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Obchody Dnia Strażaka26 Maja
Dzień MATki

Mama – to najważniejsze 
i najpiękniejsze słowo w życiu 
każdego człowieka.

Kompania honorowa w kościele w Koniakowie
Kapłański Konwent

w Koniakowie

Miyszani
owiec

Wieści
Turystyczne
                - str. 15

             Życzenia dla jubilatki
                     Zuzanny Kawulok

Z okazji 70 urodzin życzymy Pani wiele zdrowia, pomyślności 
i zadowolenia płynącego z ogromnego wkładu w rozwój kultury 
istebniańskiej.

Składamy serdeczne podziękowanie za długoletnią pracę z 
dziećmi i młodzieżą, wpajanie i krzewienie rodzimych wartości 
oraz rozsławianie naszego folkloru na całym świecie.

Dziękujemy również za ogrom serca włożonego w dbałość o 
dom rodzinny - Chatę Jana Kawuloka - wspaniały zabytek, który 
jest wizytówką naszej gminy.

Z najlepszymi życzeniami
Rada Gminy Istebna, Wójt Gminy - Danuta Rabin

Gminny Ośrodek Kultury, Pracownicy Urzędu Gminy

Z okazji Święta – Dnia Matki – składam wszystkim 
Mamom życzenia zdrowia, radości i dumy ze swoich dzieci.

Życzę Wam wiele miłości i satysfakcji z wychowywania 
swoich pociech.

         Wójt Gminy, Danuta Rabin
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„Noc Andersena” – pokaz strażacki

Przejażdżka psimi zaprzęgami na Kubalonce

Zespół „Istebna” rozpoczyna „Majówkę” Nasza Wójcina wraz ze swymi pracownikami
z optymizmem patrzy w przyszłość

Burmistrz Wisły uśmiecha się na wizję stolicy 
w Wiśle

Występ „Wisły” Szejk przekupuje naszą urzędniczkę

Szejk planuje budowę elektrowni w WiśleCiotka z Kikuli w urzędzie

„Noc Andersena” w SP 1 Jaworzynka

Majówka Istebna 
kontra Wisła

Wójt gminy Istebna i Burmistrz Wisły
z pamiątkowymi obrazami

Kłopoty w bajkowym lesie

Krasnale Gargamel Rybka
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• RADA GMINY UCHWALIŁA  •

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

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI 

W dniu  30 kwietnia 2008 r. o godz. 9.00 w sali Gminne-
go Ośrodka kultury w istebnej odbyła się  XiV Sesja Rady 
Gminy istebna. 

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
 Nr XIV/132/2008 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z wykonania budżetu za 2007.
Wójtowi Gminy Istebna Pani  Danucie Rabin udzielono abso-

lutorium przy głosach 10 „za” i 3  głosach „przeciw”. W głosowa-
niu brało udział 13 radnych.

 Nr XIV/133/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury-Biblioteki Pu-
blicznej w Istebnej.

 Nr XIV/134/2008 w sprawie nadania Szkole Podstawowej 
nr1 w Jaworzynce imienia Ks. Jana Twardowskiego.

 Nr XIV/135/2008 w sprawie zasad wynagradzania pracow-
ników Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej.

 Nr XIV/136/2008 w sprawie zasad wynagradzania pracow-
ników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach każ-
dego typu i w przedszkolu.

 Nr XIV/137/2008 w sprawie zasad wynagradzania pracow-
ników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.

 Nr XIV/138/2008 w sprawie nabycia nieruchomości /z prze-
znaczeniem na drogę gminną „Rastoka-Zimna Woda-Sztoczek w 
Koniakowie”/

 Nr XIV/139/2008 w sprawie nabycia nieruchomości /z prze-
znaczeniem na drogę gminną Polenica Jasnowice”/

 Nr XIV/140/2008 w sprawie nabycia nieruchomości /z prze-
znaczeniem na drogę gminną „Gliniane do Granicy”/

 Nr XIV/141/2008 w sprawie nabycia nieruchomości /z prze-
znaczeniem na drogę gminną „Gliniane do Granicy”/

 Nr XIV/142/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieru-
chomości / budynek przejścia granicznego Istebna Jasnowice wraz 
z parkingiem z przeznaczeniem na placówkę kulturalno – eduka-
cyjną pod nazwą „Dom Trzech Narodów”/

 Nr XIV/143/2008 w sprawie wniosku Dariusza Hanusa - 
Rada Gminy wniosek oddaliła.

 Nr XIV/144/2008 w sprawie wniosku Dariusza Hanusa - 
Rada Gminy wniosek oddaliła.

 Nr XIV/145/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2008.

 Nr XIV/146/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w roku 2008/ z przeznaczeniem na rozbudowę i moder-
nizację Amfiteatru „Pod Skocznią”.

Na sesji omawiano sprawę drogi w Glinianym – do Państwa 
Gutowskich i Sikorów. 

Poruszono problem zaśmiecania okolic Czadeczki w Jawo-
rzynce oraz sprawę konieczności przeprowadzenia bieżących 
remontów dróg gminnych. Dyskutowano nad sprawą organizacji 
pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna.

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

M.Wieczorek

Informacja
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 
informuje, że na stronie internetowej Urzędu (www.wup-katowi-
ce.pl) w sekcji  Pośrednictwo pracy zamieszczony został cykl pre-
zentacji pod nazwą „Portal EURES – praktyczny przewodnik”. 

Prezentacje te wyjaśniają jak należy poruszać się po Europej-
skim Portalu Mobilności Zawodowej EURES (www.eures.europa.
eu), aby przeszukać oferty pracy, zarejestrować swoją aplikację 
w bazie CV on – line czy znaleźć informacje w bazie „Życie i 
praca”. 

„Praktyczny przewodnik po portalu EURES” został także wy-
dany, w ramach gruntu EURES, na płytach CD, które dostępne są 
w siedzibie Urzędu.

Apel do właścicieli psów
W związku ze skargami, które pojawiły się na zebraniach wiej-

skich oraz ostatniej sesji Rady Gminy dotyczących psów znajdujących 
się bez dozoru poza posesją, apelujemy o zachowanie środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierzęcia.

Urząd Gminy w Istebnej zwraca uwagę , że narażanie osób trze-
cich na niebezpieczeństwo pogryzienia, może być zakwalifikowane 
jako wykroczenie przewidziane w art. 77 kodeksu wykroczeń i pod-
lega karze grzywny.

Szkolne StyPendiA
Osoby, które składały wniosek do 15 września 2007 roku o 

przyznanie szkolnego stypendium socjalnego ponownie otrzymają 
świadczenie za okres kwiecień, maj i czerwiec 2008 r.

Warunkiem wypłaty stypendium jest dostarczenie do Urzędu 
Gminy w Istebnej - w terminie do 18 czerwca 2008 roku dowo-
dów poniesienia wydatków na cele edukacyjne.

 Dodatkowe informacje:
 Leokadia Białożyt - tel. (33) 855 65 00 wew. 49.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
informuje:
Termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy Isteb-

na, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i złożenia 
oświadczenia o dochodach wyznaczony został na dzień

26 maja 2008 r. - litery A-k
27 maja 2008 r. - litery L-Ż
w godzinach 8.00-14.00
w budynku Gminnego Ośrodka kultury
(obok Kościoła w Istebnej Centrum)

Wójt Gminy informuje
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Istebna za 2007 

rok jest do wglądu w Biurze Rady Gminy w Istebnej oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej (BIP).

 W dniach 31.03 do 4.04 2008 r. w Starostwie Powiatowym w 
Cieszynie odbył się pobór rocznika 1989, do którego stanęło 126 
poborowych. Zgłosiło się też 18 osób z roczników starszych.

 Przypominam, że z dniem 15 maja br. mija termin płatności 
II raty podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 Podatek za posiadanie psa należało opłacić bez wezwania do 
30 kwietnia br.

AbSolUtoriUm dlA WójtA Gminy! - 
Na sesji Rady Gminy Istebna w dniu 30 kwietnia 2008 r. radni 
udzielili Danucie Rabin - Wójtowi Gminy absolutorium za wyko-
nanie budżetu za 2007 rok.
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INFORMACJE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM NR ZP-2/2008

Nazwa i adres Zamawiającego:
WÓJT GMINY ISTEBNA
Adres pocztowy:
43 -470 ISTEBNA 1000; Województwo: ŚLĄSKIE,
Powiat: CIESZYŃSKI
Strona internetowa www.ug.istebna.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Mirosław Kawulok
Telefon: (033) 855-65-00 ; Fax: (033) 855 - 65 - 00;
e - mail: inwestycje@ug.istebna.pl
Tryb i przedmiot zamówienia:
Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty okre-

ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp
Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego drogi 

gminnej Jaworzynka - zapasieki etap l.
Wybór Oferty - Oferta nr 2
Dane wybranego Wykonawcy - Konsorcjum:

„WyWóz ŚmieCi”
Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy z przewoźnikiem odpadów. Refe-

rat Usług komunalnych prowadzi kontrole zawartych umów, apelujemy do wszystkich, którzy jeszcze nie uregulowali tej spra-
wy! Razem dbajmy o czystość i porządek w naszej Gminie. Firmy, które uzyskały zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych :

1. „Naprzód” Sp.z o.o. w Rydułtowach oddział w Istebnej tel. 033 8557576
2. Budowa Obiektów Drogowych wywóz Nieczystości - Handel J. Golik tel. 033 8578170
Firma Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości - Handel J. Golik Jaworzynka 301 informuje jak segregować 

odpady.

WRzUCAĆ CzYSTe SUROWieC WTÓRNY Nie WRzUCAĆ
opakowania szklane bezbarwne i kolorowe : 
po przetworach, butelki po napojach, wolne 
od zanieczyszczeń metalami i tworzywami,

Szkło - worek zielony luster, szkła zbrojonego.porcelany, i ceramiki 
(talerze, filiżanki itp.) szkła okiennego,! szyb sa-
mochodowych, żarówek, lamp i neonowych i
halogenowych, termometrów,

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

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

puszki po konserwach, napojach i sokach, 
drobny złom żelazny oraz drobny złom me-
tali kolorowych

Puszki - worek biały zużytych akumulatorów i baterii, pojemników 
po smarach,lakierach, farbach,

gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, 
torby i kartony

Tektura - worek biały Papier i tektura pokryta folią metalową np. kar-
tony po napojach, tłustego papieru i opakowań

Firma „Naprzód” Sp.z o.o. informuje jak segregować odpady.

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

WRzUCAĆ CzYSTe SUROWieC WTÓRNY Nie WRzUCAĆ
opakowania szklane po przetworach, butel-
ki po napojach,

stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń 
metalami i tworzywami,

Szkło białe - worek biały

Szkoło kolorowe
- worek zielony

luster,szkła zbrojonego,porcelany, i ceramiki 
(talerze,filiżanki itp.) szkła okiennego,) szyb 
samochodowych, żarówek, lamp i neonowych 
i halogenowych, termometrów, kapsli,korków, 
zakrętek,

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

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

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

„eL-TeL” Juroszek
Tadeusz Juroszek
43-476 Jaworzynka 542
Cena wybranej Oferty brutto za budowę oświetlenia ulicznego Ja-

worzynka - Zapasieki etap l - 242.679,79 zł. słownie: (dwieście czter-
dzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 79/100).

Uzasadnienie wyboru Oferty - Oferta Nr 2 jest zgodna z ustawą 
Pzp; SIWZ oraz zawiera najkorzystniejszą cenę ofertową i tym sa-
mym zgodnie z wyliczeniem otrzymała największą ilość punktów.

Wykaz wykonawców uczestniczących w postępowaniu 
wraz z punktacją w kryterium oceny tj. najtańsza cena ofer-
towa - 10 pkt:

Oferta Nr l : Firma „EL-SAT” Bogusław Gawlas
43-394 Rudzica 442
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. l ust. 2 i 6 

ustawy pzp (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia) oraz (oferta zawiera omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny ...).

Wykonawcę, którego Oferta zostanie wybrana zostanie po-
wiadomiony odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin
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INFORMACJE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM NR ZP-1/2008

Nazwa i adres Zamawiającego:
WÓJT GMINY ISTEBNA
Adres pocztowy:
43 -470 ISTEBNA 1000; Województwo: ŚLĄSKIE,
Powiat: CIESZYŃSKI
Strona internetowa www.ug.istebna.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Mirosław Kawulok
Telefon: (033) 855-65-00 ; Fax: (033) 855 - 65 - 00;
e - mail: inwestycje@ug.istebna.pl
Tryb i przedmiot zamówienia:
Tryb : Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty okre-

ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu we wsi isteb-

na dla przysiółka - Gliniane.
Wybór Oferty - Oferta nr l
Dane wybranego Wykonawcy - Konsorcjum:
„instal” zakład Usługowy edward i emil
Cymorek, Pierścień ul. Graniczna 22
„Hydro - instal” zakład instalacji
Sanitarnych Stroński - Homa Sj
43-392 Mazańcowice 178

modeloWy „trójStyk”
Krakowski Uniwersytet Jagielloński gościł 22 kwietnia 2008 

roku uczestników konferencji otwierającej Program Współpra-
cy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Sło-
wacka 2007-2013 organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego RP. Tematem konferencji było przedstawienie in-
formacji o programie, jego celach i strategii, a także przybliżenie 
potencjalnym beneficjentom zasad uzyskania dofinansowania dla 
projektów.

Program ten jest kontynuacją Inicjatywy Wspólnotowej In-
terreg IIIA Polska - Republika Słowacka 2004 -2006 w ramach, 
którego Gmina Istebna uzyskała dofinansowanie i zrealizowała 2 
projekty inwestycyjne dotyczące poprawy dostępności komunika-
cyjnej pogranicza: modernizację dróg Polana, Korbasy i Łupienie 
oraz budowę drogi, chodnika i kładki na Trójstyk.

Specjalne zaproszenie na konferencję zostało skierowane do 
Wójta Gminy Istebna - Pani Danuty Rabin, gdyż jednym z dwóch 
projektów modelowych dla Interreg IIIA Polska - Republika Sło-
wacka 2004-2006 został wybrany projekt Gminy Istebna dotyczą-
cy właśnie Trójstyku.

Z barwną prezentacją „Trójstyku” mieli okazję zapoznać się 
m.in. przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciel Mini-
sterstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Sło-
wackiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
RP, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej oraz pozo-
stali uczestnicy konferencji. Prezentacji dokonał insp. Wiesław 
Legierski.

Gmina Istebna jako doświadczony beneficjent po raz kolejny 
(wcześniej na konferencjach w Warszawie i w Bielsku-Białej) w 
mocny sposób zaznaczyła swój udział w programach o charak-
terze transgranicznym. Składane do konkursów i realizowane z   
udziałem   wsparcia   środków   wspólnotowych projekty transgra-
niczne są wynikiem zrównoważonej strategii działania lokalnego 
samorządu nakierowanej na wzrost poziomu życia i rozwój lokal-
nej infrastruktury.

Opracował: Wiesław Legierski
inwestycje@ug.istebna.pl

Cena wybranej Oferty brutto za rozbudowę wodociągu we wsi 
Istebna dla przysiółka - Gliniane - 302.298,34 zł. słownie: (trzysta 
twa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 34/100 ).

Uzasadnienie wyboru Oferty - Oferta Nr l jest zgodna z ustawą 
Pzp; SIWZ oraz zawiera najkorzystniejszą cenę ofertową i tym sa-
mym zgodnie z wyliczeniem otrzymała największą ilość punktów.

Wykaz wykonawców uczestniczących w postępowaniu 
wraz z punktacją w kryterium oceny tj. najtańsza cena ofer-
towa - 10 pkt:

Oferta Nr 3 : Firma Usługowo Handlowa
Witold Ryszka, 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207
liczba punktów w kryterium cena ofertowa - 8,78 pkt /10 pkt
Oferta Nr 2 : Firma „WliRO” Stanisława Łacka
43-470 Istebna 1241
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. l ust. 2 usta-

wy pzp (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia).

Oferta Nr 4: Firma PHU „MANDA”
Adam Manda, 43-340 Kozy, ul. Kwiatowa 4
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. l ust. 2 usta-

wy pzp (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia).

Wykonawcę, którego oferta została wybrana zostanie powia-
domiony odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
informuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że będzie re-

alizował projekt Pt. „integracja i aktywizacja społeczno-zawo-
dowa w Gminie istebna” - współfinansowany ze środków EFS w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2008-2013 - Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dzia-
łania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytetu 
VII - Promocja integracji społecznej.

Podstawowym celem naszego projektu jest ograniczenie zagroże-
nia wykluczeniem społecznym i zawodowym osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin zamieszkujących na terenie gminy Istebna.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizowanie następujących ce-
lów szczegółowych:

- rozwój na terenie gminy usług społecznych,
- podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawo-

dowych osób uczestniczących w projekcie przydatnych do zatrud-
nienia w instytucjach ekonomii społecznej,

- ułatwienie dostępu klientom pomocy społecznej w tym osobom 
niepełnosprawnym w gminie Istebna do form aktywnej integracji,

- przygotowanie programu aktywizacji społeczno- zawodowej 
osób niepełnosprawnych na terenie gminy Istebna.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 16 osób nie-
pełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej nale-
żących do poniższych grup;

- młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym,
- osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi,
Grupy te zostaną objęte działaniami integracji i aktywizacji 

społeczno-zawodowej. Projekt zakłada również wspieranie ro-
dzin osób wykluczonych społecznie, czyli osoby mieszkające we 
wspólnym gospodarstwie domowym.

Działania przewidziane w projekcie zapewnią udział w warsz-
tatach (rzemieślniczych, plastycznych)oraz zajęciach komputero-
wych, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz pomoc pra-
cowników socjalnych. Kierownik GOPS, Teresa Łacek
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kAPŁAŃSki konWent
W KONIAKOWIE

W każdy wtorek w Oktawie Uroczystości zmartwychwstania 
Pańskiego, zgodnie z tradycją kościoła katolickiego na Śląsku, co 
roku w innej parafii dekanatu, odbywa się tzw. konwent Wielka-
nocny (sł. konwent łac. - zgromadzenie, spotkanie). Tradycja ta 
sięga czasów, gdy nasze parafie należały jeszcze najpierw do archi-
diecezji wrocławskiej, potem do diecezji katowickiej. 

Głównym celem konwentu, jest odprawienie Mszy św. za zmarłych 
kapłanów oraz modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne. Jest to też okazja do spotkania się wiernych ze wszystkimi 
duszpasterzami pracującymi w dekanacie.

Dekanat Istebniański składa się z 6. parafii katolickich (tradycyjne 
nazwy: Istebna, Jaworzynka, Koniaków, Kubalonka, Stecówka, Trzy-
catek), konwent odbywa się co roku w innej parafii. 

We wtorek 25 marca 2008 roku, uroczystością konwentu zaszczy-
cono po sześciu latach Parafię św. Bartłomieja w Koniakowie. Mszę 
św. sprawowali wszyscy obecnie pracujący w dekanacie księża. Ka-
zanie na temat powołania i życia kapłańskiego wygłosił ks. mgr Jakub 
Krupa. Warto, dla przypomnienia, wymienić nazwiska obecnie pracu-
jących wśród nas księży: 

ks. prał. Jerzy Patalong, dziekan dekanatu i proboszcz parafii Do-
brego Pasterza w Istebnej, z wikariuszem, ks. Marcinem Bytomskim, 

ks. kan. Jerzy Palarczyk, proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła w 
Jaworzynce, z wikariuszem, ks. Jakubem Krupą, 

ks. kan. Jerzy Kiera, proboszcz parafii św. Bartłomieja Ap. w Ko-
niakowie, z wikariuszem, ks. Krzysztofem Gworkiem, 

ks. Bogusław Golarz, administrator parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego na Kubalonce, 

ks. Jacek Wójcik, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej na Ste-
cówce,

ks. kan. Borys Kroczek, proboszcz parafii Matki Bożej Frydeckiej 
na Trzycatku,

o. Syrach Janicki OFM, przełożony pustelni franciszkańskiej na 
Śliwkuli,

ks. Jarosław Ogrodniczak, rekolekcjonista Domu rekolekcyjnego 
Emaus w Koniakowie.

We Mszy św. uczestniczyła bardzo liczna rzesza wiernych z Ko-
niakowa i innych parafii dekanatu. Zaproszono rodziny z Koniakowa, 
z których pochodzą księża i klerycy: † ks. Jakub Gazur, ks. Damian 
Suszka, ks. Henryk Waszut, ks. Krzysztof Rębisz, kleryk Marek Bia-
łożyt i kleryk Damian Kamieniarz. 

Konwent, to spotkanie specjalne, mające wyjątkowy charakter i 
wymowę. Wyraża jedność Kościoła, w którym Chrystus Zmartwych-
wstały uczy, prowadzi i zbawia kolejne pokolenia swoich uczniów. 
Posługuje się wybranymi i powołanymi spośród nas ludźmi, którzy 
sami jako uczniowie wierzący w Chrystusa, umacniają swoich braci 
w wierze.

tekst: Jan Gazur
konsultacja: Ks. Jerzy Kiera

k r o n i k a  P o l i c y j n a
1. W dniu 08 kwietnia 200 roku na Kubalonce miała miejsce 

kradzież dwóch tablic rejestracyjnych z samochodu marki Opel 
Astra.

2. W nocy z 09 na 10 kwietnia 2008 roku na Beskidzie niezna-
ny dotąd sprawca po uprzednim wyłamaniu drzwi piwnicy budyn-
ku w budowie wszedł do środka, skąd dokonał zaboru w celu przy-
właszczenia zagęszczarki /ubijaka/ marki „WACHER” na szkodę 
mieszkańca Jaworzynki.

3. W dniu 15 kwietnia 2008 roku na Stańkach zatrzymany zo-
stał mieszkaniec Bielska Białej, który kierował samochodem mar-
ki Honda znajdując się przy tym w stanie po spożyciu alkoholu.

4. W dniu 20 kwietnia 2008 roku w Jaworzynce Centrum 
mieszkaniec tej samej miejscowości, kierujący samochodem mar-
ki Mercedes Sprinter zjechał z drogi i uderzył w róg drewnianego 
budynku naruszając jego konstrukcję. Kierowca samochodu z ob-
rażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

5. W dniu 24 kwietnia 2008 roku na Jasnowicach ujawniona 
została kradzież czterech kompletnych kół do samochodu ciężaro-
wego. Pokrzywdzonym jest mieszkaniec Istebnej.

6. W dniu 24 kwietnia 2008 roku na Andziołówce patrol policji 
ruchu drogowego z Cieszyna zatrzymał mieszkańca Istebnej, któ-
ry kierował samochodem marki Opel Astra znajdując się przy tym 
w stanie po spożyciu alkoholu.

7. W dniu 25 kwietnia 2008 roku zgodnie z poleceniem Sądu 
Rejonowego w Cieszynie na Kubalonce zatrzymano mieszkańca 
Istebnej, którego osadzono w Zakładzie Karnym w Cieszynie ce-
lem odbycia kary pozbawienia wolności.

8. W dniu 25 kwietnia 2008 roku mieszkaniec Istebnej zawia-
domił Komisariat Policji w Wiśle, że został doprowadzony do nie-
korzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wpłacenie zaliczki 
na zakup samochodu marki Volkswagen oferowanego do sprzeda-
ży na stronach telegazety.

9. W okresie pomiędzy lutym a 28 kwietnia 2008 roku na Woj-
toszach miała miejsce kradzież większej ilości koron słowackich. 
W tej sprawie zarzut popełnienia przestępstwa postawiono młode-
mu mieszkańcowi Istebnej.  

10. W dniu 29 kwietnia 2008 roku na Dzielcu zatrzymano 
mieszkańca Istebnej, który kierował rowerem znajdując się przy 
tym w stanie nietrzeźwości.

11. W dniu 30 kwietnia 2008 roku na polanie Śliwkula spłonął 
drewniany budynek. W tej sprawie wszczęto postępowanie przy-
gotowawcze, którego celem będzie ustalenie przyczyny powstania 
pożaru.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok

iNTeRNeTOWe CeNTRUM
eDUkACYJNO-OŚWiATOWe,
mające swoją siedzibę w świetliby remizy OSP 

w Koniakowie Centrum zaprasza chętnych do 
pogłębiania swoich wiadomości i ukończenia różnego 
typu kursów.

5 stanowisk komputerowych jest dostępnych 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-
21.00, w soboty i niedziele w godz. 12.00-22.00. 
Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne.

               Zapraszamy! 
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Z  ż y c i a  s z k ó ł
informacja o iii edycji projektu 

„Potrafimy sami” pt. „Pokolenia” 
który realizują w roku szkolnym 2007/2008
uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła ii w istebnej 

Edycja III „Potrafimy sami” jest kontynuacją projektu, realizo-
wanego od dwóch lat jako konkurs szkolny w naszym gimnazjum. 
W zeszłych latach  zadaniem uczniów było stworzenie drużyn, 
które wybierały sobie zadanie na rzecz środowiska szkolnego lub 
lokalnego, napisanie własnego projektu, samodzielnej realizacji 
działania, dokumentowanie go oraz podsumowanie i ocenianie  
pracy w grupie przy pomocy sprawozdania. Były to zadania ta-
kie jak: uporządkowanie starego cmentarza, stworzenie kabaretu 
szkolnego i jego występy, wystawienie bajki dla przedszkolaków, 
promocja zdrowej żywności, pomoc siostrom zakonnym w pracy                 
w ochronce, spotkanie seniorów i wiele innych.

 Tegoroczna III edycja pt. „Pokolenia” polegała na poszukiwa-
niu kontaktu z wartościowymi ludźmi mieszkającymi na terenie 
gminy Istebna, którzy mają odwagę realizować swoje pasje, po-
magać innym, zajmować się czymś ciekawym, wykonywać ginący 
zawód wynikający ze specyfiki naszego regionu. Uczniowie spo-
tkali się także  z osobami, które wyświadczyły wiele dobra innym, 
ale teraz, z racji podeszłego wieku, są mniej aktywne, utraciły moż-
liwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia młodym m.in. 
z panem Andrzejem Dragonem z Jaworzynki - gawędziarzem, 
panią Zuzanną Probosz z Istebnej – Zaolzia, która szyje stroje re-
gionalne dla lalek. Odwiedziły również pana Pawła Jałowiczora z 

Jaworzynki –Trzy-
catka - rzeźbiarza 
ludowego, budow-
niczego stajenki w 
kościele w Panew-
nikach, spotkali 
się z proboszczem 
parafii pw. Do-
brego Pasterza w 
Istebnej ks. Jerzym 
Patalongiem i wie-
loma innymi.

Praca młodzieży  polegała na działaniach w terenie, nawiązy-
waniu kontaktów, przeprowadzeniu wywiadów, stworzeniu doku-
mentacji filmowej i zdjęciowej i publikacji. Uczniowie działali jak 
w poprzednich latach metodą projektu.

 Celem tego projektu było uświadomienie wartości regionu, 
nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów międzypokoleniowych, 
ukazanie możliwości twórczego, aktywnego spędzania czasu, 
stworzenie okazji przekazania umiejętności, doświadczenia przez 
ludzi dojrzałych młodemu pokoleniu (zwłaszcza związanych z „gi-
nącymi zawodami” terenu górskiego). Celem organizatorów, któ-
rymi byli nauczyciele gimnazjum, było także podniesienie poczu-
cia własnej wartości uczestników, kształcenie umiejętności pracy 
w grupie, nawiązywania kontaktów społecznych,uczestniczenia w 
sprawach lokalnej wspólnoty sąsiedzkiej, przełamanie bierności, a 
także przełamanie negatywnego wizerunku młodzieży gimnazjal-
nej, który funkcjonuje często wśród dorosłych mieszkańców.

Monika Michałek, Anna Probosz

Sukcesy szkolnych zespołów
artystycznych

Trzy nagrody zdobyły zespoły reprezentujące nasze szkoły 
podczas iV Powiatowego Przeglądu Szkolnych zespołów Arty-
stycznych, który odbył się w dniu 17 kwietnia w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza w Cieszynie.

W kategorii zespołów teatralnych wśród szkół podstawowych 
najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa Nr l im. Ks. Józefa Lon-
dzina w Istebnej zaś zespół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej 
zdobył drugą nagrodę wśród szkół gimnazjalnych.

W kategorii zespołów tanecznych, wokalno - tanecznych i folklo-
rystycznych pierwszą nagrodę wśród szkół ponadgimnazjalnych przy-
znano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej Zaolziu. Warto 
dodać, że wielu przedstawicieli ZSP to członkowie zespołu „Istebna”.

W przeglądzie uczestniczyły 33 zespoły z całego powiatu a 
zdobywcy pierwszych nagród - wśród nich zespoły SP l w Istebnej 
oraz ZSP Istebna Zaolzie - wezmą udział w XXXIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie. 
Gratulujemy! J. Kohut

Szkolny Festiwal Piosenki
Kilkunastu uczniów szkoły - gospodarza imprezy oraz kilku go-

ści z zaprzyjaźnionej szkoły z Ciernego (Słowacja) wzięło udział w 
Szkolnym Festiwalu Piosenki, który odbył się 24 kwietnia w Szkole 
Podstawowej Nr l w Istebnej.

Uczestnicy wykonywali piosenki o tematyce turystycznej.
Licznie zgromadzona widownia burzliwymi oklaskami nagra-

dzała występ każdej młodej piosenkarki i młodego piosenkarza, gdyż 
wszystkie piosenki były starannie przygotowane i pięknie wykonane.

J. Kohut
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„Ziemia nie należy do człowieka,
człowiek należy do Ziemi.
  Cokolwiek przydarzy się Ziemi,
  przydarzy się człowiekowi”

Z okazji Dnia Ziemi grupa dzieci z Koła Teatralnego działają-
cego przy Szkole Podstawowej nr l w Koniakowie przygotowała 
przedstawienie pod tytułem „Kłopoty w Bajkowym Lesie”.

Mali aktorzy przedstawili czarny scenariusz tego, co może 
zdarzyć się, jeśli każdy z nas nie będzie dbał o nasze środowisko.

Celem tych ważnych edukacyjnych treści przekazanych przez 
bohaterów różnych bajek było wykształcenie wśród uczniów od-
powiedzialnych i świadomych zachowań ekologicznych.

Przedstawienie teatralne zostało przygotowane przez mgr 
Agatę Polok. Dekorację oraz stroje dla bohaterów bajek wykonała 
grupa dzieci z Koła Zręcznych Rąk również pod opieką mgr Agaty 
Polok. Wyżej wspomniane koło działa przy Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej w Koniakowie.

Z  ż y c i a  s z k ó ł
Podziękowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w imie-
niu własnym i uczniów szkoły dziękuje za ofiarowaną pomoc i 
życzliwość przy organizacji FeSTYNU MAJOWeGO w dniu 
03.05.2008 r., z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony 
na zakup pomocy dydaktycznych.

Podziękowanie kieruję do Rodziców, Nauczycieli, OSP Jaworzynka-
Zapasieki, właścicieli sklepu i baru na Zapasiekach - Państwa Anny i Pio-
tra Ruckich i Małgorzaty i Sławomira Ruckich oraz sponsorów imprezy:

Market REMA - p. Teresa Kamińska - Istebna
Pizzeria WERONA - p. R.E. Kawulok - Istebna
Sklep „U GAZDY”- p. Edward Glet - Istebna
Kwiaciarnia „MAŁGORZATA” - Istebna
Wyciąg narciarski „SZAŃCE” - Koniaków
Szkółka Leśna WYRCHCZADECZKA - Jaworzynka
Państwo Teresa i Czesław Muszalik - Jaworzynka – Zapasieki
Piekarnia „PROPIEK” - p. Anna i Andrzej Probosz - Istebna
Zakłady Mięsne „JURGAST” - p. Juroszek Franciszek - Wisła
„KRAM” - Istebna Centrum
Pani Juroszek Jadwiga - Istebna 639
Pani Kędzior Stefania - Istebna 933
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ZYSKO” - Istebna.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce
mgr Dorota Małyjurek

konkursy wiedzy przyrodniczej
w SP1 w koniakowie

Aby przybliżyć naszym uczniom wiedze o otaczającym nas 
świecie przyrody Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie przygo-
towała i przeprowadziła konkursy związane ze znajomością drzew 
i kwiatów, wśród których mieszkamy a przecież nie zawsze umie-
my je rozpoznać i nazwać.

Konkurs o tematyce „Rośliny” został przeprowadzony w 
dwóch grupach wiekowych – klasy II i III oraz IV i V. Uczestnicy 
konkursu rozpoznawali nazwy drzew, roślin rosnących wokół nas 
i dzieliły się wiedzą na ich temat.

W grupie starszej rozpoznawali „żywe” obrazy kwiatów. 

Po rAz kolejny zWyCiężyli !!!
W połowie kwietnia w zespole Szkół Technicznych w Cie-

szynie odbył się V Międzyszkolny konkurs Matematyczny dla 
uczniów zasadniczych Szkół zawodowych „Matematyka na 
co dzień”.

Istebniański Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowali 
uczniowie klas pierwszych Eugeniusz Fiedor i Damian Izba oraz 
klasy drugiej Kamil Czepczor, przygotowani przez mgr Beatę Go-
ściniak i  mgr Beatę Cendrzak. 

Po raz pierwszy organizatorzy oprócz pracy indywidualnej 
wprowadzili pracę w grupie z użyciem komputera (quiz).

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się m.in. umiejętnością 
analizy danych przedstawionych na wykresie, rozwiązywania pro-
blemów geometrycznych oraz Sudoku. Wszystkie zadania badały 
umiejętność wykorzystania matematyki do rozwiązywania proble-
mów życia codziennego.

Uczniowie z „Zaolzia” bezapelacyjnie wygrali konkurs druży-
nowy, natomiast Kamil Czepczor zdobył drugie miejsce w konkur-
sie indywidualnym (do zwyciężczyni zabrakło mu 0,5 punktu!!). 
Organizatorzy konkursu przygotowali dla wszystkich uczestników 
dyplomy, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe. 



Nasza Trójwieœ    9MAJ 2008

„noC AnderSenA”
„...Każdy nosi w sobie jakąś Andersenowską bajkę,
Która tak zachwyciła go w dzieciństwie,
że nie może zapomnieć tego wstrząsu,
bajkę, która urosła wraz z nim,
odkrywając coraz głębsze, coraz bliższe,
w miarę dorastania warstwy...”
(Krystyna Kuliczkowska)

Ze śpiworami, pidżamami prawie setka wielbicieli przygód 
przybyła w dniu 11 kwietnia do Filii Biblioteki Publicznej w Ja-
worzynce, by w uroczysty sposób uczcić niezwykłe urodziny - 
Hansa Christiana Andersena. Biletem wstępu na tę magiczną noc 
było baśniowe przebranie.

Wszystkie królewny, rycerze, Kopciuszki i Calineczki zostali 
serdecznie przywitani przez panie bibliotekarki, 2 Drużynę Har-
cerską Vadera działającą w Jaworzynce pod opieką Pana Romana 
Baraniok, przedstawicieli organizacji międzynarodowego wolon-
tariatu Vides, oraz starszych kolegów z Gimnazjum Nr l im. Jana 
Pawła II z Istebnej.

„Noc Andersena” jest to międzynarodowe przedsięwzięcie za-
inicjowane kilka lat temu przez Klub Bibliotek Dziecięcych Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy i Pracowników Informacji w Republi-
ce Czeskiej. Sama nazwa imprezy przypomina o świecie książki 
dziecięcej, które obchodzone jest na całym świecie 2 kwietnia, 
zaś impreza ma na celu wspieranie czytelnictwa i propagowanie 
głośnego, systematycznego czytania. W trakcie tej zabawy entu-
zjaści książek starają się rozbudzać w dzieciach zainteresowania 
czytelnicze, ukazując piękno słowa mówionego i drukowanego, 

popularyzując przy tym książkę jako podstawowe i wiarygodne 
źródło informacji.

Specjalnie na tę noc Biblioteka stała się miejscem dostępnym 
dla wszystkich miłośników wróżek, elfów, krasnali, dla tych któ-
rzy lubią słuchać bajek dobrze się przy tym bawiąc.

Uczestnicy imprezy brali udział w zabawach i konkursach. 
Koledzy z gimnazjum przygotowali dla bawiących się przebie-
rańców wiele konkursów i zabaw, takich jak: „Moda Baśnio-
wa”, „Wybór Króla i Królowej Balu”, „Karaoke”. Impreza była 
fantastyczna. Dzięki zaangażowaniu gimnazjalistów: Janka Ka-
wuloka, Mateusza Kawuloka, którzy odpowiadali za muzyczną 
stronę imprezy, Dawida Chrapka, Jakuba Michałka, Andrzeja 
Koleniaka i Huberta Ruckiego za pilnowanie porządku, wystro-
jenie baśniowej sali, zachęcanie dzieci do zabawy, przygotowy-
wanie posiłków, pomoc w zorganizowaniu bazy noclegowej.

Gwoździem programu był pokaz zorganizowany przez Jed-
nostkę Zawodowej Państwowej Straży Pożarnej z Ustronia oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Trójwsi, Goście zorganizo-
wali wspaniały pokaz gaszenia pożaru oraz przedstawili zasady 
udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku 
samochodowym. Przygotowali konkurs sprawnościowy. Zwycię-
scy zawodów w nagrodę mogli przejechać się mechaniczną dra-
biną strażacką. Za zaangażowanie składamy Strażakom gorące 
podziękowanie i mamy nadzieję, że będą nam uświetniać imprezę 
co roku.

Bal baśniowy oraz pokaz Straży Pożarnej obserwowali także 
przedstawiciele władz gminy: Pan Józef Polok — wice przewod-
niczący Rady Gminy Istebna oraz Pan Paweł Rucki — Przewod-
niczący Komisji Rozwoju - sołtys Jaworzynki. Wizytę dzieciom 
złożył ksiądz wikary Jakub Krupa oraz Pani Grażyna Przybyła 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynce. Dzięki przychyl-
ności Pani dyrektor impreza mogła odbyć się na terenie szkoły, za 
co serdecznie dziękujemy.

Zabawie nie było końca. Około godziny drugiej definitywnie 
wyłączono muzykę, ale to wcale nie oznaczało końca imprezy. 
Najwytrwalsi postanowili obejrzeć jeszcze filmy. To jednak nie 
wystarczyło, żeby uśpić rozbawionych małych przebierańców. Po 
krótkiej toalecie udaliśmy się na odpoczynek.

Rano smacznymi kanapkami, słodyczami i ciepłymi napoja-
mi, przygotowanymi przez harcerzy i dziewczyny z wolontariatu 
zajadali się wszyscy. Następnie urodzinowi goście z nadzieją na 
przyszłoroczną zabawę udali się do domów, by opowiadać swoim 
najbliższym wrażenia z tej niezapomnianej nocy.

Serdeczne podziękowanie pragnę złożyć wszystkim rodzicom, 
którzy wyrazili zgodę na udział dzieci w imprezie i dołożyli sta-
rań by przygotować swoim pociechom stroje balowe i prowianty.

Podziękowania kieruję dla pana Bogdana Ligockiego - dy-
rektora Gimnazjum w Istebnej za wypożyczony sprzęt, panu 
Witosowi, który czuwał nad jego bezpieczeństwem. Panu Fran-
ciszkowi Białożytowi za zaangażowanie i pracę włożoną w 
muzyczne uświetnienie przedsięwzięcia oraz zorganizowanie 
nagłośnienia potrzebnego podczas pokazu strażackiego. Szcze-
gólne podziękowanie składam harcerzom za zaangażowanie i 
opiekę jaką zorganizowali dla młodszych kolegów, przygoto-
wanie posiłków i pilnowanie całości przebiegu imprezy. Po-
dziękowania kieruję też dla przedstawicieli organizacji Vides za 
prowadzenie zabaw i podejmowanie trudów by nasi mali goście 
byli zadowoleni. Za wykonanie dekoracji w naszej baśniowej 
świetlicy podziękowania składam pani Elżbiecie Polok i pani 
Ewie Małyjurek.

Dziękuję wszystkim dzieciom, które przyszły na bal i fan-
tastycznie bawiły się do późna.

Organizator - Joanna Kohut

A oto wyniki:
Miejsce Grupa młodsza Grupa starsza
I II b VI b
II II a VI a
II III a V b
IV III b IV b
V - V a
VI - IV a

Nagrodami, które ufundowała Rada Rodziców były – kwiat 
doniczkowy dla klasy, a dla uczniów sadzonki różnych kwiatów.

Uczniowie klasy IV b przedstawili inscenizację pt. „Pokochaj-
my nasze drzewa”. W tym dniu uczniowie ubrali się „na wiosen-
nie” czyli w ubrania żółte i zielone.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Renata Haratyk
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Z  d z i a ł a l n o ś c i  O S P

V  m Istebna Zaolzie  I 7,40 20 30 0  8,30
VI m Wisła  I 7,33 50 30 0  8,53

Powyżej 35 lat
mężczyźni

I  m Jaworzynka C. 6,57 10 0 0   7,07
II m Koniaków C. 7,34 20 10 0   8,04
III m Istebna Zaolzie 8,03 40 20 0   9,03
IV m Wisła C. 10,06 10 10 0  10,26

z życia OSP
W dniu 12.04.2008r. odbyły się Gminne zawody Sportowo- Pożarnicze drużyn młodzieżowych i dorosłych jednostek OSP z 

ternu gminy istebna w istebnej zaolziu. W tym też dniu gościnnie brały udział drużyny z OSP Wisła Centrum. 

Po torze przeszkód i rozwinięciu linii gaśniczej wyniki rywalizacji końcowej wyglądały następująco: 

Miejsce Jednostka OSP Punkty
Czas biegu karne strzelanie Rzut granatem  bojówka Czas łącznie

 Do 12 lat    chłopcy
I Koniaków C. 7,46 30 30 0   8,46

12-15 lat dziewczęta
I m Istebna C. 8,03 70 30 0   9,43
II  m Koniaków C. II 8,12 20 70 10   9,52
III m Koniaków C. I 8,13 40 70 0 10,03
IV m Wisła C. 8,46 40 40 0 10,06

12-15 lat chłopcy
I   m Jaworzynka C. II 6,02 20 20 0   6,42
II  m Koniaków C. 6,07 30 10 0   6,47
III m Koniaków Kos.I 6,03 40 20 0   7,03
IV m Jaworzynka C. I 6,36 30 10 0   7,16
V  m Wisła C. 7,00 30 40 0   8,10
VI m Istebna C. 7,08 40 50 0   8,38
VII m Koniaków Kos.II 7,05 60 50 0   8,55

16-18 lat dziewczęta
I   m Istebna C.  I 7,11 40 40 0   8,31
II  m Koniaków C. 7,38 30 30 0   8,38
III m Koniaków Kos. 7,45 60 0 0   8,45
IV m Istebna C. II 7,58 70 30 0   9,38

16-18 lat młodzież
I    m Koniaków Kos. 5,57 10 20 0   6,27
II   m Koniaków Kos. 5,59 10 20 0   6,29
III  m Koniaków C. I 5,43 20 30 0   6,33
IV m Jaworzynka C. II 5,58 20 20 0   6,38
V  m Jaworzynka C. I 5,53 30 20 0   6,43
VI m Koniaków . II 5,52 40 30 0   7,02
VII m Istebna C. 6,24 30 30 0   7,24
VIII m Jaworzynka Zap. 7,09 80 30 0   8,59

19-35 lat kobiety
I  m Koniaków C. 7,55 20 10 0   8,25
II  m Istebna Zaolzie 8,29 10 20 0   8,59

19-35 lat mężczyźni
I   m Koniaków C. II 6,41 0 40 0   7,21
II  m Koniaków C. I 6,50 10 30 0   7,30
III m Jaworzynka C. 7,21 20 0 0   7,41
IV m Wisła  II 7,00 30 20 0   7,50
IV  m Istebna Zaolzie  II 7,40 0 10 0   7,50
 

Sekretarz ZG ZOSP, dha Renata Haratyk
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Gminne obchody dnia Strażaka  2008
Jak co roku we wszystkich naszych jednostkach OSP  z tere-

nu Gminy Istebna 3.05.2008r. w kościołach odbyły się uroczyste  
msze święte w intencji strażaków oraz za zmarłych strażaków.    

 Obchody gminne połączone były z jubileuszem 60-lecia Jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolziu. Obchody 
rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, po której na placu przed 
strażnicą odbyła się część oficjalna. Były okolicznościowe wystą-
pienia zaproszonych gości i prezesa jednostki. 

Druhowie, którzy zostali wyróżnieni medalami:
złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa:
Dh Łupieżowiec Krzysztof
Dh Michałek Paweł
Dh Probosz Jan
Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa:
Dh Kohut Andrzej
Dh Kohut Piotr
Dh Kohut Tadeusz
Dh Ligocki Józef
Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa:
Dh Haratyk Jacek
Dh Panczocha Krzysztof
Odznaką Strażak Wzorowy:
Dh Bielesz Daniel
Dh Kajzer Józef
Dh Marekwica Józef
Dh Turek Kazimierz
Dh Zowada Piotr

Z  d z i a ł a l n o ś c i  O S P

WyPAlAnie trAW
Jak co roku na przełomie zimy i wiosny oraz wczesną wiosną, 

gdy wiatr przesusza wierzchnia warstwę gleby, rozpoczyna się 
regularne wypalanie traw, a co się z tym bezpośrednio wiąże - wy-
raźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach i terenach 
chronionych. Biorąc pod uwagę wysokie zagrożenie zarówno dla 
ludzi jak i dla przyrody oraz wszelkich dóbr materialnych, strażacy 
taki stan nazywają wiosennym zagrożeniem pożarowym.

Wypalanie traw jest niedozwolone i naprawdę niebezpieczne. 
Mówią o tym przepisy prawne:

Ustawa  z  dnia  16  października  1991  r.  o  ochronie  przyrody.
Art. 45. „Zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pa-

stwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach 
kolejowych lub strefie oczeretów i trzcin”.

Art. 59. „Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie 
oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Art. 3. „W lasach oraz na terenie śródleśnych łąk, torfowisk i 

wrzosowisk, jak również w odległości 100 m od granicy lasu, zabra-
nia się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności:

- rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego,

- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania  wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin-

nych.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przeciwpo-

żarowej mówi, że zabrania się wypalania roślinności na łąkach, 
pastwiskach, nieużytkach, rowach przydrożnych, szlakach kolejo-
wych lub w strefie oczeretów i trzcin.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o nie wypala-
nie traw a tym samym nie powodowanie zagrożenia pożarowego.

ZG ZOSP RP w Istebnej

dzieŃ StrAżAkA
- 4 mAjA 

Drodzy Druhowie!
W dniu Patrona Strażaków, św. 

Floriana składam Wam i Waszym ro-
dzinom życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Z własnej woli ochotniczo podej-
mujecie wiele zadań i bierzecie udział 
w akcjach ratując mienie, zdrowie a 
nawet życie ludzkie. Na Was moż-
na zawsze liczyć, a wasza obecność 
wśród nas powoduje, że mieszkańcy 
czują się bezpieczniej i pewniej.

Dziękuję Wam za czynny i chętny udział w życiu kulturalnym, 
społecznym i sportowym naszej Gminy.

Dziękuję za popularyzację zagadnień ochrony przeciwpożaro-
wej wśród dzieci i młodzieży, za osiąganie przez nich dobrych wy-
ników, udział w turniejach Wiedzy Pożarniczej różnych szczebli i 
zawodach sportowo - pożarniczych. 

Składam również życzenia zdrowia i pomyślności Strażakom 
weteranom oraz całej młodzieży strażackiej.

Wójt Gminy, Danuta Rabin

informacja o likwidacji „AzbeStU”
w 2008 r.

W ramach kontynuowanej przez Gminę akcji likwidacji azbestu 
(eternitu) informujemy, że w miesiącu sierpniu br. chcemy przyjąć 
do utylizacji (zgodnie z przyjętymi na ten rok zasadami) cały zgło-
szony przez mieszkańców gminy  zdjęty lub składowany eternit. 

Na utylizację posiadamy środki własne, zabezpieczone w  bu-
dżecie gminy.

Poprzednia akcja w 2007 r. została przeprowadzona bardzo 
sprawnie i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się jako  zadanie 
z  zakresu ochrony środowiska w Gminnym Planie Gospodarki 
Odpadami. 

Nadal przyjmowane są podania – obecnie  od chętnych na uty-
lizację azbestu w  latach 2009 i  2010. 

Na tę utylizację opracowane zostaną nowe zasady, które poda-
my do wiadomości w późniejszym terminie.

Prosimy także mieszkańców o nie wyrzucanie  odpadów eterni-
towych po lasach, potokach, drogach i tym podobnych miejscach. 
Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w rejonie Wawrzaczowego 
Gronia w Jaworzynce.

Eternit do utylizacji przyjmowany jest bezpłatnie, więć wyko-
rzystajmy tę okazję i nie zatruwajmy naszego otoczenia szanując 
własne zdrowie.

Naszym obywatelskim obowiązkiem jest zgłaszanie do Urzę-
du Gminy zauważonych przypadków wywożenia eternitu i skła-
dowania go przez naszych  mieszkańców  w miejscach niedozwo-
lonych.

Informacje w tym zakresie uzyskać można w  pokoju 204  II 
piętro Urzędu Gminy w Istebnej (Anna Bura) lub telefonicznie 
pod nr 033 8556500 wew.46 

Anna Bura, Inspektor UG
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Wójt Gminy iStebnA
oraz

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „med - jolan”
zapraszają

kobiety urodzone w latach 1939- 1958
na

bezPŁAtnĄ mAmmoGrAFię
w ramach Programu Zdrowotnego NFZ

UWAGA !!!!!!!! Od ostatniego badania finansowanego przez NFZ muszą upłynąć pełne 2 lata Badanie może być wykonane po 
upływie l roku : - pacjentkom, u których w rodzinie stwierdzono raka piersi (u matki, siostry, córki)

Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone w Poradniach Chorób Piersi i pacjentki leczone z powodu rozpoznane-
go raka piersi. Miejsce badań: Mammobus na placu obok Ochotniczej Straży Pożarnej iSTeBNA CeNTRUM. Czas akcji: 17 
czerwca 2008 r. Rejestracja osobista : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - budynek Urzędu Gminy (I piętro) lub telefoniczna: 0-33 
855-62-22

zapamiętaj!
Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny!
Dlaczego powinnaś kontrolować swoje piersi?
Kobiety powinny kontrolować swoje piersi dlatego, że wcześnie 

wykryte zmiany:
- są w 90% uleczalne,
- dają szansę na uniknięcie inwazyjnego leczenia,
- pozwalają zachować pierś,
- mogą uratować przed przedwczesną śmiercią.

Czy umiesz kontrolować swoje piersi?
Samobadanie piersi należy wykonywać, począwszy od 25 roku 

życia, raz w miesiącu, najlepiej w tydzień po miesiączce, gdy piersi 
nie są wrażliwe lub obrzmiałe. Kobiety, które przeszły okres przekwi-
tania, powinny wykonywać badanie w te same dni każdego miesiąca. 
Raz do roku należy zgłosić się na badanie piersi do lekarza, nawet 
gdy nie występują żadne niepokojące zmiany. Każda kobieta w wieku 
40-49 lat powinna wykonać jedną, najlepiej co trzy lata, mammogra-
fię (radiologiczne zdjęcie piersi). Po 50 roku życia badanie to należy 
wykonywać do dwa lata, o ile lekarz nie zaleci częściej.

Zgłoś się natychmiast do lekarza gdy zauważysz:
- zmiany w kształcie piersi lub ich położeniu np. uniesione
   piersi ku górze,
- zmarszczenie, wciągnięcie skóry, zmianę jej koloru na piersi,
- wciągnięcie brodawki sutkowej, zaczerwienienie
   lub owrzodzenie, a także pomarańczowe zabarwienie,
- wydzielinę z brodawki sutkowej
   (surowiczą zabarwioną krwią),
- guzek lub stwardnienie w piersi, które różnią się konsystencją
   od otoczenia,
- powiększenie węzłów chłonnych pod pachą.

Uwaga!
Nie każdy guzek, stwardnienie lub zmiany skóry są rakiem, 

zawsze jednak wymagają badania lekarskiego. Często są to zmia-
ny zapalne lub nowotworowe łagodne, a leczenie zapobiega prze-
kształcaniu się ich w postać złośliwą.

Samobadanie piersi
Około 90% nowotworów piersi jest wykrywanych przez same 

kobiety w czasie samobadania. Średnica guza w momencie przystą-
pienia do leczenia jest najważniejszym z czynników prognostycz-
nych. Samobadanie wykonuj regularnie co miesiąc 2-3 dni po mie-
siączce, kobiety niemiesiączkujące 1 raz w miesiącu.

Stań rozebrana przed dużym lustrem w dobrym oświetleniu: 
oceń symetrię obu piersi, ich kształt, wygląd skóry, brodawek wraz 
z otoczkami, oglądaj je w różnych pozycjach.

Objawy, które powinny skłonić do natychmiastowej wizyty
u lekarza
- wyciek z brodawki, zwłaszcza podbarwiony krwią,
- wciągnięcie brodawki,
- zmarszczenie, uwypuklenia, obraz „skórki pomarańczowej” 

na skórze sutków,
- zmiana koloru skóry, otoczki i brodawki,
- pojawienia się stwardnienia, zgrubienia lub guzka w obrębie 

miąższu piersi,
- pojawienie się guzka w dole pachowym,
- wystąpienie nietypowego bólu.

Jeżeli zauważyłeś niepokojące zmiany zgłoś się do swojej
przychodni lub lekarza prowadzącego
Proszę przynieść ze sobą elektroniczną kartę ubezpieczenia 

zdrowotnego. Jeśli posiada Pani wyniki wcześniej wykonanych ba-
dań mammograficznych, proszę przynieść je ze sobą

Bezpłatne badanie profilaktyczne
przysługuje co 2 lata
Informacje o Programie i jednostkach wykonujących badania 

mammograficzne uzyskasz w:
- Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym w Centrum Onkolo-

gii Instytucie o/Gliwice, tel. (032) 278 96 73, 278 97 56 oraz na: 
www.raksutka.org lub w swojej przychodni.

Dlaczego powinnaś zgłosić się na mammografię
Rak piersi jest ważnym problemem zdrowotnym i społecznym. 

Co roku ponad 10 tysięcy kobiet zachorowuje na ten nowotwór zło-
śliwy. Chorują przeważnie kobiety około 50 roku życia. Im starszy 
wiek, tym częściej występuje rak piersi. Zdarzają się jednak i u ko-
biet zupełnie młodych. Trzeba mocno podkreślić, że nowotwór zło-
śliwy piersi wcześnie rozpoznany i właściwie leczony jest uleczalne 
w ok. 90%. Niestety, w Polsce, jeszcze nie uzyskuje się takich wyni-
ków, główną przyczyną jest zbyt późne wykrycie choroby.

Mammografia pozwala na bardzo wczesne
wykrycie nowotworu.

Co to jest mammografia

Mammografia jest badaniem piersi promieniami Roentgena. 
Wykonuje się ją małym, specjalnie przetestowanym aparatem. 
Obraz uzyskuje się z kliszy. Mammografią można wykryć guzki o 
średnicy 2-3 mm. Chore z tak małym nowotworem złośliwym mają 
nie tylko szansę na pełne wyleczenie, ale nawet na zachowanie pier-
si. Badanie jest niebolesne, trwa kilkanaście minut, a mała dawka 
promieniowania użyta w mammografii nie stwarza zagrożenia dla 
kobiety.
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AbC – Słownik ekologiczny
Ścięgno – to element niekurczliwy zakończenia mięśni, któ-

ry stanowi połączenie z kością, zbudowany z tkanki łącznej. Sta-
nowi też przedłużenie włókien mięśniowych oraz tzw. omięsnej. 
Przenosi pracę części aktywnej mięśnia na szkielet. Każde ścięgno 
pokrywa ościęgna. Kształt ścięgna może być taśmowaty, blaszko-
waty lub sznurkowaty. U człowieka największe ścięgno kończyny 
dolnej to tzw. ścięgno Achillesa.

Ślina – substancja płynna wydzielana przez gruczoły ślinowe. 
W niej znajdują się pierwsze enzymy trawienne takie jak amylaza 
i maltaza – rozkładające skrobię w jamie ustnej (gębowej). Ptialina 
śliny – rozkłada cukry złożone na proste. Ułatwia ona połykanie 
kęsa pokarmowego do przełyku oraz zwilża błonę śluzową języka 
i jamy ustnej. Dobowa ilość śliny u człowieka to około 1,5 litra. U 
przeżuwaczy np. konia około 40 litrów na dobę.

Ślinianka – gruczoł ślinowy występujący u kręgowców lą-
dowych – produkujący ślinę. U człowieka występują następujące 
gruczoły ślinowe – podjęzykowe, podżuchwowe, przyuszne oraz 
liczne drobne gruczoły w błonie śluzowej jamy ustnej.

                                                           Macierzonka

miting AA
Grupa AA (Anonimowych Alkoholików) „Nadzie-

ja” zaprasza na miting wszystkich tych, którzy nie 
mogą poradzić sobie z nałogiem i szukają pomocy. 
Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek w go-
dzinach 17-tej do 19-tej w sali OSP istebna Centrum 
(ii piętro). Miting otwarty dla: rodzin, sympatyków, 
współuzależnionych w ostatnie wtorki miesiąca - po-
cząwszy od 27 maja br.

inFormACje Gminnej komiSji
rozWiĄzyWAniA

ProblemóW AlkoHoloWyCH

- INFORMACJE DLA RODZICÓW -

Co to jest uzależnienie?

„Jeśli robi się COŚ często, powtarzając TO, jest się do tego 
przywiązanym, a mimo tego, że jest TO szkodliwe, dalej się 
TO robi, to jest to uzależnienie. Owo TO może być piciem, 
paleniem, hazardem, narkotykami.

Wszystkie używki uzależniają psychicznie. Uzależnienie 
psychiczne to nic innego, jak wewnętrzna (często nieświado-
ma) ochota na dalsze branie lub picie (bez tego jest mi źle, 
czegoś mi brakuje, nie wytrzymam, zwariuję itp.). Im częstsze 
zażywanie,tym silniejsze uzależnienie, im silniejsze uzależnie-
nie, tym większa potrzeba. Uzależnienie psychiczne jest nie-
zauważalne dla młodego człowieka, jest on przekonany, że w 
pełni panuje nad swymi poczynaniami, bierze dalej.

Uzależnienie posiada charakterystyczne objawy. We wstęp-
nej fazie są to kolejne próby kontrolowania się, opanowywania. 

Są to postanowienia typu: Już tak bardzo się nie będę upijać”, 
„wypiję tylko przy wyjątkowych okazjach” lub „tylko spróbuję 
trawki czy amfetaminy, od czasu do czasu”. W tej fazie na-
stolatek sam nie kupuje używek, czeka raczej na okazje - sam 
eksperymentuje.

Stopniowo zaczyna się coraz częstsze picie lub branie, pro-
wadzenie „podwójnego życia”, czyli ukrywanie TEGO przed 
sobą i innymi, niezauważanie problemu oraz wymyślanie pre-
tekstów, by dalej TO robić. Jest to czas stwarzania pozorów, 
odgrywania roli „grzecznego dziecka”. Później przychodzi 
lekceważenie, choćby częściowe, rzeczy ważnych. Bagatelizo-
wanie lub wręcz niedostrzeganie konsekwencji wynikających z 
uzależnienia. Pryskają pozory, zaczyna się wynoszenie rzeczy 
z domu, kradzieże i burzliwe awantury. Młody człowiek porzu-
ca swoje zainteresowania. Pogarszają się oceny z ulubionego 
przedmiotu. Traci przyjaciół. W tej fazie dochodzi często do 
zerwania więzi rodzinnych, dziecko staje się kimś obcym, lo-
katorem, który przychodzi najeść się i wyspać. Czasami przy-
chodzi pobite, w podartym ubraniu, lecz w dalszym ciągu uwa-
ża, że nic złego się nie dzieje - „może zdarzyć się każdemu”.

W przedostatniej fazie zachodzą bardzo duże zmiany za-
chowań oraz postrzegania samego siebie. W tym momencie 
głównym nurtem, jakim biegnie życie nastolatka, są używki. 
Widzi siebie jako ofiarę, której rodzice i nauczyciele nie rozu-
mieją, wytykają błędy. Uważa, że alkohol czy narkotyki po-
magają mu się zrelaksować i odpocząć od tej ciągłej nagonki. 
Wahania nastroju są coraz silniejsze, depresje i paranoje coraz 
częstsze. Organizm jest bardzo osłabiony. Dawka alkoholu czy 
narkotyku potrzebna do odurzenia się jest coraz większa. Popa-
da w coraz silniejsze uzależnienie.

Gdy nastolatek w pełni zda sobie sprawę ze swego poło-
żenia, zacznie rozumieć, że sam sobie nie poradzi, dopada go 
poczucie bezsilności. Jest to już niestety moment, w którym 
musi zostać poddany długotrwałej i trudnej terapii w ośrodku 
terapeutycznym dla narkomanów/alkoholików.

Ostatnia faza jest czasem kompletnej degeneracji zdrowia 
i psychiki. Liczy się tylko picie lub branie narkotyków, na to 
przeznaczana jest cała energia i czas. Sposób myślenia jest 
ściśle ukierunkowany na zdobywanie alkoholu lub narkotyku. 
Ważne jest tylko pytanie „skąd wziąć?”, a „jak?”, nie ma już 
znaczenia. Pełne wyleczenie i wyjście z nałogu w tej fazie jest 
bardzo trudne.

Więcej obserwuje się niestety przypadków powrotu do na-
łogu, niż do normalnego życia.

Niestety alkoholizm i narkomania nie są do końca uleczal-
ne. Wypicie choćby jednego kieliszka czy jednorazowe wzię-
cie narkotyku oznacza nawrót choroby. Nastolatek uzależniony 
jest od marihuany, zatem nawet po terapii i długiej przerwie, po 
ponownym wypaleniu narkotyku odczuwa tak silną potrzebę 
jego użycia, że zazwyczaj znowu wraca do nałogu. Podobnie 
wygląda sytuacja alkoholika. Jedynym skutecznym rozwią-
zaniem jest całkowita abstynencja.

Przedruk: Profilaktyka Uzależnień
Wydawnictwo Projekt-Kom Sosnowiec
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NARKOMANIA
zanim będzie za późno
Obraz narkomana zmienia się. To już nie tylko mieszkaniec 

dworca czy skwerku miejskiego, ale młody student prawa, czeka-
jący niecierpliwie na weekend, żeby „przypalić blachę”.

Młoda kobieta z długimi włosami, cudem utrzymująca wy-
chudzone ciało w pozycji pionowej, młody mężczyzna w zabru-
dzonym ubraniu z nieobecnym wzrokiem wpatrzony w chodnik, 
człowiek śpiący na kartonie, mruczący coś do siebie. To codzien-
ny widok polskich dworców, skwerków i placów. Omijamy takich 
ludzi z obawą, niepewnością, często z niechęcią, obrzydzeniem. 
Stają się przez to wyobcowanymi wyrzutkami społeczeństwa.

Młody student uczący się do kolejnego egzaminu w czasie se-
sji, trzecią dobę bez snu, grupa młodych dziewczyn bawiących się 
świetnie na dyskotece do samego rana, początkujący biznesman 
biegnący, żeby nie dać się wyprzedzić w wyścigu szczurów w 
dużej korporacji, dobrze zapowiadający się sportowiec.

Świetnie się z nimi bawimy, polegamy na nich. Zawsze przy-
gotowani dopięci na ostatni guzik. Ale nie oszukujmy się. Często 
jednych i drugich łączą narkotyki.

Ciekawość i niezadowolenie
Z jakich powodów człowiek sięga po narkotyki? Jest ich wie-

le, a w szczególności: pociąga go ryzyko; jest ciekawy ich dzia-
łania; ulega presji rówieśników, bądź innych osób dla niego waż-
nych; chce poczuć się dorosły i podejmować za siebie decyzje; 
jest niezadowolony ze swoich osiągnięć i swojego życia; nie radzi 
sobie z konfliktami i wewnętrznymi napięciami, z problemami w 
szkole i w domu; chce zrobić na przekór dorosłym; brak mu alter-
natywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Do czynników 
ryzyka należy też uzależnienie jednego z rodziców, niestabilna 
sytuacja życiowa, nadmierna nieśmiałość, słaba umiejętność ra-
dzenia sobie ze stresem i z problemami, brak norm i zasad wy-
chowawczych.

Samo eksperymentowanie z narkotykami nie świadczy o de-
moralizacji i zepsuciu nieletniego, ale jest wyraźnym sygnałem 
ostrzegawczym. Niestety rodzice dowiadują się o eksperymen-
tach dzieci, kiedy nie jest to już tylko eksperymentowanie, ale 
śmiertelna choroba, bo taką jest uzależnienie.

Nadal grupę najwyższego ryzyka stanowią dzieci i młodzież, 
dlatego to rodzice mogą zrobić najwięcej, żeby zapobiegać temu 
zjawisku. W tym celu potrzebna jest wiedza, ponieważ tylko przed 
czymś, co znane można się skutecznie bronić. Zanim pojawi się 
problem rodzice mogą mu zapobiegać. W jaki sposób?

Specjaliści radzą:
* znajdź wolny czas dla swojego dziecka. Wykorzystaj te 

chwile, aby jak najczęściej okazywać dziecku ciepło i czułość.
* Rozmawiać, nie unikać trudnych tematów, słuchać 

uważnie i nie lekceważyć jego problemów, służyć radą, kiedy 
Cię potrzebuje.

* Nie oceniać i nie porównywać z innymi, nie wyśmiewać, 
nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań i poma-
gać uwierzyć w siebie, doceniać starania i chwalić postępy

* Być przykładem i autorytetem, uczyć podstawowych war-
tości, pamiętając, że ważniejsze jest co robisz, a nie co mówisz.

* Poznawać przyjaciół swojego dziecka, zawsze wiedzieć, 
gdzie jest i co robi twoje dziecko.

* Wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec nar-
kotyków

NA ZDROWIE
miesięcznik: edukacja - profilaktyka - zdrowie - problemy

uzależnień - pomoc społeczna

majowe spotkanie na trójstyku
W dniu 1 maja 2008 po raz kolejny odbyło się tradycyjne 

już „Stawianie moja” na Trójstyku w Jaworzynce. Jedno-
cześnie było to kolejne wspólne spotkanie mieszkańców po-
granicza polsko-słowacko-czeskiego. W trakcie spotkania głos 
zabrali: ze strony słowackiej Starosta Ciernego Pawel Gomola, 
z polskiej strony Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur oraz 
ze strony czeskiej Starosta Hrčavy Josef Szkandera. W swoich 
wystąpienia zwrócili oni uwagę na wartości, których jesteśmy 
udziałowcami w ramach szeroko rozumianej współpracy przy-
granicznej. Podkreślili wielkie znaczenie społecznej integracji 
sąsiadów „zza miedzy”. Nawiązali również do historii „stawia-
nia moja” na Trójstyku. 

Na uwagę zasługuje liczny - ponad 100 osób - udział miesz-
kańców Ciernego, którzy przybyli jak co roku ze swoją ludową 
kapelą „Ozvena”. Udział mieszkańców naszej gminy był tym ra-
zem jedynie symboliczny. Gminę reprezentowali; Przewodniczący 
Rady Gminy Jan Gazur, Zastępca Przewodniczącego Józef Polok, 
Sołtys Jaworzynki Paweł Rucki oraz radni Gminy Istebna. Było 
też kilku polskich turystów. 

Miłą niespodzianką była obecność ks. Jerzego Kiery - probosz-
cza parafii św. Bartłomieja z Koniakowa i jego gościa ks. Mariana 
Subocza – dyrektora generalnego Caritas Polska.

Atmosfera spotkania była - jak zawsze – serdeczna i przyja-
cielska. Wielu rozmowom i dyskusjom towarzyszyła góralska mu-
zyka i śpiew do którego włączali się prawie wszyscy. 

Gratulujemy Słowakom doskonałej organizacji oraz licznego 
udziału i stworzenia wyśmienitej atmosfery. 

Mamy nadzieję, że za rok reprezentacji naszej gminy dorówna 
naszym Przyjaciołom ze Słowacji a proces integracji mieszkań-
ców naszego pogranicza będzie się nadal rozwijał.

owce wymieszane!
W niedzielę 4 maja na stokach Ochodzitej w koniakowie 

Gazdowie  rozpoczęli sezon  wypasu owiec.
Rozpoczęło się od poświęcenia kierdla przy kościele o godz. 

12.30, a następnie odbył się wspólny przemarsz z owcami na Ocho-
dzitą, gdzie odbyło się tradycyjne miyszani owiec, udój mleka i 
rozpoczęcie sezonu wypasu. Wszystko odbywało się przy akom-
paniamencie kapeli Wałasi i występach zespołu „Mały Koniaków” 
i „Duży Koniaków” pod kierownictwem Urszuli Gruszki.

Mimo deszczowej pogody wydarzenie cieszyło się zaintereso-
waniem. Oprócz licznych gości i turystów nie zabrakło oczywiście 
licznej grupy baców, m. in. z Republiki Czeskiej, Rajczy, Zakopa-
nego, no i oczywiście naszych koniakowskich Gazdów reprezen-
towanych przez Piotra Kohuta.

Gospodarzom życzymy udanego wypasu, a owieczkom smacz-
nej trawy i dobrego mleka...

nasi bacowie na mszy Świętej
w ludźmierzu

Bacowie z Koniakowa i Istebnej wzięli udział w rozpoczyna-
jącej sezon wypasu owiec uroczystej Mszy Świętej, która odbyła 
się 20 kwietnia w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w 
Ludźmierzu.

W drogę powrotną gazdowie zabrali z sobą wodę święco-
ną, którą poświęcą swoje owce przed wyprowadzeniem na hale 
oraz drewniane szczapy potrzebne do zapalenia świętego ognia 
- watry.

J. K.
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Wieści Turystyczne
Kolejne
targi turystyczne
za nami….

Tym razem do przyjazdu w góry zachęcaliśmy mieszkańców 
Mazowsza, na targach LATO w Warszawie, w dniach 18-20 
kwietnia 2008. Wraz z pozostałymi miejscowościami Beskidz-
kiej5 (Brenną, Ustroniem i Wisłą) i Powiatu Cieszyńskiego 
(Cieszynem, Skoczowem i Starostwem) gmina Istebna wystawiała 
się w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński. Po raz kolejny 
znajdowaliśmy się na stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej, 
która otrzymała nagrodę na najpiękniejsze stoisko targowe! Jest 
to już drugie wyróżnienie tego typu, po tym jak w Gdańsku także 
uhonorowano stoisko tą nagrodą.

Targi cieszyły się bardzo dużą frekwencją i zainteresowani-
em zwiedzających. Ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy 
oferowało swoje produkty. Region naszych Beskidów jest bardzo 
pozytywnie kojarzony i znany na Mazowszu. Duże zainteresow-
anie wzbudza turystyka rowerowa oraz agroturystyka.

Wiosenny sezon targowy zakończyliśmy bardzo pozytywnie. 
Oferta letniego spędzania czasu w Trójwsi cieszyła się powodze-
niem, więc mamy nadzieję na nowych turystów. Kolejne targi we 
wrześniu rozpoczną sezon zimowy.

Wszystkim organizatorom turystyki dziękujemy za współpracę 
i dostarczane materiały.

oprac. Aneta Legierska

zamberlan Adventure Trophy - czyli ekstremalna 
przygoda w długi weekend!

W dniach  21 - 25 maja 2008 r. w Beskidzie Śląskim  od-
będzie  się iX edycja ekstremalnego rajdu przygodowego „ 
zamberlan Adventure Trophy” - największego, najbardziej 
prestiżowego przygodowego rajdu ekstremalnego w Polsce, który 
rozpocznie się w Wiśle, a będzie przebiegał także przez teren na-
szej gminy Istebna.

Różnorodność zadań, wymagający  i atrakcyjny teren oraz 
formuła rajdu, w której rywalizacja toczy się non-stop, 24 go-
dziny na dobę, gwarantują ciekawą rywalizację, a przed uczest-
nikami stawiają skrajnie ekstremalne wymagania. Dla początku-
jących została przygotowana kategoria Amator, w której mogą 
uczestniczyć 2-osobowe zespoły o dowolnym składzie, mające 
do pokonania ponad 200 km. Uczestniczące w rajdzie 4 - osobo-
we zespoły profesjonalistów w kategorii Master (obowiązkowo 
w składzie musi być kobieta) mają do pokonania  trasę o długości 
ponad  350 km, na rowerze, pieszo, kajakami, na nartorolkach, 
a ponadto po drodze do wykonania  szereg zadań specjalnych: 
wspinaczka skalna, mosty linowe, zjazdy na linie, eksploracja 
jaskini, park linowy, itp. 

Organizatorem rajdu jest firma „Compass”.
Więcej na stronie www.ug.istebna.pl lub www.adventuretro-

phy.pl
oprac. Aneta Legierska

W dniu 17 maja odbędzie się 
Rajd Górski im. Jerzego kukuczki, 
organizowany głównie przez oddział 
PTTk Wisła pod patronatem Pani 
Cecylii Suszki i m.in. UG istebna.

Celem rajdu jest popularyzacja turystyki, poszerzenie wiedzy 
o osobie i osiągnięciach Jerzego Kukuczki, propagowanie przy-
rodniczych i krajobrazowych walorów Beskidu Śląskiego oraz 
bezpieczeństwa w górach.

Impreza rozpocznie się na Przełęczy Kubalonka o godzinie 
8.00, skąd wyznaczonymi trasami uczestnicy udają się do Amfite-
atru „Pod Skocznią” w Istebnej w godz. ok. 13.00 – 14.00.

Podczas rajdu przewidziano m.in.: zwiedzanie Izby Pamięci 
Jerzego Kukuczki, konkursy, występy, pokazy taternictwa i ratow-
nictwa górskiego, przejście pod pamiątkową tablicę poświęconą 
Jerzemu Kukuczce w Istebnej Centrum, złożenie kwiatów, zapale-
nie zniczy, chwila zadumy…

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą szczególną im-
prezą. 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie: 
www.pttk.wisla.pl 

oprac. Aneta Legierska

Wyrusz z nami z istebnej
do Częstochowy…

Po raz pierwszy w ramach Pielgrzymki Diecezji Bielsko 
– Żywieckiej w dniach 6 – 11 sierpnia br. wyruszy i  Piesza 
Pielgrzymka Dekanatu istebniańskiego z Bielska – Białej do 
Częstochowy. 

Do udziału w „rekolekcjach z Marią” serdecznie zapraszamy 
tych wszystkich, którzy pragną w ciągu tych kilku dni na pątni-
czym szlaku przeżyć duchowe spotkanie z Matką, uwielbić Pana 
śpiewem i spotkać się z ludźmi wiary.  Zapisy są przyjmowane od 
21 kwietnia br. w kancelariach parafialnych i w kantorze w Isteb-
nej oraz pod nr tel. 604 258 892 lub 663 240 675.

Podczas zapisu prosimy o dokonanie wpłaty pierwszej raty 
wpisowego w wysokości 40 zł, które obejmuje: przewóz bagażu, 
pomoc medyczną, ubezpieczenie oraz akcesoria typu – znaczki, 
identyfikatory.

Podczas zapisów potrzebne będą także następujące dane:
imię  i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, telefon 

kontaktowy.
Drugiej wpłaty, także w wysokości 40 zł, należy dokonać 

podczas spotkania przedpielgrzymkowego,  o którym wszystkich 
zainteresowanych poinformujemy w najbliższym czasie. Opłata 
ta  obejmuje: przejazd autokarem do Bielska – Białej i odwóz z 
Częstochowy do domu. Nie chcemy, aby bariera finansowa unie-
możliwiła udział w pielgrzymce, dlatego też prawo do zniżki mają 
dzieci, młodzież szkolna oraz rodziny.

Z wielką radością zapraszamy wszystkich do wspólnego piel-
grzymowania zarówno tych, którzy pierwszy raz wybiorą się na 
pielgrzymkę, jak i tych, którzy po raz kolejny wyruszają  na pątni-
czy szlak ku Jasnej Górze.

Niech Matka Najświętsza wyjedna nam łaskę godnego piel-
grzymowania, abyśmy zawsze byli gotowi służyć Bogu, Kościo-
łowi i Ojczyźnie.

Organizatorzy
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Ocalmy od zapomnienia
Jan Legierski
– wielki narciarz i patriota
Jest rok 1937. Na mistrzostwach Polski w Wiśle pojawił się bliżej nieznany nar-

ciarz, który nagle zagroził bezkonkurencyjnemu wówczas Bronisławowi Czechowi. 
Stoczył z nim pasjonującą walkę. Przegrał co prawda ze swoim wielkim rywalem, jed-
nak ta porażka była równoznaczna z wielkim sukcesem. Nikt przecież się nie spodzie-
wał, aby tytuł wicemistrza Polski w kombinacji klasycznej mógł przypaść w udziale 
nie liczącemu się w teoretycznych rozważaniach góralowi z Koniakowa. Tym zawod-
nikiem był Jan Jegierski z Koniakowa.  

Urodził się 17 czerwca 1911r. w góralskiej rodzinie, miał dzieciństwo niełatwe, mało 
było zabawy, a dużo trudniej, przerastającej jego siły, pracy. Odznaczał się tym, że był sil-
nie zbudowany, miał krępą sylwetkę, szlachetne, nieco ostre rysy twarzy. W swoich działa-
niach był  prostolinijny, konsekwentny i wielkoduszny, wytrwale dążył do celu.

W latach międzywojennych żmudnie piął się w górę po szczeblach hierarchii spor-
towej. Przeżył niejedno gorzkie rozczarowanie i niejeden przykry zawód. Nie miał 
warunków do uprawiania sportu wyczynowego, tak jakie miała ich przed wojną zde-
cydowana większość je mu podobnych sportowców. Nie oczekiwał znikąd pomocy, 
mógł liczyć wyłącznie na własne siły.  Mimo to nie zniechęcał się, wytrwale i uparcie pracując nad stałym podwyższaniem swoich umie-
jętności sportowych. Jedyną formą uznania, z jaką spotkał się w czasie swojej kariery sportowej było przyznanie mu sprzętu wyczynowe-
go, ale dopiero wówczas, gdy dał się poznać jako narciarz najwyższej klasy, gdy wiadomym się stało, że można mu powierzyć godność 
reprezentowania barw narodowych.

Po latach trudów i uciążliwego treningu przyszły i chwile radości. W tym czasie absolutnie przeważali zakopiańczycy, zarówno w 
narciarstwie klasycznym jak i alpejskim zdobywali prawie zawsze tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski. Jan Legierski jako pierwszy 
narciarz spoza Zakopanego zajął miejsce w ścisłej czołówce krajowej. Był jednocześnie pierwszym narciarzem śląskim, który zdobył pra-
wo reprezentowania barw narodowych. Wiele razy startował. W 1930r. w Zwardoniu odbyły się mistrzostwa okręgu krakowsko-śląskiego, 
gdzie Jan Legierski zwyciężył w biegach. W 1931r. pod wodzą Józefa Lipowczana, pioniera narciarstwa w Koniakowie ruszył na kolejne 
zawody na Klimczoku. Sprzęt miał „śmieszny”- do góralskich kierpców przymocowane były „deski” – narty. I tutaj Jan olśnił wszystkich 
swym talentem, wygrał bieg na 15km i 30km. W 1935r. Jan został wicemistrzem Polski w kombinacji klasycznej. 

Polski Związek Narciarski potrafił docenić rolę Śląska w rozwoju narciarstwa i powierzył w 1931r. organizację międzynarodowych 
mistrzostw Polski w Wiśle. Tylko dzięki temu wybudowano tam istniejącą do dziś skocznię w Łabajowie, noszącą imię Jana Lipowczana. 
Na Śląsku nie miał godnych siebie rywali. Odnosił zwycięstwa nie tylko na krajowych trasach i skoczniach, ale także za granicą. Zdobył 
m.in. tytuł mistrza Węgier.

Do momentu wybuchu II wojny Światowej wymieniano go zawsze w ścisłej czo-
łówce specjalistów kombinacji klasycznej. Wojna przerwała jego karierę sportową, 
pozbawiła go szans uprawiania narciarstwa i odnoszenia dalszych sukcesów, ale nie 
odebrała mu wiary w rychłe wyzwolenie kraju. 

W 1944r. został uwięziony przez  hitlerowców i odtąd zaginął po nim wszelki 
ślad. Prawdopodobnie zmarł 21 czerwca 1946r.

Jan Legierski był żonaty, pozostawił 3 dzieci - syna Korneliusza i 2 córki - Ge-
nowefę i Martę. Żona Władysława dożyła 80 roku życia, zmarła w 1984r. Korneliusz 
i Genowefa odziedziczyli po ojcu zamiłowanie sportowe, byli dobrymi narciarzami. 
Córka Genowefa była kilkakrotnie mistrzynią Polski w kategorii juniorek. Syn Kor-
neliusz zaliczany był do grona czołowych „klasyków” śląskich.

Aby uczcić pamięć tragicznej śmierci 
Jana Legierskiego, wielkiego sportowca 
i gorącego patrioty, jego przyjaciele oraz 
działacze narciarscy Śl. Klubu Sportowe-
go „Górnik”, ostanowili przeprowadzenie 
wielkich zawodów ogólnopolskich w kon-
kurencjach klasycznych nazwać jego imie-
niem. Zawody „O Memoriał Jana Legier-
skiego” odbyły się 12 razy, kilkakrotnie w 
nich tryumfował w nich Korneliusz – syn 
Jana. Wśród mieszkańców Koniakowa 
i miłośników narciarstwa pamięć o tym 
świetnym sportowcu i szlachetnym czło-
wieku – nie zaginie.

Wszystkie zdobyte na zawodach tro-
fea – puchary, statuetki i medale rodzina 
przekazała do Skarbca na Jasną Górę w 
Częstochowie.

Opracowała Krystyna Rucka
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KONKURS KULINARNY
zapraszamy wszystkie nasze gaździny wraz z gospodarza-

mi  agroturystyk do wzięcia udziału w Regionalnym konkur-
sie kulinarnym, który w tym roku odbędzie się „Na Uwietrzu” 
w Jaworzynce 28 maja (środa) o godz. 11.00.

Głównym celem konkursu jest zaprezentowanie i posmakowa-
nie naszych tradycyjnych potraw. Coraz częściej w naszych kuch-
niach pojawiają się włoskie, francuskie   i inne przepisy, a zapomi-
na się o naszych góralskich jakże smakowitych potrawach.

By spopularyzować nasze „downe jodło” co roku organizuje-
my ów konkurs, na który tym razem chcieliśmy szczególnie zapro-
sić właścicieli restauracji, by bliżej zapoznali się z tradycjami ku-
linarnymi naszej Trójwsi. Między innymi to dzięki restauracjom i 
gospodom turyści nas chętniej odwiedzają chcąc skosztować tych 
istebniańskich przysmaków.

Mamy nadzieję, że nas nie zawiedziecie drogie panie kucharki 
i z przyjemnością pokażecie swoje umiejętności.

Zgłoszenia prosimy składach w biurze GOK-BP pod nr 
033 855 62 08 lub osobiście.

Lucyna Ligocka-Kohut

bAdAniA nAd PtAkAmi
Od 1990 r. na terenie gminy Istebna prowadzone są sys-

tematyczne badania ornitologiczne. Polegają one na liczeniu 
przez ornitologów i przyrodników wszystkich gatunków pta-
ków, które występują na tym terenie. Zbierane są informacje 
o terminach przylotów i odlotów poszczególnych gatunków. 
Notowane są ptaki gnieżdżące się, zimujące i te, które są tylko 
przelotne. 

Na przestrzeni 18 lat badań na terenie Trójwsi stwierdzono 
ponad 115 gatunków ptaków, w tym blisko 90 gnieżdżących 
się. Wśród nich są gatunki bardzo rzadko występujące w Polsce 
takie jak: drozd obrożny, derkacz, trzmielojad, sóweczka, krzy-
żodziób świerkowy, bocian czarny, sokół wędrowny. Do cieka-
wych ptaków należy pluszcz, dzięcioł czarny, pliszka górska 
oraz zimorodek, który gnieździ się w urwistych skarpach nad 
pięknymi brzegami rzeki Olzy i Czadeczki. Na uwagę zasłu-
guje także puszczyk, pójdźka, uszatka, pokląskwa, sokół kobuz, 
dzięcioł zielony, orzechówka. 

W Istebnej pojawiają się wiosną i jesienią na przelotach ta-
kie gatunki jak jery, droździki, rybołowy, bociany białe, czaj-
ki, mewy i wiele innych ptaków. Do pospolitych gatunków w 
Istebnej należą m in. zięby, sikory, trznadle, pokrzewki, drozdy 
śpiewaki, kosy, sójki, świstunki. Późną jesienią coraz częściej 
spotykane są gatunki ptaków, które powinny odlecieć na połu-
dnie, lecz próbują przezimować w Trójwsi; są to rudziki, plusz-
cze, strzyżyki. Zimą pojawiają się goście z północy: jemiołusz-
ki, myszołowy włochate, gile, czeczotki.

Co roku stwierdzane są nowe gatunki, ale też obserwuje się 
zanik (możliwe że chwilowy) niektórych gatunków ptaków, ta-
kich jak: dzięcioł zielonosiwy, strzyżyk, zniczek, pełzacz ogro-
dowy, jastrząb.

 Wszystkie obserwacje ptaków z Trójwsi przesyłane są do 
Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego z siedzibą w 
Krakowie. Tam gromadzone są także informacje ornitologicz-
ne z całej Polski południowo – wschodniej. Na podstawie ze-
branych materiałów opracowywane są atlasy i publikacje zwią-
zane z występowaniem i rozmieszczeniem ptaków w Polsce i 
Europie.

Jarosław Gil 

Na zdjęciu:
drozd obrożny – rzadko występujący gatunek w Polsce, 

gnieździ się w lasach Istebnej.

dzień dziecka w istebnej
Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół 

wieku, na stałe wpisało się w kalendarz dni świątecznych.
W Polsce obchodzi się je 1 czerwca jako Międzynarodowy 

Dzień Dziecka. W innych krajach dziecięce święto przypada na 
dzień 20 listopada i obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka lub 
Powszechny Dzień Dziecka, a data jest upamiętnieniem uchwale-
nia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o Pra-
wach Dziecka w 1989 r.

Gminny Ośrodek kultury w istebnej z tej okazji organizuje 
„Istebniański Dzień Dziecka” w Amfiteatrze „pod Skocznią”. Ser-
decznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami 1 czerwca 
od godz. 15.00, gdzie będą specjalne atrakcje w postaci karuzeli, 
zjeżdżalni, psich zaprzęgów przeróżnych zabaw i konkursów.

Zachęcamy także naszych młodych artystów do wzięcia udzia-
łu w Mini Liście Przebojów. Zapisy do konkursu prowadzić będą 
szkoły. Serdecznie zapraszamy!

Lucyna Ligocka-Kohut
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zespół „istebna” na Węgrzech
W dniach 27.04 – 02.05 Zespół Regionalny „Istebna” 

uczestniczył w festiwalu folklorystycznym w węgierskim mieście 
Pecz. Impreza zorganizowana została w ramach przygotowań do 
obchodów roku 2010, kiedy Pecz otrzyma tytuł europejskiej stol-
icy kultury. Festiwal miał na celu głównie wzajemne poznanie się 
różnych kultur poprzez taniec. W ten sposób my uczyliśmy innych 
naszych łowiynzioków, czworoków, placków czy zbójnickich, a w 
zamian inne zespoły pokazywały nam tańce węgierskie, tureckie, 
serbskie, chorwackie, niemieckie czy cygańskie, co z pewnością 
było ciekawym doświadczeniem dla członków naszego zespołu. W 
sumie daliśmy 8 krótkich występów, pomiędzy którymi był też czas 
na małe zwiedzanie tego pięknego miasta, zapoznanie się z kuchnią 
węgierską, czy korzystanie z przygotowanych dla nas atrakcji. Nato-
miast w drodze powrotnej mieliśmy okazję zobaczenia Budapesztu. 
Organizatorzy festiwalu przyjęli nas bardzo ciepło i życzliwie, a my 
odwdzięczyliśmy się im tym, co umiemy najlepiej, czyli tańcem, 
muzyką i śpiewem.                           T. Papierzyński

Wielki koncert
zespołu regionalnego „istebna”
W niedzielę 13 kwietnia w hali Gimnazjum im. Jana Pawła 

ii w istebnej odbył się wielki koncert zespołu Regionalnego 
„istebna”. Bardzo ciepło przyjęty przez liczną widownię półtora-
godzinny program poświęcony został Jackowi Sikorze - zmarłemu 
tragicznie wieloletniemu członkowi Zespołu.

Całkowity dochód ze sprzedaży biletów - 3680 złotych - prze-
znaczony został na zakup specjalistycznego aparatu słuchowego 
dla Izabeli Kaczmarzyk z Istebnej.          J. K.

Podziękowanie
„W imieniu córki Izy oraz własnym pragnę złożyć serdeczne 

podziękowania pomysłodawcom i organizatorom Koncertu - kie-
rownictwu Zespołu Regionalnego „Istebna”, członkom Zespołu 
oraz wszystkim uczestnikom Koncertu i darczyńcom.

Krystyna Kaczmarzyk

majówka istebna kontra Wisła
3 maja w Istebnej w Amfiteatrze „pod Skocznią” odbyła się  Ma-

jówka z Wisłą pod tytułem „Sąsiad da się lubić. Kiery pyrsi, kiery 
lepsi”. Impreza, która odbyła się już drugi raz, zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury z Wiślańskim Centrum Kultury oraz Mię-
dzynarodową Organizacją Wolontaryjną „Vides” ma na celu zacie-
śnienie współpracy z Wisłą. 

W zabawnych konkurencjach wzięli udział gościnnie P. Andrzej 
Molin - Burmistrz Wisły, P. Tomasz Bujok -  Przewodniczący Rady 
Miasta, P. Irena Cieślar – skarbnik miasta, Anna Pilch – Wydział 
Spraw Gospodarczych i Nieruchomości oraz gospodarze P. Danuta 
Rabin – Wójt Istebnej, P. Jan Gazur – Przewodniczący Rady Gminy, 
P. Stanisław Kędzior i P. Maria Pietraszko pracownicy Referatu Fi-
nansowego i Gospodarczego. Konkurencjom towarzyszyli malarze 
P. Anna Śliwka z Wisły oraz P. Bolesław Michałek z Istebnej, którzy 
mieli za zadanie namalować obraz dla Wójta i Burmistrza. Obrazek 
stanowił formę pamiątki ze wspólnej imprezy.

Przedstawiciele gminy i miasta mieli stworzyć wizję swojej 
miejscowości za 20 lat, zainwestować 3 mln euro oraz przekonać 
rodaków, by stolica Polski znalazła się w naszych miejscowościach. 
Poradzili sobie z tym znakomicie, nasza Wójt właściwie zgodnie z 
Burmistrzem chciała połączyć Wisłę z Istebną tunelem przez Kuba-
lonkę. Pieniądze Istebna zainwestowałaby w wielki basen połączo-
ny z ośrodkiem sportowo – rekreacyjnym, Wisła natomiast wybu-
dowałaby willę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, 
który sciągnąłby Europę do Wisły. Istebna stanowiłaby świetną 
stolicę Polski gdyż to u nas stykają się trzy granice: Polski, Czech 
i Słowacji, w Wiśle swój bieg rozpoczyna największa rzeka Polski, 
dlatego też Istebna i Wisła to „początek chleba i wody”, a góra-
le tu mieszkający to przykład pracowitości, oddania swojej ziemi i 
„zdrowego gazdowanio”. 

Nasi urzędnicy pokazali swoje umiejętności rozmowy z peten-
tami przychodzącymi do nich z różnego rodzaju problemami. Tutaj 
oprócz znajomości prawa i przepisów mogli wykazać się także zna-
jomością języków obcych, gdyż odwiedził ich niecodzienny gość z 
Arabii Saudyjskiej. Szejk z powodzeniem próbował uzyskać od S.P. 
Marii Pietraszko zgodę na  budowę rafinerii w  Istebnej, a w Wiśle 
miałaby powstać wielka elektrownia, na którą 

S.P. Anna Pilch wydała zgodę. Poza gośćmi z zagranicy roz-
mowy prowadzono także z mieszkańcami, a w tym wypadku z 
ciotką z Kikuli, która miała problem ze swoją krową „Maliną”, 
ale na szczęście P. Stanisław Kędzior, Irena Cieślar podołali pro-
blemowi.

Program urozmaiciły występy Zespołów Regionalnych „Isteb-
na” i „Wisła”. Na zakończenie odbył się festyn przy muzyce 
zespołu Adama Podżorskiego. Dodatkową atrakcją były psie za-
przęgi Macieja Szlachetko ze Stecówki, które przewoziły dzieci 
i dorosłych.

Impreza w ciekawy sposób zabawiła mieszkańców z Istebnej i 
Wisły oraz wielu turystów, a nasze władze tyle dobrego nam zapla-
nowały w swoich wizjach przyszłości, że możemy z radością rozpo-
cząć sezon imprez i zabaw. 

Dochód z imprezy w całości zasili budżet Międzynarodowej Or-
ganizacji Wolontaryjnej „Vides”

Lucyna Ligocka-Kohut

zbliża się Wystawa
t w ó r c z o ś c i  l u d o w e j

20 czerwca już po raz 27 Gminny Ośrodek kultury pla-
nuje otwarcie Wystawy Twórczości Ludowej, dlatego zachęca-
my wszystkie hafciarki, koronczarki, malarzy, rzeźbiarzy i innych 
twórców starszych i młodszych do przynoszenia swoich prac.

Czekamy z niecierpliwością!

kAlendArz imPrez nA mAj
03.05. - Majówka z Wisłą, Amfiteatr „Pod Skocznią” 
04.05. - Miyszani Łowiec na Ochodzitej w Koniakowie 
15.05. – 30.06. - Wystawa z Autorskiej Szkółki Malarskiej
Iwony Konarzewskiej 
18.05  g. 14:00  - Miyszani Łowiec na Stecówce w Istebnej 
25.05 - „Cudze chwalicie, swego nie znacie” - wycieczka 
turystyczno-krajoznawcza terenem Trójwsi
/wyjście spod GOK Istebna/ 
28.05. - Regionalny Konkurs Kulinarny w „Na Uwietrzu”
w Jaworzynce o godz. 1100    
Przez cały miesiąc -  Wystawa pamięci Jana Pawła II
pt. „Wędrówki Jana Pawła II” /GOK Istebna/
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ii miStrzoStWA PolSki
lekArzy W dUAtHlonie iStebnA 2008

W sobotę 26 kwietnia na malowniczych beskidzkich trasach zo-
stały rozegrane ii Mistrzostwa Polski Lekarzy w Duathlonie. Dla 
wyjaśnienia jest to sport, który łączy w sobie dwie popularne dyscypli-
ny wytrzymałościowe: bieg i rower. Nasz dystans to 4 km bieg następ-
nie 20,4 km rower  na koniec kolejne 4 km bieg - całość rozgrywana 
w sposób ciągły ze zmianami sprzętu w strefach . Po starcie na czele 
stawki pojawił się czołowy biegacz wśród lekarzy / mistrz świata / 
Jacek Łabudzki wypracowując na wstępie konkurencji znaczną prze-
wagę. Trudna górska trasa rowerowa obfitująca w forsowne podjazdy, 
techniczne zakręty wyraźnie faworyzowała kolarzy. Zmiana na pro-
wadzeniu stała się faktem na szczycie 2 km podjazdu. 

Horda kolarska wiedziona tym razem przez Michała Małyszę 
oraz Krzysztofa Matrasa w tempie ekspresowym podążała do stre-
fy zmian. Fatalny sportowy pech w postaci defektu roweru pozba-
wił pierwszego z nich szansy walki o zwycięstwo. W tej sytuacji 
Krzysztof po dobrym biegu jako pierwszy melduje się na mecie za 
nim Daniel Mazur oraz jako trzeci organizator Janusz Lewandowski 
wściekle goniony przez czwartego Jacka Łabędzkiego / różnica na 
mecie 2 sekundy /. Wśród Pań bezkonkurencyjna okazała się Kasia 
Zastawny. Zawody zakończyliśmy degustacją lokalnych potraw oraz 
niedokończonymi rozmowami na tematy sportu, życia i medycyny .

Dziękuję naszym sponsorom Naczelnej oraz Beskidzkiej Izbie 
Lekarskiej za wsparcie finansowe organizacji imprezy. Kolejna edy-
cja zawodów już za rok. Serdeczne zapraszam. Więcej informacji o 
imprezach lekarskich, komplet wyników  na stronach: www.mtble-
karze.w.pl  www.szosa.eu                Janusz Lewandowski

bieGi nArCiArSkie
Dobre wyniki naszych biegaczy narciarskich w minionym se-

zonie zimowym sprawiły, że kilku z nich znalazło się w kadrze 
Polskiego Związku Narciarskiego na sezon 2008/2009, która zo-
stała ogłoszona w dniu 23 kwietnia.

Wśród seniorów w kadrze znalazł się reprezentujący AZS 
AWF Katowice Mariusz Michałek z Istebnej natomiast w kadrze 
młodzieżowej biegacze NKS Trójwieś Beskidzka Sebastian Ga-
zurek i Tomasz Sikora.

Zawodnicy ci wchodzą również w skład kadry olimpijskiej na 
Igrzyska w Vancouver 2010.

Warto dodać, że Mariusz Michałek udanie zakończył minio-
ny sezon biegów narciarskich wygrywając 5 kwietnia czternastą 
edycję biegu na „Žiarską Chatę”, który odbył się niedaleko Lipto-
vskiego Mikulaša (Słowacja). 

                                                                                   J. Kohut

 PiŁkA nożnA

 * kP Trójwieś

Seniorzy - Klasa B:
- 13.04.08  Bąków - kP Trójwieś - 0:1  Bramka: Tomasz Zelek
- 20.04.08  kP Trójwieś - Pogwizdów - 7:1  Bramki: Dawid Waw-
rzacz - 2, Mateusz Czepczor, Leszek Gorzołka, Stanisław Mare-
kwica, Tomasz Zelek, samobójcza
- 27.04.08  Dębowiec - kP Trójwieś  2:0
- 04.05.08  kP Trójwieś - Rudnik  2:3  Bramki: Jarosław Byrtus - 2

Juniorzy i trampkarze - Klasa Okręgowa B:
- 05.04.08  Drogomyśl - kP Trójwieś  J - 3:1, T - 3:2 
- 12.04.08  Wisła - kP Trójwieś  J - 2:0, T - 1:5
- 19.04.08  kP Trójwieś - Bestwina  J - 6:0,  T - 4:0
- 26.04.08  Węgierska Górka - kP Trójwieś  J - 0:1, T - 1:0
- 01.05.08  kP Trójwieś - Cisiec  J - 5:3, T - 3:3
- 03.05.08  Wapienica - kP Trójwieś  J - 4:1, T - 0:10

* Drużyna chłopców z Gimnazjum w Istebnej wygrała swoją grupę 
Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych i zakwa-
lifikowała się do finału imprezy, który odbędzie się w Chybiu. Tur-
niej, w którym wzięły udział cztery zespoły odbył się 16 kwietnia 
na boisku w Istebnej Zaolziu. W półfinałach Istebna pokonała Gole-
szów a Ustroń uporał się z Wisłą.
W meczu decydującym o pierwszym miejscu Istebna wygrała z 
Ustroniem 3:1, zaś w pojedynku o 3 miejsce Wisła okazała się lep-
sza od Goleszowa.

Drużyna Gimnazjum w Istebnej przed pierwszym meczem turnieju

* W rozegranym w dniach 19 i 20 kwietnia w hali Gimnazjum w 
Istebnej Turnieju Piłki Nożnej Gimnazjalistów o „Puchar Wójta 
Gminy Istebna” w kategorii klas trzecich najlepsi okazali się chłop-
cy z klasy IIIc zaś w połączonej kategorii klas pierwszych i drugich 
triumfował zespół klasy Ih.

J. Kohut

Klasy Pierwsze i Drugie: 
IIc - Ic - 5:2 
Ih - IIb - 9:1 
IIc - Ia - 8:0 
IIb - Ic - 7:0 
Ih - Ia - 8:2 
IIc - IIb - 6:1 
Ih - Ic - 8:2 
IIb - Ia - 3:3 
Ih - IIc - 5:4 
Ia - Ic - 6:1 

Tabela: 
1. Ih - 12 pkt. - 30:9 
2. IIc - 9 pkt. - 23:8 
3. II b - 4 pkt. - 12:18 
4. Ia - 4 pkt. - 11:20 
5. Ic - 0 pkt. - 5:26 

Klasy Trzecie: 
IIIc - IIIb - 4:0 
IIIi - IIIa - 4:1 
IIIc - IIIh - 4:1 
IIIi - IIIb - 3:0 
IIIh - IIIa - 7:1 
IIIc - IIIi - 3:1 
IIIb - IIIa - 8:2 
IIIh - IIIi - 4:3 
IIIc - IIIa - 8:0 
IIIb - IIIh - 6:0 

Tabela:
1. IIIc - 12 pkt. - 19:2 
2. IIIb -  6 pkt. - 14:9 
3. IIIi - 6 pkt. - 11:8 
4. IIIh - 6 pkt. - 12:14 
5. IIIa - 0 pkt. - 4:27
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Zatrudni  fryzjerk  
Korzystne warunki 

 

Istebna Andzio ówka 
 

033 855 92 34
504 630 490 

 

 
 
Reklama 7 x 9 cm 

 
 

Zatrudnimy 
na okres sta y 

do pracy w górnictwie: 
 
  * osoby ze wiadectwem maturalnym z mo liwo ci  

dalszego kontynuowania nauki na kierunku 
in ynierskim w Wodzis awiu l skim - na koszt 
firmy; 

 

  * pracowników fizycznych po szkole zawodowej lub 
podstawowej z mo liwo ci  dalszego 
podnoszenia kwalifikacji - na koszt firmy. 
 

Wi cej informacji pod numerem telefonu 

502 265 239 
 

 

 
 
 
 
 

 

SALON FRYZJERSKI 
--- „ANNA” --- 

Istebna Andzio ówka 
504 630 490 
Zaprasza do 

 

Gabinetu Kosmetycznego 
 

Pe ny zakres us ug 
oraz profesjonalna 

obs uga 

 
 

507 149 39
0 
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507 149 390

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 

 

A - motocykl
B - samochód osobowy
C - samochód ciężarowy
e - naczepa do C
D - autobus
T - ciągnik
B + e - bus z przyczepą

oraz:
- kursy operatorów wózków
widłowych
- kursy przewozów materiałów
niebezpiecznych ADR
- kursy świadectw kwalifikacji
(przewozu osób lub rzeczy)

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka:
Poniedziałek - Piątek 10.00-18.00
Tel. 512 246 348, (032) 473 35 95

zapewniamy
dojazd do
kursanta

Ośrodek Szkolenia kierowców
Józef krzempek - istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery złote”)

zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii:
A, A1, B, C, D, D1, e, T

Mecz pomiędzy drużyną OSP Koniaków C. a  LG Legierski

tUrniej SiAtkArSki
o PUCHAr PrezeSA oSP W koniAkoWie

SPORT   SPORT   SPORT  

11 kwietnia br. odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w koniakowie Turniej piłki siatkowej o puchar 
prezesa OSP koniaków Centrum.

W turnieju brały udział 4 drużyny.
Wyniki:
I miejsce  Odboje z Koniakowa
II miejsce  OSP Koniaków Centrum
III miejsce  Firma Obróbki Drewna „Legierski”
IV miejsce  Firma „Domino”
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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
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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

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

Zatrudnimy
na okres stały

do pracy w górnictwie:

  * osoby ze świadectwem maturalnym z możliwością 
dalszego kontynuowania nauki na kierunku 
inżynierskim  - na koszt firmy;

  * pracowników fizycznych po szkole zawodowej lub 
podstawowej z możliwością dalszego

      podnoszenia kwalifikacji - na koszt firmy.
Zapewniamy bezpłatny dojazd z terenu Trójwsi

Więcej informacji pod numerem telefonu

502 265 239
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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 

WYMARZONY DOM? CZEMU NIE!
Kredyty mieszkaniowe

Co trzeci kredyt hipoteczny w 2007 roku 
został udzielony przez PKO BP
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Dowódcy drużyn w kat. 19-35 lat z pucharami i dyplomami

Drużyna oldbojów z Koniakowa Centrum na strzelnicy

Najmłodsza drużyna OSP Koniaków C. odbiera puchar od prezesa

Gminne ZaWody
 Sportowo-pożarnicze

Wielki koncert
Zespołu Istebna

Majowe spotkanie
na Trójstyku
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Prezes OSP wręcza puchar
zwycięskiej drużynie

Turniej
siaTkarski

zespół „mały koniaków” towarzyszył
obrzędowi „miyszania owiec” Zespół ISTeBNa

na Węgrzech

Zawodnicy biorący udział w turnieju

Modelowy TrójsTyk
- prezentacja w krakowie
w auli Collegium novum


