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Wójt Gminy informuje
Nadal trwa remont budynku Urzędu Gminy w Istebnej.
W związku z tym występują utrudnienia w pracy Urzędu 

i przyjmowaniu interesantów.
Stanowiska pracy są łączone w kilku biurach.
Aktualny wykaz pomieszczeń biurowych podany jest do wia-

domości publicznej w holu Urzędu Gminy.
Sekretariat, kasa i biuro Rady Gminy znajdują się w Sali posie-

dzeń, która znajduje się w holu przy wejściu do Urzędu.
Przepraszam za utrudnienia interesantów i pracowników Urzę-

du Gminy.   Wójt Gminy, Danuta Rabin

Nowo kreowany Mistrz Polski Mariusz Michałek (w środku)

Mariusz Michałek
mistrzem Polski!
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Skład jury: Elżbieta Legierska-Niewiadomska, Anna Bury, 
Małgorzata Kiereś, Rafał Wałach

Uczestnicy konkursu

Martyna Bestwina odbiera nagrodę I miejsca w kategorii - klasy „0" 
- „V" z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Istebna - Jana Gazura

Mateusz Jałowiczor od-
biera nagrodę I miejsca 
w kategorii  klasy „VI" 
- Gimnazjum z rąk Za-
stępcy Przewodniczące-
go Rady Gminy Istebna 
Józefa Poloka

Otwarcie
wystawy

„Wędrówki
Jana Pawła II"

Finał
KonKurSu
bibLio-
tecznego
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rada gminy uchwaliła
W dniu 17 marca 2008 r o godz.14.00 w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Istebnej odbyła się XIII Sesja Rady Gmi-
ny Istebna, obradom której przewodniczył Pan Jan Gazur 
Przewodniczący Rady Gminy Istebna.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
 Nr XIII/125/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania 

własnego Województwa Śląskiego p.n. „Budowa chodnika w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków

 Nr XIII/126/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2008.

 Nr XIII/127/2008 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy na 2008 rok.

 Nr XIII/128/2008 w sprawie w sprawie podjęcia deklaracji 
przez Radę Gminy Istebna o wspólnej realizacji projektu promo-
cyjnego z partnerem wiodącym Stowarzyszeniem „Kulturni Dedic-
tvi" z Roźnova pod Radhostem w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007 - 2013, dziedzina wsparcia 2.2 "Wspieranie rozwoju 
turystyki"

 Nr XIII/129/2008 w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa 
- Rada Gminy Istebna wniosek oddaliła.

 Nr XIII/130/2008 w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa 
- Rada Gminy Istebna wniosek oddaliła.

 Nr XIII/131/2008 w sprawie skargi Pana Dariusza Hanusa - 
Rada Gminy skargę uznała za bezzasadną.

Teksty wszystkich uchwał publikowane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.

insp. M. Wieczorek

• RADA GMINY UCHWALIŁA  •

inForMacJa PrzeWoDniczĄcego
raDY gMinY iStebna

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w II kwar-
tale 2008 roku będą przyjmować na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna /na parterze pok. 100/.

Przewodniczący Rady Gminy - Jan Gazur                                   
Kwiecień:  l i 8, 29 od 16.00 do 17.00
Maj:  6 i 13 od 16.00 do 17.00
Czerwiec:  3 i 10 od 16.00 do 17.00
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Józef Polok
Kwiecień:  16 i 23 od 15.00 do 16.00
Maj:  21 i 28 od 15.00 do l6.00
Czerwiec:  18 i 25 od 15.00 do 16.00

zapisy do Przedszkola w istebnej
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Istebnej ogłasza zapisy 

dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, na rok szkolny 2008/2009.
Dzieci przebywają w dwóch grupach wiekowych pod okiem 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Bezpłatnie prowadzone są dodatkowe zajęcia logopedyczne, 

muzyczno-taneczne; plastyczne oraz religia.
Przedszkole czynne od 7.00-16.00 we wszystkie dni robocze 

od 1 września do 30 czerwca (podczas ferii zimowych i przerw 
świątecznych również).

Zapisu dziecka można dokonać w budynku przedszkola 
lub pod numerem telefonu 033 855 61 35. Przedszkole mieści 
się w przybudówce SP Nr 1 w Istebnej (100 m od przystanku au-
tobusowego na Dzielcu.

Termin zapisów upływa z dniem 30 kwietnia 2008 r.
Małgorzata Kaczmarczyk

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

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej planuje 
pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację 
projektu skierowanego do mieszkańców obszarów wiejskich w zakre-
sie wsparcia ukierunkowanego na aktywizację zawodową zwłaszcza 
nabycie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.

Obszary wiejskie są miejscem koncentracji wielu negatywnych 
zjawisk w obszarze zatrudnienia. Należą do nich m.in. występowa-
nie bezrobocia ukrytego, jakość kapitału ludzkiego oraz znacznie 
mniej korzystna struktura bezrobocia pod względem wykształcenia 
niż na obszarach miejskich. Znaczącym problemem jest również 
zbyt niski stopień aktywności mieszkańców wsi w zakresie samo-
organizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwią-
zywania problemów społeczności wiejskich w obszarze zatrudnie-
nia. Konieczne jest zatem stymulowanie zmian, prowadzących do 
redukcji bezrobocia oraz podniesienia poziomu aktywności zawo-
dowej osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na 
obszarach wiejskich. Dlatego też nasz projekt obejmować będzie 
swą tematyką m.in.: doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, 
zajęcia z przedsiębiorczości, szkolenie zawodowe.

W związku z powyższym CEiPM w Bielsku Białej zwraca się z 
prośbą o informację czy na terenie Gminy Istebna istnieje zapotrze-
bowanie na zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia z uwzględ-
nieniem szczegółowej jego tematyki. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Gminne Centrum Informacji w Istebnej
– tel. 033 855 61 58 lub 509 055 834

internetowe centrum
edukacyjno-oświatowe

w oSP Koniaków centrum
W ramach projektu „Internetowe Centra Edukacyjno- Oświatowe 

na wsi” współfinansowanego przez Unię Europejską, a realizowany 
przez Uniwersytet Białostocki w partnerstwie z Krajową Izbą Gospo-
darczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Com-
bidata sp. z.o.o. Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum 
otrzymała takie centrum. Wyposażone zostało w 5 stanowisk kompu-
terowych, laptop oraz projektor multimedialny.

Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecz-
nościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a 
zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy 
i organizowanie procesu edukacyjnego.

   Centra będą:
- udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające mate-

riały dydaktyczne
- organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość
- organizować kursy na odległość i egzaminy
- organizować szkolenia
- organizować okresowe seminaria.
Godziny otwarcia centrum : od poniedziałku do piątku od godzi-

ny 17.00 do godziny 21.00, w soboty i niedziele od godziny 12.00 do 
22.00 za wyjątkiem niektórych określonych w projekcie dni.

Zapraszamy młodzież i dorosłych z całej gminy Istebna do korzy-
stania z naszego centrum, które znajduje się w byłej świetlicy OSP 
na parterze obok wejścia głównego. Korzystanie z usług centrum jest 
bezpłatne. Zapraszamy! 

Renata Haratyk i Iwona Ligocka
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i n F o r M a c J e
D L a  r o L n i K ó W

to warto wiedzieć

- płatności obszarowe
w 2008 roku

Przez dwa najbliższe miesiące, od 15 marca do 15 maja 
rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności obsza-
rowych na rok 2008. Każdy, kto zrobi to po tym terminie działa 
przeciw własnej kieszeni, albowiem otrzyma mniej pieniędzy. 
Zgodnie bowiem z przepisami kwota płatności dla tych, którzy 
złożą wnioski po 15 maja, tzn. między 16 maja a 9 czerwca 2008 
roku, zostanie pomniejszona o 1 procent za każdy dzień zwłoki.

Warto zatem, dla własnego interesu, dotrzymać terminu i zło-
żyć wniosek do 15 maja. Tym bardziej, że w tym roku z uwagi 
na wprowadzenie nowych płatności, do rolników może trafić 
znacznie więcej pieniędzy.

Co nowego w płatnościach?

Po raz pierwszy w tym roku rolnicy mogą na jednym for-
mularzu wniosku ubiegać się o przyznanie nowych rodzajów 
płatności bezpośrednich. Dotyczy to oddzielnej płatności z tytułu 
owoców i warzyw (płatności do pomidorów) oraz przejściowych 
płatności z tytułu owoców miękkich.

Od 2008 r. wprowadzona została oddzielna płatność z tytułu 
owoców i warzyw (płatność do pomidorów). Płatność do pomi-
dorów przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyzna-
nia jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie 
tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/2007 (rok referen-
cyjny) dostarczył pomidory do przetworzenia, zgodnie ze świa-
dectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa.

Wprowadzone zostały także po raz pierwszy przejściowe 
płatności z tytułu owoców miękkich, przyznawane do powierzch-
ni uprawy truskawek i malin, objętej umową o przetwórstwo albo 
zobowiązaniem do realizacji dostawy.

Stawka przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich 
wynosi maksymalnie 400 euro/ha i składa się z pomocy wspól-
notowej (230 euro/ha) oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej 
(do 170 euro/ha).

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku, rolnikowi, który spełnia 
warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysłu-
gują także płatności uzupełniające do powierzchni określonych 
upraw podstawowych, położonych na działkach rolnych obję-
tych wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.

Płatności uzupełniające przysługują do powierzchni uprawy 
traw, uprawianych na trwałych użytkach zielonych przeznaczo-
nych na susz paszowy, położonych na działkach rolnych objętych 
wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Płatność 
przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze ob-
jęte umowami lub deklaracjami dostaw. Umowa dostawy musi 
być zawarta z zatwierdzonym przez Agencję Rynku Rolnego 
podmiotem skupującym zielonkę do produkcji suszu paszowego 
lub zatwierdzonym przedsiębiorstwem przetwórczym produku-
jącym susz paszowy. Również w 2008 roku rolnicy mogą ubie-
gać się o płatności uzupełniające do powierzchni uprawy roślin 
przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifi-
kowany, położonych na działkach rolnych objętych wnioskiem 
o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Płatność przysłu-

centruM KSztałcenia
na oDLegłoŚĆ

We WSi JaWorzYnKa
SzanSĄ na rozWiniĘcie

 i uzuPełnienie
KWaLiFiKacJi zaWoDoWYcH

Centrum Kształcenia Ustawicznego działające 
przy Filii Biblioteki w Jaworzynce pierwszy raz do 
powszechnego użytku zostało udostępnione 14 lute-
go 2008 roku. Sytuacja ta wynikła z faktu opóźnień 
ze strony firm, które odpowiedzialne były za dosta-
wę i instalację sprzętu. Ostatnia paczka ze sprzętem 
dostarczona została dnia 07.02.2008. Następnie cze-
kaliśmy na przedstawiciela firmy odpowiedzialnej za 
podłączenie sprzętu wraz z jego uruchomieniem. Ofi-
cjalnie wszystkie czynności adaptacyjne zakończyły 
się 13.02.2008 i zaraz następnego dnia pojawiły się 
pierwsze osoby, które skorzystały z internetu. Pla-
cówka cieszy się powszechnym uznaniem i akcepta-
cją. Oprócz dzieci i młodzieży z internetu korzystają 
osoby dorosłe, które zapisały się na oferowane kursy. 
Na dzień 31 marca w ewidencji odwiedzin zapisane 
są 624 osoby. Kursy i podjęcie edukacji wirtualnej 
zainicjowały 23 osoby. Największym zainteresowa-
niem cieszą się: arkusze kalkulacyjne, użytkowanie 
komputerów, podstawy technik informatycznych i ję-
zyki obce. Jedna z osób przystąpiła już do egzaminu 
w tej chwili oczekuje zaświadczenia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy 
Filii Biblioteki Publicznej w Jaworzynce wyposażone 
jest w 9 stanowisk komputerowych oraz sprzęt wraz z 
oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych. Można 
drogą internetową ukończyć kursy o różnorodnej tematy-
ce: m.in. Prawo zamówień publicznych, ochrony danych 
osobowych, asystent bankowości, kursy związane z księ-
gowością i pracą w administracji. Dostępne są także szko-
lenia z zakresu obsługi komputera, poza tym dwa kursy 
języka obcego. Dodatkowo kursy z przedmiotów, takich 
jak: język polski, matematyka, chemia, fizyka, geografia. 
biologia, historia. Kursy są całkowicie darmowe i kończą 
się egzaminem. W przypadku uzyskania pozytywnego 
wyniku egzaminu każdy kursant otrzyma certyfikat. Oso-
by korzystające z platformy eleamingowej mają możli-
wość zdobycia formalnego wykształcenia.

Szkolenia te adresowane są do wszystkich mieszkań-
ców Trójwsi, są one tak zbudowane, że czynią naukę 
efektywniejszą niezależnie od wieku i posiadanych umie-
jętności.

Centrum Kształcenia czynne jest codziennie do 
godzinny 18.00. Poza tym można również skorzystać 
z internetu w weekendy.

W przyszłości zamierzamy rozszerzyć działalność o 
wprowadzenie konkursów i szkoleń w oparciu o tech-
niki komputerowe.

Joanna Kohut
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guje, jeżeli uprawy roślin zostały objęte oceną polową, o której 
mowa w przepisach o nasiennictwie.

Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyzna-
nia jednolitej płatności obszarowej, przysługuje płatność uzupeł-
niająca do powierzchni uprawy chmielu, położonych na działkach 
rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności 
obszarowej oraz do powierzchni uprawy chmielu, do której przy-
znano mu płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmie-
lu za 2006 r., tzw. płatność niezwiązana z produkcją.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej nowości. 
Od 2008 r. zostały wprowadzone nowe wymagania dotyczące 
dobrej kultury rolnej. Dotyczy to rolników, którzy uprawiają 
zboża. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane 
na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

SiĘgaMY Po DotacJe
Rok 2007 to pierwszy rok funkcjonowania nowego bu-

dżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013. Składanie 
wniosków do programów unijnych stało się możliwe w prak-
tyce dopiero początkiem roku 2008, gdyż tyle zajęło Minister-
stwu Rozwoju Regionalnego i innym instytucjom wdrażają-
cym uzgodnienie programów, czego końcowym efektem jest 
ogłoszenie konkursów i naborów wniosków.

Do pierwszych ogłoszonych konkursów złożone przez Wójta 
Gminy Istebna zostały dwa projekty ubiegające się o dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej - etap II" to 
drugi etap przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków wraz 
z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca - etap I" 
realizowanego w latach 2005-2007, a współfinansowanego ze 
środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego.

3 marca br. do otwartego konkursu ogłoszonego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskie-
go Wójt Gminy złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 
85% na budowę kanalizacji sanitarnej na Andziołówce. Projekt 
ten realizowany będzie w ramach 3 zadań:

Zadanie l: przekroczenie rzeki Olzy;
Zadanie 2: budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku An-

dziołówka - część zachodnia;
Zadanie 3: budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku An-

dziołówka - część wschodnia.
Dofinansowanie inwestycji pozwoli na osiągnięcie następu-

jących produktów:
• 13,4 km sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami)
• 2 nowe przepompownie ścieków
• minimum 190 gospodarstw domowych podłączonych do 

kanalizacji
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6,32 mln zł brut-

to. W projekcie występują koszty niekwalifikowane, które nie 
mogą być refundowane ze środków unijnych: jest to podatek VAT 
oraz koszty przykanalików - przyłączy domowych liczonych od 
ostatniej studzienki w kanale głównym lub granicy działki (szcze-
góły określają wytyczne RPO). Koszty kwalifikowane stanowią 
wyłącznie wydatki netto bez przyłączy i wynoszą 4,35 mln zł. 
Kwota wnioskowana stanowi sumę 3,70 mln zł. Planowany har-
monogram realizacji uzależniony od procedury oceny i możliwo-
ści prefinansowania inwestycji obejmuje lata 2008-2010.

I n w e s t y c j e  g m I n n e
Wniosek został zarejestrowany i oczekuje na ocenę formalną, 

następnie ocenę merytoryczną. Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone najpóźniej do końca września br.

Łącznie z terenu Województwa Śląskiego gminy i powiaty 
złożyły 74 wnioski o wartości ogółem aż 975,5 mln zł. Kwota, o 
którą łącznie gminy się ubiegają wynosi 734,3 mln zł. Wielkość 
środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 
tylko 72 min 936 tyś. zł.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania projekt etapowo 
będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich.

Drugim projektem, tym razem w zakresie dróg jest „Przebu-
dowa dróg prowadzących do przejść granicznych w trudno 
dostępnych, górskich miejscowościach: Istebna Jasnowice, 
Bukovec, Hrćava. Etap l"

Wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej 2007-2013 Czechy - Polska Wójt Gminy złożyła w dniu 
14 marca w Ołomuńcu w Czechach w imieniu Gminy Istebna i 
Gminy Bukowiec, która jest czeskim partnerem projektu.

W ramach działania "Wzmacnianie dostępności komunika-
cyjnej" w zakresie modernizacji i budowy dróg lokalnych o 85 % 
dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie drogi o charakterze 
transgranicznym, a szansę dofinansowania mają w praktyce tylko 
drogi prowadzące bezpośrednio do przejść granicznych.

Projekt ze względów finansowych i organizacyjnych podzie-
lony został na 3 etapy: W etapie l określonym wnioskiem działa-
nia dotyczą przebudowy drogi gminnej o łącznej długości 5,6 km, 
w tym po polskiej stronie granicy 3,7 km w Jasnowicach (gdyż 
droga ta łączy się bezpośrednio z przejściem granicznym), a po 
czeskiej stronie granicy obejmuje przygotowanie dokumentacji 
technicznej na budowę chodnika (1,4 km) i przebudowę drogi do 
granicy (0,5 km).

Wartość zadania w Istebnej: 697 tyś. euro
Wartość zadania w Bukowcu: 47 tyś. euro
Łączna wartość projektu: 744 tyś. euro
Wnioskowana kwota: 633 tyś. euro
Planowany harmonogram realizacji: 2008-2009
Stan aktualny: wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formal-

ną, ocena merytoryczna w trakcie, decyzje zapadną początkiem 
lipca br. W pierwszym konkursie złożono 134 wnioski.

W trakcie przygotowania są kolejne projekty inwestycyjne, 
które zgłaszane będą do kolejnych konkursów. Informacje o stanie 
ich realizacji będą publikowane na bieżąco w „Naszej Trójwsi".

Opracował: W. Legierski

Szczegółowe zasady wypełniania wniosków zawarte zostały 
w instrukcji, którą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa rozesłała wraz z wnioskami do wszystkich dotychczaso-
wych beneficjentów dopłat.

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowe-
go wypełnienia wniosku, rolnicy mogą korzystać z informacji 
udzielanych przez pracowników Biur Powiatowych, Oddziałów 
Regionalnych ARiMR, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
i na bieżąco w funkcjonującej bezpłatnej infolinii pod numerem 
0 800 38 00 84.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
e-mail: info@arimr.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84
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Po PieniĄDze na Drogi
Wisła - Kubalonka - Istebna i przez wieś Istebna

Powiat Cieszyński prowadzi intensywne działania zmierza-
jące do jak najszybszego rozpoczęcia remontu drogi 942 Wi-
sła-Malinka-Salmopol oraz drogi 941 na odcinku Wisła - Isteb-
na. Pisma i wnioski z prośbą o zwiększenie dotacji celowej w 
trybie awaryjnym na remonty trafiły do Marszałka oraz Zarzą-
du Województwa Śląskiego. Na mocy porozumienia za letnie 
i zimowe utrzymanie  dróg  wojewódzkich odpowiada powiat. 
Jednak środki, które na ten cel przeznacza województwo są 
nieadekwatne do potrzeb. Jest to widoczne szczególnie w par-
tiach górskich gdzie zniszczenia nawierzchni po zimie są duże. 
Kilkukrotnie sprawdzałem jak ta sytuacja wygląda na trasie z 
Malinki do Szczyrku. Stan tej  drogi wymaga podjęcia natych-
miastowych działań. Liczę na to, że nasze starania zarówno w 
Zarządzie Województwa jak i poprzez Radnych Sejmikowych 
przyniosą pozytywne efekty i znajdą się  środki  na  ten  cel. 
-  podkreśla Starosta Cieszyński Czesław Gluza. Powiat czyni 
również starania aby jeszcze w tym roku udało się rozpocząć 
przebudowę drogi wojewódzkiej na Kubalonkę. Droga ta stano-
wi ważny element w sieci dróg na terenie powiatu cieszyńskiego i 
jej przebudowa jest oczekiwana zarówno przez władze  samorzą-
dowe, mieszkańców jak i turystów tak chętnie odwiedzających 
miejscowości górskie - dodaje Cz. Gluza. Podczas prowadzenia 
tej inwestycji ważną kwestią będzie zabezpieczenie w trakcie 
prac ciągłości komunikacji i wyznaczenie objazdów.

Tej sprawie sporo miejsca poświęcono podczas spotkania  
Rady Przewoźników Powiatu Cieszyńskiego. Zarówno staro-
sta jak i przedstawiciele firm transportowych liczą, że uda się 
stworzyć na czas remontu drogi na Kubalonkę odpowiednią 
sieć objazdów.

Tutaj należy działać wspólnie. Inwestor, nadleśnictwo i 
przewoźnicy będą musieli wypracować optymalny plan tak, 
aby możliwie jak najpełniej zaspokoić potrzeby komunikacyjne 
mieszkańców i turystów. Powiat także proponuje  pomoc w tych 
działaniach - podkreśla Członek Zarządu Powiatu Cieszyń-
skiego Paweł Brągiel. Choć przebudowa drogi na Kubalonce 
jest długo wyczekiwana przez samorządowców, mieszkańców i 
turystów pałeczka znów znajduje się po stronie województwa. 
My robimy wszystko co w naszej mocy, aby Katowice ruszyły z 
pracami jak najszybciej - dodaje P. Brągiel.

Podobnie duże oczekiwania społeczne są związane z pla-
nami przebudowy drogi powiatowej 2643 S przez wieś Isteb-
na. I tutaj zostały zakończone już prace projektowe. Zadanie 
to planuje się zgłosić do dofinansowania w Ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja. 
Warunkiem zgłoszenia będzie pozyskanie słowackiego partne-
ra. Jednak możliwość rozpoczęcia inwestycji będzie uzależnio-
na od tego czy powiatowi uda się pozyskać środki unijne na 
ten cel. Ograniczone środki powiatu bardzo zawężają nam pole 
manewru w sferze dróg. Mimo to musimy znaleźć dodatkowe 
pieniądze na ich remonty. Jesteśmy to winni mieszkańcom po-
wiatu i wypoczywającym tu turystom - podkreśla Cz. Gluza.

Z  ż y c i a  s z k ó ł
„PODAJMY SOBIE RĘCE”

  … to myśl przewodnia naszego spotkania, które od-
było się dnia 13.03.2008 roku w Szkole Podstawowej nr 
1 w Istebnej. Integracji dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej z dziećmi naszej szkoły sprzyjają coroczne wspólne 
spotkania, które dostarczają wszystkim wiele ciepłych 
wzruszeń, konfrontacji spostrzeżeń, uczą akceptacji i to-
lerancji.

Organizatorami tegorocznego spotkania były nauczy-
cielki SP nr 1 w Istebnej tj. Maria Zawada, Katarzyna 
Juroszek, Renata Gorzołka. 

Dyrektor SP1 Danuta Konarzewska rozpoczęła uro-
czystość miłym przywitaniem dzieci, rodziców oraz or-
ganizatorów.

W programie naszego spotkania było oglądanie przed-
stawienia Pt. „Baśń o dwunastu miesiącach”, zabawy in-
tegracyjne ze śpiewem, praca plastyczna. Jedną z głów-
nych atrakcji było zaprezentowanie swoich umiejętności 
przez dzieci niepełnosprawne które bardzo chętnie sa-
modzielnie prezentowały swoje umiejętności, aktywnie 
uczestniczyły w zabawach.

Jednym z głównych zadań naszej uroczystości było 
pozyskanie sponsorów, dzięki którym dzieci otrzymały 
świąteczne prezenty.

  Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować:
- Renata i Eugeniusz Kawulok - pizzeria VERONA 
- Andrzej, Stanisław Kawulok, Walerian Zawada
  TARTACZNICTWO 
- Stanisław i Marek Matuszny - FHU BESKIDEK
- Teresa Kamińska - MARKET REMA
- Franciszek Kawulok - PIEKARNIA ISTEBNA 
- Małgorzata i Zbigniew Kawulok
  PIEKARNIA KONIAKÓW
- Agnieszka i Józef Waszut
  HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ISTEBNA

Podziękowanie składamy również:
Teresie Łaszewskiej - Sekretarzowi Gminy Istebna
Bronisławie Juroszek - Dyrektorowi Gminnego Zespo-

łu do spraw Oświaty, którzy  uprzyjemnili nasze spotkanie 
swoją obecnością.

Tegoroczne spotkanie przyniosło wiele powodów do 
zadowolenia i dumy. 

Rodzice dziękowali za zorganizowanie spotkania, 
chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami. 
Udział w zabawach plastycznych i ruchowych sprawił 
im wiele radości. Występy dostarczyły zarówno rodzi-
com jak i dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i miłych 
wzruszeń oraz były okazją do zintegrowania dwóch śro-
dowisk.

Napisała: Renata Gorzołka
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Szkolny Konkurs Wiedzy
o Patronie szkoły

Mija już 39 lat od chwili, gdy Szkoła Podstawowa nr 1 w Ko-
niakowie przyjęła imię Stanisława Wyspiańskiego i od tego czasu 
jest on patronem naszej szkoły.

Uroczystość nadania imienia ST. Wyspiańskiego odbyła się 
w 1969 roku w setną rocznicę jego urodzin. 27 lat temu szkoła 
nasza otrzymała sztandar.

Od tego czasu co roku odbywa się w naszej szkole Dzień Pa-
trona Szkoły, który jest połączony ze szkolnym Konkursem Wie-
dzy o Stanisławie Wyspiańskim.

Kto to był Stanisław Wyspiański?
Stanisław Wyspiański urodził się, mieszkał i umarł w Kra-

kowie. Był synem rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego. Kształ-
cił się w krakowskim Gimnazjum św. Anny. Już w wieku 17 lat 
rozpoczął twórczość literacką. Studiował także w Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki, a rów-
nocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował historię oraz 
historię sztuki i literatury.  Studiował także za granicą. Odwiedził 

Z  ż y c i a  s z k ó ł

wiele krajów i po powrocie osiadł na stałe w Krakowie, gdzie 
umarł w 1907r. 

Był dramatopisarzem, poetą i malarzem. Jego najbardziej zna-
ne utwory to: dramaty ”Warszawianka”, „Wesele”, „Wyzwolenie”, 
„Noc Listopadowa”, „Zygmunt August”, „Akropolis”. Niektórzy 
uważają go za czwartego wieszcza narodowego ( po Mickiewiczu, 
Słowackim i Krasickim)

Lubił malować, szczególnie dzieci, kwiaty, portrety, malował 
także witraże do kościołów. Jego ulubioną techniką był pastel.

Jak z powyższego wynika, jest to artysta znany, ciekawy, o 
bogatej twórczości artystycznej i dlatego organizatorzy szkolnego 
konkursu wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim mogą organizować 
różne formy konkursów.

     W tym roku konkurs odbył się w trzech grupach  klasy I – 
III, klasy IV – V, klasy VI. 

Uczniowie odpowiadali na wylosowane  pytania  za wybraną 
ilość punktów w dwóch etapach.

Oto wyniki finału:
Klasy I –III 
1 m. Macoszek Barbara   kl. IIIa
2 m. Katarzyna Greń     kl. II a
3 m. Izabela Juroszek    kl. III a
4 m. Paweł Gwardiak      kl. III b
5 m. Paweł Golik           kl. II b
6 m.  Błażej Matuszny    kl. II a

Klasy IV- V
1 m. Stańko Michał   kl. IV a
2 m. Suszka Ondrasz    kl. IV a
3 m.  Kacper Legierski    kl. IV b

Klasy VI
1 m. Paulina Skurzok    kl. VI b
2 m. Agnieszka Pawlusińska   kl. VI a 

Zwycięzcy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez 
Spółdzielnię Ucz. „Przyszłość”, działającą w SP 1 w Koniakowie 
Centrum.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: mgr Renata Haratyk, 
p. Anna Stańko, mgr Katarzyna Legierska, mgr Barbara Zowada
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K r o n i K a   P o L i c Y J n a

1. W dniu 12 marca 2008 roku na Kubalonce skradziony 
został telefon komórkowy marki SAGEM MY 20 X na szkodę 
mieszkańca Czechowic - Dziedzic.

2. W dniu 17 marca 2008 roku na Kubalonce, 15-to letni 
mieszkaniec Jaworzna, używając przemocy fizycznej dopro-
wadził do stanu bezbronności mieszkańca miejscowości Par-
szowice /także osoby nieletniej, i zabrał mu baton czekolado-
wy. W trakcie dalszych czynności ustalono, że ten sam nieletni 
dwa dni wcześniej uderzył metalowym kastetem mieszkańca 
Wisły powodując u niego powstanie obrażeń ciała, a następnie 
przedmiot, który posłużył mu do popełnienia czynu karalnego 
wyrzucił.

3. W dniu 16 marca 2008 roku na Krężelce zatrzymano 
mieszkańca Koniakowa, który kierował samochodem osobo-
wym marki Volkswagen Golf znajdując się przy tym w stanie 
nietrzeźwości.

4. W dniu 29 marca 2008 roku na Beskidzie zatrzymano 
znajdującego się w stanie nietrzeźwości mieszkańca Koniako-
wa, który kierując samochodem marki Ford Fiesta spowodo-
wał powstanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w ten sposób, iż wjechał w jedną z posesji.

5. W okresie pomiędzy 2 stycznia 2008 roku a 30 marca 
2008 roku na Połomiu nieznany sprawca po uprzednim wybi-
ciu szyby wszedł do środka budynku, gdzie dokonał zniszcze-
nia pomieszczeń mieszkalnych oraz wyposażenia domu działa-
jąc na szkodę mieszkańca Koniakowa.

6. Komisariat Policji w Wiśle pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Cieszynie zakończył dochodzenie przeciwko kil-
kuosobowej grupie młodych mężczyzn z terenu Istebnej, któ-
rzy w okresie pomiędzy lutym 2007 roku a zimą 2008 roku na 
terenie Istebnej oraz miejscowości powiatu żywieckiego dopu-
ścili się szeregu kradzieży i kradzieży z włamaniem do obiek-
tów w budowie, magazynów oraz samochodów. Przedmiotem 
przestępstwa były najczęściej elektronarzędzia, radia samocho-
dowe oraz olej napędowy. Znaczna część skradzionych przed-
miotów, jak również sam olej napędowy były następnie sprze-
dawane innym osobom. Łącznie w dochodzeniu przedstawiono 
kilkadziesiąt zarzutów 9 osobom.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok

Powiatowy turniej Wiedzy
Pożarniczej

W dniu 30.03.2008 r. w Puńcowie odbył się Powiatowy 
Turniej Wiedzy Pożarniczej młodzieży w grupach szko-
ły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Z 
gminy Istebna brało udział 5 uczniów.

Szkoła Podstawowa:
Szymon Legierski, Gluza Aleksander
Gimnazjum:
Dawid Legierski, Wojciech Legierski
Szkoły ponadgimnazjalne:
Agnieszka Kukuczka
Spośród naszych uczestników do Turnieju Wojewódz-

kiego w Siewierzu zakwalifikował się Dawid Legierski. 
Gratulujemy!

dh Renata Haratyk
Sekr. ZG ZOSP w Istebnej

Gminne eliminacje
ogólnopolskiego Konkursu

Plastycznego
W dniu 28 lutego br. rozstrzygnięto gminne eliminacje, 

ogłoszonego przez Komendę Główną Straży Pożarnej Kon-
kursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „112 
w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”.

Konkurs był skierowany do uczniów (szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz świetlic) w wieku od 6-16 lat.

Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży w za-
kresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowa-
nia wszelkiego rodzaju zagrożeń a jego zadaniem - wybiera-
nie skutecznych sposobów reakcji w czasie tych zagrożeń (na 
drodze, w domu itp.).

Na konkurs wpłynęły 64 prace (ale tylko w dwóch grupach 
wiekowych)

Zgodnie z regulaminem konkursu, do eliminacji powiato-
wych zakwalifikowano po 3 prace w każdej grupie wiekowej.

GRUPA WIEKOWA I (6-8 LAT)

1. Jaroszyński Paweł
2. Jałowiczor Kuba
3. Woźniczka Radek

GRUPA WIEKOWA II (9-12 LAT)

1. Cieciura Daria
2. Suszka Ondrasz
3. Wieczorek Karolina

Wszyscy młodzi artyści są uczniami Szkółki Malarskiej 
Iwony Konarzewskiej pod patronatem Nadleśnictwa Wisła w 
Istebnej.
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inForMacJe
DLa roDzicóW
Współczesne postrzeganie zjawiska narkomanii różni się 

od tego sprzed 10 lat. Coraz rzadziej możemy spotkać brudne-
go, nieprzytomnego narkomana ze strzykawką w ręku. Ale czy 
to oznacza, że problem znika?

Obecnie 20% gimnazjalistów przyznaje się do ekspery-
mentów z marihuaną lub amfetaminą!!! 

W pierwszej klasie liceum jest to 22% uczniów!!! Narkoty-
ki są powszechne wśród młodzieży! Młodzi ludzie XXI wieku 
nie używają strzykawek, palą marihuanę, haszysz w skrętach, 
fajkach lub lufkach, wciągają amfetaminę, kokainę nosem lub 
piją wymieszaną z colą, napojami energetyzującymi lub alko-
holem. Sobotnia dyskoteka często nie odbędzie się bez alkoho-
lu, trawki czy amfetaminy. Dzisiejszy narkoman chodzi czysto 
ubrany, „nie zatacza się” i jest „tylko” uzależniony psychicz-
nie. Na czym zatem polega problem?

Picie alkoholu lub branie narkotyków przed, albo w trakcie 
dojrzewania blokuje normalny rozwój fizyczny i psychiczny. 
Dziecko nie rozwinie się tak, jakby mogło. Będzie mniejsze, 
słabsze, częściej chorujące. Jego psychika będzie gorzej funk-
cjonować, będzie agresywne, wybuchowe, często nieprzewi-
dywalne, histeryczne. Będzie wywoływać kłótnie w rodzinie, 
manipulować (buntować jedno z rodziców przeciw drugiemu), 
kłamać, okradać i powoli acz systematycznie rozbijać więzi ro-
dzinne. Młodzież uzależnia się znacznie szybciej niż dorośli.

Uzależnienie się przed 18 rokiem życia daje nastolatko-
wi 50% szans na dotrwanie do 30 roku życia!!! Konsekwen-
cje przyjmowania używek następują powoli, lecz nieuchronnie. 
Alkohol i narkotyki zawsze wystawiają rachunek, który naj-
częściej płaci cała rodzina. To nie dzieje się jednego dnia, lecz 
powoli, systematycznie i niezauważalnie (dla uzależnionego 
nastolatka). Efekty to: brak wykształcenia, pracy, rodziny, kło-
poty z prawem, prostytucja, samotność, choroby i ból. Można 
tego uniknąć, nie oznacza to, że wasze dziecko jest skazane na 
pójście drogą uzależnienia, wystarczy trochę wiedzy, czujności 
i zainteresowania.

SPECYFIKA CZASU DOJRZEWANIA

Starając się zrozumieć nasze dzieci musimy uświadomić 
sobie, że czas dojrzewania jest specyficznym czasem w życiu 
człowieka i rządzi się swoimi prawami. Gdy wspominamy go 
jako dorośli często pamiętamy najlepsze chwile, myślimy o do-
brej zabawie, przyjaciołach, braku obowiązków. Przy głębszej 
refleksji przypominamy sobie jednak różnego rodzaju kłopoty 
czy wręcz małe tragedie, czasami kwitujemy to stwierdzeniem: 
„ale człowiek kiedyś był głupi”!

Z pewnością trzeba tutaj wskazać, że młody człowiek jest 
poniekąd „zawieszony” pomiędzy dzieciństwem a dorosłością  
- chce się zachowywać jak dorosły, ale przecież ciągle pozosta-
je dzieckiem. Do około 10 – 11 roku życia cały świat dziecka 
to rodzina. Rodzice są najważniejsi i to od nich czerpie ono 
wiedzę i zasady. Należy dodać, że dziecko akceptuje rodziców, 
to, co mu przekazują w sposób bezwarunkowy i bezkrytyczny. 

W wieku dorastania rodzice stopniowo tracą na znaczeniu na 
rzecz grupy rówieśniczej, czyli kolegów i koleżanek. Dzieci 
często zaczynają  postrzegać ich w sposób nadmiernie krytycz-
ny. Rówieśnicy i ich poglądy na różne tematy stają się najważ-
niejsze dla nastolatka. Ich opinie wpływają na to, co myśli o 
sobie. Nastolatek uważa się za atrakcyjnego i ciekawego, je-
śli tak postrzega go grupa. Podobnie, bezkrytycznie opinię na 
swój temat przyjmują osoby uznawane przez rówieśników za 
nudne, mało atrakcyjne, często określane jako „maminsynki” 
czy „ciamajdy”.

Dlatego właśnie bycie akceptowanym i popularnym w 
grupie jest chyba najważniejsze dla nastolatka. Jest on w sta-
nie zrobić naprawdę dużo, żeby być w pełni akceptowanym. 
Można to zauważyć obserwując strój i fryzury współczesnej 
młodzieży – zwykle w danej grupie znajomych wszyscy wy-
glądają podobnie. Ta chęć nieodróżniania się, bycia takim, jak 
wszyscy, może mieć niestety również negatywne skutki. Gdy w 
danej grupie pojawia się alkohol, narkotyki – nastolatek może 
zacząć ich używać tylko po to, by nie odstawać od innych.

Charakterystyczną cechą wieku dojrzewania są również 
skrajne emocje, co może objawiać się np. naprzemiennymi 
wybuchami szczęścia i wielkimi dramatami. Należy pamiętać, 
że u nastolatków hormony odpowiedzialne za to, jak się czują, 
pracują inaczej niż u dorosłych, można powiedzieć, że panuje 
tam straszny chaos! Dlatego też drobna rzecz może być dla na-
szego dziecka powodem do płaczu lub wściekłości, dodatkowo 
stany takie mogą utrzymywać się znacznie dłużej, niż u osoby 
dojrzałej.

JAK TO SIę NIEWINNIE ZACZYNA?

W naszym społeczeństwie funkcjonują różne szkodliwe 
mity dotyczące picia alkoholu oraz brania narkotyków, które 
sprawiają, że bagatelizujemy zagrożenie lub nawet sami nie-
świadomie popychamy nasze dzieci w sidła nałogu. Do najpo-
pularniejszych mitów należą:

Mity dotyczące alkoholu
*Alkohol pobudza apetyt, ułatwia trawienie, rozgrzewa.
*Alkohol jest dobrym środkiem na przeziębienie.
*Piwo, wino i szampan to nie alkohol.
*Alkohol to problem ludzi prostych bez silnej woli.
*Lepiej niech młody wypije w domu, niż na ulicy.
*Lepszy alkohol niż narkotyki

My, jako rodzice, stanowimy dla naszych dzieci wzór. Z 
naszego codziennego zachowania czerpią dla siebie przykład 
i dlatego powinniśmy kształtować je nie tylko słowem, lecz 
przede wszystkim swym postępowaniem. Uleganie mitom jest 
bardzo szkodliwe. Jeśli uważamy, że alkohol pobudza apetyt, 
rozgrzewa i jest dobrym środkiem na przeziębienie, to weźmy 
pod uwagę fakt, że takie podejście może stanowić zachętę dla 
naszego dziecka. Skoro my nie widzimy problemu, to dlaczego 
ma go widzieć ono? Tolerancyjny stosunek rodziców do uży-
wek stanowi jeden z czynników zwiększających prawdopodo-
bieństwo zainteresowania się dziecka alkoholem czy narkoty-
kami. Częste jest też pozwalanie dziecku na picie szampana, 

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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Informacje turystyczne

piwa czy wina przy różnych okazjach – Sylwester, urodziny 
itp. Tymczasem nie jest to nic innego, jak inicjacja alkoholo-
wa – pierwszy krok. Możemy zatem uświadamiać dziecko, że 
alkohol to nic dobrego, ale jeśli już czegoś posmakowało, to 
będzie chciało więcej, a nic tak dobrze nie smakuje, jak „za-
kazany owoc”. Kolejnymi groźnymi mitami są: „lepiej niech 
pije w domu” i „lepiej niech wypije niż ćpa”. To przekonanie 
jest niestety dość powszechne. Pierwszy przypadek – „picie 
w domu” – jest przykładem zachowania modelującego dalsze 
życie naszego dziecka w negatywny sposób – dom-alkohol, 
alkohol-dom. Nie mamy żadnej gwarancji, że poza domem 
młody człowiek nie będzie pić. Dla procesu uzależnienia nie 
ma znaczenia, gdzie się pije, ważne, że się pije, a alkohol to 
dla naszego organizmu trucizna. Drugi mit jest tylko poboż-
nym życzeniem – „lepiej niech będzie alkoholikiem niż narko-
manem”. Przy powszechności narkotyków to właśnie alkohol 
jest tym czynnikiem, pod wpływem, którego młodzież sięga 
po raz pierwszy po trawkę, amfetaminę czy LSD. Po alkoho-
lu puszczają wszelkie hamulce, ograniczona jest świadomość.  
Alkohol nie uchroni nastolatków przed narkotykami, gdyż jest 
równie szkodliwy i niebezpieczny. Ponadto, jak wynika z ba-
dań, dzieci, które mają kontakt z alkoholem znacznie częściej 
sięgają po narkotyki.

Przedruk: Profilaktyka uzależnień 
Wydawnictwo PROJEKT-KOM Sosnowiec 

II MIęDZYNARODOWE
TARGI TURYSTYCZNE
Silesia Tour w Katowicach

W dniach 14-16 marca 2008 roku gminy Beskidzkiej 5, 
czyli Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła wystawiały 
się na wspólnym stoisku podczas II Międzynarodowych 
Targów Turystycznych Silesia Tour w katowickim Spodku.

Przez trzy dni pracownicy działów promocji poszczegól-
nych gmin wraz z kapelą „Wałasi" przedstawiali bogatą ofertę 
turystyczno-kulturalną mikroregionu Beskidzkiej 5.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oferta agrotu-
rystyczna, SPA i turystyka rowerowa.

II Międzynarodowe Targi Turystyczne SILESIA TOUR 
2008 to jedna z najważniejszych imprez turystycznych w Pol-
sce. Zlokalizowana w samym sercu Śląska, skupia turystyczne 
oferty wystawców z całego świata i jest wspaniałą okazją do 
nawiązania licznych kontaktów pomiędzy Polską a zagranicą.

Po pierwszej edycji w 2007 roku, która pozwoliła odkryć 
na nowo ogromny potencjał turystyczny drzemiący na Śląsku 
- liczni odwiedzający wyrażali zadowolenie z tradycji wysta-
wienniczej w naszym regionie. W tegorocznych targach uczest-
niczyło ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy. Gwarancją 
sukcesu dla firm uczestniczących w tej imprezie jest potencjał 
nabywczy, jaki niesie ze sobą liczba 6 milionów mieszkańców 
aglomeracji Śląska oraz sama lokalizacja targów w najbardziej 
charakterystycznym i rozpoznawalnym budynku na południu 
Polski, jakim jest SPODEK w Katowicach.

Kolejne targi to warszawskie „Lato" w dniach 18-20 kwiet-
nia. Zapraszamy!!!

oprac. A. Legierska

abc - Słownik ekologiczny
SZYSZKA - spotykane u roślin nagonasiennych sku-

pienie sporofili, czyli liści zarodnionośnych. Szyszka może 
być prosta (sporofile osadzone na osi) lub złożona (sporo-
file wyrastają na odgałęzieniach odchodzących od osi). Na 
szyszki męskie składają się osadzone na osi mikrosporofile, 
bez żadnych dodatkowych struktur podporowych, są to za-
tem szyszki proste. Można szyszkę męską określić mianem 
kwiatu, jako że mikrosporofile to właściwie pręciki ułożone 
spiralnie wokół osi szyszki. Szyszka żeńska to zazwyczaj 
szyszka złożona: na osi osadzone są łuski nasienne z zaląż-
kami i twarde łuski wspierające.

ŚCIANA KOMÓRKOWA - martwy składnik komórki, 
otoczka komórki o funkcji ochronnej i szkieletowej. Ścia-
na komórkowa występuje u roślin, grzybów, bakterii i nie-
których profistów. U każdej z tych grup jest zbudowana z 
innych substancji, np. u grzybów jest to chityna, a u roślin 
celuloza i jej pochodne (hemiceluloza i pektyna) oraz ligni-
na, natomiast u bakterii podstawowym składnikiem jest mu-
reina. Ściana komórkowa leży na zewnątrz błony komórko-
wej. W tkankach ściany komórkowe sąsiadujących ze sobą 
komórek są zlepione pektynową substancją tworzącą blasz-
kę środkową. Między komórkami istnieją wąskie połączenia 
w postaci plasmodesm - wąskich pasm cytoplazmy przeni-
kających ściany i zawierających fragmenty retikulum endo-
plazmatycznego. Młode komórki roślin otoczone są ścianą 
pierwotną, której strukturę wewnętrzną stanowią ułożone w 
sposób nieuporządkowany łańcuchy celulozowe wypełnione 
hemicelulozą i pektyną. W starszych komórkach obserwu-
je się również ścianę wtórną - powstającą po wewnętrznej 
stronie ściany pierwotnej, zwykle grubszą i bardziej wytrzy-
małą niż pierwotna o uporządkowanej budowie szkieletu ce-
lulozowego, również wypełnionego hemicelulozą i pektyną. 
Ulega ona inkrustacji (węglan wapnia, krzemionka lub li-
gnina) i adkrustacji (kutyna, suberyna, woski).

Macierzonka

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Istebnej ogłasza, że w dniu  23 kwietnia 2008 r. o 
godz. 17-tej w Strażnicy OSP Istebna Centrum (II piętro) 
odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne utworzenia 
grupy AA (Anonimowych Alkoholików) w Istebnej.
Podstawowym celem takiej grupy jest trwać w trzeźwości i 
pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. W spotkaniu 
tym uczestniczyć będzie grupa AA z Ustronia i członkowie 
Stowarzyszenia „Rodzina z Ustronia” oraz terapeuta pan 
Marek Cieślar.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych,  dla których jedynym pragnieniem jest zaprzesta-
nie picia.

 Przewodnicząca  Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej

Barbara  Gątarek
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WIOSENNE ROŚLINY
Wiosna w górach następuje późno, lecz zwykle zaczyna się 

nagle, zależnie od pogody na początku, częściej pod koniec 
marca. Gdy ciepły halny wiatr stopi pokrywę śniegową i wio-
senny deszcz spłucze resztki śniegu, zaczyna się budzić życie 
roślinne. Pączki na drzewach i krzewach kwitnących przed roz-
winięciem liści otwierają się niemal na oczach, a jednocześnie 
wysuwają się spod ziemi kwiatowe pędy wczesnowiosennych 
bylin, kwitnących także przed rozwinięciem liści na nagiej 
jeszcze ziemi.

Z roślin zielnych zakwitają różne wczesnowiosenne rośliny 
leśne, występujące i na niżu. Zaczyna kwitnąć w marcu śle-
dziennica skrętolistna, podbiał, miodunka.

Z nagiej gliniastej gleby na ociekających wodą stokach, 
przy drogach, wśród kamienistych rozlewisk górskich potoków 
zakwitają białawe grona lepiężnika białego, najbardziej cha-
rakterystycznej rośliny przedwiośnia Beskidów. W podobnych 
miejscach rośnie podobny do lepiężnika białego – lepiężnik ró-
żowy. Łodyga tej rośliny wyrasta wiosną przed rozwojem liści 
i podczas kwitnienia osiąga wysokość do 30 cm. Obecność le-
piężnika świadczy o glebie zasobnej w wapń. Dawniej roślina 
ta stosowana była jako środek leczniczy i przeciwko dżumie.

Tekst i foto: Jarosław Gil 

Panu Henrykowi z żoną i najbliższym
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci córki
Ś.p. Barbary Małyjurek

składają Wójt Gminy i pracownicy GOK w Istebnej
Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie

Odszedł od nas
Z żalem przyjęliśmy wiadomość, 

że odszedł od nas po ciężkiej cho-
robie nasz kolega i współpracownik 
PAWEŁ WASZUT.

Urodzony 18 czerwca 1950 r., 
zmarł 24 marca 2008 r. Pracował w 
Urzędzie Gminy w Istebnej od 1989 
roku jako inspektor w Referacie Usług 

Komunalnych. Był dobrym kolegą i rzetelnym, uczciwym 
pracownikiem.

Tekst  odczytany nad mogiłą: 
Drogi Pawle!
Każde pożegnanie a szczególnie to ostatnie
skłania do zadumy i refleksji.
Zapamiętamy Cię jako dobrego kolegę,
Uśmiechniętego, serdecznego i pełnego energii.
Dziękujemy Ci za wspólną długoletnią pracę
w Urzędzie Gminy, Za solidność,
pracowitość i życzliwość.
Rozumiemy ból Twojej rodziny i wielu z nas,
Łączymy się z Wami w tej smutnej chwili.
Drogi Kolego Pawle, spoczywaj w pokoju.

                                             Wójt Gminy 
               i współpracownicy Urzędu Gminy w Istebnej 
                                  oraz Zespół Redakcyjny

Wyrazy podziękowania Pani Wójt Danucie Ra-
bin, kolegom i koleżankom z Urzędu Gminy, a także 
przyjaciołom i pracownikom służby zdrowia za okaza-
ną  przyjaźń i wsparcie, szczególnie w czasie choroby 
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu zmarłego męża 
Pawła Waszuta

    składa Żona z dziećmi

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie
za okazane współczucie, wspólną modlitwę,

złożone wieńce i kwiaty
oraz liczny udział w pogrzebie

naszego kochanego Syna, Brata, Szwagra i Wujka

	 	 				Ś.p.	Jacka	Sikory

wszystkim, a szczególnie ks. Bogusławowi Golarzowi,

Zespołowi Regionalnemu „Istebna”, kapelom,

rodzinie, koleżankom i kolegom, delegacjom i sąsiadom

    Rodzice
    i bracia z rodziną

Serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

Ś.p. Jacka Sikory

rodzicom, braciom i całej rodzinie

składają 
Zespół Regionalny „Istebna” 

i Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci
Ś.p. Marii Kukuczka

całej rodzinie
składają 

Zespół Regionalny „Istebna” 
i Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
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Ocalmy od zapomnienia
      Jedna z najstraszniejszych nędz
      Ludzkie zapomnienie 

              Juliusz Słowacki 
Nigdy nie zawiódł.
o Jacku Sikorze nazywanym Gróń słów kilka 
W chłodny marcowy dzień klepsydra na lipowym drzewie istebniańskiego parku oznajmia pogrzeb 

młodego Jacka Sikory z Istebnej – Kubalonki. Miał 30 lat. Czytając ją od razu w oczach pojawiła się łza i 
odwieczne pytanie, dlaczego?

Młody, energiczny człowiek, pełen swoich planów i życiowych pasji odchodzi.
Jego znajomi, krewni, przyjaciele udają się do tutejszego kościoła pw. Dobrego Pasterza na ostatnie 

pożegnanie z Jackiem Sikorą. Pogrzeb niewielkiego wzrostu szczupłej postury młodego górala z Kubalon-
ki – osiedla. Młodzi członkowie zespołu regionalnego Istebna z Istebnej wnoszą trumnę zmarłego kolegi 
do istebniańskiej świątyni. Ubrani w brucliki, nogawice kyrpce nadają uroczystości pogrzebowej dodatko-
wo uroczysty wymiar. Kościół wypełniony po brzegi, pełne pawłacze. Umiera zwykły człowiek, a jednak 
niezwykły, bo dobry. I za tę dobroć, którą rozdawał innym wszyscy przyszli mu podziękować. Podczas 
nabożeństwa muzykanci, członkowie zespołów regionalnych śpiewają dla Jacka po raz ostatni….

Dybyś ty szie gróniczku               Aspóń kapkym zniżił ……..
A kiedy w ostatniej zwrotce zaśpiewano
Żie naszie żywobici                     Liczióne je na chwile
Wyraźnie czujemy wilgotność w naszych oczach,  w wielu z nas rodzi się refleksja o przemijaniu. 
W jego chwili życia na ziemi najważniejsze miejsce zajmował regionalny zespół Istebna z Istebnej 

z którym związany był przez prawie 12 lat . Z nim popularyzował najpiękniejsze wartości tradycji isteb-
niańskiego zakątka. Z zespołem podróżował i zwiedzał różne zakątki Polski, Europy. Nigdy mu się nie 
ciónżało. Gotowy wyoblykany jechoł tam kany i zespół.

Było to może 12 lat temu, kiedy pierwszy raz zjawił się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Isteb-
nej na próbie istebniańskiego zespołu. Kierownikiem zespołu była wtedy Elżbieta Legierska-Niewiadomska. Pani Elżbieta zapytana o swoje 
wspomnienie dzieli się swoją refleksją: przyszedł do zespołu ze swoją ładną młodą koleżanką Anetką Gunią, i z nią przez wiele lat tworzył parę 
taneczną w zespole. Był członkiem zespołu bardzo punktualnym, pilnym i obowiązkowym. Uczył się bardzo pilnie wszystkich tańców, a kiedy 
już po latach roztańczył się, to należał do grona znakomitych tancerzy tego zespołu. 

Nowym kierownikiem zespołu był Michał Zowada, który wspomina: dlo mnie Jacek był niejyny kamratem, pomału był jako brat. Był 
wdycki pyrszi na próbach zespołu. Zawsze punktualny. Zespół był dlo niego całym światem. Jacek też wdycki pomógł nóm w polu przi sianach, 
przy zbożu, był tak jakoby nasz tu z Leszczyny. Tu z Leszczyny pochodzi jego mama a tatym mioł z Olecek. Po robocie przychodził na placki, 
poleśniki, sztuchanki, był s nami na ogniskach. 

Jacek z zawodu był piekorzym i tak my się kamracili i jo go do zespołu przykludził, a potym my uznali, że musi mieć jakiś przydomek, dali 
my mu nasze miano Gróń.Tak szie mi zdo, że mu to przeca pasowało. 

Pamiętam jak byliśmy na koncertach z Zespołem „Istebna” w Anglii i Szkocji. Był bardzo dumny, gdy ubierał góralski strój. Jo by mógł w 
brucliku każdy dziyń chodzić. Pani Małgosiu zawiążecie mi splatkym pod karkym,

Dycz ja, dowej tyn kark          Prowda to żie mi je pieknie w brucliku?         Prowda. 
Zespół regionalny, polki, owięzioki kołomyjki, wyjazdy festiwale, dla tego górala Kubalonki-osiedla były wszystkim. 
Tę cechę zauważył również jego kolega z zespołu a obecnie jego kierownik Tadeusz Papierzyński.
Dla mnie Jacek był tą osobą, która z niesamowitym zaangażowaniem włączyła się w pracę zespołu. Nie lubił byle jakości. Drażniło go 

lekceważące podchodzenie do prób, występów, niepunktualność. Sam tego doświadczyłem w początkowym okresie mojej obecności w zespo-
le. Dopiero dziś widzę jak wiele mi wtedy pomógł. Zresztą na Jacka zawsze można było liczyć. On zawsze miał dla Zespołu czas.. Zazwyczaj 
ubrany w strój czekał na przystanku na Kubalonce-Osiedlu. Dziś, kiedy tamtędy przejeżdżam, patrzę, czy aby nie czeka…na nasz autobus z 
rozśpiewanym zespołem…..

Do wspomnień dołącza się też refleksja Kasi Kiereś. Uważam, że Jacek był bardzo koleżeński, nie widział naszych wad, zawsze próbował 
pomóc przy rozwiązywaniu naszych młodzieńczych problemów, dobrze doradzić, a przede wszystkim zawsze potrafił słuchać drugiego czło-
wieka, to było bardzo cenne. Był człowiekiem dobrym, bardzo otwartym na świat, lubił świat góralskiego tańcowania, w którym żył, szkoda 
tylko, że tak krótko. Miał swoje wybrane tancerki. Tańcował z Anetką Gunia, potem z Anią Bąbik a ostatnio z Łucją Dusek.

Ta ostatnia partnerka Łucja, jego tanecznecznica zawsze podkreślała, że jest świetnym tancerzym. A nawet jak przychodziły takie dni, że 
nie zawsze wszystko wychodziło, to potrafił znaleźć rozsądne wyjście. 

Jackowi można było powierzyć wykonanie każdego przedsięwzięcia. Nigdy nie zawiódł. Słowa te to prawdziwe motto przewodnie wszyst-
kich wspomnień. Nigdy nie zawiódł! Tak go wspominają wszyscy członkowie zespołu. 

To znaczy, że miał szacunek dla drugiego człowieka, dla jego czasu, pracy, miał dobre serce, którym chętnie się dzielił. 
Pozostawił pustkę w rodzinnym domu, ale  chyba to najważniejsze puste miejsce zostało w istebniańskim zespole.

Małgorzata Kiereś

Ps. Zmarła najstarsza członkini Zespołu 
„Istebna” Maria Kukuczka - o Niej napisze-
my innym razem. M.K.

Sprostowanie
W artykule z cyklu „Ocalmy od zapomnienia” pt. Józef Siko-

ra - istebniański nauczyciel w nr 3 z marca 2008 roku pominięty 
został podpis jego autorki - p. Małgorzaty Kiereś, za co przepra-
szamy autorkę i czytelników.                    Zespół Redakcyjny
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W dniu 31 marca GOK Istebna
zorganizował

iV Konkurs gwarowy
„Naszióm rzeczióm”
Celem konkursu jest upowszechnianie i 

podkreślenie wartości i specyfiki gwary mieszkańców Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa. 

W konkursie wzięły udział 23 osoby – dzieci i młodzież ze 
szkół: nr 1 w Istebnej, nr 1 w Jaworzynce, nr 2 w Jaworzynce 
– Zapasiekach, Gimnazjum w Istebnej i OPP w Koniakowie. 
Zadaniem uczestników było wygłoszenie tekstów gawęd, opo-
wiadań, legend w naszej gwarze.

Władze gminy Istebna przywiązują ogromną wagę do za-
chowania kultury ludowej i naszej gwary, uświetnili więc swo-
ją obecnością ten konkurs. Obecni byli: Teresa Łaszewska - se-
kretarz gminy Istebna, Jan Gazur - przew. Rady Gminy, Józef 
Polok - wice przew. Rady Gminy oraz Henryk Gazurek - przew. 
Komisji Kultury i Sportu. 

Tematyka wygłaszanych gawęd dotyczyła zdarzeń z życia 
codziennego, wydarzeń szkolnych, konkretnych postaci, jakie 
zapisały się w dziejach Trójwsi. Zaprezentowały także legendy 
i podania o naszych gróniach. Teksty opracowane zostały w 
dużej mierze przez opiekunów dzieci, a także przez samych 
uczestników. W skład jury zasiedli Anna Bury z Istebnej, Mał-
gorzata Kiereś z Istebnej i Rafał Wałach z Jaworzynki. 

Konkurs gwary organizujemy, aby zachować w pamięci ję-
zyk zakątka istebniańskiego i aby zachęcać młode pokolenie 
do używania go nie tylko na potrzeby konkursów, ale przede 
wszystkim do posługiwania się nim na co dzień. W najbliż-
szych latach planujemy poszerzyć grono uczestników kon-
kursu o osoby dorosłe, zwłaszcza te najstarsze, które używają 
archaicznego języka. Dzieci i młodzież za udział w konkursie 
otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy pięknej gwary! 
Opiekunom dzieci dziękujemy za przygotowanie do udziału w 
konkursie.

WYNIKI 

Kategoria klasy „0” – „V”:

I miejsce – Martyna Bestwina – Zespół Regionalny
„Mali Zgrapianie” z Jaworzynki
II miejsce – Dorota Haratyk – SP 1 Jaworzynka
III miejsce – Barbara Byrtus – Zespół Regionalny
„Mali Zgrapianie” z Jaworzynki
Wyróżnienia:  Karina Wojnar – SP 2 Jaworzynka Zapasieki
Justyna Małyjurek – SP 2 Jaworzynka Zapasieki
Krzysztof Gazurek – Zespół Regionalny „Mali Zgrapianie”
z Jaworzynki
Antoni Juroszek – SP 1 Istebna
Tomasz Szymanek – SP 1 Jaworzynka

Kategoria klasy „VI” – GIMNAZJUM:

I miejsce – Mateusz Jałowiczor – SP 2 Jaworzynka Zapasieki
II miejsce – Szymon Łabaj – Gimnazjum Istebna
III miejsce – Agnieszka Jałowiczor – Gimnazjum Istebna
Wyróżnienie – Aleksandra Kulik – OPP Koniaków

Wystawa
„Wędrówki Jana Pawła ii”

Wystawa „Wędrówki Jana Pawła II” jest już trzecią z 
kolei ekspozycją poświęconą pamięci Papieża Polaka - Jana 
Pawła II organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Istebnej. Głównym inicjatorem wystawy przed dwoma laty 
był Bolesław Michałek – artysta rzeźbiarz z Istebnej. Pomysło-
dawcą tegorocznego tematu wystawy jest pan Józef Zowada z 
Istebnej Olecek. 

W wystawie uczestniczą twórcy z całej Trójwsi, są także 
zdjęcia Antoniego Matusznego z Węgierskiej Górki. Wśród 
prac pojawiły się: płaskorzeźba Józefa Zowady z Istebnej 
Olecek, grafika Magdaleny Kohut z Istebnej, koronki Krysty-
ny Gazur i Marii Michałek z Istebnej, hafty Janiny Gazurek 
z Istebnej, Bogusławy Gorzołka z Jaworzynki, Bronisławy 
Mojeścik z Istebnej, Zuzanny Jancz z Istebnej, Anny Bolik z 
Koniakowa; obrazy Małgorzaty Scholz z Niemiec, Anny Le-
gierskiej z Istebnej, obrazy i rzeźby Jakuba Gazurka z Istebnej, 
Tadeusza Ruckiego z Koniakowa, rzeźby Jana Bojko z Jawo-
rzynki i Zbigniewa Krężeloka z Koniakowa; zdjęcia Ryszarda 
Kocybika z Koniakowa i Antoniego Matusznego z Węgierskiej 
Górki. Najmłodszym uczestnikiem wystawy jest 12 – letni Ma-
teusz Barabasz z Istebnej Leszczyny, który wykonał płasko-
rzeźbę Jana Pawła II. 

Duże wrażenie na zwiedzających ekspozycję robi monu-
mentalna, dwumetrowa rzeźba Jana Pawła II, którą wykonał 
Tadeusz Rucki z Koniakowa. 

Wystawę otwarto uroczyście w niedzielę, 30 marca o godz. 
10.30 przy udziale artystów, mieszkańców Trójwsi, przedsta-
wicieli Urzędu Gminy Istebna. Podziękowania artystom złoży-
li m. in. p. Małgorzata Kiereś i Ks. Wikary z Parafii Dobrego 
Pasterza w Istebnej Centrum - Marcin Bytomski. 

Prace można oglądać w GOK-u w Istebnej do koń-
ca maja - codziennie od godz. 8.00 do 15.00. Niedziele 
8.15 – 13.00.

Wstęp bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy – trzeba koniecznie zoba-

czyć tę wystawę!
Katarzyna Rucka - Ryś

iMPrezY organizowane
przez goK istebna w maju

Majówka z Wisłą  - 1 maja w Wiśle, 3 maja w 1. 
Istebnej 
Wystawa z Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony 2. 
Konarzewskiej 15.05 – 30.06
Regionalny Konkurs Kulinarny 28.053. 
Wycieczki krajoznawcze po Trójwsi 4. 
Wystawa Janiny Ożgi-Hołdy  „Indianie” 30.05 – 5. 
30.06
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Wystawa „Metamorfozy”
grzegorza Michałka z Koniakowa

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zapra-
sza na fantastyczną wystawę rzeźb w kamieniu i drewnie, 
której autorem jest Grzegorz Michałek z Koniakowa ur. 
7 sierpnia 1976 r. w Cieszynie.  

Nie dyplomowany antropolog kultury swoją twórczość 
rozpoczął 11 lat temu wykonując drobne rzeźby z kamienia. 
Traktował je jako formę niekonwencjonalnej biżuterii, którą 
obdarowywał swoich znajomych, co robi do dziś. Z biegiem 
lat zaczął wykonywać coraz to większe płaskorzeźby, również 
z kamienia, a od 4 lat rzeźbi w drewnie. Od tego czasu rozwi-
ja swoją pasję, czego wynikiem jest wystawa „Metamorfozy”, 
czyli cykl rzeźb przestrzennych w drewnie lipowym i wierz-
bowym oraz płaskorzeźb z piaskowca pińczowskiego i „łupka 
koniakowskiego”.

To pierwsza wystawa jego twórczości w Istebnej, na co 
dzień swoje prace wystawia w Galerii „u Dziadka” w Wiśle.  

Gorąco zapraszamy do obejrzenia wystawy i poznania prac 
ciekawego, pełnego pomysłu młodego artysty.

Wystawa jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 – 15.00 do 28 kwietnia.

Lucyna Ligocka-Kohut

Finał
konkursu bibliotecznego

6 marca br. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, 
pełniącej zadania biblioteki powiatowej, odbyło się uroczyste 
podsumowanie międzynarodowego konkursu literacko-pla-
stycznego „Czy w bibliotece też są duchy ?”, w którym udział 
wzięli czytelnicy bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, 
Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie, wychowankowie Ze-
społu Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz członkowie sekcji 
plastyczno – teatralnej przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Kole 
na Mnisztwie. Konkurs  odbył się w ramach organizowanej przez 
Bibliotekę Miejską w Cieszynie akcji „Ferie z biblioteką 2008”. 
Celem działań było zagospodarowanie wolnego czasu w ciekawy 
i interesujący sposób, zachęcenie do korzystania ze zbiorów bi-
bliotek, zapoznanie z literaturą dziecięcą i młodzieżową, a także 
dostarczenie dzieciom miłych wrażeń z uczestnictwa w impre-
zach bibliotecznych. 

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 229 prac plastycz-
nych i literackich, spośród których jury w składzie: przewodniczą-
cy Łukasz Konarzewski, członek dr Bogdan Dziadzia oraz Iwona 
Kochaniec–Kłębek wybrało 34 najlepsze, kierując się kryteriami 
kreatywności i estetyki wykonania pracy oraz wieku jej autora. 
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Istebnej nagrodę przyznano Karolinie Ka-
wulok i Szymonowi Jojko, a z Filii w Koniakowie – Andże-
lice Nowak. Wspaniałe prace  nadesłane na konkurs uświetniły 
wystawę, która swym tematem stworzyła nastrój grozy i strachu 
w bibliotece. Z terenu gminy Istebna na konkurs dostarczono aż 
46 prac. Dziękujemy nauczycielom ze Szkół Podstawowych w 
Trójwsi za zaangażowanie i zachęcenie dzieci do udziału w kon-
kursie. Ekspozycję prac uczestników konkursu można obejrzeć w 
sali wystawowej Biblioteki Powiatowej w Cieszynie (II piętro).

Nagrody wręczył laureatom Z-ca Burmistrza Miasta Cieszyna 
- Jan Matuszek oraz  Ludwik Kuboszek. 

Poczęstunek dla zaproszonych gości ufundowała Cukiernia 
„Bajka”.

Dodatkowymi atrakcjami dla przybyłych z okolicznych miej-
scowości na uroczysty finał dzieci, były warsztaty czerpania pa-
pieru przygotowane i prowadzone przez firmę Kalander z Gliwic 
oraz wycieczka do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Program 
uroczystości miał na celu zapoznanie dzieci z historią pisma i 
książki: od momentu wynalezienia papieru aż do pojawienia się 
książki drukowanej. Podczas warsztatów dzieci czerpały papier z 
dębowej kadzi papierniczej, uczyły się pisać gęsim piórem oraz 
odciskały pieczęci lakowe. Prace wykonane podczas warsztatów 
można było zabrać na pamiątkę do domu. Prowadzący wystąpili 
w strojach z epoki. Po warsztatach dzieci udały się do Muzeum 
Drukarstwa, gdzie za sprawą prowadzącego spotkanie pana Karola 
Franka były świadkami powstawania druku od podstaw: od ręcz-
nego składania czcionek poczynając, składu odlewanego mecha-
nicznie, na wydruku kończąc. Uczestnicy otrzymali również ważne 
informacje historyczne związane z rozwojem „czarnej sztuki” prze-
kazane w przystępnej, czasem wręcz zabawnej formie. 

Mamy nadzieję, że przyjazd do Cieszyna dostarczył laure-
atom oraz obecnym na uroczystości bibliotekarzom, rodzicom i 
opiekunom wielu miłych wrażeń. 

Beata Szweblik
Biblioteka Powiatowa w Cieszynie

Droga Krzyżowa na złoty groń
Po raz kolejny z inicjatywy młodzieży oazowej z Parafii 

Dobrego Pasterza w środowy wieczór 19 marca odbyła się 
w Istebnej Droga Krzyżowa na Złoty Groń.

Nabożeństwo rozpoczęło się na placu przed kościołem pa-
rafialnym w Istebnej skąd liczni uczestnicy - mimo trudnych 
warunków pogodowych - rozważając stacje Drogi Krzyżowej, 
modląc się i śpiewając przeszli na szczyt Złotego Gronia. 

Droga Krzyżowa zakończyła się rozważaniem na cmenta-
rzu przy kościele w Istebnej.
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iStebniaŃSKie FortucHY
Wyszliśmy naprzeciw tak trudnemu zadaniu, jakim jest 

odtworzenie fortuchów. Już są znowu na naszym terenie, po 
blisko 80-letniej przerwie, istebniańskie fortuchy - część dam-
skiego stroju ludowego.

Bardzo wielki wpływ na podjęcie tak trudnego wyzwania, 
jakim jest robienie fortuchów miała Pani Zuzanna Kawulok, 
która dopingowała mnie i Anię Gazurek do ostatecznej - pozy-
tywnej - decyzji.

Na początku wiedzieliśmy tylko, iż tradycja wyrobu fortu-
chów wiązała się z zakupem czarnego płótna, które trzeba było 
nasączyć roztworem wody z cukrem, ale nie znaliśmy dokład-
nej proporcji tego roztworu....

Kiedy byliśmy już gotowi do podjęcia pierwszej próby 
odtworzenia tak archaicznego rękodzieła, skontaktowaliśmy 
się z Panią Małgorzatą Kiereś - dyr. Muzeum Beskidzkiego w 
Wiśle, ponieważ tam znajdowała się stara maszyna do pliso-
wania płótna. Pierwsze próby poszły na marne, ponieważ nie 
wiedzieliśmy, czy tkanina ma być namoczona w roztworze i 
sztywna wkładana do wałów plisujących materiał. Po wielo-
krotnych próbach maszynowego plisowania doszliśmy w koń-
cu do wniosku, że maszyna tylko znaczy miejsce, gdzie ma 
powstać plisa.

Długość tkaniny na fartuchy to 4,9 metra. Natomiast plisa 
miała być 4mm x 4mm. Wiślańska maszyna była bardzo dobra, 
ale i pracochłonna dlatego, że po zaznaczeniu każdą jedną plisę 
należałoby ręcznie złożyć i usztywnić ciężkim elementem.

Po dwumiesięcznych próbach nastąpił czas zmęczenia, ale 
i niedosytu. Po tygodniowej przerwie wpadł mi do głowy po-
mysł, że na pewno muszą być zakłady, które zajmują się takimi 
rzeczami, jak plisowanie materiału. Wprawdzie znalazłem fir-
mę z Łodzi, ale oferta okazała się nie do końca taka, jaką sobie 
wymarzyłem. Plisa wynosiła l cm x 4mm i zakładana miała być 
jedna na drugą. Po rozmowie telefonicznej z prezesem firmy 
zniknęły szanse na to, że plisa może być mniejsza.

Kolejny namiar telefoniczny padł na firmę w stolicy. Nie 
zwlekając zadzwoniłem do Warszawy. Po rozmowie wróciła 
nadzieja na odtworzenie istebniańskich fortuchów, jednak na-
leżało przesłać tkaninę i stary fortuch żeby można było zrobić 
pierwsze przymiarki. Po dwutygodniowym oczekiwaniu roz-
poczęły się pierwsze przygotowania do wznowienia większej 
produkcji!

Zakupiona została tkanina o długości 80 metrów. Cięcie 
tkaniny  było bardzo pracochłonne i tutaj fachowością oraz po-
mocą zasłużyła się Pani Katarzyna Kohut. Następnym etapem 
było wysłanie materiału do plisowania. Dziewczyny z zespołu 
Regionalnego Istebna ręcznie zbierały igłą plisy, aby można 
było wszyć „Lymiec".

I tak po wielomiesięcznych staraniach istebniańskie fortu-
chy zostały odtworzone i jako pierwszy zaprezentuje się w nich 
nasz „Zespół Istebna".

A jak będzie zapotrzebowani to bedymy dali tworzyć.......... 
Mozie kiedy zostanymy najlepśią firmą projektowania mody.

oprac. Janko Macoszek

Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować pani 
Zuzannie Kawulok, Małgorzacie Kiereś, Annie Gazurek, Ka-
tarzynie Kohut i wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
tego aby te foruchy powstały.                              Bozie zapłać!

roWereM W Sieci
i Po beSKiDacH

Pasjonatów jazdy rowerem po beskidzkich szlakach informujemy, 
że uruchomiony został specjalny portal www.mtbbeskidy.pl. Znaleźć 
tam można szczegółowe opisy najciekawszych tras po Beskidach na 
pograniczu Polski, Czech i Słowacji. Na początek autorzy tego po-
mysłowego przedsięwzięcia przygotowali 10 propozycji wycieczek 
na rowerze górskim, o zróżnicowanym stopniu trudności (w skali od 
l do 6), także każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Można na 
przykład pojechać dokładnie po "Siadach Garego Fischera" (wyna-
lazcy roweru górskiego, który odwiedził Istebną w roku 2006) albo 
obejrzeć imponujące wiatraki prądotwórcze, tuż za słowacką granicą, 
a wszystko to w zasięgu kilkugodzinnych wycieczek z Istebnej. Nie 
są jednak propozycje dla "niedzielnego" rowerzysty. Pokonanie gór-
skich tras wymaga dobrej kondycji, doświadczenia i odpowiedniego 
sprzętu. To trasy skierowane raczej dla ambitnych kolarzy, choć łatwe 
wycieczki także znajdują się w bazie danych. Lista wycieczek jest 
otwarta, gdyż na bieżąco będą dodawane kolejne. Ze strony www.
mtbbeskidy.pl można pobrać mapy tras, traki GPS, opisy, profile wy-
sokościowe, foto-opisy i inne przydatne informacje.

Wybierając się na rower w okolice Istebnej warto wcześniej 
zapoznać się z zawartością strony i skorzystać z praktycznych 
materiałów i wskazówek. „Kodeks dobrego rowerzysty", darmo-
we mapy turystyczne z trasami rowerowymi, 12 obiektów świad-
czących dla rowerzystów 10% zniżki na noclegi i wyżywienie, to 
przykłady, jak ciekawie i skutecznie można promować Beskidy z 
doskonałymi warunkami do uprawiania kolarstwa górskiego.

Strona działa całkowicie nieodpłatnie dzięki środkom finanso-
wym Gminy Istebną i dofinansowaniu z Funduszu Mikroprojek-
tów Programu Interreg IIIA Czechy-Polska na obszarze Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński - Teśinske Slezsko.

Opracował: Wiesław Legierski, wiesiek@mtbbeskidy.pl

ii MiStrzoStWa PoLSKi
LeKarzY W DuatHLonie

- iStebna 2008
W sobotę 26 kwietnia br. na malowniczych beskidzkich 

trasach zostaną rozegrane zawody duathlonowe o randze 
mistrzowskiej. Dla wyjaśnienia jest to sport, który łączy w 
sobie dwie popularne dyscypliny wytrzymałościowe: bieg i ro-
wer. Nasz dystans to 4 km bieg, następnie ponad 20 km rower, 
a na koniec kolejne 4 km bieg - całość rozgrywana jest w spo-
sób ciągły ze zmianami sprzętu w strefach.

Preferowany rower to szosówka o miękkich przełoże-
niach /strome podjazdy/.

Prowadzona będzie klasyfikacja w grupach wiekowych co 
10 lat oraz open. Miejsce organizacji zawodów: Istebna Zaol-
zie wyciąg narciarski Marek /załączona mapka/. Planowy start 
o godz. 12.00, zapisy na miejscu do godz. 11.30, rezerwacja 
noclegów: tel. 33 855 72 45 - wyciąg Marek /cena noclegu 30 
zł/ inne informacje, zapisy u organizatora: Janusz Lewandow-
ski tel. 606 235 361, email: janlewdoctor@interia.pl. Pozosta-
łe wiadomości o imprezach „lekarskich" na stronach:  www.
mtblekarze.w.pl

www.szosa.eu, www.trojwyczyn.pl

Janusz Lewandowski

SPORT   SPORT   SPORT
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       Mariusz Michałek

 mistrzem Polski!
Najlepszy aktualnie biegacz z Istebnej Mariusz Mi-

chałek wywalczył podczas rozgrywanych w Jakuszycach 
Mistrzostw Polski w biegach narciarskich tytuł Mistrza 
Polski seniorów na dystansie 30 km techniką dowolną! 
Reprezentujący obecnie barwy AZS AWF Katowice nasz 
młody biegacz pozostawił w pokonanym polu całą elitę pol-
skich biegów z Januszem Krężelokiem na czele!

Złoto na 30 km to nie jedyny dorobek Mariusza w tych 
zawodach. W kolejnych dniach imprezy powiększył on swo-
ją kolekcję o następne trofea zdobywając brązowy medal w 
biegu na 10 km techniką klasyczną oraz srebrny medal wraz 
z kolegami ze sztafety AZS AWF Katowice.

Znakomicie zaprezentował się także Tomasz Siko-
ra z NKS Trójwieś Beskidzka, który wywalczył wice-
mistrzostwo Polski wśród juniorów, a uzyskany wy-
nik dał mu wysokie dziewiąte miejsce wśród seniorów. 
Wśród kobiet dobrze zaprezentowała się Magdalena Li-
gocka z MKS Istebna, która zajęła wśród juniorek szóste 
miejsce (siedemnasty czas w kategorii seniorek).

J. Kohut

        biegi narciarSKie
Bardzo pracowicie, a co najważniejsze z suk-

cesami spędzili marzec nasi biegacze.
W bardzo znaczący sposób zaznaczyli oni swój udział 

w rozegranym w dniach 1 i 2 marca w Jakuszycach XXXII 
Narciarskim Biegu Piastów.

W sobotę rewelacyjny występ zanotował niezawodny 
Paweł Gorzołka z Jaworzynki, który zajął w swojej kate-
gorii wiekowej M60 drugie miejsce. Jeszcze bardziej godne 
podziwu jest jednak jego 63 miejsce w generalnej klasyfi-
kacji biegu na 33 km, w którym wystartowało ponad 1500 
zawodników. Pamiętajmy, że Pan Paweł ma 66 lat.

W niedzielę znakomicie zaprezentowali się młodzi bie-
gacze NKS Trójwieś Beskidzka Adam Kaczmarzyk i To-
masz Sikora w biegu na 10 km. Adam okazał się najlepszy 
a Tomasz zajął trzecie miejsce w stawce prawie 400 startu-
jących. Obaj wygrali też swoje kategorie wiekowe.

Również w klasyfikacjach branżowych nasi zawodnicy 
stanęli na podium imprezy. Jan Juroszek i Piotr Michałek 
(obaj z Jaworzynki) zajęli odpowiednio pierwsze i drugie 
miejsce a Paweł Gorzołka sklasyfikowany został na trze-
cim miejscu. 

Kolejny dobry występ zanotowali nasi biegacze podczas 
rozegranego w Jakuszycach „Pucharu Karkonoszy” (8 – 9 
marca). Reprezentujący AZS AWF Katowice Mariusz Mi-
chałek wygrał biegi główne imprezy zarówno w sobotę, jak 
i w niedzielę.

W rozgrywanym w ramach imprezy „Małym Memoria-
le Bronka Czecha” Tomasz Kaczmarzyk (NKS Trójwies 

Beskidzka) zajął w sobotę pierwsze a dzień później trzecie 
miejsce w kategorii młodzików, zaś reprezentująca MKS 
Istebna Karolina Gazurek dwa razy stanęła na trzecim 
stopniu podium wśród młodziczek.  

W Zakopanem oraz Szczyrku odbyły się duże imprezy, 
w których bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci 
naszych klubów narciarskich oraz biegacze amatorzy z na-
szego terenu.

Dwa medale - złoto w sprincie i brąz na 10 km klasykiem 
- na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski wywalczył Ma-
riusz Michałek z Istebnej reprezentujący aktualnie barwy 
AZS AWF Katowice.

Znakomicie zaprezentowali się nasi młodzi biegacze na 
rozegranych w Zakopanem Mistrzostwach Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego.

W pierwszym dniu (15 marca) rozgrywano sprinty, w 
których wśród juniorek młodszych bezkonkurencyjna oka-
zała się zawodniczka MKS Istebna Katarzyna Kubalok. 
W biegu na 2 km młodziczek triumfowała Dominika Hula-
wy (UKS Gimnazjum Istebna) natomiast reprezentant NKS 
Trójwieś Beskidzka Tomasz Kaczmarzyk zajął wśród mło-
dzików trzecie miejsce.

W drugim dniu zawodów (16 marca) rozgrywano biegi 
techniką dowolną. Po raz kolejny świetnie pobiegła Domi-
nika Hulawy, która zdobyła drugi złoty medal imprezy, tym 
razem na dystansie 5 km młodziczek. Drugie miejsce wy-
walczyła Karolina Gazurek (MKS Istebna). W kategorii 
młodzików całe podium przypadło biegaczom UKS Gim-
nazjum Istebna. Najlepszy okazał się Rafał Matuszny, zaś 
następne miejsca zajęli Patrycjusz Polok oraz Krzysztof 
Kukuczka. 

W kategorii juniorów na dystansie 10 km na drugim 
miejscu ukończył zawody Tomasz Sikora natomiast jego 
kolega klubowy Sebastian Gazurek zdobył brązowy medal 
wśród juniorów młodszych.

Nasi biegacze amatorzy startowali w sobotę 15 marca na 
Przełęczy Salmopolskiej na mającym status Mistrzostw Pol-
ski Amatorów PZN XIV Międzynarodowym Biegu Bacy. 

W klasyfikacji generalnej biegu głównego na dystansie 
10 km drugie miejsce zajął Piotr Michałek z Jaworzynki, 
który wygrał także swoją kategorię wiekową - M4. Bieg 
mężczyzn na 6 km wygrał Paweł Gorzołka a trzeci był Jan 
Gorzołka (obaj z Jaworzynki). Identyczne miejsca zajęli 
oni również w swojej kategorii wiekowej - M6.  W kategorii 
M7 najlepszy okazał się inny biegacz z Jaworzynki Michał 
Kobielusz.

Dobrą formę potwierdził Mariusz Michałek, który 
dwukrotnie stanął na trzecim stopniu podium podczas Me-
moriału Bezroukova, zaliczanego do klasyfikacji FIS - Sla-
vic Cup. Zawody zostały rozegrane w dniach 19 - 20 marca 
na trasach biegowych Skałka koło Kremnicy.

Jacek Kohut
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Finał Ligi Mistrzów w istebnej!

Drużyna SPAR Procner Team Wisła zwyciężyła w 
IV Turnieju Mistrzów Amatorskich Lig Piłki Nożnej 
o „Puchar Euroregionu Śląsk Cieszyński”, który odbył 

się 8 marca w hali Gimnazjum w Istebnej.
Bardzo dobrze zaprezentowała się reprezentująca nasza Gminę 

ekipa Istebnej, która wywalczyła drugie miejsce, będąc obok Wisły 
jedyną drużyną, która nie poniosła w Turnieju porażki.

Kolejne miejsca zajęły drużyny z Cieszyna, Goleszowa i Bren-
nej. Z imprezy w ostatniej chwili wycofało się Jastrzębie.

Turniej był udaną, przebiegającą w sportowej atmosferze impre-

PiłKa noŻna
 Drużyna KP Trójwieś A triumfowała w I Międzyna-

rodowym Halowym Turnieju Młodzików Pamięci Tade-
usza Galeja, który odbył się 15 marca w hali Gimnazjum w Istebnej. 
W imprezie wzięły udział zespoły z Czech (Navsi, Orlova), Słowacji 
(Ćierne) a także Goleszów i dwie druzyny KP Trójwieś - A i B.

Nasi najmłodsi piłkarze zaprezentowali się znakomicie i wy-
grywając wszystkie mecze zdobyli komplet punktów. Duże wraże-
nie robi także bilans bramkowy - 30:3. Nieźle wypadła też druga 

drużyna KP Trójwieś, która wywalczyła czwarte miejsce.
Turniej był bardzo udaną imprezą a młodzi piłkarze dobrą grą 

uczcili pamięć zasłużonego działacza KP Trójwieś oraz przyjacie-
la dzieci i młodzieży Tadeusza Galeja.

Zmarły przedwcześnie Tadeusz Galej był zaangażowanym 
działaczem KP Trójwieś. Był członkiem Zarządu Klubu. Pełnił 
funkcję kierownika drużyny juniorów a także opiekuna me-
dycznego w czasie meczów rozgrywanych przez KP Trójwieś.  

Imprezę zorganizował Klub Piłkarski KP Trójwieś, a nagrody 
wręczał uczestnikom syn Tadeusza Galeja - Stanisław.

zą. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Andrzej Moje-
ścik z Istebnej a najlepszym bramkarzem Michał Botorek z Cieszyna. 
Warto dodać, że w drużynie SPAR Procner Team zagrało gościnnie 
dwóch zawodników KP Trójwieś - Mirosław Kawulok i Tomasz Ze-
lek, którzy walnie przyczynili się do sukcesu ekipy z Wisły zdobywa-
jąc aż 12 z ogólnej liczby 17 goli strzelonych przez SPAR. Inną cieka-
wą postacią w drużynie z Wisły był brat znanego przed laty piłkarza a 
obecnie trenera Legii Warszawa Jana Urbana - Krzysztof Urban.

Skład Istebnej: 
Mirosław Adamus, Jerzy Jaworski, Albert Kohut, Jacek Kohut, 

Bartłomiej Kukuczka, Damian Marekwica, Stanisław Marekwica, 
Andrzej Mojeścik, Eliasz Suszka

Wyniki:
Romer.Ox.pl Cieszyn - LH Goleszów - 2:0 (0:0) 
SPAR Procner Team Wisła - Kamtex Brenna - 3:1 (1:0) 
REMA Istebna - Romer.Ox.pl Cieszyn - 2:2 (2:1) 
LH Goleszów - Kamtex Brenna - 4:1 (1:0) 
SPAR Procner Team Wisła – REMA Istebna - 2:2 (0:1) 
Romer.Ox.pl Cieszyn - Kamtex Brenna - 1:0 (0:0) 
SPAR Procner Team Wisła - LH Goleszów - 8:3 (0:0) 
REMA Istebna - Kamtex Brenna - 6:3 (2:1) 
SPAR Procner Team Wisła - Romer.Ox.pl Cieszyn - 4:3 (3:2) 
REMA Istebna - LH Goleszów - 5:3 (3:0)

Tabela: 

1. SPAR Procner Team Wisła - 10 pkt. - 17:9 
2. REMA Istebna - 8 pkt. - 15:10 
3. Romer.Ox.pl Cieszyn - 7 pkt. - 8:6 
4. LH Goleszów - 3 pkt. - 10:16 
5. Kamtex Brenna - 0 pkt. - 5:14

J. Kohut

 Drużyna dziewczyn z Gimnazjum w Istebnej 
wzięła udział w Międzynarodowym Wielkanocnym 
Turnieju w Halowej Piłce Nożnej, który odbył się 15 
marca w Branicach.

Nasze piłkarki zajęły wprawdzie 7 miejsce, ale zaprezen-
towały się bardzo dobrze. Zagrały bardzo ambitnie i w silnej 
stawce zespołów z Czech, Słowacji i Polski awansowały do 
drugiej rundy, gdzie bardzo pechowo - po rzutach karnych - 
przegrały z drużyną Radomia. W meczu o 7 miejsce wysoko 
pokonały zespół z Głubczyc 4:0.

Wyniki:

Navsi - Goleszów - 0:7
KP Trójwieś B - Ćierne - 0:4
Orlova - KP Trójwieś A - 1:8
Navsi - KP Trójwieś B - 0:3
Goleszów - KP Trójwieś A - 0:5
Ćierne - Orlova - 4:0
KP Trójwieś B - Goleszów - 0:5

Navsi - KP Trójwieś A - 1:8
Orlova - KP Trójwieś B - 0:2
Ćierne - Navsi - 5:0
Goleszów - Orlova - 4:0
KP Trójwieś A - KP Trójwieś B - 8:1
Ćierne - Goleszów - 0:1
Navsi - Orlova - 1:1
KP Trójwieś A - Ćierne - 1:0

Tabela:

1. KP Trójwieś A - 15 pkt. – 30:3
2. Goleszów - 12 - 17:5
3. Ćierne - 9 - 13:2
4. KP Trójwieś B - 6 - 6:17
5. Orlova - 1 - 2:19

Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny z Ostrawy 
(Czechy), z którą nasze dziewczyny przegrały tylko 0:1.

Najlepszą zawodniczką została wybrana Joanna Byrtus.
Skład naszej drużyny:
Joanna Byrtus, Magdalena Fiedor, Karolina Juroszek, Wio-

letta Kotela, Aleksandra Kukuczka, Ewelina Kukuczka, Domi-
nika Marszałek, Adrianna Michałek, Magdalena Rucka, Alek-
sandra Suszka, Justyna Wawrzacz.

Opiekun drużyny: Amelia Wróbel
J. Kohut
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KP trójwieś

terminarz rozgrywek runda wiosenna

Seniorzy – Klasa B

13.04.08 15.00 Bąków – KP Trójwieś 0:3
20.04.08 15.00 KP Trójwieś - Pogwizdów 8:1
27.04.08 15.00 Dębowiec – KP Trójwieś 3:2
04.05.08 16.00 KP Trójwieś – Rudnik 2:3
11.05.08 11.00 Pierściec – KP Trójwieś 4:3
18.05.08 16.00 KP Trójwieś – Pruchna 0:4
25.05.08 17.00 Ogrodzona – KP Trójwieś 0:7
01.06.08 17.00 KP Trójwieś – Pogórze 5:1
08.06.08 14.00 Simoradz – KP Trójwieś 1:2
15.06.08 14.00 KP Trójwieś - Górki 0:2

* w ostatniej rubryce wynik z rundy jesiennej

Juniorzy i Trampkarze – Klasa Okręgowa B
05.04.08 13.30/15.00 Drogomyśl – KP Trójwieś
13.04.08 14.00/15.30 Wisła - KP Trójwies
19.04.08 14.30/16.00 KP Trójwieś - Bestwina
26.04.08 10.00/11.30 Węgierska Górka – KP Trójwieś
01.05.08 14.30/16.00 KP Trójwieś – Cisiec
03.05.08 10.00/11.30 Wapienica – KP Trójwieś
10.05.08 14.30/16.00 KP Trójwieś – Porąbka
18.05.08 11.00/12.30 Milówka – KP Trójwieś
24.05.08 14.30/16.00 KP Trójwieś – Chybie
31.05.08 10.00/11.30 Kaniów – KP Trójwieś
07.06.08 10.00/11.30 KP Trójwieś - Jeleśnia

Zapraszamy kibiców!

Sezon rowerowy
- istebna 2008

22-25.05.2008
BESKIDY MTB TROPHY - 4 etapowy wyścig
kolarstwa górskiego MTB
Etap l - 22.05.2008 Istebna - WIk. Czantoria - Istebna (40 km)
Etap 2 - 23.05.2008 Istebna - Skrzyczne - Istebna (65 km)
Etap 3 - 24.05.2008 Istebna - Ostry - Istebna (80 km)
Etap 4 - 25.05.2008 Istebna - Wielka Raczą - Ochodzita (70 km)
Zapisy i informacje: www.mtbtrophy.com
Przewidywana liczba uczestników: 500

28.06.2008
PęTLA BESKIDZKA - górska edycja Pucharu Polski
w szosowych maratonach rowerowych
Dystanse: 83 km, 145 km, 223 km (do wyboru)
Zapisy i informacje: www.petlabeskidzka.pl
Przewidywana liczba uczestników: 200
09.08.2008
- górska edycja największego cyklu
maratonów rowerowych w Polsce Powerade MTB Marathon
Dystanse: 25 km, 60 km, 100 km (do wyboru)
Zapisy i informacje: www.mtbmarathon.com
Przewidywana liczba uczestników: 800

Od 3 lat na zawody w kolarstwie górskim przyjeżdżają do Isteb-
nej czołowi maratończycy Polski i Czech. Wielu z nich często pyta o 
możliwości objechania tras zawodów przed startem. Zaangażowana 
w promocję Istebnej grupa kolarzy górskich często „udzielała" się w 
terenie, pokazując najciekawsze tereny treningowe. Najfajniejsze pro-
pozycje tras do jazdy objechano z GPS i przelano na papier. Niektóre z 
tych szlaków zawierają odcinki wyjątkowo trudne, idealne do treningu 
XC, maratonu, a nawet zjazdowców. Przebieg tras opiera się głównie 
o te wykorzystywane na zawodach. Mają one przede wszystkim profil 
sportowy, potem turystyczny. Na stronie http://www.mtbbeskidy.pl/, 
która ruszyła, są na bieżąco wstawiane wszystkie materiały, które już 
zostały opracowane: opisy tras, mapki, traki GPS i inne ciekawostki. 
Zawodników powinien zaciekawić fakt, że na stronie będą ogłaszane 
terminy wypadów treningowych na trasy w towarzystwie mocnych 
przewodników. Przewiduje się również co 2 tygodnie intensywne 
treningi, uzależnione od składu grupy „wypadowej". Terminy i trasy 
zostaną podane w maju. Dodatkowo w Istebnej każdy rowerzysta do-
staje 10% zniżki na noclegi i żywienie w 12 obiektach turystycznych za 
okazaniem specjalnej Rowerowej Karty Rabatowej. Zgodnie z regula-
minem karty, każdy kto wystartuje na zawodach cyklu MTB Marathon 
oraz wszystkich innych wyścigach organizowanych w Istebnej dostaje 
ją za darmo i może z niej korzystać imiennie wiele razy.

Opracował: W. Legierski, wiesiek@mtbbeskidy.pl

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZĘTA DOMOWE
* FIRMY – pełny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Małgorzata Michałek
Koniaków 733
033 855 71 81, 500 263 371

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedziałek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, piątek, sobota
Środy                12.00 - 19.00
Urząd Gminy –  wtorki    8.30 – 11.00

bieg HraDKeM
Na zaproszenie pana Pawła Tomczali Starosty czeskiej 

gminy Gródek nasi młodzi biegacze po raz kolejny uczest-
niczyli w dniu 29 marca w Biegu Ulicznym Wokół Gródka.

Mimo iż biegi uliczne nie są domeną naszych zawodników to 
zaprezentowali się z bardzo dobrej strony zajmując czołowe miejsca 
szczególnie w młodszych kategoriach biegowych, godnie reprezen-
tując barwy swoich szkół oraz Istebnej i Jaworzynki.

Na najwyższym stopniu podium stanął w swojej kategorii wie-
kowej Maciej Legierski z Jaworzynki. Drugie miejsce zajął Tomasz 
Kaczmarzyk zaś Patrycjusz Polok i Andrzej Zawada (wszyscy z 
Istebnej) zdobyli brązowe medale.

Ponadto kilku naszych zawodników zajęło miejsca tuż za po-
dium: Szymon Czepczor, Antoni Juroszek, Henryk Haratyk - IV 
miejsce, Dominika Hulawy, Justyna Zawada - V miejsce, Teresa 
Haratyk, Dominik Legierski - VI miejsce.

Szczególnie dziękujemy opiekunom panu Jarosławowi Hula-
wemu i Mariuszowi Juroszkowi za pomoc w zorganizowaniu re-
prezentacji naszej gminy i opiekę nad grupą zawodników, na tych 
panów zawsze możemy liczyć przy organizacji imprez sportowych 
w Trójwsi. Wyjazd zorganizował Urząd Gminy.                J. Waszut
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Producent  kominków  „TYTUS”       
tel./fax 033 854 33 27    www.kominki-tytus.pl
Salon  43-450 Ustroń, Rynek 6        
czynne: pn-pt od 8:30 do 17:00  sob. Od 10:00 do 13:00
Oferujemy:
-  tradycyjne piece kuchenne na węgiel i drewno,
- kominki kaflowe i marmurowe.
- piece wolno stojące (tzw. Kozy),  
- wkłady grzewcze żeliwne i stalowe,   
- wkłady z płaszczem wodnym,   
- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
- systemy kominowe ze stali nierdzewnej.
 - ZAPRASZAMY do zwiedzania
ekspozycji w Ustroniu przy ul. Katowickiej 150
(stacja benzynowa GREWLING)

Piece od

620 zł !!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

Promocja kosiarek i kos

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

WCZASY NAD MORZEM 
Ju  od 770 do 900 z  brutto za 10 dni 

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

MASAŻ LECZNICZY
509 969 361

Zespół sZkół

Ponadgimnazjalnych 
w UstroniU
ul. 3 Maja 15

prowadzi nabór na rok szkolny 2008 / 2009
do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące
klasa sportowa (piłka nożna)

Technikum
technik informatyko 
technik mechaniko 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
sprzedawcao 
ślusarzo 
elektromechaniko 
operator maszyn do obróbki o 
plastycznej-kowal

Informacje:

tel. 033 854 35 43
www.zspustron.internetdsl.pl

zsp.ustron@interia.pl

* Szycie kołder z wełny i pierza
* Przerabianie pierzyn na kołdry i poduszki
* Sprzedaż: kołder, poduszek i kompletów

do łóżeczek

PRACOWNIA 
KONFEKCJI POŚCIELOWEJ
UL. CHROBREGO 25, CIESZYN

Tel. 601 288 793         

WYNAJMĘ LOKAL NA 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Istebna – Andziołówka
033 855 72 27, 500 741 296
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Fphu W.r. podŻorski

heBansc
* MeBle na WyMiar - projekt

* akcesoria MeBloWe

* kuchnie, szaFy i inne

* rolety, Żaluzje, Materace

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

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

O.C. komunikacyjne, domy mieszkalne i letniskowe,
O.C. rolników i zabudowania rolnicze.
Koszty leczenia w kraju i za granicą

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

 Poniedz.  15.00-17.00
9.00-12.00  Wtorek  15.00-17.00
9.00-12.00  Czwartek  15.00-17.00
 Piątek  15.00-17.00
Ś r o d y  i  s o b o t y  n i e c z y n n e Pośrednik

Ubezpieczeniowy
Teresa Stańko

UBEZPIECZENIA
 KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW

 ZIELONA KARTA
 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

 DOMY MIESZKALNE
 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE

- ZWIERZęTA DOMOWE

Telefony: praca 033-8556493, dom 033-8557102

Poniedziałek Urząd Gminy
Istebna 9.00 - 11.00

Wtorek, Środa,
Czwartek,

Piątek, Sobota

Biuro
Koniaków Centrum

Dom Ludowy
8.00 13.00

Te l .  0 6 0 1  4 5  3 0  4 6   l u b   8 5 5  6 3  1 0

Z A P R A S Z A M Y  N A  Z A K U P Y
D O  S K L E P Ó W  F I R M Y  „ M A J A ”

I S T E B N A  C E N T R U M  ( P O D  G R A P Ą )
C Z Y N N E  P N  -  P T  8  -  1 6  S O B O T A  8  -  1 2

T E L .  0 3 3  8 5 5 7 0 6 7  K O M .  0 6 0 2 4 3 6 7 1 9

 - ODZIEŻ DAMSKA - MĘSKA
 - BIELIZNA DAMSKA
 - RAJSTOPY, SKARPETY
 - NICI TURECKIE (KORDONEK 100 gr) w cenie 10 zł

SKLEP DEKORAL
 - FARBY DEKORACYJNE I ANTYKOROZYJNE
 - CIESZYNKA 10l od 34,90 zł, OKNA
 - KONSERWACJE SAMOCHODOWE
 - MIESZALNIK LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH FIRMY MAXMEYER

CENY FABRYCZNE

SKLEP Z CZĘŚCIAMI FIAT 126 P
 - SPROWADZAMY CZĘŚCI DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
     DOSTAWA DWA RAZY W TYGODNIU
 - AKUMULATORY SAMOCHODOWE AD CENTRA
     (sprawdzenie ładowania gratis)
 - CZĘŚCI ROWEROWE
 - CZĘŚCI MOTOCYKLOWE

OFERUJEMY USŁUGI
 - PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 - EWIDENCJA PRZYCHODÓW (ryczałt)
 - EWIDENCJA VAT
 - ROZLICZENIA ZUS
 - ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36 PIT 37)

ZAPRASZAMY!

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 

Barbara Ja owiczor 
Istebna 840 
 

Przepraszam Pana Jana Sewastynowicza 
za pomówienie 
                              Barbara Ja owiczor 
 
 

 
 
Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 
 

 

ZATRUDNI   
FRYZJERK  

Istebna Andzio ówka 

504 630 490 
 
 
Reklama 9 x 18 cm (czarno – bia a) 
 
 

 
AGENCJA PKO BP SA  

W ISTEBNEJ 
43 - 470 Istebna  

Istebna 683 
(w starym kinie) 

Czynna: 
pon.- pi t. 7:30 -15:30 

sobota 8:00 -12:00 
Tel: 033 855 60 33 

 
 

 
 

 
 

Bez problemu mo na: 
- wyp aci  z rachunku na podstawie karty do bankomatu, a 
przy tym uzyska  informacj  o swoich wolnych rodkach 
- wp aci  na rachunek bankowy 
- op aci  swoje rachunku (energi , gaz itp.) 
- z o y  do realizacji przelew, zlecenie sta e, polecenie zap aty
- z o y  wniosek o kredyt, czy za o y  lokat  
 

MAX PO YCZKA mini rata 
Mamy proste zasady: 
- po yczka do 20 000 
- bez zabezpiecze  
- bez za wiadcze  

- do 10 000 bez zgody wspó ma onka 
 

MAX lokata 
WYSOKI I PEWNY ZYSK 

* 6% pewnego zysku 
* Bez adnych gwiazdek 

* 3 Toyoty Auris do wygrania 
* Mo liwo  wyp aty w trakcie trwania umowy 

 

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

GWARANTOWANY ZYSK BEZ PODATKU? - CZEMU NIE!
Brak ryzyka inwestycyjnego - Minimalna wpłata 5000 zł

Produkt dostępny do 17 kwietnia 2008 roku
Zyskujesz 4,2% w stosunku rocznym, czyli tyle co na lokacie o oprocentowaniu 5,19%

po odliczeniu podatku. Inwestujesz na 18 miesięcy bez ryzyka.
W przypadku rezygnacji otrzymasz 100% zwrotu kapitału.

OFERTA PAKIETOWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIęBIORSTW

PAKIET DEBIUT - dla firm debiutujących na rynku
          - sprawna i atrakcyjna cenowo
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Syn Tadeusza Galeja Stanisław wręcza nagrody dla najlepszej drużyny 
turnieju - kapitanowi zespołu KP Trójwieś A

I Międzynarodowy Halowy Turniej Młodzików
Pamięci Tadeusza Galeja

    bank Spółdzielczy
    w ustroniu
    oddział w istebnej

zaprasza wszystkie osoby, dla których jakość 
świadczonych usług jest najważniejsza do korzy-
stania z naszej promocyjnej oferty kredytowej.

Już od 10 marca polecamy kredyt 
„wiosenny” na bardzo atrakcyjnych 
warunkach:

- do 10.000,00 zł
- niskie oprocentowanie,
- brak opłaty przygotowawczej,
- minimum formalności,
- szybka decyzja kredytowa.

bank Spółdzielczy zawsze blisko

Wernisaż wystawy rzeźby

Grzegorza Michałka
z Koniakowa

Bieg Hradkiem

Bieg chłopców rocznika 1995-96
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biegi narciarskie - marzec

Na podium Mistrzostw SMS najlepsze młodziczki Dominika 
Hulawy (pierwsza) i Karolina Gazurek (druga)

Bezkonkurencyjni młodzicy UKS Gimnazjum Istebna Rafał 
Matuszny, Patrycjusz Polok i Krzysztof Kukuczka

Międzynarodowy Wielkanocny Turniej
w Halowej Piłce Nożnej Dziewczyn

Zwycięzca w grupie gimnazjum Dawid Legierski, odbiera nagrody i dy-
plom od w-ce prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP dh Rafała Glajcara

Zwycięzcy w grupie gimnazjum, młodzi strażacy z Koniakowa wraz 
z sędziami i opiekunami

Powiatowy Turniej
Wiedzy Pożarniczej


