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DROGIE DZIECI, KOCHANA MŁODZIEŻY!
Zbliża się koniec roku szkolnego, na który wszyscy z utęsknieniem czeka-

cie. Nadchodzą wakacje, czas wypoczynku i beztroskiej zabawy.
Życzę, by ten czas był dla Was okresem miłego wypoczynku razem z ro-

dziną lub przyjaciółmi. Ale bądźcie uważne na to wszystko, co dla Was dotąd 
nieznane i nowe. W kontaktach z nieznajomymi bądźcie ostrożne.

Dzisiejsze czasy niosą dla Was różne ciekawe wydarzenia, ale niosą też 
zło i zagrożenia.

Korzystajcie roztropnie z tego czasu wolnego jaki jest przed Wami, byście 
znowu po wakacjach w komplecie, wypoczęci i zdrowi spotkali się z koleżan-
kami i kolegami w szkole.

Nauczycielom, katechetom i wychowawcom życzę dobrego wypoczynku i 
nabrania sił do dalszej pracy w nowym roku szkolnym.

Wójt Gminy

WÓJT GMINY NOMINOWANA
DO NAGRODY „NARCYZ 2006”!

23 czerwca – Dzień Ojca
Z tej okazji wszystkim naszym Ojcom, Tatom i Tatu-

siom składamy serdeczne życzenia.
Oprócz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzymy Im 

dużo radości i zadowolenia z pracy zawodowej oraz peł-
ni szczęścia rodzinnego.

Niech nasi ojcowie zawsze będą mocnymi fi larami 
życia rodzinnego i społecznego.

Rada i Wójt Gminy

Wszystkim tatusiom dedykujemy wiersz
Wandy Chotomskiej „Dobranoc, tatusiu”.

Wanda Chotomska

Dobranoc, tatusiu
Tata pracuje na nocną zmianę,
wraca do domu rano,
a ja do szkoły wtedy wychodzę
i mówię mu dobranoc.

Refren:
Dobranoc, tatusiu, dobranoc, tatusiu,
zostawiam ci jabłko przy łóżku
i moją piosenkę, cichutką piosenkę,
malutką jak ziarnko w jabłuszku.
A w piosence jest niebo
i na niebie słoneczko,
karuzela, koniki i my -
jest wesołe miasteczko
i jest tata z córeczką,
a ten tata, tatusiu, to ty!

Wrócę do domu zaraz po szkole,
wysuniesz nos spod kołdry,
a ja zobaczę, czy zjadłeś jabłko,
i powiem ci – dzień dobry.

Refren:
Dzień dobry, tatusiu, dzień dobry, tatusiu,
na skrzydłach ze szkoły przyfrunę,
prędziutko po niebie
przylecę do ciebie
i z teczki wyciągnę rysunek.

A tam niebo niebieskie,
a tam żółte słoneczko,
karuzela, koniki i my -
jest wesołe miasteczko
i jest tata z córeczką,
a ten tata, tatusiu, to ty!

Decyzją Ka-
pituły z dnia 24 
kwietnia 2006 r. 
pani Wójt Gminy 
została nomino-
wana do nagro-
dy „Narcyz”. Nagroda „Narcyz” 
została ustanowiona przez Zarząd 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysło-
wego w 2002 r. i jest wyrazem 
uznania dla Pań – indywidualności, 
wyróżniającyh się w działalności 
zawodowej jak i społecznej. Na-
grodę przyznaje Kapituła składają-
ca się z prezydentów miast regionu 
katowickiego, przedstawicielek 
laureatek poprzednich edycji oraz 
przedstawicieli mediów.

Spośród bardzo wielu zgłoszonych kandydatek, Kapituła wybrała 15 
osób, a wśród nich Panią Wójt.

W ten sposób Kapituła dziękuje p. Danucie Rabin za wszystko, co do 
tej pory uczyniła dla naszego środowiska i regionu, w tym za pracę na rzecz 
ochrony środowiska, pozyskiwania środków pozabudżetowych, unijnych itp.

Symbolem nagrody jest narcyz, jeden z najpiękniejszych kwiatów wio-
sennych.

Uroczystość wręczenia Nagród „Narcyz 2006” odbyła się 2 czerwca 
2006 roku w Rybniku.

Z tej okazji pani Danucie Rabin, Wójtowi naszej gminy – składamy ser-
deczne gratulacje. Mamy wielką satysfakcję z tego, że docenione zostały 
Pani starania o to, by mieszkańcy naszej gminy żyli coraz lepiej, wygodniej 
i w zdrowym środowisku.

Współpracownicy Urzędu Gminy i Zespół Redakcyjny
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WÓJT GMINY  NOMINOWANA
DO NAGRODY „NARCYZ 2006”!

Z DZIAŁALNOŚCI
KÓŁKA REGIONALNEGO

W ZAPASIEKACH

Uczennice w inscenizacji „Szkubaczka wyblyszczóno”.
Jakub Skorzok i instr. p. Aleksandra Lipowska w inscenizacji
„Szkubaczka wyblyszczóno”.

Złoty Medal Związku
Miło nam donieść, że w czasie obchodów Gminnego Straża-

ka w Koniakowie prezes Zarządu Gminnego OSP w Istebnej dh 
Józef Czepczor otrzymał z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP druha Alojzego Gąsiorczyka „Złoty Medal Związku” za ca-
łokształt działalności w szeregach OSP.

Składamy tą drogą serdeczne gratulacje i życzymy dużo zdro-
wia i dalszych sukcesów w tej zaszczytnej pracy.
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GMINNE  CENTRUM 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 
Istebna za okres od 1 stycznia do 31 marca 2006 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. O 
fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Wójt Gminy Istebna informuje, że na dzień 31 marca 2006 r.:
Dochody zrealizowane zostały w kwocie 7.798.49,- zł, co sta-

nowi 32,06% rocznego planu dochodów budżetu Gminy Istebna;
Wydatki wykonano w kwocie 6.401.401,- zł co stanowi 24,56% 

rocznego planu wydatków budżetu Gminy Istebna;
- Różnica w budżecie pomiędzy zrealizowanymi dochodami a 

zrealizowanymi wydatkami była dodatnia i stanowiła nadwyżkę 
budżetu w wysokości 1.397.092,- zł.

Danuta Rabin, Wójt Gminy Istebna

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

Uwaga rodzice i dzieci!
Wzorem lat poprzednich w czasie zbliżających się wakacji Gmin-

ne Centrum Informacji w Istebnej zamierza udostępnić sprzęt będący 
na jego wyposażeniu dzieciom – uczniom szkół podstawowych. 

W okresie od 3 lipca do 25 sierpnia 2005 w poniedziałki, śro-
dy i piątki w godzinach 9.00 – 13.00 dzieci będą mogły korzystać 
ze sprzętu komputerowego – Internet, Word Pad, Paint – zarówno w 
celu zabawy, jak i rozwijania swojej wiedzy. Pomocą i opieką będą 
służyć pracownicy Centrum. Rodziców zaś prosimy o dopilnowanie, 
aby dzieci bezpiecznie dotarły do Centrum, jak i wróciły do domu po 
zajęciach.

W związku z powyższym w podanych godzinach nie będzie moż-
liwości korzystania ze stanowisk komputerowych dla innych użyt-
kowników.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Centrum (adres 
powyżej) jak też pod numerem telefonu 855 61 58.

Dobre rady dla rodziców - dzieci i internet – J. Pieczątkowska  
„Publikacje Edukacyjne”

W ubiegłym roku 65 % młodych internautów otrzymało propo-
zycję spotkania od osób nowo poznanych w Internecie. Ponad jedna 
trzecia z nich przystała na taką propozycję - wynika z badania zrea-
lizowanego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, organizatora kam-
panii społecznej „Dziecko w sieci”.  Ankietowani chętnie przesyłają 
osobom poznanym w Internecie swoje dane osobowe. Spośród bada-
nych dzieci ponad 80 % co najmniej raz przekazało komuś w sieci 
swój adres e-mail, ponad połowa swój numer telefonu, a blisko jedna 
czwarta adres domowy. 

Aż 64 % uczestników ankiety przyznało, że otrzymało propozy-
cję spotkania poza Internetem. Młode internautki częściej od swoich 
kolegów informują o spotkaniach osoby ze swojego otoczenia, jak też 
udają się na miejsce spotkania z osobą towarzyszącą.  Poczucie za-
grożenia związanego z poznawaniem ludzi w sieci jest tym mniejsze, 
im starsi są respondenci. Jednocześnie z wiekiem rośnie częstotliwość 
propozycji spotkań poza Internetem, co - jak podkreślają organizato-
rzy kampanii „Dziecko w sieci” - powinno stać się sygnałem ostrze-
gawczym dla rodziców i opiekunów użytkowników Internetu w wieku 
12-17 lat. 

Na temat komputerów i Internetu nastoletnie a także młodsze 
dzieci wiedzą często więcej niż ich rodzice. Zarówno jednak rodzi-
ce, jak i dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie 
z Internetu prócz nauki i rozrywki niesie też różne zagrożenia, takie 
jak wchodzenie na nieodpowiednie dla nieletnich strony internetowe 
eksponujące: 

- pornografi ę lub przemoc, 
- dokonywanie zakupów w sklepach internetowych bez nadzoru 

rodziców, 
- uzależnienie od Internetu, 
- kontakt z internetowymi oszustami, 
- nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z pra-

wem, 
- konsekwencje fi nansowe (np. korzystanie z dialerów, czyli pro-

gramów łączących komputer z Internetem za pośrednictwem nume-
rów 0-700), 

- nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adre-
sów, haseł). 

Dzieci korzystają z internetu poprzez strony www, czaty intrrneto-
we, komunikatory np. gadu-gadu, listy dyskusyjne, blogi (pamiętniki 
internetowe).

WÓJT GMINY INFORMUJE:
Wyjątkowo długotrwała i śnieżna zima znacznie uszczupliła bu-

dżet gminy. Koszty odśnieżania za okres od 18 listopada 2005 r. do 
kwietnia 2006 wyniosły 460 tys. zł.

Taka sytuacja powoduje ograniczenie wydatków na letnie utrzy-
manie dróg i bieżące remonty.

Głównie realizowane będą zadania, które uzyskały dofi nansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej.

Jest to droga Olecki we wsi Istebna o długości 4,4 km oraz Kor-
basy - Łupienie we wsi Jaworzynka o długości 3,2 km.

Razem wartość obu projektów wynosi 1 893 tys. zł przy udziale środ-
ków własnych w wysokości 473 tys. zł i dotacji w wysokości 1 420 tys. zł.

Latem wspólnie ze słowacką gminą rozpoczniemy realizację 
projektu „budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego 
Jaworzynka - Cierne dla planowanego turystycznego polsko - sło-
wackiego przejścia turystycznego”.

Z infrastruktury drogowej powstanie asfaltowy odcinek drogi o 
długości 853 mb., 85 mb chodnika oraz kładka nad potokiem.

Wartość robót wyszacowana jest na kwotę 361 tys. zł, przy 
wsparciu środków Unii Europejskiej w wysokości 271 tys. zł.

Latem zostanie zmodernizowana droga w Istebnej - Zagroń, na 
którą Gmina dostanie dofi nansowanie ze środków krajowych w wyso-
kości 50 tys. zł, a z własnych środków zabezpieczyć musi 30 tys. zł.

W przygotowaniu jest dokumentacja przetargowa na remont dro-
gi Matyska we wsi Koniaków.

Niezależnie od wydatków bieżących związanych z utrzymy-
waniem dróg uregulowano fakturę za modernizację drogi gminnej 
Połom - Leszczyna. Jest to kwota 427 tys. zł. Modernizacja drogi 
była wykonana w roku 2005 lecz warunki umowy zawartej pomię-
dzy Gminą, a Wykonawcą robót określały że 50 % wartości robót 
zostanie uregulowana w następnym roku.

Uregulowano również wszystkie zobowiązania w stosunku do 
Wykonawcy, który w 2005 roku prowadził roboty na drodze Kikula 
- Kikula we wsi Jaworzynka. W br. uregulowano 69 tys. zł.

Oprócz remontów i modermzacji dróg gminnych obecnie reali-
zujemy następujące inwestycje.

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowe] Nr 1 w Jaworzynce
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej
3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
4. Budowa oczyszczalni ścieków dla Andziołówki, Tartaku i 

Dzielca wraz z kanalizacją sanitarną na Dzielcu - etap I,
5. Budowa oświetlenia drogi Istebna Kubalonka - Istebna Olecki 

(od Kościółka na Kubalonce po Wyśni Pole).
6. Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 941 Istebna 

Andziołówka - Dzielec (od drogi na Połom po Szkołę Podstawową).
Tylko oświetlenie dróg jest w całości fi nansowane z własnych 

środków gminy. Roboty w szkołach dofi nansowane są ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, a oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu ZPORR.

Więcej o inwestycjach w następnym numerze.
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Uwagi dla rodziców 
- Niech komputer stoi we wspólnym miejscu; 
- Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci; 
- Rozmawiaj z nim o tym; 
- Nie bój się przyznać do niewiedzy; 
- Naucz dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za 

kogo się podaje; 
- Naucz dziecko, by nie podawało danych osobowych i nie opo-

wiadało o rodzinie; 
- Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci 

bez Twojej wiedzy; 
- Nie krytykuj, nie obwiniaj, jeśli coś się stanie; 
- Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, czegoś nie wiesz, poradź się 

specjalistów; 
- Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj. 

Strony internetowe (tzw. bezpieczne) przeznaczone dla dzieci:
1. www.zyraffa.pl – gry dla dzieci, gry logiczne, edukacyjne, 

konkursy. Zawiera: gry edukacyjne, krzyżówki, quizy, kolorowanki, 
przebieranki, kartki, rysowanie tylko za pomocą fi gur geometrycz-
nych.

2. www.reedukacja.prv.pl – reedukacja, trudności w czytaniu i 
pisaniu. Zawiera: wskazówki dla rodziców, ćwiczenia dotyczące czy-
tania i pisania, dyktanda rysunkowe, ortografi ę, rebusy i wierszyki, 
gry dydaktyczne, zabawy, ciekawostki.

4. www.dzieci.pl – Wirtualna Polska dla dzieci. Zawiera: e-
szkółkę, plac zabaw, witaj w klubie, multimedia, gry i zabawy zręcz-
nościowe, zagadki w języku angielskim.

5. www.krasnoludki.pl – krasnoludki są na świecie – gry, baj-
ki, zabawy dla dzieci. Zawiera: malowanki, bajki (z dźwiękiem i bez 
dźwięku), zabawy (krzyżówki, znajdź różnice, ubieranki, zabawy 
wielojęzyczne, puzzle, labirynty).

6. www.snorki.pl – Snorki – gry, zabawy, bajki i konkurs dla 
dzieci. Zawiera: informacje o pisakach (strona reklamowa), gry i za-
bawy zręcznościowe, kolorowanki, komiksy.

7. www.teczowaplaneta.pro.wp.pl – Rośnij zdrowo – Tęczowa 
planeta. Zawiera: przystępny dla dzieci opis warzyw i kwiatów.

8. www.misie.com.pl – Misie. Zawiera: informacje o misiach 
w różnych dziedzinach życia (pluszaki, zabawki, zwierzęta, kartki, 
herby miast polskich z misiem, humor, legendy, misiowe zabawy, za-
gadki, gimnastyka z misiem).

9. www.smoki.cc.pl – Smocze strony dla miłośników Smo-
ków. Zawiera: galerię, muzeum, literaturę, konkurs.

10. www.promyczek.com.pl - Zawiera : informacje o wydawni-
ctwie, o festiwalu piosenki dziecięcej oraz konkursy : zabawy, gale-
rię.

11. www.pasterz.pl - Multimedia chrześcijańskie, Gry i Zaba-
wy dla dzieci. Zawiera: gry i zabawy, malowanki, odgadywanie słów, 
różnice, klocki, zapamiętaj, krzyżówki, quizy, - encyklopedię, notat-
ki o patronach, opowieści biblijne, galerię zdjęć12. , linki do 
innych stron chrześcijańskich.

13. www.wyspa.interia.pl - wyspa dzieci. Zawiera: opowieści i 
ciekawostki z czterech stron świata, magiczny ogród (ciekawostki o 
roślinach), dolina zwierząt (ciekawostki o zwierzętach).

14. www.wesolemiasteczko.interia.pl  – wesołe miasteczko. 
Zawiera: karuzele bajek, pałac strachów, wierszowy młyn, komiksy 
gabinet luster, salon gier, Emil poleca (programy dla dzieci), przepisy 
kulinarne, Emil usłyszał, że...(ciekawostki).

15. http://www.junior.reporter.pl  – Zawiera: postacie, tapety i 
wygaszacze, gry i multimedia, galerię, gry edukacyjne i zręcznościo-
we, także w języku angielskim.

16. www.wierszegosi.prv.pl – Wiersze Gosi – wiersze i bajki 
nie tylko dla dzieci. Zawiera: ortografi ę ( wierszyki i teksty utrwalają-
ce ortografi ę), bajki i wiersze (duży wybór).

17. www.bajka.pl  – Bajki. Zawiera: bajki pogrupowane tema-
tycznie ( bracia i siostry, diabły i anioły, dary i przekleństwa, chłop i 
baba, czarodzieje i czarnoksiężnice itp.

J. Kohut

NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2006/2007

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej – Referat 
Świadczeń Rodzinnych – informuje:

od 19 czerwca 2006 r. można odbierać druki na nowy okres 
zasiłkowy do świadczeń rodzinnych.

Natomiast wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmo-
wane od dnia 1 lipca 2006 r.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju 117 Urzędu 
Gminy Istebna.

Weronika Waszut, Magdalena Probosz

PRAWA JAZDY DO WYMIANY
30 czerwca 2006 roku mija termin wymiany praw jazdy 

wydanych w okresie od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca 1999 
roku. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 
czerwca 2006 r. Wymianie podlegają wszytkie prawa jazdy stare-
go typu, a więc tekturowe. Także i te, które zostały wydane po 1 
lipca 1999 roku.

Osoby, które mają prawa jazdy wydane przed 1 maja 1993 roku 
i nie wymieniły ich do 30 kwietnia 2005 roku posługują się nie-
ważnymi dokumentami. W związku z tym powinny jak najszybciej 
dokonać ich wymiany. Dokument jest nieważny, ale uprawnienia 
do kierowania pojazdami nie przepadły.

Jak informuje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie, istnieje możliwość sprawdzenia w internecie, czy 
prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są już przygotowane do od-
bioru. Można to sprawdzić na stronie internetowej powiatu: www.
powiat.ciesyn.pl (zakładka: Wirtualne biuro/Wydział Komunika-
cji/Sprawdź czy Twój dowód rejestracyjny jest do odbioru lub 
Sprawdź czy Twoje prawo jazdy jest do dobioru). Przy sprawdza-
niu prawa jazdy należy podać nr PESEL, imię i nazwisko. Przy 
sprawdzaniu dowodu rejestracyjnego – nr rejestracyjny oraz 5 
ostatnich znaków nadwozia. (imk)

Przedruk: Wiadomości Powiatowe nr 6/2006.

TO JUŻ  70 LAT!
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

im. Władysława Reymonta w Wiśle
zaprasza wszystkich absolwentów na  bal

„Spotkanie po ... latach”
które odbędzie się w sobotę 14 października 2006 roku

w Hotelu „Gołębiewski” w Wiśle. 
Wpłaty w wysokości 130 zł /z uwzględnieniem imienia, 

nazwiska, typu szkoły, roku ukończenia/ należy dokonać do 
30.06.06 na konto:

Stowarzyszenie „Teraz Patelniok”
PKO BP SA O/Bielsko-Biała 
56 1020 1390 0000 6502 0120 0740
z dopiskiem „Bal”.
Chętnych do pomocy przy organizacji balu prosimy o kon-

takt.: absolwencizsgh@wp.pl 
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie in-

ternetowej: www.zsgh.wisla.pl Dyrekcja ZSGH

W dniu 9 czerwca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. 
uchylające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spra-
wie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpie-
nia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu. Rozpo-
rządzenie to zostało opublikowane w Dz. U. Nr 98, poz. 684.
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KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 07 maja 2006 roku na terenie dyskoteki w Konia-

kowie skradziona została karta płatnicza Visa Electron na szkodę 
mieszkanki Piekar Śląskich.

2. W dniu 14 maja 2006 roku na Wojtoszach funkcjonariusze 
Straży Granicznej zatrzymali mieszkańca Koniakowa, który kie-
rował samochodem osobowym marki Fiat 126p znajdując się przy 
tym w stanie nietrzeźwości.

3. Tego samego dnia na Mikszówce funkcjonariusze Policji 
podczas przeprowadzanej interwencji ujawnili fakt posiadania bez 
wymaganego zezwolenia broni gazowej.

4. W dniu 19 maja 2006 roku na Andziołówce po krótkim po-
ścigu został zatrzymany mieszkaniec Istebnej prowadzący samo-
chód osobowy marki Fiat 126p w stanie nietrzeźwości.

5. W dniu 22 maja 2006 roku w Istebnej Centrum wspólny 
patrol Policji i Straży Granicznej zatrzymał mieszkańca Istebnej, 
który kierował samochodem osobowym marki Fiat 126p znajdując 
się przy tym w stanie nietrzeźwości.

6. W dniu 21 maja 2006 w jednym z lokali na Tartaku skradzio-
ny został telefon komórkowy marki Nokia 3310.

7. W dniu 33 maja 2006 roku na Tartaku podczas legitymowa-
nia dwóch nieletnich mieszkańców Istebnej ujawniono, iż przero-
bili oni daty urodzeń we własnych legitymacjach szkolnych.

8. Tego samego dnia w Istebnej Centrum z jednego z mieszkań 
skradzione zostały pieniądze.

9. W dniu 26 maja 2006 roku na Wojtoszach zatrzymano 
mieszkankę Istebnej, która prowadziła samochód osobowy marki 
Opel Astra znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

10. W dniu 27 maja 2006 roku w Istebnej zatrzymano miesz-
kańca Będzina poszukiwanego na podstawie zarządzenia wydane-
go przez Komornika Sądu Rejonowego w Będzinie.

11. W dniu 28 maja 2006 roku w Koniakowle zatrzymano 
mieszkańca Kuźni Raciborskiej, który był poszukiwany, jako oso-
ba zaginiona.

12. W dniu 28 maja 2006 roku w Leszczynie funkcjonariusze 
Straży Granicznej zatrzymali mieszkańca Gliwic, który kierował 
samochodem marki Skoda Octavia znajdując się przy tym w stanie 
nietrzeźwości.

13. W dniu 29 maja 2006 roku na Zaolziu skradziony został 
telefon komórkowy marki Samsung stanowiący własność miesz-
kanki Istebnej.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Informacja dotycząca pomocy wynikającej z ustawy z dnia 10 

marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzysta-
nego do produkcji rolnej.

W dniu 10 marca 2006 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zwro-
cie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U Nr 52, poz. 379). 
W ustawie przewiduje się, że producentom rolnym dokonywany 
będzie zwrot podatku akcyzowego za okresy sześciomiesięczne 
(dwa razy w roku - z wyjątkiem roku 2006 r. kiedy przysługuje 
jednorazowy zwrot) na podstawie wniosków złożonych i produ-
centów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z 
fakturami VAT lub ich kopiami.

Zwrot ten następował będzie w kwocie nie przekraczającej 
równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku 
akcyzowego do l litra oleju napędowego, maksymalnego zużycia 
oleju napędowego w wysokości 86 l na l ha użytków rolnych oraz 
powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i 

budynków według stanu na dzień l kwietnia danego roku, z wy-
łączeniem gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rol-
nym. Kwota zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określana 
będzie corocznie przez Radę Ministrów.

Uwzględniając powierzchnię 16.337,4 tys. ha (wg. danych 
GUS) użytków rolnych, do której będą ubiegać się producenci 
rolni o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzysływanego do produkcji rolnej, ustaloną w usta-
wie budżetowej na rok 2006 na postępowanie w sprawie zwrotu 
podatku i jego wypłatę kwotę 650 mln zł, w 2006 r. przewidywana 
stawka zwrotu części podatku akcyzowego na l litr oleju napędo-
wego będzie wynosić 0,45 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego 
na l ha użytków rolnych będzie wynosić 38,70 zł.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 
ww. ustawie zostały ustalone: od l marca do 31 marca i od l wrześ-
nia do 30 września danego roku. W 2006 r. termin składania wnio-
sków do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) przez producentów 
rolnych został ustalony od l września do 30 września.

Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji wój-
ta, burmistrza (prezydenta miasta) w terminach od dnia 1 maja do 
dnia 31 maja i od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego 
roku za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku w urzędzie gminy. W 2006 r. 
dotyczy to faktur wystatwionych od dnia 1 stycznia 2006 r.

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ISTEBNEJ

Dzieci w rodzicie z problemem alkoholowym

Dzieci w rodzinie, gdzie nadużywany jest alkohol, żyją w 
nieustającym napięciu i stresie. Trwanie w ciągłej niepewności 
wywołuje u nich poczucie braku bezpieczeństwa i stabilności, po-
rządku życiowego i kontroli nad własnym życiem. Destrukcyjny 
wpływ na zdrowie psychiczne i fi zyczne dzieci oraz ich rozwój 
mają różne nieprzewidywalne zachowania rodziców, także zacho-
wania agresywne i represje, chroniczne zaniedbywanie dzieci i ich 
potrzeb.

Dostosowują się one do chorej sytuacji, przyjmują postawę 
obronną i izolują się od rzeczywistości, aby choć trochę zneutrali-
zować skutki zachowania pijącego rodzica. Życie w ciągłym stre-
sie i poczuciu bezsilności wpływa na osłabienie układu immuno-
logicznego i powoduje wiele chorób somatycznych. Wszystkie te 
zjawiska mogą występować także, gdy nadmierne picie alkoholu 
przez kogoś z rodziny nie ma jeszcze zdiagnozowanych objawów 
klinicznych uzależnienia.

Role, jakie przyjmują dzieci chociaż pozwalają przetrwać, po-
wodują wiele przykrych doświadczeń i zaburzają funkcjonowanie 
dziecka, także w życiu dorosłym.

Każdorazowo przy ujawnieniu lub podejrzeniu nadużywania 
alkoholu lub/i przemocy w rodzinie dziecka należy dokładnie zba-
dać jego sytuację i udzielić potrzebnej pomocy. Dobro i bezpie-
czeństwo dzieci powinno być zawsze priorytetem.

Przedruk: PARPA Warszawa
Przewodnik do procedury interwencji

wobec przemocy w rodzinie
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130 LAT SZKOŁY W RASTOCE
- informacje z obchodów

W dniu 20 maja br. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie- Ra-
stoce świętowała 130 rocznicę istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. św. Bartło-
mieja w Koniakowie. W swojej homilii ks. kan. Jerzy Kiera mówił 
m.in. o tym, że „ Szkoła to nie tylko budynek, ale tworzą ją dzieci, ich 
rodzice i wszystko, co związane jest z nauczaniem i wychowaniem. 
Tak jak kościół - to nie tylko budynek, ale cała społeczność ludzi wie-
rzących w Jezusa Chrystusa.

Szkoła jako budynek może być skromna, ale najważniejsza w niej 
jest atmosfera jaką w niej stworzymy, relacje między nauczycielami, 
katechetami, wychowawcami a uczniami i ich rodzicami.”

Ksiądz proboszcz zwrócił też uwagę na to, że czasami rodzice, 
wezwani do szkoły z powodu jakiegoś wybryku ich dziecka, swoim 
nieroztropnym zachowaniem w stosunku do nauczyciela wyrządza-
ją dziecku ogromną krzywdę, bo podważają autorytet nauczyciela. 
Obecnie panują jakieś dziwne czasy- mówił ks. proboszcz- uczeń 
wszystko może, nauczyciel niewiele. Te relacje muszą się odwrócić, 
bo w przyszłości może to doprowadzić do zaniku autorytetów i zagu-
bienia młodych ludzi.

  Szkoła nie może być „zakładem wykonującym usługi:, ale musi 
harmonijnie działać, aby swojego wychowanka nie tylko nauczyć, ale 
też wychować.

I takiej szkoły właśnie życzył wszystkim uczniom, nauczycielom 
i rodzicom. 

   Po mszy św. wszyscy udali się do szkoły w Rastoce.
Na boisku szkolnym przygrywała kapela,  skład której tworzyli 

absolwenci tej szkoły. Po odśpiewaniu „hymnu góralskiego”- „Szumi 
jawor, szumi” zebranych gości przywitała dyr. Szkoły p. Jadwiga Le-
gierska, która przedstawiła dość obszerną historię szkolnictwa w tym 
przepięknym zakątku Koniakowa.

Gratulacje, podziękowania i życzenia złożyli - p. Danuta Rabin, 
Wójt Gminy i p. Józef Polok, przew. Komisji Oświaty. Wójt Gminy 
i dyr. GOK ofi arowały szkole dla Izby Regionalnej bruclik góralski i 
kabotek - części stroju góralskiego męskiego i kobiecego.

Wiele ciepłych słów padło z ust p. Zofi i Fober, która pracowała w 
tej szkole tylko przez jeden rok, w roku szkolnym 1967/1968. Jej wy-
stąpienie świadczyło o tym, że ten choć krótki czas pracy w tej szkole 
pozostawił w niej niezapomniany ślad. Ofi arowała szkole najnowsze 
wydanie „Słownika języka polskiego”.

   W dalszej części programu wystąpili obecni uczniowie szkoły:
1. Inscenizację: Przepis na szkołę” wykonali uczniowie klas star-

szych
2. Wiersz Bolesława Michałka pt. „Wywiadówka” wygłosił uczeń 

klasy II Dominik Kawulok, który swoim niezwykłym kunsztem aktor-
skim rozbawił całą zgromadzoną publiczność.

3. „Migawki ze szkolnej ławki” przedstawili uczniowie klas młodszych
4. O dawnych szkolnych czasach opowiedzieli Angelika L. z kl. 

IV i Dominik Kawulok z kl. II, którzy zinterpretowali utwór ludowe-
go poety Antoniego Kretka. Program artystyczny przygotowały panie 
nauczycielki - Aleksandra Matuszny i Lucyna Bytow.

 Po programie artystycznym goście mieli okazję obejrzeć wystawę 
prac plastycznych wykonanych przez uczniów, zdjęcia absolwentów, 
szkolne kroniki, a także przejrzeć dzienniki lekcyjne, które zachowały się 
w szkole od kilkudziesięciu lat. Dzięki rodzicom i pracownikom obsługi 
szkoły można było poczęstować kawą i ciastem wszystkich gości.

O godzinie 18.00 rozpoczęła się ostatnia część uroczystości - zaba-
wa taneczna, która zgromadziła przy szkole sporo gości. Wspaniała jak 
zwykle muzyka w wykonaniu Bolesława i Marka Kaczmarzyków spra-
wiła, że wszyscy w doskonałych nastrojach tańczyli do późnych godzin 
nocnych, a ci najbardziej wytrwali bawili się aż do białego rana. 

Krystyna Rucka

Z życia szkół
WYJAŚNIENIE

W SPRAWIE OBCHODZONYCH
JUBILEUSZÓW SZKÓŁ

W związku z licznymi pytaniami naszych Czytelników 
związanych z obchodami 130 rocznicy istnienia szkoły w Ko-
niakowie Rastoce, a obchodzonego 15 października 2005r. 75-
lecia szkoły w Koniakowie Centrum informuję, że obydwie 
szkoły obchodziły właściwe rocznice, z tym, że SP2 objęła 
swoim jubileuszem historię od powstania pierwszego budyn-
ku szkolnego w 1876r., natomiast jubileusz SP1 obejmował 
okres od wybudowania istniejącego budynku szkoły, tj. od roku 
1930.

W starych kronikach zanotowano, że w 1876r. wybudowa-
no w Koniakowie Centrum drewniany budynek o 2 salach lek-
cyjnych i mieszkaniu dla nauczyciela (obecnie na jego miejscu 
stoi Dom Nauczyciela Nr 307).

W tym samym czasie wybudowano w Rastoce budynek 
szkolny o 1 izbie lekcyjnej i mieszkaniu dla nauczyciela (na 
jego miejscu też stoi obecnie Dom Nauczyciela).

Tak więc obydwie szkoły obchodzą w tym roku 130 roczni-
cę wybudowania pierwszych szkół, czyli rozpoczęcie działal-
ności oświatowej na tym terenie.  

Wcześniej istniała tylko szkoła w Istebnej - przy kościele- 
do której uczęszczały tylko niektóre dzieci z Koniakowa, bo nie 
było jeszcze wtedy obowiązkowego uczęszczania do szkoły.

Krystyna Rucka

Podziękowanie

Korzystając z okazji pragnę gorąco podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania 
tej wspaniałej uroczystości. Przede wszystkim swoim współ-
pracownikom i rodzicom. Bóg zapłać księdzu proboszczowi 
naszej parafi i- kanonikowi Jerzemu Kierze i księdzu wikaremu- 
Krzysztofowi Gworkowi za odprawienie mszy św. w naszych 
intencjach jak również organiście - p. Zenonowi Knopkowi za 
jej muzyczną oprawę. Dziękuje Pani Wójt oraz pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej za przychylność i wspar-
cie, dyrektorowi Gimnazjum w Istebnej za użyczenie sprzętu, a 
także tym wszystkim, którzy wsparli nas fi nansowo nabywając 
cegiełki przygotowane na tę okoliczność.

Na szczególne uznanie zasługuje postawa Pani Olgi Sku-
rzok, która od początku aż do samego końca imprezy z ogrom-
nym wdziękiem krążyła pomiędzy stolikami w trosce o to, aby 
każdy z licznie przybyłych gości miał poczęstunek.

Na koniec kieruję podziękowania do wszystkich, którzy 
przybywając w nasze skromne progi pokazali, że Rastoka nie 
jest miejscem zapomnianym przez Boga i ludzi.

Z pewnością ten dzień dla wielu był okazją do niezwykłych 
spotkań po latach i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Z wyrazami wdzięczności:
Jadwiga Legierska - dyrektor szkoły
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Z DZIAŁALNOŚCI
KÓŁKA REGIONALNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W JAWORZYNCE - ZAPASIEKACH

Już drugi rok istnieje w naszej szkole kółko regionalne. Zajęcia 
odbywają się 2 razy w tygodniu. Frekwencja na zajęciach jest duża, 
bo na 57 uczniów szkoły, aż 25 należy do zespołu. Z dziećmi pracuje 
3 instruktorów. Są nimi: p. Aleksandra Lipowska (przedtem p. Piotr 
Kohut) z ramienia OPP Koniaków, która uczy gry na tradycyjnych in-
strumentach oraz pieśni regionalnych, p. Agnieszka Kierczak, jako in-
struktorka choreografi i tanecznej, p. Ewa Śliwka prowadząca zajęcia, 
na których uczniowie poznają i inscenizują tutejsze tradycje i obrzędy 
w starej, archaicznej gwarze. Opiekunowie tworzą zgrany zespół, so-
lidnie współpracują przy opracowaniu programów artystycznych.

Występy uczniów są wysoko oceniane i cieszą się dużym powo-
dzeniem. Świadczą o tym wyniki, jakie zdobywały dzieci w poprzed-
nim i chociażby w obecnym roku szkolnym:

- w 14 Posiadzie Gawędziarskiej w Przybędzy - 05.11.05 - 2 miej-
sce Jakub Skurzok, 3 miejsce Szymon Łabaj,

- w Konkursie Recytatorskim Miast i Gmin „Beskidzkiej Piątki” - 
21.03.06 - w Wiśle, w kategorii gwarowej, w swojej grupie wiekowej, 
1 miejsce Jakub Skurzok, 2 miejsce Szymon Łabaj,

- w Międzynarodowym Konkursie Gwarowym „Nasiom rzecióm” 
w Istebnej - 30.03.06 - w swoich grupach wiekowych, 1 miejsce Szy-
mon Łabaj, 2 miejsce Justyna Małyjurek, 4 miejsce Katarzyna Ligo-
cka, wyróżnienie otrzymał Mateusz Jałowiczor.

„DZIEŃ RODZINY’’
w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce

Pod takim hasłem 1 czerwca w Szkole Podstawowej – Zapasiekach odbyła się 
impreza rodzinna. Świętowano Dzień Matki, Ojca i Dziecka.

Po uroczystym otwarciu i złożeniu życzeń dzieci wszystkich klas miały okazję 
zaprezentować bogaty program specjalnie przygotowany dla Mam i Tatusiów. W 
części artystycznej znalazła się inscenizacja kółka regionalnego, „Przed Świyn-
tym Jónym’’, połączona z tańcami i pieśniami tutejszego regionu, pieśń ludowa w 
pięknym wykonaniu Jakuba Skurzoka i Szymona Łabaja, mini koncert muzyczno 
– wokalny zespołu folklorystycznego, wiersze recytowane przez uczniów kl. 0+1, 
inscenizacja „Brzydkie kaczątko’’, przygotowana przez uczniów kl. 2+3. Insce-
nizacjami, wierszem ,tańcem i piosenką dzieci wyrażały  najpiękniejsze słowa: 
„Kocham Cię, Mamo”, „Kocham cię, Tato’’. W przerwie występów cała sala śpie-
wała piosenkę „Zabawa z rodziną”. Po tym programie dzieci złożyły rodzicom 

życzenia, laurki i drobne upominki zrobione przez nich samych.
W dalszej części przeprowadzony był mini quiz pomiędzy matkami a ich dziećmi i rozpoczęła się wspólna zabawa. W zabawie, która cie-

szyła się wielkim powodzeniem, brali udział rodzice i dzieci. Było wiele konkurencji, jak: skakanie mam na skakankach, łowienie ryb przez 
tatusiów, rzucanie do celu, przeciąganie liny, wyścig z jajkiem i w workach i inne. Każdy uczestnik zabawy nagradzany był rzęsistymi brawami 
i słodyczami.

Po imprezie wszystkich zaproszono do stołówki szkolnej na pyszną grochówkę. Dzieci otrzymały prezenty w postaci słodyczy i kołaczyki. 
Przygotowanie imprezy wymagało sporego zaangażowania ze strony dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły. Wszystkim 

organizatorki, nauczycielki Ewa Śliwka i Maria Jałowiczor, składają gorące podziękowania.
Specjalne podziękowania i słowa uznania składamy tym wszystkim, 

którzy fi nansowo i materialnie wsparli naszą uroczystość: Państwu Tere-
sie i Czesławowi  Muszalikom, Właścicielom baru i sklepu „Zapasieki’’, 
Państwu  Ruckim Teresie i Janowi, Annie i  Piotrowi oraz Małgorzacie i 
Sławomirowi, Kierowniczce Ośrodka Wczasowego „Jano’’ w Jaworzyn-
ce-Krężelce, Pani Elżbiecie Wojnar, za pozyskane sponsora z zakładu 
mięsnego w Wiśle z fi rmy „Jur-Gast’’, Właścicielowi zakładu mięsnego 
panu Legierskiemu, Właścicielowi sklepu „Rema’’, Panu Kamińskiemu, 
Państwu Helenie i Edwardowi Glet, Właścicielom piekarni w Istebnej, 
Państwu Annie i Andrzejowi Probosz, Komitetowi Rodzicielskiemu z  
Zapasiek.

Dziękujemy Wszystkim Rodzicom i Gościom za liczne przybycie i za-
szczycenie nas swoją obecnością.

Cieszymy się, że mogliśmy razem odczuwać ciepło i radość jakie niesie 
z sobą  wspólne przebywanie przy występach, muzyce, śpiewie i zabawie.

Maria Jałowiczor

Dzieci brały też udział w przeglądzie grup kolędniczych i obrzę-
dowych „Od Adwentu do Wielkanocy” w Istebnej, gdzie zostały po-
chwalone przez p. dyrektor Muzeum Regionalnego wWiśle, Małgo-
rzatę Kiereś, za przygotowanie starych tekstów i oracji życzeniowych, 
piękną gwarę, doskonałe rekwizyty - połaźniczki.

Kółko regionalne wystąpiło też w organizowanych na terenie 
szkoły imprezach takich, jak: Dzień Babci i Dziadka oraz w Festynie 
Rodziny z inscenizacją „Przed świętym Jónym”.

Członkowie koła przygotowali program na szkolną wigilijkę w 
postaci Jasełek i kolędowania. Wystąpili z inscenizacją „Szkubaczka 
wybłyszczono „z okazji 1 Dnia Regionalnego w naszej szkole, połą-
czonego z Dniem Ziemi. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni miesz-
kańcy wsi oraz młodzież z sąsiedniej szkoły w Jaworzynce. Goście 
uświetnili imprezę inscenizacją „Na pasionku” i koncertem muzycz-
no-wokalnym. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. 
Dzieci mogły bliżej zapoznać się ze sobą, a nauczyciele podzielić się 
swoimi uwagami i doświadczeniami.

Opiekunowie kółka pracują chętnie i z wielkim zaangażowaniem. 
Dają każdemu dziecku, nie tylko uzdolnionemu, możliwość zabłyś-
nięcia ukrytym talentem aktorskim, recytatorskim, rytmicznym czy 
muzycznym. Dzieci garną się do występów, są dumne, kiedy mogą 
brać w nich udział, co dobrze świadczy o ich lokalnym patrioityźmie, 
poczuciu tożsamości z kulturą swojego regionu.

Byłoby dobrze, gdyby działalność kółka była kontynuowana w 
następnych latach.

E. Śliwka
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„VI FORUM ROLNICZE
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ” 

Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Cieszyńskie-
go informuje, że we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Cieszynie, Urzędem Miasta Skoczowa, Rejonowym Związkiem 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, Stadniną Koni 
„Ochaby” sp. z o.o., Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zoo-
techniki w Grodźcu Śląskim, Rybackimi Zakładami PAN w Goły-
szu oraz Zespołem Szkół Rolniczych w Międzyświeciu organizuje 
„VI Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej”. 

Forum odbędzie się 8 lipca 2006 r.  w Ośrodku Sportów Kon-
nych Stadniny Koni „Ochaby” w formie imprezy plenerowej, do 
udziału w której serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego i przyjezdnych gości.  

W PROGRAMIE:
14.00         Ofi cjalne otwarcie Forum i wystawy rolniczej
14.15         Wystąpienia zaproszonych gości
14.45         Wręczenie nagród i wyróżnień
15.00         Cieszyńska Biesiada, w tym:

Spotkanie z okazji

„DNI WALKI
Z RAKIEM”

W dniu 30.05.2006 r. ogodz. 11.00 i 
16.00 w gimnazjum w Istebnej odbyły się 
spotkania z cyklu „Dni Walki z rakiem” z 
młodzieżą klas 3 Gimnazjum oraz miesz-
kańcami gminy. Organizatorami spotkania 
był Polski Komitet Zwalczania Raka od-
dział w Cieszynie i Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Cieszynie.

Wykłady obejmowały tematy: „Dla-
czego tak wiele Polek umiera na raka 
szyjki macicy” i „Cytologia - stawką jest 
życie”. Omówiono też program „Różowa 
konwalia”.

Wykładowcami byli: prof. dr hab. med. 
Jan Zieliński - prezes Polskiego Towarzystwa 
Ginekologii Onkologicznej z Warszawy i El-
żbieta Wiechowska - koordynator programu 
„Różowa konwalia”.

Mottem przewodnim spotkania było 
hasło: Każda kobieta możę zachorować na 
raka szyjki macicy, ale żadna nie powinna z 
tego powodu umierać”.

Dziękujemy wszystkim proboszczom 
za ogłoszenia w kościołach o powyższym 
spotkaniu.

Teresa Łaszewska

  pogawędki gwarowe
  występy ludowych zespołów i kapeli  
  konkursy i zabawy
  degustacja regionalnych potraw

16.00 Forum dyskusyjne
18.00 Zabawa taneczna
W czasie Forum czynne będą stoiska promocyjno-informacyj-

ne instytucji i fi rm związanych z rolnictwem. Imprezie towarzy-
szyć będzie wystawa zwierząt hodowlanych i drobnego inwen-
tarza, roślin ozdobnych,  płodów rolnych, maszyn i środków do 
produkcji rolnej oraz twórczości ludowej. 

Organizatorzy zapewniają przejażdżki konne, konkursy i za-
bawy oraz możliwość nabycia atrakcji rzemieślniczych i kulinar-
nych Ziemi Cieszyńskiej. Zachęcamy do udziału w Forum wraz z 
rodziną.

Osoby lub fi rmy zainteresowane przygotowaniem stoiska w 
czasie Forum prosimy o kontakt pod nr telefonu 0-691-785-320.

Patronat medialny – Radio Katowice

Zielone Świątki

Maryi Zielnej

Maryi Zielnej zbożna kaplica
Ścieżaj otwarta na błękit pól.
Jakież się tutaj modlą Anioły,
schylając czoła, jak złoty kłos?

Siostry jaskółki i siostry pszczoły,
i brat mój w pieśni, świerszczyk wesoły,
w ciszy słonecznej śpiewają w głos.

Przed uśmiechnięte Maryi lica
przychodzi łaska rozweselnica
i składa snopem wyżety bol.

(B. Ostrowska)

Nie bójmy się spotkań z lekarzem,
to może być szansą na życie

DLATEGO SĄ ORGANIZOWANE

BEZPŁATNE
BADANIA

CYTOLOGICZNE
dla kobiet w wieku 25 – 59 lat

oraz

BEZPŁATNE
BADANIA

MAMMOGRAFICZNE
dla kobiet w wieku 51-70 lat

Wszelkich informacji na ten temat
udziela Gminny Ośrodek  Pomocy

Społecznej w Istebnej
pod numerem  (033) 857-76-49

Urszula Macura - GOPS
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AMBASADORZY SWOJEJ
MAŁEJ OJCZYZNY

Na zaproszenie Zarodu Koła Polskiego Związku Niewidomych 
Cieszynie w dniach od 11-13 maja br. przebywała w Cieszynie 49 
osobowa grupa osób niewidomych i słabowidzących z Łańcuta, 
Rzeszowa oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Solina wraz 
z wychowawcami.

W czwartek 11 maja odbyło się spotkanie integracyjne w 
Jaworzynce w Willi Jaskółcze Gniazdo. Na spotkanie przybyli 
mieszkańcy Trójwsi, członkowie Koła Polskiego Związku Nie-
widomych w Cieszynie. Organizatorzy imprezy pokazali gościom 
wszystko co piękne, co stanowi ich chlubę. Sami byli przewodni-
kami. Mieszkaniec Jaworzynki pan Eugeniusz Dragon zaprowa-
dził gości na Trójstyk, mówił o historii miejsca, granicy Polski, 
Czech, Słowacji, podkreślał piękno krajobrazu. Pani Maria Kawu-
lok z Istebnej mówiła o bogactwie roślin ziołowych, które wystę-
pują na polach, pokazywała je, podkreślała walory lecznicze.

Następnie goście wraz z członkami Koła PZN z Cieszyna spot-
kali się przy herbacie i ciastku w Willi Jaskółcze Gniazdo na wy-
stępie pani Doroty Cieślar - instruktorki Gminnego Ośrodka Kul-
tury z Istebnej. Pani Dorota grała na trombicie, rogu pasterskim, 
fujarce, piszczałce i okarynie. Niewidomi i słabowidzący dołykiem 

i dźwiękiem poznawali instrumenty pasterskie i z uwagą słucha-
li gawęd, opisu stroju w który była ubrana. Pozwalała dotykiem 
/brajlować/ strój. Ta część spotkania zakończyła się konkursem na 
znajomość słów gwarowych górali beskidzkich. Z wyniku konkur-
su zadowolona była instruktor GOK, bo nauczyła gości znaczenia 
kilku słów języka gwarowego. Potem było ognisko - wspólne śpie-
wanie górali i gości z Łańcuta, Rzeszowa i uczniów z Solina.

W drodze powrotnej z Jaworzynki do Cieszyna przewodnikiem 
grupy była członkini PZN Cieszyn pani Wiesława Kopoczek, któ-
ra opowiadała gościom o Wiśle, Ustroniu. W piątek 12 maja grupę 
oprowadzano szlakami zabytków Cieszyna, Skoczowa.

Goście Koła PZN ŁAŃCUT podczas trzydniowego pobytu 
na Ziemi Cieszyńskiej poznali jej piękne zakątki, przyrodę w sło-
neczne dni majowe. Od ludzi którzy urodzili się, wychowali i żyją 
na tej ziemi dowiadywali się o jej historii, tradycjach i kulturze 
regionu, bo o tym wszystkim przewodnicy Eugeniusz Dragon, 
Maria Kawulok, Dorota Cieślar, Wiesława Kopoczek, Bolesław 
Mielnik opowiadali o swoich małych Ojczyznach z wielką dumą i 
miłością, czym dawali przykład swojego patriotyzmu.

Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Koła

mgr Halina Massalska-Mielnik

Franciszek Baron   - wspomnienie 
/ 1.1.1929-20.10.1901/
Franciszka Barona od Barona, a potem z Mikszówki pamiętam już jako malarza, który zabiegał 

o to, aby przyznano mu status twórcy ludowego. Ten nad wyraz uzdolniony istebniański muzykant 
- o którym wiele razy opowiadali mi moi rodzice - pozostał w pamięci wielu sąsiadów z placu u 
Kohóta, Burego czy z Dziedziny. Był synem Marii i Adama Barona, którzy prowadzili placową 
Różę Różańcową męską i żeńską. Byli bardzo pobożnymi rodzicami,cieszyli się w tej społeczności 
wielkim autorytetem.  Ojciec Adam Baron znany był z aktywnego uczestniczenia w życiu społecz-
no-kulturalnym wsi. Grał w wielu tutejszych teatralnych sztukach między innymi odgrywał rolę 
Pana Jezusa w wystawianej przed drugą wojną światową sztuką Męki Pańskiej.  Założył własną 
kapelę, która grała na weselach, przyjęciach. W jej skład wchodzili jego dwaj uzdolnieni muzycz-
nie synowie: Józef i  Franciszek. Swój urok osobisty, styl grania pozostał w pamięci  miejscowych. 
Do dziś  słyszy się  tu  ułożone o nich  powiedzenie:

Baronowie, synowie mają bótki cynowe, a podkówki z oceli  to są chłapcy weseli. 
Ojciec Adam zmarł już w 1947 roku, toteż  Franciszek od razu podjął pracę zawodową w ów-

czesnej Czechosłowacji, gdyż jak pisze w swoich wspomnieniach był jedynym żywicielem rodziny. 
Już w roku  1949 został powołany do wojska, z  którego wrócił  w 1952 roku. Jednak brak pracy na 

miejscu zmusiło go do poszu-
kiwania jej na ówczesnym robotniczym Śląsku. Znalazł ją jednak 
na terenie Zagłębia w Sosnowcu, gdzie pracował przy budowie 
mostów kolejowych. Jako ,że już w okresie szkoły podstawowej 
obok muzykowania cały czas malował i rysował postanowił swoje 
zdolności kontynuować i rozwijać. I tak w chwilach wolnych po-
wstawały śląskie pejzaże, zadumane nad życiem postacie, sady i 
ogrody, kwiaty.  Swoje malowanie traktował najczęściej jako moż-
liwość ofi arowywania swoim bliskim i znajomym prezentów. 

 Ożenił się z wdową po Janie Wolnym z Mikszówki i zaopiekował 
się  jej licznym  potomstwem.  Przełomowym wydarzeniem w jego 
życiu było jednak  nagłe przejście na rentę. Było to w 1976 roku.

I to właśnie od tego czasu cały swój wolny czas poświęcał pi-
saniu poezji, i malowaniu obrazów. Ich tematyka przeniosła się w 
realny świat  górala istebniańskiego. Na jego płótnach powstawa-
ły wnętrza chat,  pędzlem obrazował dawne góralskie żywobycie, 
nie uciekał też od tematów pejzażu czy znanych postaci, malował 
portrety i zasłużonych dla  jego rodzimej ziemi. Był dumny ze 
swojego talentu. Bardzo cenił sobie swoje dzieła. Wczuwał się 

Franciszek Baron z ówczesną Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej  Franciszką Probosz, podczas wernisażu wystawy twórczości 
ludowej w Istebnej w roku 1982  Franciszek Baron opowiada o swojej 
pracy, którą zatytułował - Góralska rodzina.

Franciszek Baron, od Barona,
muzykant, malarz, tancerz, poeta

Ocalmy od zapomnienia
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w atmosferę obrazu i był pełen  
ufności w to,  że się mu dzieło 
udało. 

Kiedyś na spotkaniu twór-
ców ludowych w muzeum po-
wiedział:

„Maluję przede wszystkim 
tematykę ludową, kurne chaty, 
owczarskie koliby, mój krajo-
braz górski. Dopóki będę żył 
będę malował ten mój ulubiony 
temat, gdyż tylko w ten sposób 
mogę przyczynić się do powsta-
nia trwałego dorobku i spuści-
zny naszych pokoleń przepięk-
nej kultury Beskidu Śląskiego i 
jego społeczności.......”

W latach osiemdziesiątych 
jego  prace zauważyła Francisz-
ka Probosz, ówczesny Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej. Z jej inicjatywy Franci-
szek Baron  brał udział w wielu 
wystawach  m.in.: na wystawie 
Ginące krajobrazy w Krakowie 
w roku 1985 otrzymał jedną z 
kilku nagród. Otrzymał rów-
nież prestiżowe wyróżnienie na 
przeglądzie malarstwa niepro-
fesjonalnego w Bielsku –Białej 

w 1986 roku. W roku 1987 otrzymał honorowy Dyplom Dziennika Zachodniego, który wręczono mu podczas Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej w Wiśle. Jego prace zakupiły muzea do swoich zbiorów uznając je za wartościowe. Warto w tym miejscu również nadmienić, 
że Franciszka Probosz w okresie swojej działalności wypromowała wiele  nieznanych wówczas twórców ludowych. 

Pod koniec swojego życia  tak jak wielu  w latach przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce wyjechał do Niemiec za lepszym 
chlebem. Wierzył, że ta decyzja pozwoli mu skosztować lepszego życia i pomóc rodzinie. Nie było mu jednak dane zbyt długo cieszyć 
się dobrobytem. Zmarł 20.10.1991 poza granicami Istebnej ale w rodzinnej Istebnej został pochowany. Na istebniańskiej ziemi pozo-
stanie wraz ze swoimi obrazami, poezją i muzyką, którą  już tylko  niewielu starszych istebnian może jeszcze w uchu  pamięta. 

Małgorzata Kiereś

Franciszek Baron podczas prezentacji twórczości ludowej w Wiśle, ok. 1987 roku 
Na zdjęciu od lewej stoją: Franiszek Baron, koronkarki  z Koniakowa Anna, Anna i Marta
od lewej klęczy: Jan Juroszek, rzeźbiarz pochodzący z Istebnej a zamieszkały w Koniakowie i Małgorzata 
Kiereś, organizująca wówczas prezentacje podczas TKB 

fotografi e wykonał: Dominik Dubiel

ABC – Słownik BIO – EKOLOGICZNY 
– litera R – cd.

* RM7 – kwas rybonukleinowy zawierający cukier – rybo-
zę. Cząsteczki tego kwasu są pojedynczymi łańcuchami polinu-
kleinowymi różnej długości. Nukleotydami kwasu rybonuklei-
nowego są: A – adeina, B – guanina, C – cytozyna, U – uracyl.                                                      
W komórce występują 3 rodzaje kwasów rybonukleinowych to 
jest: matrycowy, czyli informacyjny = (i); (RM7) = transportujący, 
czyli przenoszący = (t); rybosomalny = (r). Nie mylmy go z kwa-
sem dezoksyrybonukleinowym, czyli DM7 -, który zawiera też 
cukier – ale dezoksyrybozę – składającą się z podwójnej spirali, w 
której występują nukleotydy – A,G,C oraz T – tymina. Jako nośnik 
informacji genetycznej ten DNA występuje w jądrach komórek w 
jego chromosomach tworząc szczeble drabiny spirali genetycznej 
tworzy tzw. kod genetyczny.

* Rodnia – organ rozrodczy wytwarzający komórki jajowe u 
mszaków, paprotników i nagozalążkowych. Rodnia ma budowę 
wielokomórkową (kształt butelki). Po zapłodnieniu wewnątrz rod-
ni powstaje zygota jako połączenie z plemnikiem jaja, leżącego na 
dnie rodni. Plemnik, aby się dostać do jaja wytwarza tzw. łagiewkę 
pyłkową wchodzącą przez okienko rodni.

* Rodzaj – jednostka systematyczna roślin lub zwierząt niższa 
od rodziny. Rodzaje obejmują gatunki blisko ze sobą spokrewnio-
ne. Nazwy rodzajowe wchodzą w skład nazewnictwa gatunkowe-
go, np. może być: fi ołek wonny, fi ołek kosmaty – tu fi ołek (Wiola 
z łac.) to nazwa rodzajowa (gatunku). Natomiast rodzina to też 
jednostka systematyczna rośli lub zwierząt (wyższa od rodzaju a 
niższa od rzędu), która obejmuje pokrewne rodzaje, np. u człowie-
ka rodzinę stanowi para rodzicielska i jej potomstwo.

* Roślina – to organizmy samożywne (fotosynteza) nie mające 
zdolności samodzielnego przemieszczania się (a tylko fototropizm 
– jako ruch do słońca) mogące mieć organy jako: liście, łodygi, 
korzenie (organowce) lub pluchę (rośliny niższe – bez wyraźnie 
wyodrębnionej części łodygokształtnej, liściokształtnej i korzeni), 
porosty, glony. Są przystosowane do życia środ. w postaci me-
chanizmów ochronno – obronnych np. kaktusy. Rozmnażają się 
poprzez zamknięty cykl 3 faz – spoczynku nasion (kiełkowanie), 
wzrostu – wytwarzania organów i rozmnażania (kwitnięcia i wy-
twarzania nasion). Rośliny kwiatowe dzielimy na: jednoliścienne 
i dwuliścienne – w zależności od listków pojawiających się przy 
kiełkowaniu (2 listki = dwuliścienne).

„Macierzonka”
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ZAPROSZENIE NA LEKCJE REGIONALIZMU!
Gminny Ośrdek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli 

wszystkich szkół z terenu Trójwsi na prezentacje naszej kultury ludowej.
Wykłady połączone z prezentacją prowadzić będą pracownicy GOK w siedzibie 

Ośrodka Kultury (rys historyczny dotyczący pasterstwa, prezentacja instrumentów pa-
sterskich, śpiew góralskich  bojtek).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Terminy spotkań będą uzgad-
niane według potrzeb zainteresowanych.

ZAPRASZAMY
NA IMPREZY KULTURALNE

 W MIESIĄCU
CZERWCU I LIPCU

CZERWIEC
24.06. godz. 17.00
Świętojańskie Spotkanie Plenerowe – 
Dolina Krężelki – Galeria w drewutni
miejsce – Jaworzynka - Krężelka,
organizator: K. i J. Heblińscy, GOK

30.06. – 10.09  godz. 11.00
Wystawa Twórczości Ludowej
w ramach TKB
miejsce - GOK Istebna
organizator: GOK Istebna

LIPIEC
01.07 godz. 13.00
Rozpoczęcie Wakacji – Letnie Zawody 
Furmanów
miejsce - Istebna Tartak – Amfi teatr
„Pod Skocznią”,
organizator: Nadleśnictwo Wisła i GOK 
Istebna

15.07 – 16.07 
(15.07  godz.18.00,  16.07  godz. 16.00)
X  Dni Istebnej - z Ochodzitej,
przez Skalite, po Kozubową,
miejsce - Amfi teatr „Pod Skocznią”
organizator: GOK Istebna
Impreza towarzysząca: 10-lecie Klubu 
Piłkarskiego „Trójwieś”
Miejsce – Amfi teatr „Pod Skocznią”
organizator: KP Trójwieś 
                        
22.07  godz.15.00
V Spotkanie Gajdoszy,
miejsce - Istebna Stecówka
organizator: Oddział Górali
Śląskich w Związku Podhalan, GOK

29.07 – 30.07
(29.07  godz.18.00, 30.07  godz.17.00)
XII Festyn Istebniański
Plenery malarskie i warsztaty kom-
pozytorskie w ramach obchodów 100 
– nej rocznicy pobytu w Istebnej Mi-
kolajusa Konstantinusa Ciurlonisa 
– malarza i kompozytora litewskiego,
Miejsce – Amfi teatr „Pod Skocznią”
organizator: GOK Istebna

WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej jak co roku organizuje WYSTAWĘ TWÓR-

CZOŚCI LUDOWEJ w ramach 43 Tygodnia Kultury Beskidzkiej . W związku z plano-
waną WYSTAWĄ prosimy wszystkich artystów o dostarczenie eksponatów do Gminne-
go Ośrodka Kultury  w terminie do 28 czerwca br.

Tegoroczna Wystawa czynna będzie od 30 czerwca do 10 września w godz. 10.00 – 16.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w WYSTAWIE  

CZERNIDLAKI
Oryginalne owocniki grzybów zwracają zazwyczaj po-

wszechną uwagę. Z pewnością wielu z nas niejednokrotnie wi-
dywało czernidlaki, choć nie zawsze potrafi liśmy wymienić ich 
nazwę. Spotkać je można tym łatwiej, że wyrastają od wiosny 
do późnej jesieni na skrajach zadrzewień lub otwartych terenach 
trawiastych, często w pobliżu siedzib ludzkich. Sprzyjające wa-
runki stwarzają im nawet obrzeża wysypisk śmieci, ponieważ 
grzyby te wymagają gleb dość silnie nawożonych.

Czernidlaki należą do grzybów wyrastających gromadnie. 
Jeden z gatunków nosi nawet nazwę czernidlak gromadny, któ-
rego setki lub niekiedy tysiące owocników gęsto porasta pnie 
drzew. U podstawy pni można też odnaleźć czernidlaki błysz-
czące, natomiast dwa pozostałe spośród powszechnie występu-
jących gatunków – czernidlak pospolity i czernidlak kołpako-
waty – wyrastają na ziemi, w nieco mniejszych grupkach.

Czernidlaki należą do grzybów jadalnych, lecz ich smak nie jest specjalnie dobry. 
Poza tym według niektórych znawców grzybów czernidlak połączony z alkoholem po-
woduje zatrucia. Zatem nie zbierajmy czernidlaków, a o wiele więcej korzyści przyniesie 
nam obserwowanie rozwoju tych oryginalnych grzybów. 

Tekst i foto: Jarosław Gil 

Czernidlak kołpakowaty, 
często spotykany

w naszym regionie.

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY
SPORTOWE ISTEBNA - ĆIERNE

Obiekt „Pod Skocznią” w Istebnej był w środę 24 maja miejscem sportowej rywali-
zacji  uczniów zaprzyjaźnionych szkół - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej i Szkoły w 
Ćiernem (Słowacja).

W zawodach wzięło udział ponad 30 dziewcząt i chłopców rywalizujących w kilku 
konkurencjach biegowych (biegi na 60 m, 600 m i 1000 m), rzucie piłką palantową oraz 
piłce nożnej.

Wszystkie konkurencje indywidualne zakończyły się zwycięstwem naszych zawodni-
ków, natomiast mecz piłki nożnej wygrała drużyna gości.

Dodatkową atrakcją były występy dziewczęcych grup tanecznych. Wszyscy biorący 
udział w zawodach otrzymali medale i dyplomy oraz słodycze i napoje.

Impreza była bardzo udana, uczestnicy bardzo zadowoleni a inicjatywa godna jest 
naśladownictwa.               J. Kohut

SPORT SPORT SPORT SPORT
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„POWIAT BEZ GRANIC”
Podobnie jak w ubiegłym roku w Istebnej w sobotę 20 maja 

na obiektach sportowych gminy Zebrzydowice rozegrana została 
coroczna impreza sportowo - rekreacyjna „Powiat bez Granic”.

Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz 
Urząd Gminy Zebrzydowice, w zawodach wzięło udział 12 gmin 
z całego powiatu, a najlepsza okazała się ekipa gospodarzy z Ze-
brzydowic przed Skoczowem i Istebną.

Najwięcej emocji towarzyszyło tradycyjnie sztafecie, która ma 
bardzo prestiżowe znaczenie.

Nasi biegacze spisali się znakomicie i pozostawiając w poko-
nanym polu wszystkich konkurentów zajęli I miejsce. Oto skład 
naszej sztafety w kolejności startowej: Janusz Waszut, Eugeniusz 
Gorzotka, Żaneta Adamus, Andrzej Łacek, Barbara Bury, 
Damian Michałek, Dominika Hulawy, Patryk Polok, Monika 
Mucha, Tomasz Kaczmarzyk, Aleksandra Zawada, Mateusz 
Ligocki, Magda Małyjurek, Paweł Kohut.

W sztafecie pobiegło dwóch pracowników samorządowych 
oraz dzieci i młodzież z SP nr l w Istebnej oraz Gimnazjum w 
Istebnej.

Równie dobrze zaprezentowali się nasi młodzi piłkarze ze 
Szkoły Podstawowej nr, l w Koniakowie, którzy wygrali rywaliza-
cję szkół podstawowych. Naszych barw bronili: Tomasz Dobosz, 
Daniel Fiedor, Grzegorz Golik, Szymon Jałowiczor, Dariusz 

Juroszek, Mateusz Krężelok, Dawid Legierski, Adam Małecki, 
Wojciech Małyjurek, Piotr Michałek, Marek Waszut.

Po raz pierwszy w imprezie wzięły udział także nasze piłkarki 
ręczne, które spisały się bardzo przyzwoicie, zajmując trzecie miej-
sce. Były to gimnazjalistki: Anna Kaczmarzyk, Justyna Kukucz-
ka, Alicja Kaczmarzyk, Żaneta Kajzar, Katarzyna Karch, Sabina 
Kawulok, Joanna Łacek, Jadwiga Madzia, Weronika Sikora.

Na piątym miejscu ukończyła zawody drużyna siatkówki pla-
żowej występująca w składzie: Andrzej Gościniak, Wojciech 
Gościniak, Mateusz Ligocki, Dominik Ligocki.

Trzecie miejsce w dodatkowej konkurencji - konkursie rzutów 
dla przedstawicieli samorządów zajęła Teresa Łaszewska - Sekre-
tarz Gminy Istebną.

W trakcie imprezy uhonorowano także sportowców za wybit-
ne osiągnięcia sportowe w 2005 roku. Z naszej strony zaszczytu 
tego dostąpiły biegaczki narciarskie - Magdalena Ligocka i Ag-
nieszka Zawada oraz Patrycja Małecka (Ju - Jitsu).

W całej imprezie wzięło udział około 1000 młodych sportow-
ców oraz przedstawiciele samorządów naszego powiatu, dziękuję 
wszystkim uczestnikom z Trójwsi za godne reprezentowanie na-
szej gminy, opiekunom za przygotowanie zawodników do rywa-
lizacji a organizatorom i gospodarzom imprezy za gościnność i 
wspaniałą atmosferę tego przedsięwzięcia.

Janusz Waszut

10 LAT KLUBU PIŁKARSKIEGO
W TRÓJWSI
Na podstawie monumentalnego wydawnictwa 

„The Polish Millers (A piece of Rotherham United 
history in Poland), broszury „Klub Piłkarski Mil-
lers Trójwieś – 2000”, których autorem jest zało-
życiel i pierwszy prezes KP Trójwieś Millers Piotr 
Jałowiczor (aktualnie mieszkający w Anglii) oraz 
materiałów prasowych opracował Jacek Kohut.

Czas szybko upływa a fortuna kołem się toczy. Już drugi sezon z 
rzędu Klub Piłkarski z Trójwsi walczy o byt w Klasie A. Tymczasem 
mija właśnie 10 lat od historycznej chwili, kiedy to na jednym ze 
spotkań istniejącego w Istebnej Fan – Klubu angielskiej piłki noż-
nej postanowiono założyć drużynę piłkarską. Przez te wszystkie lata 
ludzie, dla których piłka nożna nie była i nie jest obojętna przeżywa-
li niezwykłe chwile. Jak zawsze były momenty wzniosłe, ale także 
trudne. Wspomnienia pozostaną na zawsze.

Dziesięciolecie to okazja szczególna, dlatego też chcemy choć 
krótko spojrzeć wstecz i przywołać najważniejsze wydarzenia z mi-
nionych dziesięciu lat. A zaczęło się tak...

POCZĄTKI
Początki sięgają końca 1994 i pierwszych miesięcy 1995 roku, 

kiedy to w Istebnej zaczęli się spotykać Piotr Jałowiczor (kibic angiel-
skiego klubu Rotherham United), który w 1993 roku opuścił Anglię 
i zamieszkał w Istebnej, Jacek Kohut (kibic innego klubu z Anglii 
Leeds United) oraz Ryszard Motyka i Józef Michałek, którzy tak-
że interesowali się piłką nożną na Wyspach. Spotkania te to przede 
wszystkim dyskusje na temat „English Football” oraz analiza materia-
łów dotyczących tego zagadnienia takich jak kasety video, programy 
meczowe, wydawnictwa. Większość z nich było własnością P. Jało-
wiczora, ale wiele członkowie Fan – Klubu (bo taki został z czasem 
utworzony) otrzymali z Anglii od Dyrektora Komercji i Promocji Klu-
bu Rotherham United Dave Nichollsa - człowieka, który przez lata 
współpracował z Klubem w Istebnej i był mu bardzo przychylny.

ZAŁOŻENIE DRUŻYNY KP TRÓJWIEŚ MILLERS
Na przełomie lat 1995 i 1996 spotkania Fan – Klubu odbywały 

się w coraz większym gronie. W czasie jednego z nich padł pomysł 

utworzenia drużyny piłkarskiej. Wtedy jeszcze nikt nie przypusz-
czał, jakie piętno na życiu sportowym i społecznym w Trójwsi 
wyciśnie ta decyzja. Sprawy nabrały tempa wiosną 1996, kiedy 
to przyjęto dwuczłonową nazwę drużyny – „Millers Trójwieś” – 
Millers to przydomek angielskiego klubu, z którym utrzymywano 
kontakt, czyli Rotherham United a Trójwieś... to po prostu Trój-
wieś (dla niewtajemniczonych trzy miejscowości tworzące Gminę 
Istebna czyli w kolejności alfabetycznej Istebna, Jaworzynka i Ko-
niaków). Taka nazwa to było coś wyjątkowego w skali podokręgu 
a może i kraju.

WĘGIELEK
Nabór piłkarzy do drużyny odbywał się spontanicznie na zasa-

dzie przyjacielskich kontaktów członków Fan – Klubu. 3 maja 1996 
roku doszło do pierwszego treningu w Jaworzynce na Węgielku, 
gdzie rozegrano też pierwsze mecze z miejscowymi amatorskimi 
drużynami. Z sentymentem dawni członkowie klubu wspominają 
pojedynki z Lys – Fusion Poland 2:3, Gołębiorzami 4:4, SKR Ko-
niaków 2:1, Górnikami 6:2, Masorzami 6:2 i Budowlanką 16:1. 
Kamieniem milowym w tych pionierskich czasach był wyjazd do 
Wadowic i mecz z miejscową drużyną klasy A wygrany przez KP 
Trójwieś Millers 3:2. Ten mecz pokazał, że w drużynie drzemie 
ogromny potencjał i pojawiły się pierwsze, nieśmiałe plany startu 
w ofi cjalnych rozgrywkach ligowych. Warto przypomnieć pionie-
rów, którzy w tych pełnych entuzjazmu czasach tworzyli skład 
drużyny (kolejność alfabetyczna): Józef Heczko, Jerzy Jaworski 
(kapitan), Tadeusz Kilian, Jacek Kohut, Grzegorz Kukuczka, 
Marcin Legierski, Dariusz Lipowski, Andrzej Małyjurek, Sta-
nisław Marekwica I, Tomasz Matuszny, Wacław Matuszny, Jó-
zef Michałek, Andrzej Motyka, Jan Motyka, Ryszard Motyka, 
Marian Rucki, Andrzej Sikora, Marian Suszka, Janusz Wa-
szut, Mirosław Żyrek. Sprawy organizacyjne i administracyjne 
klubu spoczywały w rękach Piotra Jałowiczora,  zaś stroną sporto-
wą drużyny zajmował się Jacek Kohut.     

Ciąg dalszy w następnych numerach NT...
Historia powstania i działalności Klubu Piłkarskiego w Trójw-

si (także wersja angielska) również na stronie internetowej www.
ug.istebna.pl               Jacek Kohut
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ŚWIETNY WYSTĘP MŁODZIEŻY
Z SP 1 ISTEBNA

* Znakomicie zaprezentowała się drużyna chłopców ze Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Istebnej podczas rozegranych w Wiśle w 
dniu 12 maja Powiatowych Zawodów w Czwórboju Lekkoatle-
tycznym. W silnej stawce 11 reprezentacji szkół nasi młodzi spor-
towcy okazali się najlepsi i awansowali do Finału Rejonowego, 
który odbędzie się w Pszczynie.

Okazało się, że Istebna nie tylko biegami stoi, ale również kon-
kurencje techniczne są jej mocną stroną. 

Oprócz biegów (60 i 1000 m) młodzi sportowcy rywalizowali 
także w skokach (w dal i wzwyż) oraz rzucie piłeczką palantową.

Nasi reprezentanci - podopieczni Małgorzaty Galej i Jarosła-
wa Hulawego -  zdobyli 1108 pkt. i wyprzedzili drużyny z Cieszy-
na (1098) i Ustronia (1051).

Nieco słabiej wypadły nasze dziewczyny, które uplasowa-
ły się na 9 miejscu - 981 pkt. Walczyły jednak bardzo ambitnie i 

PIŁKA NOŻNA 
Seniorzy - Klasa A:
* 03.05.06  Kończyce Małe - KP Trójwieś 7:1 (3:0)
                  Bramka: Andrzej Mojeścik
* 07.05.06  Pogwizdów - KP Trójwieś 1:3 (1:1)
                  Bramki: Andrzej Mojeścik - 2, Jarosław Byrtus
* 14.05.06  KP Trójwieś - Brenna 0:0
* 21.05.06  Nierodzim - KP Trójwieś 4:2 (1:2)
                  Bramki: Krzysztof Szkawran - 2
* 28.05.06  KP Trójwieś - Kończyce Wielkie 4:3 (3:3)
                  Bramki: Andrzej Mojeścik - 3, Sławomir Suszka
Juniorzy i trampkarze - Liga okręgowa B:
* 03.05.06  KP Trójwieś - Podbeskidzie Bielsko - Biała 1:3 (J) i 3:5 (T)
* 06.05.06  Porąbka - KP Trójwieś 2:0 (J) i 5:1 (T)
* 14.05.06  KP Trójwieś - Żabnica 2:1 (J) i 1:3 (T)
* 16.05.06  Drogomyśl - KP Trójwieś 2:0 (J) i 0:0 (T)
* 21.05.06 KP Trójwieś - BKS Stal Bielsko 0:3 (T) i juniorzy nie grali
* 27.05.06 Łękawica - KP Trójwieś 5:3 (J) i trampkarze nie grali

Uwaga! Bieżący serwis sportowy – wyniki, komentarze – na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy – www.ug.istebna.pl

J.Kohut

Jarosław Hulawy z podopiecznymi

mimo dalszego miejsca strata punktowa do najlepszych nie była 
duża. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się ekipa z Cieszyna.

* W tydzień po zwycięstwie w zawodach powiatowych dru-
żyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej odniosła 
kolejny sukces zajmując trzecie miejsce w czwórboju lekkoatle-
tycznym na Zawodach Rejonowych w Pszczynie.

W rywalizacji z najlepszymi szkołami z powiatów cieszyń-
skiego i pszczyńskiego nasi młodzi lekkoatleci wywalczyli 1029 
punktów ustępując tylko ekipom Cieszyna (1069 pkt.) oraz gospo-
darzy - Pszczyny (1049 pkt.).

Nasi młodzi czwórboiści startowali w składzie: Wojciech Ju-
roszek, Krzysztof Kukuczka, Bolesław Marekwica, Damian Mi-
chalek, Robert Motyka, Polok Patrycjusz i Sergiusz Porębski.

Indywidualnie duży sukces odniósł Patrycjusz Polok, który w 
nieofi cjalnej klasyfi kacji okazał się najlepszy spośród wszystkich 
uczestników zarówno w zawodach powiatowych, jak i rejonowych.

J. Kohut
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PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

PILARKI ,  KOSY,  £AÑCUCHY,  OLEJE
WARSZTAT -  NAPRAWA URZ¥DZEÑ

HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE
NAPRAWA KOSIAREK -  RATY,  SERWIS

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

- KOMUNIKACYJNE/OC/AC/NW
- ZIELONA KARTA
-  KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- DOMY/ZABUDOWANIA
   GOSPODARCZE
- ZWIERZÊTA

Poœrednik Ubezpieczeniowy - Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 855 64 93

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 85 57 102 

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT
* AKCESORIA MEBLOWE
* KUCHNIE, SZAFY I INNE
* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

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

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZĘTA DOMOWE
- FIRMY - pełny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ŻYCIE TYP „P” PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZĄD GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

O F E R U J E M Y  M E B L E :  TAPICEROWANE,
MEBLOŒCIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

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

TRANSPORT 
GRATIS, 

RATY
Serdecznie 

zapraszamy!
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Powitanie zebranych gości na boisku szkolnym.Powitanie zebranych gości na boisku szkolnym.

Występy uczniów.Występy uczniów.

Byli uczniowie oglądają stare dzienniki lekcyjne, kroniki,Byli uczniowie oglądają stare dzienniki lekcyjne, kroniki,
fotografi e i prace uczniowskie.fotografi e i prace uczniowskie.

Te panie przygotowały posiłki dla gości.Te panie przygotowały posiłki dla gości.

Dyrektorka szkoły odbiera prezenty od p. Wójt Gminy i dyr. GOK-u.Dyrektorka szkoły odbiera prezenty od p. Wójt Gminy i dyr. GOK-u.
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Drużyna SP nr 1 Koniaków zwycięzcy turnieju mini piłki nożnej.

Przedostatnia zmiana - pałeczkę od Mateusza Ligockiego przejmuje 
Magda Małyjurek.

Reprezentacja Gminy Istebna w przemarszu do prezentacji.

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY
SPORTOWE ISTEBNA - ĆIERNE

„POWIAT BEZ GRANIC”„POWIAT BEZ GRANIC”


