w Cieszynie asp. sztb. Henryka Kokołkai Komendanta JRG w Cieszynie asp. sztb. Henryka Kokołka

Martyna Suszka odbiera nagrodę i dyplom za I miejsce w Grupie II. Martyna Suszka odbiera nagrodę i dyplom za I miejsce w Grupie II. 
Nagrodę wręczają Z-ca NaczelnikaWSOZiZK Grażyna Binek-Konder-Nagrodę wręczają Z-ca NaczelnikaWSOZiZK Grażyna Binek-Konder-
la i Naczelnik Wydziałula i Naczelnik Wydziału

A to cała ekipa z „Trójwsi” od końca inż Zbigniew Vasina z Ośrodka A to cała ekipa z „Trójwsi” od końca inż Zbigniew Vasina z Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Istebnej mgr Iwona Konarzewska szefowa Edukacji Ekologicznej w Istebnej mgr Iwona Konarzewska szefowa 
Szkółki Malarskiej pod patronatem Nadleśnictwa Wisła w Istebnej. Szkółki Malarskiej pod patronatem Nadleśnictwa Wisła w Istebnej. 
Nasi laureaci: Daria Ciecuira, Martyna Suszka, Krystian Gazurek, Nasi laureaci: Daria Ciecuira, Martyna Suszka, Krystian Gazurek, 
Serafi n Solawa, Marcin Legierski, mgr Renata Gorzoka, Anna Bura Serafi n Solawa, Marcin Legierski, mgr Renata Gorzoka, Anna Bura 
UG Istebna. Na zdjęciu brak fotografa Pani mgr Ewy Gazurek.UG Istebna. Na zdjęciu brak fotografa Pani mgr Ewy Gazurek.

Serafi n Solawa odbiera Nagrodę za I miejsce w Grupie I.Serafi n Solawa odbiera Nagrodę za I miejsce w Grupie I.
Nagrodę wręcza Pani Naczelnik.Nagrodę wręcza Pani Naczelnik.

Krystian Gazurek z SP 2 Krystian Gazurek z SP 2 
Koniaków Rastoka zdobyw-Koniaków Rastoka zdobyw-
ca III miejsca przy swojej ca III miejsca przy swojej 
nagrodzonej pracy.nagrodzonej pracy.
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Konkurs na szóstkę z plusem

7 marca 2007 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej 
odbył się III Konkurs Recytatorski dla Gimnazjów Powiatu Cie-
szyńskiego. Gościem honorowym imprezy była poetka, publicystka 
i nauczycielka Gimnazjum nr 2 w Cieszynie – Beata Sabath,  która 
otwarła spotkanie recytacją swoich  wierszy. Ciepło i piękno emanu-
jące z jej poezji zachwyciło niejednego uczestnika konkursu.  

Jury w składzie: Jan Chmiel (aktor, przewodniczący komisji), 
Barbara Łoboda (kierownik impresariatu Teatru Lalek „Bania-
luka”) oraz Danuta Koenig (instruktor teatralny) wysłuchało 26 
recytatorów spośród 16 gimnazjów naszego powiatu. Repertuar 
zaprezentowany przez młodzież sięgał zarówno do klasyki litera-
tury światowej, jak i do współczesnych dzieł. Gimnazjaliści po raz 
kolejny udowodnili, że poznali tajniki sztuki recytacji, doskonale 
interpretowali utwory pełne ekspresji, to znów lirycznej zadumy.

Pierwsze miejsce zajęły ex equo: Magdalena Dobosz z Gim-
nazjum nr 1 w Cieszynie i Agnieszka Jałowiczor z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Istebnej, natomiast drugie Michał Kubok 
z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Na trzecim miejscu uplasowały 
się Dominika Mońka z Gimnazjum nr 1 w Wiśle oraz Magdale-
na Małyjurek z Gimnazjum w Istebnej. Jurorzy wyróżnili także 
Edytę Słupny z istebniańskiego gimnazjum oraz Michała Ma-
dzię z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. 
Oryginalna scenografi a autorstwa Krystyny Kocybik, oprawa 
muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez Beatę Ka-
wulok oraz dowcipny występ kabaretu FiC z klasy IId – wszystko 
to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Po raz trzeci przeko-
nałam się, że mam ten wielki zaszczyt współpracować z gronem 
osób odpowiedzialnych, życzliwych i pełnych inicjatywy.   Sukces 
naszego konkursu mierzony choćby licznymi gratulacjami gości i 
wyrazami podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące 
podziękowania kieruję wobec tego do wszystkich moich współ-
pracowników: Haliny Krężelok,  Krystyny Kocybik, Andrzeja 
Suszki, Barbary Matuszny, Iwony Bogdał, Agnieszki Juroszek, 
Moniki Michałek, Beaty Kawulok.

Wyrazy wdzięczności skałdam także pani Lidii Wajdzik – na-
czelnikowi wydziału kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie 
oraz  pani Elżbiecie Legierskiej – Niewiadomskiej – dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej za fi nansowe wsparcie na-
szego konkursu. Dziękuję też szefowej Stowarzyszenia Miłośni-
ków Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu  “Pod Ocho-
dzitą” pani Urszuli Gruszce oraz dyrektorowi naszego gimnazjum 
panu Bogdanowi Ligockiemu za pomoc w  zdobywaniu środków 
fi nansowych. Gorące podziękowania kieruję również do pani Anny 
Stachurek oraz pana kucharza Józefa Zogaty i wszystkich jego 
współpracowników, którzy zaserwowali gościom iście królewską 
ucztę! Nie mogę też zapomnieć o słowach uznania dla klasy II d, 
która profesjonalnie obsługiwała imprezę. Wreszcie, a może prze-
de wszytkim wyrazy podziękowania  - w imieniu dyrekcji i polo-
nistów Gimnazjum w Istebnej – kieruję do lokalnych sponsorów 
naszego konkursu. Mam tu na myśli hojność i bezinteresowność 
fi rmy “Rema” z Istebnej oraz “Jur–Gast” z Wisły, a także rodzi-
ców klas drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta.

Przewdniczący jury, podsumowując konkurs stwierdził, że w 
istebniańskim gimnazjum czuje się tak świetnie, iż chciałby w nim 
zostać na zawsze. Oklaski, które rozległy się po owych słowach 
sugerowały, że podobnego zdania są i inni goście imprezy. Jeśli do 
tego dodać osiągnięcia naszych recytatorów, to zaiste serce rośnie!

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy 

Z  ż y c i a  s z k ó łKOMUNIKAT GŁÓWNEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 19 lutego 2007 r.
W związku z ponownym wystąpieniem w krajach Unii Euro-

pejskiej wysocepatogennej grypy ptaków, spowodowanej wirusem 
H5N1 oraz ryzykiem ponownego wystąpienia tego wirusa na tere-
nie Polski, niezbędne jest zachowanie określonych zasad bezpie-
czeństwa.

Ze względu na fakt, że większość zakażeń wśród ludzi nastą-
piła po bliskim kontakcie z drobiem (zarówno żywym jak i mar-
twym), ptactwem dzikim lub ich odchodami, należy bezwzględnie 
przestrzegać zakazu zbliżania się do martwych lub sprawiających 
wrażenie chorych ptaków, dotykania ich i zabierania do domów. 
Dotyczy to zarówno miejsc bytowania ptaków dzikich (parki, lasy, 
tereny wokół rzek, jezior, innych większych zbiorników wod-
nych), jak również drobiu hodowlanego.

Dlatego też należy stosować się do poniższych zaleceń:
• unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz 

innych miejsc jego przetrzymywania, handlu drobiem i wyrobami 
drobiarskimi, w tym pierzem

• nie dotykać martwych ptaków, ani ubitego drobiu
• mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja, spożywać tylko 

po odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C
• myć i dezynfekować ręce po każdorazowym zetknięciu z pta-

ctwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym
• skontaktować się natychmiast z lekarzem, w przypadku wy-

stąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, 
kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe)

Szczególną ostrożność należy zachować również podczas poby-
tu w krajach, w których wystąpiły ogniska grypy ptaków, jednocześ-
nie przestrzegając wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia.

Po powrocie do Polski:
• w przypadku wystąpienia, w okresie 7-14 dni od powrotu 

do kraju, objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, 
kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe) należy niezwłocznie 
udać się do lekarza PÓZ, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej 
placówki leczniczej.

Zgodnie z aktualnymi doniesieniami zarówno Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), jak i Europejskiego Centrum Zapo-
biegania i Kontroli Chorób (ECDC), Główny Inspektor Sanitarny 
informuje, że w chwili obecnej brak jest dowodów na łatwe prze-
noszenie się wirusa H5N1 z człowieka na człowieka. Najbardziej 
narażonymi na zachorowania na grypę ptaków są osoby mające 
bliski kontakt z zakażonymi ptakami, ich odchodami lub tkankami 
(krew, jelita).

Biorąc to pod uwagę należy podkreślić, że stosowanie się do 
powyższych zaleceń pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia 
zakażeń wśród ludzi.

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Andrzej Wojtyła
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Ocalmy od zapomnienia
Jakub Gazur - pierwszy ksiądz
misjonarz z Koniakowa
- wspomnienie w 17 rocznicę śmierci

Był taki człowiek - góral z Ko-
niakowa o którym Afrykańczycy w 
dalekiej Zambii do dziś śpiewają 
pieśni.

To ksiądz Jakub Gazur. Mija 
właśnie 32 rocznica Jego święceń ka-
płańskich  i 17 rocznica śmierci.

Oto koleje życia naszego ukocha-
nego rodaka, syna beskidzkiej ziemi.

Życiorys.:
„Otwarty na to, co trudne”
Ks. Jakub Gazur, syn Jana i Anny 

zd. Sikora, urodził się 18 lipca 1950 r. 
w Koniakowie. Był najstarszym z pięciorga dzieci. Ochrzczony zo-
stał 23 lipca tegoż roku w Koniakowie. W tym też kościele otrzymał 
26 sierpnia 1962 r. sakrament bierzmowania, którego udzielił mu bi-
skup Herbert Bednorz. Jak sam napisał - zamiar zostania kapłanem 
zrodził się u niego już w drugiej klasie szkoły podstawowej - kiedy 
zaczął służyć do Mszy Świętej. Po ukończeniu w roku 1964 szkoły 
podstawowej w Koniakowie rozpoczął naukę w liceum ogólnokształ-
cącym w Wiśle, gdzie w roku 1968 uzyskał świadectwo dojrzałości. 
W czasie nauki w liceum mieszkał w internacie.

Bezpośrednio po maturze zgłosił się do Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. Po czwartym roku studiów odbył w 
okresie od l września 1972 r. do 30 czerwca 1973 r. w Ustroniu-
Kuźni staż pracy. Dojeżdżał tam z Koniakowa autobusem. Rano 
wychodził do pracy ok. godz. 5.10, a wracał o 16.30. W czasie 
kolejnych wakacji letnich angażował się bardzo w rekolekcjach 
oazowych młodzieży.

Święcenia diakonatu otrzymał 3 marca 1973 r. Od 15 do 19 lipca 
tegoż roku był na praktyce duszpasterskiej w parafi i świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Katowicach. Jako diakon współpracował 
też w Krakowie z duszpasterstwem inwalidów ruchu. Byli mu oni za 
to wdzięczni i wyrazili ochotę przyjazdu na jego święcenia kapłań-
skie, których mu udzielił 27 marca 1975 r. w katedrze w Katowicach 
bp ordynariusz Herbert Bednorz.

Od l maja 1975 r. był wikariuszem w Bielszowicach, a od 20 
sierpnia tego samego roku wikarym w parafi i Niepokalanego po-
częcia NMP w Katowicach. Szczególnie troszczył się o młodzież 

zaniedbaną, trudną. Ówczesny jego proboszcz, 
obecny biskup katowicki Damian Zimoń, na-
pisał w sprawozdaniu o życiu i pracy księdza 
Jakuba: „Z zapałem głosi słowo Boże, do cze-

go przygotowuje się starannie... Poważnie traktuje pracę w małych 
grupach. W pracy zapominający o sobie... Może być w przyszłości 
dobrym misjonarzem, o czym marzy”. Wyrażając swoją gotowość 
pracy na misjach zobowiązał się wyjechać do kraju wskazanego 
przez biskupa ordynariusza. Początkowo był przewidziany jego 
wyjazd do Tanzanii. Celem lepszego poznania języka angielskiego 
pojechał w roku 1977 na kurs do Anglii. Ostatecznie jednak skiero-
wano ks. Jakuba Gazura do diecezji Mbala w Zambii. Pracę na mi-
sjach rozpoczął 20 lutego 1979 roku. Pierwszą jego placówką była 
misja Mambwe. Biskup Furstenberg, ordynariusz diecezji Mbala, 
pisał w roku 1984 o ks. Gazurze: „Jakub jest wspaniałym misjo-
na-rzem. Dobrze opanował trudny język Mambwe. Misja Mambwe 
nadal go potrzebuje”.

W roku 1988 został Koordynatorem Duszpasterstwa diecezji 
Mbala. Był nadal czynny w duszpasterstwie odwiedzając stacje mi-
syjne parafi i Mpika, gdzie mieszkał.

Dnia 3 kwietnia 1990 r. wracając z Lusaki, około 15 km od mia-
sta Kabwe, zginął w wypadku samochodowym. Wraz z nim zginął 
brat Koch ze Zgromadzenia Ojców Białych, który będąc architek-
tem i budowniczym wiele zrobił dla diecezji Mbala. Msza święta 
pogrzebowa, z udziałem biskupa Telesfora Mpundu, kilkudziesięciu 
misjonarzy i wielotysięcznej rzeszy wiernych, została odprawiona 
w parafi i Mpika. Pochowany został ks. Jakub w sąsiedniej parafi i 
Chilonga, gdzie pracują polscy misjonarze. W Katowicach w para-
fi i Niepokalanego Poczęcia NMP Mszę św. w intencji zmarłego ks. 
Gazura odprawiono 10 kwietnia, a następnego dnia (Wielka Środa), 
z udziałem biskupa katowickiego Damiana Zimonia w rodzinnym 
Koniakowie.

ks. Józef Pawliczek
(„Wiadomości Diecezjalne” nr 8/1990)

Ksiądz Jakub o sobie:
List z Mambwe 20.II.1980

Pracuję na misjach od 20.II.1979 r.
Mambwe Mission jest moją pierwszą placówką. W ostatnim 

roku moja praca koncentrowała się na:
- nauce języka mambwe;
- wchodzeniu w nowy sposób głoszenia Ewangelii w buszu, 

gdzie Kościół istnieje zaledwie od 40 lat.
Pracując z ludźmi, można sobie język przyswoić dość szybko. 

Razem jednak z ks. Augustynem Rychlikowskim znajdujemy się 
w sytuacji dość trudnej, bo językiem mambwe posługuje się tutaj 
w większości tylko starsze pokolenie. W szkołach dzieci i mło-
dzież uczą się w  języku bemba i w dużej mierze  posługują sie tym 
językiem poza szkołą. Ciągle pogłębiam znajomość języka. Sta-
ram się lepiej poznać sposób duszpasterzowania Białych Ojców, z 
którymi pracuję na terenie misji liczącej 28 placówek, do których 
należy ponad 390 wiosek. Aby móc lepiej trafi ć ze Słowem Bożym 
do tutejszych ludzi, staram się ich poznawać poprzez zaznajamia-
nie się z ich kulturą, zwyczajami i sposobem życia. Próbuję coś 
niecoś robić w dziedzinie liturgii -   uczestnictwo we Mszy Świętej 
jest tu bardzo mierne i w nauczaniu staram się dowartościować 
rolę sakramentów w naszym życiu. Odnoszę wrażenie, że tylko 
sakrament Chrztu św. jest tu bardzo dowartościowany.

Pracując z 2 księżami mającymi samochody, jestem przez nich 
dowożony w czwartki 2 lub 3 razy w miesiącu do którejś z pla-
cówek. Czasem tylko, gdy mamy ostateczne przygotowanie ludzi 
do sakramentów, jesteśmy poza główną misją tydzień lub dwa. 
Zwykle  jednak tzw. tour trwa od czwartku do niedzieli włącznie. 
Będąc w placówce te kilka dni, odwiedzam ludzi w wioskach, cho-
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rym zanoszę Eucharystię, mam spotkanie z Radą Duszpasterską 
danej placówki. Będąc w misji głównej codziennie prócz niedziel, 
spędzam dłuższy czas w przychodni, udzielając chorym doraźnej 
pomocy.

18.03.79 r.
Jadłem dzisiaj mrówki opiekane na ogniu
Z pewnością czekacie na pierwszy list. Serdzecznie dziekuję 

za gościnność na Mlaskawce. Dziękuję także za to, że nie było 
Wam ciężko odwiedzić mnie w domu i w szpitalu. Szczególnie za  
wszystko inne chcę podziękować Jankowi. Mam nadzieję, że list 
zastanie Was wszystkich zdrowych.

Jestem przekonany, że macie wiadomość o mnie z domu, od 
Rodziców, więc za bardzo się nie chcę powtarzać. Zacznę chociaż-
by od tego, jak przeżyłem dzień dzisiejszy, a potem zobaczę, ile mi 
zostanie miejsca.

Otóż po śniadaniu O. Marcel (który jest w Afryce od 1951 r. 
przeżył kilka operacji i kraksę samolotową tutaj w Afryce) poszedł 
z psem do buszu zobaczyć, czy woda nie zniszczyła naszych urzą-
dzeń, które nam pomagają w dostarczaniu wody. Ja natomiast z o. 
Janem, Holendrem, poszliśmy do kościoła . Msza Święta rozpo-
częła się normalnie o 9.00. Zauważyłem, że o. Marcel przyszedł 
do kościoła  przed Mszą św. i coś mówił do o. Jana. Ojciec Jan 
powiedział mi dopiero po Mszy św., że o. Marcel zabił pytona -
2.80 m., gruby, potężny. Zrobiliśmy z nim zdjęcie. Nie chciałbym 
jednak nigdy spotkać się z wężami, a jest ich tu mnóstwo.

Na początku Mszy św. były 3 ławki chłopców, 8 mężczyzn, 3 
ławki dziewcząt i trochę kobiet. Bardzo się tutaj spóźniają, więc 
pod koniec Mszy świętej było więcej ludzi, ale mężczyzn i tak nie 
było więcej, niż 20. Msza św.  trwała prawie do 10.30.

Po obiedzie poszedłem do jednej z wiosek, w której już by-
łem przedtem 5 razy. W drugiej, która jest także niedaleko, jeszcze 
nie byłam. Wczoraj zostaliśmy zaproszeni - mam na myśli Afry-
kańczyka Daniela, byłego katechetę, i mnie - do człowieka, który 
mieszka na końcu wsi (ok. 50 minut od misji). Byliśmy u nich 
wczoraj, ale było już za późno, a do tego przyszła burza. Rodzina 
tego człowieka jest ochrzczona, ale on sam jest poganinem. Za do-
mem wybudował mniejszy domek dla bożków i duchów. Wczoraj 
był podpity - pija coś, co nazywają piwem - więc więcej rozma-
wiał, chociaż powiedział, że się boi Europejczyków, a szczególnie 
księży. Dzisiaj był trzeźwy. Byliśmy przed domem bardzo krótko 
- siedzieliśmy na stołeczkach. Wiedziałem, że się nie cieszył z na-
szego przyjścia. Powtórzył, że się boi księży.

Po raz pierwszy jadłem dzisiaj mrówki opiekane na ogniu. Jad-
łem już także inne potrawy. Afrykańczycy jedzą palcami.

O. Jan jest już w Afryce ponad 33 lata. W tym roku, we wrześ-
niu jedzie do Europy. Nie wie czy wróci.

 Ma 65 lat. Trzeci ojciec - o. Lelande, Kanadyjczyk, jest w 
Zambii od 1955 r. Tylko on jest w pełni sprawny. O. Jan jest tro-
szeczkę starszy, a o. Marcel już nie może wyjeżdżać do placówek, 
których mamy 27 prócz misji. O Lelande w środę pojechał do szpi-
tala z człowiekiem umysłowo chorym, który we wtorek wybił u 
nas szyby - nie pierwszy raz - i jeszcze go nie ma z powrotem.

Życzenia dla Józka - i świąteczne dla całej rodziny - nie wiem, 
czy jeszcze napiszę. Szczęść Boże

Jakub

Cytaty pochodzące z listów ks. Gazura do bliskich

„Można powiedzieć, że żyjecie pełnią życia, gdyż nie brak 
Wam momentów bolesnych, jak również radosnych. Śmiało po-
dejmujcie życiowe zadania. To jest postawa ucznia Chrystusowe-
go, który ryzykuje, a przy tym ufa Panu. To jest droga miłości.”

„Dziś rano zakończyłem coś w rodzaju tygodniowej oazy dla 
dziewcząt należących do Xaverin  Movement. Miałem do pomocy 
dwie siostry zakonne. Uczestniczki spały w domkach z trawy, bez 

dachu, bez drzwi. Każdy  „team” miał swój domek. Nad ranem 
dokuczało zimno, ale to nie umniejszało naszej radości płynącej z 
bliskości Chrystusa i  wspólnych przeżyć. Coś podobnego  rozpo-
czynam z chłopcami w tę niedzielę.

Od czerwca będzie nas znowu trzech do pracy w misji. Dzięki 
Bogu od kwietnia nie chorowałem  na malarię.”

„W moim życiu był taki okres, kiedy wszystko wydawało 
mi się bardzo proste  i łatwe, wszystko udawało mi się osiągnąć 
bez większych trudności. Nie myślałem wtedy o tym, dlaczego 
tak jest.  Dziś uważam, że Bóg okazywał mi wówczas szczególną 
miłość. Mogłem dawać z siebie dużo więcej i więcej okazywać 
wdzięczności Bogu. Przyszedł czas, że zacząłem przeceniać włas-
ny wysiłek, własne  możliwości. Okazało się że trudności pojawiło 
się  więcej. Możliwe, że był to okres normalnego rozwoju, który 
będzie trwał całe życie. Całe nasze ziemskie życie będzie obfi to-
wało w trudności. Chrystus nie obiecuje wierzącym, że ich uwolni 
od problemów, krzyża. Uczy jednak, jak podchodzić do życia, do  
krzyża, jak to wszystko rozwiązać, aby się bogacić, uszlachetnia. 
Po zmartwychwstaniu Chrystusa dla człowieka wierzącego krzyż 
już nie może być przekleństwem”.

„Dziś ciągle na nowo odkrywam Chrystusa, pełniej, i to mi 
bardzo pomaga, gdy przychodzą słabsze dni... Staram się siebie i 
bliźnich doprowadzić do spotkania z Nim. Wiem, że nas kocha i 
przemienia - jeśli my na to pozwolimy - przez: Eucharystię, Sło-
wo, modlitwę, wspólnotę”.

„Wczoraj przybyłem do jednej z naszych trzydziestu trzech 
placówek. Dojazd miałem trudny. Jest pora deszczowa, drogi wy-
myte, wyrwy w brzegach rzek i przy mostach. Wczoraj właśnie 
jednym kołem wpadłem do takiej wyrwy niewidocznej, bo to nad 
rzeką i w trawie. Po prostu kilka metrów za mostem w poprzek 
drogi, był głęboki niewidoczny rów. Na szczęście tylko trochę wy-
krzywiłem karoserię z jednej strony.”

„Nie kładź nacisku na własny wysiłek, bo cóż możemy sami 
(Flp 2,1 Flp 4,13)? Tak. Zaufanie i wiara w Jego słowa, Jemu, bo 
On nas kocha miłością (Iz 44, 1-4) pełną, doskonałą: perfect love. 
Nie czekaj  aż sobie zasłużysz na Jego miłość, bo to się nigdy nie 
stanie, ale nie bój się, ufaj Mu, wierz, pozwól działać, oczyszczać 
Cię (Her 12, 5-17) - a to jest bolesne. Tak będziesz się stawał nie 
kimś wielkim, ale SŁUGĄ. Pozwól mu wzrastać, a On się Tobą 
posłuży, na pewno!”
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„Dziękuję, że mówisz o tym, że się za mnie modlisz, to jest rów-
nież ważne dla mnie dlatego, że mam  pewność, że Bóg chce mi 
pomóc, bo ktoś o to prosi. Żeby nie przekreślić Twojej modlitwy, 
powinienem być gotowy na przyjęcie Bożej Łaski, Jego samego.”

Jan Gazur
Wspomnienie brata
Organizacja dnia Jakuba była zawsze perfekcyjnie przygoto-

wana. Nie było czasu „na nic”. Kiedy przyjeżdżał z seminarium, 
zawsze czas dokładnie planował. Najpierw była Msza św., po 
śniadaniu na probostwie albo sąsiedzi, albo znajomi, albo koledzy, 
albo grupa oazowa. Albo też jechał z kolegami na narty. Kiedy 
szedł wieczorem do kościoła, wcześniej wstępował zwykle albo 
do nas, albo do Ireny siostry, albo do kogoś z rodziny. Jego kontakt 
z ludźmi, wyjście do nich - były też dla niego jakimś celem życio-
wym. Nie zamykał się.

W domu nie mówił, że myśli o misjach. Zakomunikował, że 
chce być misjonarzem niedługo przed wyjazdem.

W ważnych sprawach zawsze miał swoje zdecydowane zda-
nie, nie podlegające dyskusji. To, co powiedział, było albo białe, 
albo czarne. Mimo jego delikatności nie było owijania w bawełnę 
czy szukania kompromisów. Nazywał sprawę po imieniu.

Pamiętam szczególnie jedną rozmowę z Jakubem podczas któ-
regoś z urlopów. Wychodził od nas wieczorem i staliśmy przed 
domem półtorej godziny. Pamiętam dokładnie dlatego, że kiedy 
indziej  rozmowa nam się tak nie kleiła, jak wtedy, kiedy staliśmy 
przed tym domem, a on miał odchodzić. I wtedy usłyszeliśmy też 
jego przeżycia, te najtrudniejsze momenty, którymi chciał się po-
dzielić. Jednocześnie czuliśmy, że  chce  też nas zrozumieć, wie, 
że mimo wszystko nam też nie jest łatwo. Rozmawialiśmy wtedy o 
tych problemach: i naszych, w małżeństwie, w rodzinie i jego tam, 
na misjach. Mówił, że my mamy siebie, wokół nas są ludzie życz-
liwi, wiadomo, czego można się po nich spodziewać - i o tyle nam 
jest żyć łatwiej. Tam natomiast jednego wieczoru możesz siedzieć 
z kimś  jak z najbliższym przyjacielem, rozmawiać, modlić się , 
zwierzasz się mu, on ci się zwierza, myślisz,  że mógłbyś z nim 
„konie kraść”, a na drugi dzień ten człowiek zachowuje się, jakby 
cię nie znał, potrafi  nawet wskazać na ciebie palcem, że jesteś  naj-
gorszy i że twoje nauki są nikomu niepotrzebne. 

To go bardzo bolało. Wynikało to na pewno z odmiennej men-
talności tych ludzi, innej kultury, ale to był na pewno dla Jakuba 
duży problem. Do dziś nieraz wracamy do tej rozmowy. Rozumiał 
dobrze nas i nasze problemy. Żył nimi.

Wspomnienia księży
Ks. Tadeusz Czakański

Widzę go, jak klęczy
Pamiętam go jeszcze jako kleryka, zawsze uśmiechniętego. 

Uśmiech życzliwy, serdeczny. Uśmiechał się nawet wtedy, gdy 

objął funkcję wicedziekana Kleryków i przybyło sporo niełatwych 
obowiązków. A kiedy pojawiły się takie problemy, że trzeba było 
zacisnąć usta, to wtedy śmiały mu się jego oczy.

Miał dziwny ogień w oczach. Ciepły nieugaszony. Był dobry, 
ale stanowczy. I bezkompromisowy. Nie lubił krętactw. Patrzył za-
wsze prosto w oczy. Widzę go, jak klęczy w seminaryjnej kaplicy 
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Wi-
dzę go w Piekarach Śląskich: wszyscy się rozchodzą, on jeszcze 
klęczy, rozmawia z Maryją - Matką o coś Ją jeszcze prosi.

Pamiętam go, bo klęczał prosto i nieruchomo. Tak trochę ina-
czej niż wszyscy. Pamiętam go w parafi i Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Katowicach. Widzę go z brewiarzem w ręku i jak z za-
troskaniem opowiada o grupie młodzieży trudnej, która do niego 
się garnęła. Widzę go w drewnianym Kościółku św. Michała w 
Katowicach w Parku Kościuszki. Wrócił właśnie z kursu misyj-
nego w Anglii. Opowiada z zapałem o doświadczeniach modli-
twy charyzmatycznej, jakiej zakosztował w Londynie. Modli się z 
nami przez całe godziny, adorując Najświętszy Sakrament. Widzę 
go znowu jak klęczy. Taki pozostał w mojej pamięci. Klęczący. I 
może dlatego było w jego oczach tyle prawdy, tyle radości.

ks. Roman Kempny
Kapłan na miarę trzeciego tysiąclecia
Księdza Jakuba spotkałem po raz pierwszy pod koniec wrześ-

nia 1973 r. Po kursie wstępnym, jako alumn I roku, mieszkałem w 
sąsiednim pokoju na II piętrze w gmachu Seminarium Duchowne-
go w Krakowie. Mam przed oczyma jego wysportowaną sylwet-
kę. Chętnie grał w piłkę nożną z klerykami na pobliskim boisku 

treningowym „Cracowii”. W jego pokoju na ścianie wisiał piękny 
góralski kapelusz. Jako kleryk był niezwykle wrażliwy, chociaż 
nic nie utracił na stanowczości i uporu.

Później spotkałem Jakuba już jako kapłana - czy to na reko-
lekcjach oazowych, czy w parafi i Mariackiej w Katowicach. Pa-
miętam rekolekcje oazowe w Istebnej. Przebywał w Koniakowie i 
przybył nas odwiedzić. To było tuż przed Jego wyjazdem na misje. 
Wspominam wieczorne spotkanie. Z ewangelicznym spokojem i 
zaufaniem Opatrzności Bożej mówił o swoim misyjnym powoła-
niu. Miał jasne i precyzyjne plany co do swojej pracy Misyjnej. 
To, co mnie uderzyło, to nigdy nie używał sformułowania: przygo-
da misyjna. Opowiadał też o swoich doświadczeniach  i młodzieżą 
z parafi i Mariackiej w Katowicach.

Dziś, gdy czytam wskazania Kościoła dla kapłanów, mogę 
śmiało stwierdzić, że Jakub w swojej gorliwości i zapale, inicjaty-
wach  i zaangażowaniu był prawdziwie kapłanem na miarę Trze-
ciego Tysiąclecia.

Jak podsumować to, po ludzku sądząc, zbyt krótkie życie?
Nie znajduję podsumowania bardziej odpowiedniego niż to 

zapisane przez starotestamentalnego Mędrca: „Wcześnie osiąg-Jako diakon w Krakowie współpracował z duszpasterstwem inwalidów
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nąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała 
się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A lu-
dzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, 
że łaska i miłosierdzie na Jego wybranymi i nad świętymi Jego 
opatrzność” (Mdr 4,13-15)

Gość Niedzielny
Daniel Daudi Simungala

emerytowany katechista, jeden
z pierwszych ochrzczonych z ludu Mambwe w Zambii

W naszym kraju misjonarze z Polski i innych krajów są bardzo 
potrzebni. Wielka rzesza katolików w Zambii  pragnie przyjmować 
Komunię Świętą, ale tych, którzy mogliby jej udzielać, jest mało. 
Dlatego nasi katolicy mogą ją przyjmować tylko raz w roku. Braku-
je księży, więc wiara słabnie. Nie ma też nauczycieli i katechetów 
dla dzieci. Nie ma przywódców, więc zaniedbane są nie tylko spra-
wy religijne, ale i społeczne, zwłaszcza szkolnictwo. Wspaniałym 
misjonarzem był pochodzący ze Śląska ks. Jan Gazur. Chociaż od 
jego śmierci minęło 16 lat, do dziś często go wspominamy, m.in. 
w pieśniach religijnych. Tęsknię za nim i bardzo bym chciał, żeby 
księża podobni do niego przyjechali z Polski do Zambi.

Muzeum Misyjne
Afrykanie o góralu
Był taki góral z Koniakowa, o którym Afrykańczycy z Zambii 

do dziś śpiewają pieśni. Ks. Jakub Gazur - bo o nim mowa - docze-
kał się nawet dedykowanego mu Muzeum Misyjnego w katowi-
ckiej Parafi i przy ul. Gawronów. Od 22 października można będzie  
oglądać w nim afrykańską odzież, instrumenty muzyczne, wyroby 
rękodzieła. Jest także kącik z blisko 30 spreparowanymi ptakami. 
To szczególny ukłon  w stronę mieszkańców parafi i, która od nazw 
okolicznych ulic - nazywana jest popularnie Ptasim Osiedlem. O 
ks. Gazurze mówi się, że jak nikt z Europejczyków rozumiał afry-
kańską duszę. W Polsce zajmował się trudną młodzieżą, angażo-
wał się w ruch oazowy. Ale zawsze ciągnęło go na misje. Mimo 
wielu problemów, w tym kradzieży paszportu na lotnisku, udało 
mu się wkrótce wyjechać do Zambii.

- Był wspaniały - mówi jego rocznikowy kolega, a zarazem 
współtwórca muzeum ks. Władysław Kolorz.

 Niestety ks. Gazur zginął w Zambii w 1990 roku. Jego samo-
chód zderzył się czołowo z innym pojazdem. 

Misjonarz został pochowany na cmentarzu misjonarzy w 
Chilonga. - Ks. Gazur jest pierwszym, ale nie ostatnim śląskim 
misjonarzem, który będzie miał swoją izbę w naszym muzeum 
- mówi ks. Kolorz, któremu w przygotowaniu ekspozycji poma-
gali: Mieczysław Tomera, Barbara Murek, Marek Chawiński i 
Mariusz Piętak.

JD

Ksiądz uśmiechu
„Jestesmy szczęśliwi, że 

mieliśmy ksiedza radości, 
Ksiedza uśmiechu - ksiedza 
Jakuba - był z nami. Jeste-
śmy szczęśliwi...” - tak przy 
akompaniamencie swych 
tradycyjnych instrumentów 
śpiewają dziś Zambijczycy, 
dziękując Bogu za posługi-
wanie wśród nich ks. Jakuba 
Gazura. Śpiewają, choć nie 
ma go wśród  nich już od 
kilkunastu lat. „To pierwszy 
biały, o którym śpiewają w kościele” - podkreśla ks. Waldemar, 
który do Zambii przyjechał już po tragicznej śmierci ks Gazura w 
1990 r. Ks. Jakub zginął  w wypadku  samochodowym w drodze z 
Lusaki do misji w Mambwe, gdzie pracował jako pierwszy Polak, 
zastępując założycieli tej misji - Ojców Białych. Pochowany został 
w misji Chilonga.

Na jego grobie leży ziemia z Koniakowa, gdzie urodził się w 
1950 roku. W roku 1980 rozpoczął pracę misyjną w Afryce. „W 
ostatniej chwili zapadła decyzja, że wyjeżdża do Zambii. Począt-
kowo miał trafi ć  do Tanzanii  - wspomina Jan Gazur, brat ks. Jaku-
ba. - Tam nawet pojechały jego bagaże, skrzynie z narzędziami”. 
Po rozmaitych perypetiach bagaż dotarł do Zambi. O tych i innych 
zdarzeniach misyjnego życia ks. Jakub pisał w wielu listach. Nie 
wspominał jednak o tym, że w pierwszym okresie trapiły go liczne 
choroby tropikalne, zwłaszcza wielokrotnie powracająca malaria.
Mówił natomiast wiele o problemach swoich czarnych parafi an, o 
chorobach, którym  zaradzić miał  szpital, zbudowany w Mambwe 
przy jego wielkim zaangażowaniu. Wiązało się to z wielką pracą, 
jaka musieli też wykonać mieszkańcy. Trzeba było ich do tej pracy 
zapalić. Nawet wcześniej duszpasterzujący  tam Ojcowie Biali nie 
wierzyli, że to się może udać. Tymczasem ks. Jakub zdołał ze swy-
mi parafi anami doprowadzić nie tylko do tego, że w buszu, blisko 
nich, powstał szpital.

Jako pierwszy ksiądz w Zambii otoczył duszpasterską opieką 
dzieci i młodzież, organizując dla nich różne nowe formy zajęć. 
Zyskał tym wielką wdzięczność ich rodziców. Te doświadczenia 
wykorzystał, pełniąc funkcję koordynatora działań duszpaster-
skich w całej diecezji. Był misjonarzem prawie dziesięć lat. Można 
powiedzieć że tylko dziesięć lat. Jednak jego wsparcie świedectwo 
chrześcijańskiej wiary i miłości pozostało wśród Zambijczyków...

Ks. Jakub utrzymywał korespondencję z wychowawczynią 
klasy Szkoły Podstawowej w Koniakowie, panią Teresą Sikora. 
Oto jedna z kopert - li-
stów. 

Co roku w roczni-
cę śmierci ks. Jakuba 
Gazura księża koledzy 
rocznikowi przyjeżdża-
ją do Koniakowa, by 
modlić się przy tablicy 
pamiątkowej na cmen-
tarzu, którą ufundowali 
i odprawiają mszę św. w intencji zmarłego księdza misjonarza 
Jakuba.

Więcej informacji o ks. misjonarzu Jakubie Gazurze moż-
na znaleźć w księdze Dobromiły Salik i ks. Teodora Suchonia 
„W dobrych zawodach wystapiłem” - ksiądz Jakub Gazur w 10. 
rocznicę śmierci”, Wydawnictwo „Teresianum” Rybnik 2000.

Wyboru materiałów z archiwum rodzinnego Gazurów
dokonała K. Rucka
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Od lewej: rodzeństwo Byrtusów: Józef, Jerzy, Paweł,
Antoni, śp. Franciszek Byrtus.

Pożegnanie profesora
28 marca 2007 r. społeczeństwo naszej gminy pożegnało Syna tej Ziemi, profeso-

ra Franciszka Byrtusa.
Żegnamy dzisiaj Profesora Franciszka Byrtusa, syna Ziemi Cieszyńskiej co często 

podkreślał i czym się chlubił. Urodził się 90 lat temu tutaj w Istebnej. Egzamin maturalny 
zdał w 1936r. w Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Cieszynie 
i w tymże roku rozpoczął studia w ówczesnej Akademii Górniczej w Krakowie na Wy-
dziale Hutniczym. Musiał być zdolnym i wyróżniającym się studentem, bo już po drugim  
roku studiów dostał propozycję pracy jako zastępca asystenta w Katedrze Maszyn Hutni-
czych, którą jak wspomniał przyjął z ochotą gdyż między innymi pozwoliła mu podrepe-
rować bardzo skromny budżet. Wojna i okupacja przerwały Mu studia, wrócił do Istebnej 
i pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Dramatycznym przeżyciem tego okresu 
było uwięzienie Go wraz z Rodzicami w Czechowickiej fi lii obozu oświęcimskiego.

Zaraz po wyzwoleniu podjął na Akade-
mii przerwane wojną studia które ukończył 
w 1948 roku uzyskując dyplom magistra 
inżyniera metalurga. Powojenny defi cyt 
kadry inżynierskiej spowodował, że już 
rok przed ukończeniem studiów rozpoczął pracę w Hutniczym Instytucie Badawczym 
w Gliwicach i szybko w nim awansował na Kierownika Zakładu Hutniczej Gospodarki 
Cieplnej aktywnie uczestnicząc w powojennej odbudowie i późniejszej rozbudowie prze-
mysłu hutniczego. W roku 1955 zostaje mianowany docentem i przeniesiony na stano-
wisko Kierownika Zakładu Techniki Cieplnej w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu. Kieruje tam dużym zespołem fachowców prowadzących rozruchy i regulacje 
pieców przemysłowych w koksownictwie, gazownictwie i hutnictwie.

Wiedza i doświadczenie zawodowe które uzyskał w tym czasie oraz uznanie jakim 
się cieszył w przemyśle spowodowały zaproponowanie Mu już w 1951 roku prowadzenia 
wykładów z Koksownictwa na Wydziale Metalurgicznym w AGH. Następnie stopniowo 
przesuwa swą podstawową działalność zawodową z Instytutu pracującego na potrzeby 
przemysłu na Uczelnię, który to proces zostaje ugruntowany uzyskaniem w roku 1955 
stanowiska docenta etatowego w Katedrze Metalurgii Surówki Wydziału Metalurgiczne-
go AGH. Następnie organizuje na tym Wydziale od podstaw nową Katedrę Koksowni-
ctwa, przekształcona, później w Katedrę Koksownictwa i Gazownictwa którą kieruje aż 

do emerytury. W latach 1961- 65 pełni funkcję Prodziekana Wydziału Metalurgicznego AGH a w roku 1967 uzyskuje tytuł profesora. W 
połowie lat siedemdziesiątych jest współorganizatorem nowe Wydziału który obecnie nosi nazwę Wydziału Paliw i Energii. Uczestni-
czy w opracowaniu programu nauczania i pełni funkcję Prodziekana. Cały czas współpracuje z przemysłem i kieruje badaniami nauko-
wymi. Owocem pracy naukowej Profesora jest dorobek publika-
cyjny liczący około 150 pozycji literaturowych oraz kilkadziesiąt 
ekspertyz. Pracuje w Radach Naukowych Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla i Instytutu Gazownictwa oraz w Komitecie Kar-
bochemii Polskiej Akademii Nauk i w Państwowej Radzie Górni-
ctwa. Wielkie są zasługi Profesora w kształceniu kadr dla nauki i 
przemysłu. Wypromował 20 doktorów oraz był opiekunem pięciu 
prac habilitacyjnych. Jego wychowankami jest trzech profesorów. 
Pod jego kierunkiem zostało wykonanych około 150 prac inżynier-
skich i magisterskich.

Ze szkoły Profesora Byrtusa wywodzi się też liczna grupa dy-
rektorów dużych Zakładów Przemysłowych.

W kontaktach zawodowych i osobistych zawsze cechowały 
Profesora życzliwość i otwartość co zjednywało Mu powszechną 
sympatię. Po przejściu na emeryturę żywo interesował się pracą i 
życiem Katedry i Wydziału. W kontaktach z nami, choć w ostatnich 
latach trapiły go choroby i problemy związane z zaawansowanym 
wiekiem, zawsze wykazywał pogodę ducha.

Drogi Panie Profesorze żegnamy Cię dzisiaj dziękując za wie-
dzę i doświadczenie które nam przekazałeś, za ludzki, życzliwy i 
ciepły stosunek do nas, za mądry dystans do problemów życio-
wych którego nas uczyłeś.

Spoczywaj w pokoju. Cześć Twojej pamięci.
Zmarł 25.03.2007 r.
Pogrzeb odbył się 28.03.07 r. w Istebnej

Słowa pożegnania wygłosił prof. Karcz
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BOCIAN CZARNY

Bocian czarny Ciconia nigra zwany też hajstrą występuje nie-
licznie w wilgotnych lasach Azji i Europy. W naszym kraju jest 
gatunkiem bardzo rzadkim, a liczebność obecnie szacuje się na 
1200 par. W przeciwieństwie do bociana białego – bocian czar-
ny unika człowieka, zaś presja gospodarki ludzkiej na lasy i ich 
otoczenie powoduje, że ptak ten stał się już niemal unikatem na 
naszych ziemiach.

Ulubionymi miejscami pobytu bociana czarnego są obszerne, 
błotniste lasy lub rozległe, także błotniste zarośla, pośród których 
wznoszą się pojedyncze drzewa. Przy tym głównym warunkiem 
jego zagnieżdżenia się jest możliwie największa odległość gniaz-
da od osiedli ludzkich. Jest to ptak samotny, nie lubi, a nawet nie 
znosi towarzystwa swoich współbraci. Para bocianów zajmuje 
określony rejon i nie dopuszcza do niego drugiej pary. Gniazdo 
zakłada na wysokich drzewach, poszukując pni złamanych nieda-
leko wierzchołka. Żywi się żabami, myszami, owadami, rakami i 
rybami. Żeruje na otwartych przestrzeniach wśród lasów.

Poza opisanym środowiskiem można go zobaczyć jedynie w 
czasie przelotów. Do Polski przylatuje w drugiej połowie marca i w 
kwietniu, odlatuje zaś do środkowej i południowej Afryki w sierpniu 
i wrześniu. Bardziej płochliwi przedstawiciele naszej fauny szukają 
wciąż jeszcze zakątków, do których kultura ludzka zagląda tylko 
od wielkiego święta. Jednym z takich zakątków są nasze Beskidy 
gdzie liczba lęgowych bocianów czarnych oscyluje wokół liczby 3, 
a jedną parę regularnie obserwuje się w rejonie Trójwsi. Warto do-
dać ze w powiecie cieszyńskim znajdują się pojedyncze gniazda w 
okolicach Dębowca, Kostkowic, Strumienia i Pruchnej. 

Przy odrobinie szczęścia można natrafi ć na żerującego bocia-
na, który trzyma się często na obrzeżu polany. Wychodzi z lasu 
nie tylko o świcie, lecz o każdej porze dnia. Można go ostrożnie 
podejść, dosłownie na kilka kroków. Kiedy jest obserwowany z 
bezpiecznej dla niego odległości, wydaje się, jakby pozował do 
zdjęcia, lecz kiedy uzna, że odległość ta zmniejszając się staje się 
niebezpieczna, wolno się unosi i odlatuje do lasu, lecąc na wyso-
kości około 50 m od wierzchołków drzew.

Jarosław Gil 

Sukces Beskidzkiego Forum
Gospodarki Turystycznej
w Wiśle

Beskidzkie Forum Gospodarki Turystycznej, które odbyło się 
pierwszego dnia wiosny, tj. 21.03.2007 r. W hotelu Stok w Wi-
śle, przyciągnęło prawie 140 przedstawicieli branży turystycznej z 
regionu Beskidów, spośród których kilkadziesiąt stanowili gesto-
rzy turystyczni z gminy Istebna. Forum, organizowane w ramach 
projektu SIECI, przy współpracy Stowarzyszenia Delta Partner 
oraz burmistrzów i wójtów pięciu gmin, spotkało się z bardzo do-
brym przyjęciem i było dużym wydarzeniem dla branży, ponieważ 
umożliwiło po raz pierwszy  spotkanie się tak dużej grupy przed-
siębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz władz.

Idea Forum wyniknęła z toku wcześniejszych działań w ra-
mach projektu SIECI w turystyce. Konieczność zapoznania się 
z ofertą przedsiębiorstw funkcjonujących we wszystkich pięciu 
miejscowościach objętych projektem – Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, 
Istebnej i Brennej, zarówno konkurencyjnych, jak i uzupełniają-
cych ofertę turystyczną, wyniknęła z serii zeszłorocznych semina-
riów i indywidualnych rozmów.

Beskidzkie Forum Gospodarki Turystycznej umożliwiło 
uczestnikom wymianę ofert, poznanie osób działających w tury-
styce w regionie, zadzierzgnięcie nieformalnych kontaktów oraz 

zwyczajne podpatrzenie jak funkcjonuje konkurencja. Takie kon-
takty umożliwiają podjęcie kolejnych działań w procesie budowy 
ciekawej oferty Beskidów, mianowicie utworzenie wspólnych 
pakietów turystycznych. Pakiet turystyczny to zaplanowany har-
monogram pobytu turysty, który stanowi obecnie najpopularniej-
szą formę przyciągania turystów. Poparli tę tezę obecni na Forum 
eksperci – m.in. Magdalena Ragus z Polskiej Agencji Rozwoju 
Turystyki oraz Agnieszka Sikorska - dyrektor Śląskiej Organiza-
cji Turystycznej. Tak opracowanej oferty brakowało do tej pory 
w Beskidach, a stanowi ona prawdziwy magnes przyciągający tu-
rystów. Agnieszka Sikorska zaoferowała promocyjne wsparcie tej 
inicjatywy oraz ułatwienie kontaktów z touroperatorami. 

W spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie Wisły i Szczyrku 
oraz wójt gminy Brenna, Iwona Szarek. Burmistrz Wisły, Andrzej 
Molin, również wsparł ideę budowy pakietów, zauważając, że ko-
nieczna jest pełna współpraca oraz dążenie do tego, by Beskidy 
miały swoją markę.

Już w trakcie Forum, Magdalena Ragus oraz Marek Gawlas z 
biura podróży Domar, dokonali teoretycznego wstępu i zapoznali 
uczestników z ogólnymi zasadami budowy pakietów oraz warunka-
mi, jakie stawiają biura podróży, by je sprzedać. Sam proces budowy 
pakietów będzie kontynuowany podczas kwietniowych warsztatów, 
w czasie których zostaną zbudowane pierwsze propozycje pakietów 
dla trzech grup turystów – rodzin ze Śląska, turystów biznesowych 
oraz gości ze Wschodu. Wszyscy uczestnicy Forum, którzy w trak-
cie spotkania wypełnili formularz i określili który z proponowanych 
pakietów chcą współtworzyć, będą na nie zaproszeni.

Międzynarodowe Targi
Turystyczne SILESIA TOUR
GLOB 2007
30 marca – 1 kwietnia 2007 

Międzynarodowe Targi Turystyczne SILESIA TOUR GLOB 
2007, to jedna z ważniejszych imprez turystycznych w Polsce. Zlo-
kalizowana w samym sercu Śląska, skupia turystyczne oferty wy-
stawców z całego świata i jest wspaniałą okazją do nawiązania licz-
nych kontaktów pomiędzy Polską, a zagranicą. Gwarancją sukcesu 
dla uczestników tej imprezy jest potencjał nabywczy, jaki niesie ze 
sobą liczba 6 milionów mieszkańców Aglomeracji Śląska oraz sama 
lokalizacja Targów w najbardziej charakterystycznym i rozpozna-
walnym budynku na południu Polski, jakim jest SPODEK w Ka-
towicach. Do udziału w Targach zaproszono regiony, urzędy woje-
wódzkie, zagraniczne ośrodki informacji turystycznej, jak też biura 
podróży, gestorów bazy noclegowej, sklepy sportowe i turystyczne, 
przewoźników, fi rmy ubezpieczeniowe oraz wydawnictwa. 

Również nasza gmina brała udział w tym wydarzeniu. Swoje 
materiały wystawialiśmy na stoisku Śląskiej Organizacji Turystycz-
nej, wspólnie z Cieszynem, Skoczowem, Stowarzyszeniem “Olza” 
jako Euroregion Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezko.  Istebna pre-
zentowała ofertę turystyczną całej gminy, jak i poszczególnych ge-
storów. Liczne materiały dotyczące Trójwsi zyskały sobie uznanie i 
rozchodziły się w mgnieniu oka. Pragniemy zwrócić uwagę, że na 
targach promowaliśmy się z kolejna nowa publikacją gminy, folde-
rem: Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Szczególnie cieszy nas fakt, 
ze większość odwiedzających bardzo dobrze zna nasze tereny i chęt-
nie do nas wraca. Wynika to z faktu, iż turyści ze Śląska stanowią 
nadal ponad 80% wszystkich odwiedzających nasza gminę. Dlatego 
swoja obecnością chcieliśmy im udowodnić, że o nich nie zapomi-
namy, a tym samym pokazać jak szybko rozwija się w Trójwsi baza 
usług turystycznych. Kolejne targi na których wystawimy swoje 
publikacje odbędą się w dniach 20-22.04.2007 w Warszawie. 
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„Kremówki Jana Pawła II”
– wystawa artystyczna

W dniu 1 kwietnia br. o godz. 1030 w sali GOK w Istebnej 
otwarta została wystawa poświęcona pamięci naszego wielkie-
go rodaka Jana Pawła II w drugą rocznicę Jego śmierci. Wy-
stawa „Kremówki Jana Pawła II” przedstawia wiele dzieł naszych 
miejscowych artystów – obrazy olejne, pastele, rzeźby, ryciny ołów-
kiem, hafty, koronki, metaloplastykę i wyroby z gliny. Kremówki 
symbolicznie stały się „słodkościami” naszych wspomnień utrwa-
lonych rękami artystów, pieczołowicie wykonanych w zaciszu pra-
cowni. Wykonane z serca i ogromnego szacunku dla osoby Ojca 
Świętego Jana Pawła II przedstawiają chwile, które bezpowrotnie 
umknęły w wieczność.

Swój ślad w tej wystawie zostawiło wielu artystów. Postaram 
się teraz oprowadzić Czytelników po tej wystawie. 

Antoni Ćwięk przedstawia portret Ojca św. zatroskanego 
naszą codziennością, Tadeusz Rucki ubrał Ojca św. w bruclik, 
koszulę i kapelusz góralski. Ten „góral” uśmiecha się do słońca, 
patrzy w niebo spowite dymem kadzideł.

Gliniane anioły i dzwonki, które wyszły spod ręki Marioli 
Kukuczki wprowadzają nas na chwilę do niebiańskiej radości. 
Krystyna Heblińska wysłała gołębiem pocztowym kremówkę dla 
Ojca św. – gołąbek trzyma ją w swoich łapkach. Pojawiła się tak-
że tęsknota – tęsknota za górskim pejzażem, skrywana w zaciszu 
klasztornym pędzla Jana Żyrka oraz tęsknota wyrażana w modli-
twie – modlitwie błogosławionej przez Jana Pawła II przedstawio-
nej w metaloplastyce Antoniego Ćwięka. Na modlitwę wskazuje 
również koronka Marii Michałek, przedstawiające insygnia pa-
pieskie otoczone heklowanym różańcem. Wielkie wrażenie spra-
wia misterna, “niedokończona” koronka Beaty Legierskiej, gdzie 
nić układa się w napis: Kremówka Ojca Św. O modlitwę prosi 
również koronka w kształcie mapy Polski z portretem Jana Pawła 
II wykonanego haftem krzyżykowym. Jest to praca zespołowa Ha-
liny i Janusza Kohutów.

Kolejno na ścianie spotykamy odchodzącego Jana Pawła II nad 
morzem nadziei pędzla Małgorzaty Scholz z domu Lipowczan i 
płaskorzeźbę Zbigniewa Krężeloka, która przedstawia papieża 
odchodzącego na spotkanie z Bogiem. Nas tym spotkaniem czuwa 
Miłosierdzie Boże pędzla Barbary Wałach.

W baśniowy, kolorowy 
świat przenosi nas Jakub 
Gazurek, który przedstawił 
świat kajakowych spływów i 
pieszych górskich wędrówek 
Karola Wojtyły, nad którymi 
czuwa Maryja.

Cofając się w czasie wi-
dzimy specyfi czną scenę nauki 
na barce (pastela). Dotarliśmy 
do miejsca, w którym uczymy 
się dialogu, co pokazują prace 
Magdaleny Kohut. Magdę 
wspiera mama Maria Ko-

hut haftowanym portretem papieża. Jest 
też praca Barbary Koleniak wykonana 
techniką richelie przedstawiająca koś-
ciołek na Mlaskawce. Ciekawy obrazek 
przedstawia Monika Bury – jest tu pa-
pież pracujący przy laptopie. Na wysta-
wie pojawiła się również okolicznościo-
wa poezja Małgorzaty Kiereś i Anonima 

DZI.PI.II. Ważnym ogniwem tej wystawy są prace młodzieży, a 
zarazem debiuty Sylwii Legierskiej i Renaty Bielesz, które wy-
konały ołówkiem portrety Jana Pawła II. Są to prace urokliwe, tak 
samo jak szkice Anny Legierskiej, której należą się gratulacje z 
narodzin córeczki a zarazem podziw, że znalazła chwilę, aby coś 
przygotować na tą wystawę.

Dotarliśmy teraz do reliefu, na którym przedstawiłem Wiecz-
nie Młodego w Bogu – takiego zapamiętałem Jana Pawła II i 
przedstawiłem go z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Kolej teraz na 
rzeźby. Spoglądające w świętość są rzeźby Jakuba Gazurka, pełne 
humoru kremówki Józefa Zawady oraz prace Mieczysława Ka-
mieniarza i debiutującego Stanisława Michałka, który wykonał 
płaskorzeźbę. Robert Łupieżowiec wykonał rzeźbę Chrystusa 
Frasobliwego.

W końcu doszliśmy do pełnych majestatu rzeźb Jana Bojki, nad 
którymi króluje Chrystus Miłosierny z bazyliką Miłosierdzia Bo-
żego w tle, nad którą czuwa nasz papież – to obraz olejny pędzla 
Barbary Wałach.

W otwarciu wystawy uczestniczyło wiele osób. Przybyli księ-
ża z kościoła p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej, władze gminne i 
samorządowe, radni, przedstawiciele prasy i wielu mieszkańców 
gminy. Ksiądz dziekan J. Patalong w swojej wypowiedzi szcze-
gólnie zwrócił się do zebranych, którym m.in. mówił: „Bądźcie 
ludźmi sumienia, pracujcie zgodnie ze swoim powołaniem. Tego 
sobie życzy nasz wielki Rodak, Jan Paweł II”. Przewodniczący 
Rady Gminy Jan Gazur podziękował za pomysł i zorganizowanie 
tej wystawy i życzył wszystkim wielu artystycznych i duchowych 
przeżyć.

Chciałbym wszystkim artystom gorąco podziękować za wkład, 
jaki wnieśli w powstanie tej wystawy. Zaznaczyliście kolejny raz 
swój wkład w tworzenie kultury a zarazem zapisaliście kolejną piękną 
kartę w historii Trójwsi Beskidzkiej. Zarazem chciałbym przeprosić 
za to, iż zbyt mało o Was mówiłem na otwarciu wystawy, cóż, emocje 
i trema tym razem wzięły gorę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, 
bo i tak podziwiam każdego z Was, każdego za swój sposób i Waszą 
niepowtarzalność, i to, że prawie wszystkie prace były jedyne w swo-
im rodzaju. Za to Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Jan Paweł II nad 
Wami czuwa i Wam błogosławi.

Podziękowania należą się również zespołowi GOK – Istebna za 
trud włożony w organizację tej wystawy oraz sponsorowi ciastek i 
kremówek – cukierni JANECZKA z Wisły. Szczególnie dziękuję 
Arturowi Boguszewiczowi za pomoc w aranżacji wystawy. Nie-
zapomnianego nastroju dostarczyła nam kapela Zbyszka Wałacha 
oraz trombita Tadka Ruckiego, serdecznie Wam za to dziękuję. 
Zapraszam mieszkańców Trójwsi oraz Gości, którzy zawitają do 
Istebnej do zwiedzenia tej wystawy. Jest ona niecodzienna, pełna 
uroku a zarazem tak wiele mówi i uczy przede wszystkim szacun-
ku, ale i nie tylko!

Pozdrawiam serdecznie Bolesław Michałek

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej składa serdeczne 
podziękowania Cukierni „U Janeczki” w Wiśle za sponso-
rowanie kremówek.

Podziękowania składamy również panu Michałowi Ka-
wulokowi - historykowi sztuki za słowo wstępne wygłoszo-
ne na wystawie.
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Warsztaty koronki
na cieszyńskim Zamku

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie zapra-
sza na  warsztaty rękodzieła artystycznego.

Już po raz kolejny w pracowniach Zamku zainteresowani ko-
ronką klockową będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności 
w tej dziedzinie. Koronka klockowa należy do najciekawszych i 
najtrudniejszych technik rękodzieła artystycznego, wykonywana 
jest przez splatanie ze sobą nici lnianych lub bawełnianych na-
winiętych na specjalne szpulki zwane klockami, a wzór na kalce 
przypina się do specjalnego wałka. 

W dniach 13-15 kwietnia pod okiem Anny Baranowicz z 
Łodzi odbędą się trzydniowe warsztaty wtajemniczające w tech-
nikę klocków. Zajęcia będą się odbywać w piątek od 16.00 do 
19.00, w sobotę od 9.00 do 18.00 i niedzielę od 9.00 do 17.00. 
Udział w warsztatach jest odpłatny – koszt 150 zł za 20 godzin 
zajęć, zniżka dla emerytów – koszt 110 zł, oraz młodzieży uczą-
cej się – koszt 80 zł.

Natomiast w dniach 11-13 maja zapraszamy na warsztaty ko-
ronki czółenkowej – frywolitki. Zajęcia poprowadzi Jan Sta-
wasz, od 1997 pierwszy członek Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych w dziedzinie koronki – frywolitki, współorganizator wielu 
programów telewizyjnych i audycji radiowych popularyzujących 
koronkę frywolitkę. Twórca nowej metody wykonywania frywoli-
tek nazwanej metodą „Jana”, rozpowszechnionej  przez angielski 
periodyk „Workbox” w 2000 r.

Frywolitka to rodzaj ręcznej koronki czółenkowej o charak-
terystycznych ażurowych, gęsto wiązanych węzełkach. Ażurowe 
wzory mają formy kół, rozet, owali, łuków i gwiazd łączonych 
pikotkami. Koronki wykonywane są z nici bawełnianych.

Warsztaty będą się odbywać w godzinach: piątek 16.00-19.00, 
sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-17.00. Udział w zajęciach jest 
odpłatny: koszt 210 zł za 20 godzin (w tym 60 zł zakup przez 
uczestników dwóch czółenek niezbędnych do pracy. Czółenka do-
stępne w handlu nie nadają się niestety do nauki, dlatego artysta 
sam  przygotowuje je dla uczestników). Dla emerytów i młodzieży 
uczącej się zniżka, koszt 180 zł (w tym czółenka).

Więcej informacji na temat warsztatów udziela Tomasz 
Majorek, tel. 0338510821 wew. 38, kom. 504565335, e-mail 
tmajorek@zamekcieszyn.pl 

Kremówki pisane słowem ...
Między dwoma
Kruchymi płatkami
Puszysty krem
Radość smaku prawdziwego

Między dwoma
Kruchymi płatkami
Smak słowa
Dar
Serca Twojego

W ciszy
wybieram
puszysty krem

Między dwoma
Kruchymi płatkami
dziś
smak talentu
góralskiego

przychodzę
podziwiam
i wiem
nadal jesteś
natchnieniem

wzruszona wychodzę
z nadzieją

Małgorzata Kiereś

WYGRALI CI, KIERZY
NEJLEPI RZÓNDZÓM
PO NASIYMU

30 marca odbył się III Międzyszkolny Konkurs Gwarowy 
„Nasiom rzecióm” w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Ku 
radości organizatorów aż 53 dzieci i młodzieży uczestniczyło w tym 
konkursie w wieku od 6 do 16 lat. Gwara była prezentowana w gawę-
dzie i wierszu, a w komisji oceniającej zasiadali: Małgorzata Kiereś, 
Rafał Wałach i Anna Bury, którzy spisali poniższe informacje:

Jury zauważa z radością, że wśród młodego pokolenia posługiwa-
nie się gwarą - mową ojców przychodzi im z łatwością.

Wyraźnie zauważone zostały wątki oparte o tradycję oraz teksty 
pisane współcześnie przez najmłodszych poetów, twórców. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt funkcjonowania nadal podań atiologicz-
nych. Wszelkie zmiany reprezentowane wynikają z ogólnych pro-
cesów zachodzących w kulturze, np. opowiadania kawałów. Proces 
zmian jakim podlegają tradycyjne teksty nie jest zakończony.

Nadrzędnym celem konkursu zdaniem jurorów - jest utrzymywa-
nie gwary, toteż uprzejmie prosimy aby z konkursu usunąć poezję. 
Jury proponuje, aby zorganizować osobno konkurs dla poezji gwa-
rowej, w którym oceniane będą wartości artystyczne utworu i jego 
interpretacja. Stworzy to możliwość wylansowania grupy poetów pi-
szących gwarą współczesną.

Jury sugeruje, aby pokłosiem konkursu było spotkanie nauczycie-
li i instruktorów z członkami komisji, celem omówienia zauważonej 
problematyki. Jury nagrodziło następujące osoby:

Grupa wiekowa - kl. 0 - kl. III

I miejsce: Michał Kajzar kl. 0 SP nr 1 Jaworzynka

II miejsce Karina Wojnar kl. III SP nr 2 Jaworzynka - Zapasieki

III miejsce Aleksandra Byrtus kl. III SP nr 2 Jaworzynka - zapasieki

oraz następujące wyróżnienia:

Jakub Rucki kl. II SP nr 1 Istebna

Izabela Mucha kl. III SP nr 1 Jaworzynka

Dorota Haratyk kl. II SP Jaworzynka

Aleksandra Kawulok kl. II Jaworzynka

Grupa wiekowa - kl.IV - III Gimnazjum

I miejsce Szymon Łabaj - kl. I Gimnazjum

I miejsce Magda Dragon - kl. VI SP nr 1 Jaworzynka

II miejsce Zuzanna Kawulok - kl. VI SP nr 1 Jaworzynka

II miejsce Bartłomiej Rucki - kl. V SP nr 1 Jaworzynka

II miejsce Jerzy Kajzer kl. II Gimnazjum

III miejsce Damian Szymanek - kl. V SP nr 1 Jaworzynka

oraz wyróżnienia:

Mateusz Jałowiczor kl. V SP nr 2 Jaworzynka Zapasieki

Katarzyna Ligocka - kl. V SP nr 2 Jaworzynka Zapasieki

Katarzyna Mucha - kl. II Gimnazjum

Jakub Skurzok - kl. I Gimnazjum

Justyna Bojko - kl. V SP nr 1 Jaworzynka

Wojciech Małyjurek - kl. V SP nr 1 Jaworzynka

Angelika Skraba - kl. VI SP nr 1 Jaworzynka

Duże podziękowania należą się Panią nauczycielką reprezen-
towanych szkół oraz rodzicom, którzy przygotowali uczniów do 
konkursu.

Imprezę zorganizowaliśmy przy współudziale fi nansowym Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Po analizie protokołu Jury, jako organizatorzy, obiecujemy 
uwzględnić te cenne uwagi w przyszłorocznej edycji, na którą już dziś 
serdecznie zapraszamy.
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Koncert poezji
religijnej
A Ty Boże dotykaj mnie Duchem Świętym, abym nie była 

w swoim życiu osobą przegraną. Słowa te były mottem kon-
certu poezji religijnej, który odbył się w V niedzielę czasu pa-
syjne-go, w kościele ewangelickim w Istebnej. 

Piąta niedziela pasyjna nosi w liturgii Kościoła Ewangeli-
ckiego łacińską nazwę Judi-ca. Swoją nazwę zaczerpnęła ze 
słów Psalmu 43 wiersza 1: Bądź sędzią moim, Boże. Jest to 
szczególne wezwanie, wręcz modlitwa psalmisty, który znając 
Boże miłosierdzie i ogromną miłość Boga do człowieka, może 
spokojnie i odważnie poddać się Bożemu sądowi. Czy my rów-
nież jesteśmy gotowi, aby stanąć twarzą w twarz z Bogiem i 
prosić Go, aby nas sądził?

Poezja, którą usłyszeliśmy podczas koncertu, skłoniła każ-
dego z obecnych, do refl ek-sji i zastanowienia się nad własnym 
życiem i postępowaniem. Przypomniała nam postawę marno-
trawnego syna, który będąc na dnie swojego życia wejrzał w 
siebie i wrócił do domu Ojca. Przesłanie koncertu, przesłanie 
czytanych i śpiewanych wierszy skłaniały nas ku takim prze-
myśleniom.

Bohaterkami spotkanie były nasze parafi anki: Dorota Ba-
dura oraz Wioletta Michalik – Bujok. Obie Panie są autorkami 
przepięknej poezji, która w swej treści nawiązuje do osobi-
stych przeżyć z Bogiem. Dorota Badura pisze wiersze, do któ-
rych komponuje muzykę i śpie-wa. Wioletta Michalik – Bujok 
opisuje w swoich utworach to wszystko, co spotkało ją w ży-
ciu z Bogiem. 

Występ młodych poetek stał na wysokim poziomie, co zo-
stało też potwierdzone przez licznie zebranych słuchaczy, nie 
tylko z naszej parafi i.

W koncercie wzięli także udział Lidia Cieślar i Jolanta Ra-
bin, które śpiewały w chór-kach oraz prowadzący koncert ks. 
Alfred Staniek. 

Po koncercie, w sali parafi alnej, przy kawie i herbacie był 
czas na dyskusje i podziele-nie się wrażeniami (jak najbardziej 
pozytywnymi) oraz na zdobycie wpisu z autografem w tomiku 
wierszy, który został wydany specjalnie na koncert.

Dziękujemy autorkom za cudowny czas i koncert, i ży-
czymy Bożego błogosławień-stwa w służbie dla Pana Jezusa 
Chrystusa poprzez pisanie i śpiew.

xas

 

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 02 marca 2007 roku na Kubalonce skradziony zo-

stał telefon komórkowy na szkodę mieszkańca Golubia – Do-
brzynia w woj. kujawsko – pomorskim.

2. W dniu 08 marca 2007 roku na Trzycatku zatrzymany zo-
stał mieszkaniec Koniakowa, który kierował samochodem marki 
Peugeot 306 znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

3. W dniu 10 marca 2007 roku na Krzyżowej zatrzymano 
mieszkańca Jaworzynki, który kierował samochodem osobo-
wym marki Honda Civic znajdując się przy tym w stanie nie-
trzeźwości.

4. W dniu 13 marca 2007 roku na Zaolziu funkcjonariusz 
Policji podczas legitymowania mieszkańca Zabrza ujawnił, że 
przerobił on legitymację szkolną.

Podsumowanie Programu
INTERREG III A
Polska- Republika Słowacka

W dniu 30 marca br. w Bielsku-Białej odbyła się konferen-
cja podsumowująca realizację Programu IW INTERREG III A 
Polska - Republika Słowacka 2004-2006 zorganizowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Prócz podsumowania ubiegłych 2 lat realizacji program 
konferencji obejmował także prezentacje wybranych projektów 
oraz założenia Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Republika Słowacka na lata 2007 - 2013.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały m.in. efek-
ty realizacji projektu realizowanego przez Gminę Istebna p.t. 
„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez moderniza-
cję dróg lokalnych Polana, Korbasy, Łupienie w Jaworzynce 
- Etap I Programu Rozwoju Trójstyku” współfi nansowanego 
w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólno-
towej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka.

Projekt ten, zakończony rzeczowo i fi nansowo w ubiegłym 
roku, był jednym z trzech objętych dofi nansowaniem w woje-
wództwie Śląskim z Działania 1.1 Infrastruktura techniczna i 
komunikacyjna. W ramach tego Programu realizowane są w 
sumie 22 projekty transgraniczne, z czego tylko 3 są już zakoń-
czone: projekty gminy Rajcza (modernizacja drogi), Zebrzydo-
wice (modernizacja zamku) i Istebnej (modernizacja dróg).

Opracował: Wiesław Legierski

5. W dniu 16 marca 2007 roku na Kubalonce ujawniona 
została rozlana rtęć. Niebezpieczne znalezisko zabezpieczyli 
strażacy z plutonu ratownictwa chemicznego z Bielska Białej.

6. W dniu 17 marca 2007 roku na Szymczach nieznany 
sprawca dokonał kradzieży pieniędzy na szkodę jednego z 
mieszkańców tego przysiółka.

7. W dniu 17 marca 2007 roku na Tartaku funkcjonariusze 
Strazy Granicznej zatrzymali mieszkańca Istebnej, który kiero-
wał samochodem osobowym marki Volkswagen Polo znajdu-
jąc się przy tym w stanie nietrzeźwości.

8. W okresie pomiędzy 18 a 19 marca 2007 roku na Skale 
skradzione zostały cztery kompletne koła z samochodu osobo-
wego marki Audi 100 na szkodę mieszkańca Istebnej.

KOMUNIKAT
Miło mi poinformować, że zgodnie z zapowiedzią z po-

przedniego numeru, rozszerzona została zakładka „zdrowie i 
bezpieczeństwo” na stronie internetowej www.ug.istebna.pl o 
redagowaną na bieżąco kronikę policyjną.

Obecnie zdarzenia kryminalne, jakie miały miejsce na tere-
nie gminy Istebna są wpisywane na bieżąco w zakładce „Zdro-
wie i Bezpieczeństwo” > „Policja”>  „Kronika Policyjna”.

Opracował : st. asp. Leszek Bujok     
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SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

HALOWA PIŁKA NOŻNA

** W sobotę 3 marca w hali istebniańskiego Gimnazjum odbył się III Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Piłki Nożnej o „Pu-
char Euroregionu Śląsk Cieszyński”. 

Bardzo dobrze w gronie 6 drużyn uczestniczących w imprezie zaprezentowały się zespoły z naszej gminy. Wprawdzie turniej za-
kończył się zwycięstwem Kosty Ustroń, ale dwa następne miejsca zajęły kolejno ekipy Urzędu Gminy Istebna i Beskidka Istebna. W 
pokonanym polu pozostały silne drużyny z Jastrzębia - Manhattan i Pizzeria Luciano oraz Goleszów Dolny.

Turniej zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ oraz Urząd Gminy Istebna stał na wyso-
kim poziomie sportowym i przebiegał w dobrej, przyjacielskiej atmosferze. 

Wszystkie drużyny oraz najlepsi zawodnicy w tym Król Strzelców - Mirosław Kawulok (UG Istebna - 11 bramek) otrzymali z rąk 
Wójta Gminy Istebnej Pani Danuty Rabin efektowne puchary.

** Drużyna reprezentująca Urząd Gminy Istebna wywalczyła drugie miejsce w rozegranym w niedzielę 11 lutego w hali istebniań-
skiego Gimnazjum „Turnieju Świerka Istebniańskiego” w halowej piłce nożnej. 

Ekipa UG była jedyną drużyną, która nie poniosła porażki ale trzy remisy sprawiły, że zwycięzcą turnieju zostało Nadleśnictwo 
Wisła. Druga drużyna z naszej gminy - juniorzy KP Trójwieś zajęli piąte miejsce. Mirosław Adamus  reprezentujący UG Istebna został 
najlepszym zawodnikiem turnieju. 

** Rozegrany w niedzielę 18 marca w hali Gimnazjum w Istebnej Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet o „Puchar Olzy” zakoń-
czył się zwycięstwem drużyny „Orły” Goleszów. W imprezie wzięło udział 5 zespołów.

Dwie ekipy z Istebnej zajęły wprawdzie dwa ostatnie miejsca, ale postęp w ich grze jest widoczny, gdyż ich mecze z teoretycznie 
mocniejszymi drużynami są coraz bardziej wyrównane.

Końcowa tabela:
1. Orły Goleszów, 2. LKS Goleszów, 3. Wisła, 4. Istebna I, 5. Istebna II
           J. Kohut

Wyniki naszych dru yn:
UG Istebna: Beskidek - 1:0, Kosta - 2:3, 
Goleszów - 5:2, Manhattan - 6:1, Pizzeria 
Luciano - 6:0 
Beskidek Istebna: UG Istebna - 0:1, 
Manhattan - 2:1, Kosta - 1:4, Pizzeria Luciano - 
5:2, Goleszów - 4:1 

Tabela (mecze, punkty, bramki): 
1 Kosta Ustro  - 5 - 15 - 25:6  
2 UG Istebna - 5 - 12 - 20:6  
3 Beskidek Istebna - 5 - 9 - 12:9  
4 Manhattan Jastrz bie - 5 - 4 - 7:15  
5 Pizzeria Luciano Jastrz bie - 5 - 4 - 4:14  
6 Goleszów Dolny - 5 - 0 - 6:24  

Wyniki naszych dru yn:
UG Istebna: KP Trójwie  Juniorzy - 4:1, 
Nied wied ywiec - 4:1, Nadle nictwo Wis a - 
2:2, Wis a abajów - 3:0, SPAR - 2:2,  Wis a
Czarne - 1:1  
KP Trójwie  Juniorzy: UG Istebna - 1:4, 
Nied wied ywiec - 5:3, Nadle nictwo Wis a
2:3, Wis a abajów - 1:6, Wis a Czarne - 2:1, 
SPAR - 1:6 

Tabela (punkty, bramki):
1. Nadle nictwo Wis a - 13 - 15:8  
2. UG Istebna - 12 - 16:7  
3. SPAR - 11 - 16:10  
4. Wis a abajów - 9 - 14:8  
5. KP Trójwie  Juniorzy - 6 - 12:23  
6. Wis a Czarne - 5 - 7:8  
7. Nied wied ywiec - 3 - 10:26  

Biegi narciarskie
- marzec 2007

Bardzo dobry występ zanotowali nasi biegacze podczas pre-
stiżowego XXXI Narciarskiego Biegu Piastów, który został 
rozegrany sobotę 3 marca w Jakuszycach. 

Około 800 zawodników startowało na różnych dystansach i 
w różnych kategoriach.

Doskonale pobiegł Paweł Gorzołka z Jaworzynki, który na 
42 km klasykiem okazał się najlepszy w swojej kategorii wieko-
wej oraz wśród leśników zajmując bardzo wysokie 54 miejsce 
w klasyfi kacji generalnej. Jego synowie zdominowali kategorię 
strażaków. Stanisław był pierwszy (30 miejsce w generalce) 
natomiast Eugeniusz piąty.

Na dystansie 30 km trzecie miejsce w klasyfi kacji generalnej 

zajął inny biegacz z Jaworzynki - Piotr Michałek. W swojej 
kategorii wiekowej zajął on trzecie miejsce natomiast w kategorii 
leśników uplasował się na 2 miejscu.

Znakomicie wypadł Mariusz Zowada z Istebnej, który wygrał 
rywalizację na dystansie 10 km stylem dowolnym.

Kolejna duża impreza narciarska - Międzynarodowe Mi-
strzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych PZN w biegach 
narciarskich - rozpoczęła się 6 marca w Zakopanem.

Nasi biegacze reprezentujący UKS Gimnazjum Istebna za-
częli od mocnego uderzenia zdobywając za sprawą Mateusza 
Ligockiego złoty medal w kategorii młodzików w biegu na 5 km 
techniką dowolną. W środę odbyły się biegi na 3 km klasykiem. 
Na drugim miejscu w swoich kategoriach ukończyli zawody Ka-
tarzyna Kawulok, Krzysztof Kukuczka oraz Mateusz Ligocki, 
dla którego to drugi medal tej imprezy. Brązowy medal wywal-
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czyła natomiast Dominika Hulawy. W rozegranych w czwartek 
sztafetach reprezentacja młodzików UKS Gimnazjum Istebna w 
składzie - Rafał Bap, Tomasz Kaczmarzyk, Rafał Matuszny, 
Mateusz Ligocki - zdobyła brązowy medal.

Aż osiem razy stawali na podium biegacze naszych klubów 
narciarskich podczas rozegranych w Jakuszycach Międzynaro-
dowych Zawodów o „Puchar Karkonoszy”.

Pięć medali wywalczyli zawodnicy UKS Gimnazjum Istebna. 
Zwycięstwa w swoich kategoriach odnieśli Dominika Hulawy 
i Patrycjusz Polok, natomiast na drugich miejscach ukończyli 
zawody Katarzyna Kawulok, Krzysztof Kukuczka i Mateusz 
Ligocki. Trzykrotnie na podium stanęli biegacze NKS Trójwieś 
Beskidzka. Sebastian Gazurek wygrał swój dystans a jego kolega 
klubowy rywalizujący z nim w tej samej kategorii Tomasz Sikora 
raz był drugi a raz trzeci.

W sobotę 24 marca na Salmopolu rozegrano tradycyjną impre-
zę pod nazwą „Zakończenie sezonu w biegach narciarskich”. 
Najlepiej z naszych zawodników spisał się Mateusz Ligocki 
(UKS Gimnazjum Istebna), który wygrał swoją kategorię. Na 
drugim miejscu ukończyli zawody Katarzyna Kawulok i Rafał 
Bap, reprezentujący - podobnie jak Mateusz - UKS Gimnazjum 
Istebna. 

Kolejne sukcesy zanotowali na swoim koncie nasi biegacze 
amatorzy podczas Mistrzostw Polski Amatorów PZN w bie-
gach narciarskich rozegranych w dniu 25 marca na Przełęczy 
Salmopolskiej w ramach XIII Międzynarodowego Narciarskiego 
„Pucharu Bacy”. 

Na najwyższym stopniu podium w biegu kobiet na dystansie 
6 km stylem klasycznym stanęła Danuta Ligocka z Istebnej, 
która w klasyfi kacji generalnej „Pucharu Bacy” zajęła wśród 
kobiet trzecie miejsce.

W biegu mężczyzn na dystansie dwa razy dłuższym w katego-
rii 60 - 69 lat triumfował Paweł Gorzołka z Jaworzynki a srebrny 
medal wywalczył inny biegacz z Jaworzynki Jan Gorzołka.

Wyniki te potwierdzają ścisłą przynależność naszych biegaczy 
do krajowej czołówki, za co zawodnikom, trenerom i opiekunom 
należą się słowa uznania.

J. Kohut

Nasi w czołówce kraju !!!
W dniu 15 marca 2007 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Istebnej odbył się apel, podczas którego podsumowało osiąg-
nięcia sportowe w narciarstwie biegowym zawodników UKS 
Gimnazjum Istebna.

Mateusz Ligocki zdobył komplet medali

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT
Nasi reprezentanci startowali w szeregu zawodach rangi po-

wiatu, województwa i kraju, gdzie odnosili znaczące sukcesy.
Najważniejszą imprezą sportową w sezonie zimowym 

2006/20077, w której wzięliśmy udział były Mistrzostwa Ucz-
niowskich Klubów Sportowych Polskiego Związku Narciarskiego 

(nieofi cjalne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski), które odbył y 
się na początku marca. Z tych zawodów powróciliśmy z dorob-
kiem 6 medali (5 medali ze startów indywidualnych i 1 zdobyty 
drużynowo). Najlepszym uczestnikiem tej imprezy został uczeń 
naszego Gimnazjum Mateusz Ligocki, który zdobył komplet me-

dali (2 indywidualnie: 1 złoty i 1 srebrny oraz 1 brązowy w biegu 
rozstawnym).

Dużym sukcesem zakończył się również udział naszych spor-
towców w „Zjeździe Gwiaździstym” w Jabłonkowie w Czechach, 
skąd powróciliśmy z kilkoma złotymi i srebrnymi medalami oraz 
pięknymi pucharami.

Pan dyrektor Bogdan Ligocki gratulował zdobycia tak wielu 
trofeów. Jednocześnie podziękował opiekunom klas sportowych 
z narciarstwa biegowego tj. panom Władysławowi Szynka, Hen-
rykowi Gazurek i Jarosławowi Hulawy za duże zaangażowanie i 
poświęcony czas. Na koniec życzył zawodnikom i ich opiekunom 
dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do uzyskiwania jesz-
cze lepszego poziomu sportowego.

Opracował Henryk Gazurek
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SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

„Adam Małysz”
Niymcy chyba szoka majóm, Adama Małysza miyrzajóm.
Schmittowi uodebroł sławym, niezgodne z niymieckim prawym.
Adam mały, skize dłógi, bóty wielki, małe nogi.
Adamie, w takich bótach nie śmiyś skokać na mamutach.
Brawa, krzyki, nawet haja, Adaś rekordy bije skraja.
W Berlinie i w Oslo je dość szumu, Adaś skocie bez rozumu.
Pod mamutym kadra nasia, podziwiajóm Adasia.
Skocie w nocy, uod wicioro, w Ameryce i w Sapporo.
Skocie w Oslo, w Harrachowie, Tajner bije sie po głowie.
Adasiek zjeżi fusa, na rozbiegu dowo szusa.
Skociek niespotykany, nie śkodzóm mu huragany.
Mały Wiślok z krwi i kości, skocie we mgle i w ciymności.
Adasiek, jak lónduje, lewóm skizóm pokiwuje.

Debata uo Adamie w Berlinie, w Moskwie, wAmsterdamie.
Ciesi sie Rzeczpospolita, Adaś znokautował Schmitta.
Cało Warszawa świynci, Adaś lónduje na Okynci.
Telewizja i kamery, ciakajóm helikoptery.
Nejwyżsio władza cało, Oleksy był bez mała.
W Beskidach górola świynta, jadzie pojazd prezydynta.
Jadzie górol, król sportowiec, cało Wisła i Jaszowiec.
Malinka i Kopydło, Jawornik i Jónidło.
Łabajów i Kozińce, kwiotki, bukiety i wińce.
Z helikopetra tyrci skiza, leci cera, baba Iza.
Rodzina Małyszowo, siostra, śwagier i teściowo.
Garnóm sie ulicami inwalidzi z palicami.
Idóm tłumy uod przystanku, leci dyrektor banku.
Burmistrz, sołtys, sekretarki, bufetowe i kucharki,
położne, pielyngniarki.
Leci brodoć siwy z łysym,
każdy gwarzić chce z Małyszym.

Andrzej Dragon

Seniorzy – Klasa B 

Juniorzy i trampkarze – Klasa A 

10.04.07 14.30/16.00 KP Trójwie  - Górki 
14.04.07 14.30/16.00 Strumie  – KP Trójwie
22.04.07 10.00/11.30 KP Trójwie  – Iskrzyczyn/Simoradz 
28.04.07 14.30/16.00 Pielgrzymowice – KP Trójwie
01.05.07 15.30/17.00 KP Trójwie  – Ochaby (*zaleg y*)
06.05.07 10.00/11.30 KP Trójwie  - Pier ciec
13.05.07 10.00/11.30 KP Trójwie  - Nierodzim 
19.05.07 15.30/17.00 Ochaby – KP Trójwie
27.05.07 10.00/11.30 KP Trójwie  – Kaczyce 
03.06.07 15.30/17.00 Brenna – KP Trójwie
09.06.07 15.30/17.00 KP Trójwie  – Ko czyce Ma e
16.06.07 15.30/17.00 B ków – KP Trójwie

15.04.07 15.00 Wi lica – KP Trójwie
22.04.07 15.00 B ków – KP Trójwie
29.04.07 16.00 KP Trójwie  – Pruchna 
03.05.07 16.00 KP Trójwie  pauzuje 
06.05.07 16.00 Pogórze – KP Trójwie
13.05.07 16.00 KP Trójwie  – Rudnik 
20.05.07 16.00 Pogwizdów – KP Trójwie
27.05.07 17.00 KP Trójwie  – Zamarski 
03.06.07 11.30 Górki – KP Trójwie
10.06.07 14.00 KP Trójwie  – Pielgrzymowice 
17.06.07 14.00 Ogrodzona – KP Trójwie

Klub Piłkarski
„Trójwieś” Istebna
przeciw alkoholizmowi
i narkomanii

Dnia 22.03.2007r. w Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej w Istebnej Dzielec odbyło się spotka-
nie, którego celem było przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi i narkotykom wśród dzieci i młodzieży. 
Pomysłodawcami i organizatorami spotkania 
był zarząd Klubu Piłkarskiego „Trójwieś” Isteb-
na, przy pomocy Urzędu Gminy i Rady Gminy, 
Gimnazjum im. Jana Pawła II i Nadleśnictwa w 
Wiśle.

Tematem spotkania było: „Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i narkotykom wśród dzieci i 
młodzieży”.

Zajęcia prowadzili asp. sztab. Ireneusz Bra-
chaczek i mł. asp. Mariusz Białoń – specjaliści z 
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, którzy 
przedstawili  tematykę związaną z narkotykami i 
alkoholizmem oraz opowiedzieli o odpowiedzial-
ności karnej dzieci i młodzieży spożywającej al-
kohol i zażywającej narkotyki.

Lekarz Janusz Lewandowski - przedstawił 
zagrożenia dla zdrowia wynikające z picia alkoho-
lu w młodym wieku oraz przebadał wszystkich 
trampkarzy i juniorów przed nowym sezonem. 
Pani mgr Sławomira Patyk – pedagog Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Istebnej opowiedziała 
o wpływie alkoholu na życie rodzinne. Przewod-
niczący Rady Gminy Jan Gazur poparł działania 
KP ”Trójwieś”  w odciąganiu dzieci, młodzieży 
od alkoholu i narkotyków i obiecał pomoc w dal-
szej działalności klubu w tym zakresie. W spot-
kaniu wzięli udział: Pani Barbara Gontarek 
– przewodnicząca komisji antyalkoholowej przy 
Urzędzie Gminy w Istebnej, ks. Tomasz Chrzan, 
radni: Monika Wałach, Paweł Rucki, Henryk 
Haratyk, Janusz Juroszek, inż. Zbigniew Vasi-
na z Nadleśnictwa Wisła oraz młodzi sportowcy 
KP „Trójwieś” Istebna z rocznika 1989-1997, 
rodzice, trenerzy, kierownicy drużyn, działacze 
i zarząd klubu.

Klub Piłkarski „Trójwieś” Istebna dzięku-
je Panu Nadleśniczemu Witoldowi Szozda za 
udostępnienie ośrodka w celu przeprowadzenia 
spotkania.

Piłka nożna - KP Trójwieś
Terminarz rozgrywek - runda wiosenna

Zapraszamy kibiców J. Kohut
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Reklamy  Reklamy  Reklamy

Gabinet prywatny „SYNAPSA” 
Lekarz neurolog Ewa Przywara 

Przyjmuje w O rodku Zdrowia w Koniakowie 
w ka d  sobot  od 9.00 do 11.00

Bóle i zawroty g owy, choroby kr gos upa,
depresje, nerwice 

Tel. Kom. 605 179 398

EELEGANCKA ODZIE  DAMSKA NA KA D
OKAZJ  DLA  KOBIET I DZIEWCZYN. 

OFERUJ  UBRANIA ZARÓWNO W MAŁYCH 
JAK I DU YCH ROZMIARACH. 

ZAPRASZAM NA ZAKUPY !!! 

Przyjmę kelnerkę do pracy
w Zajeździe „U Jana” w Istebnej

tel. 503 738 558

II Filar (OFE), III Filar, TFI

w ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Istebna, Koniaków, Jaworzynka

tel. 602 642 607

USŁUGI ZDUŃSKIE - MOTYKA STANISŁAW

Oferuje:
- budowę i przebudowę pieców kuchennych i pokojowych
  z materiału własnego i powierzonego
- kominki kaflowe + wszystkie materiały do pieców kaflowych
- kufle, okucia, piekarniki, blachy itp.

Życzymy zdrowych i spokojnych
Świąt

Wielkanocnych

Milówka - ul. Kasztanowa 3
tel. 863 77 29

Ceny:
Piece przenośne - od 1500 zł
Piece kuchenne - od 2300 zł

ISTEBNA - CENTRUM    (obok   Fotografa)
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

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
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III Międzyszkolny Konkurs
Gwarowy „Nasiom rzecióm”

Młodsi uczestnicy konkursuMłodsi uczestnicy konkursu

Niespodzianką był poczęstunek „Kremówkami”,Niespodzianką był poczęstunek „Kremówkami”,
które zasponsorowała Cukiernia Janeczkaktóre zasponsorowała Cukiernia JaneczkaGoście oglądają wystawęGoście oglądają wystawę

Dziekan Jerzy Patalong wzbogacił wernisażDziekan Jerzy Patalong wzbogacił wernisaż
swoim komentarzemswoim komentarzem

Zwycięzca konkursuZwycięzca konkursu
oraz najmłodszyoraz najmłodszy
uczestnik Michał Kajzaruczestnik Michał Kajzar

Dzieci z zachwytem słuchały siebie nawzajemDzieci z zachwytem słuchały siebie nawzajem

„Kremówki Jana Pawła II”„Kremówki Jana Pawła II”
– wystawa artystyczna– wystawa artystyczna

FORUM GOSPODARCZEFORUM GOSPODARCZE
W HOTELU STOKW HOTELU STOK
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Bocian czarny

Międzynarodowe Targi Turystyczne SILESIA TOURMiędzynarodowe Targi Turystyczne SILESIA TOUR

GLOB 2007GLOB 2007  - 30 marca – 1 kwietnia 2007- 30 marca – 1 kwietnia 2007


