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Wakacje rozpoczęte, a co za tym idzie sezon turystyczny w 
pełni. Na szlakach turystycznych spotyka się coraz więcej gości, 
którzy przyjechali odpocząć w nasze strony. Mam nadzieję, że 
pogoda pozwoli cieszyć się wszystkim pięknem naszej gminy i 
umożliwi udane wędrówki.

Pragnę wszystkim gościom i mieszkańcom życzyć ciepłych, 
pogodnych i atrakcyjnych wakacji, zaś gestorom bazy tury-
stycznej ciągłego ruchu i obłożenia w obiektach. 

Życzę, by pobyt w naszej Trójwsi ubogacił wszystkich du-
chowo i wpłynął na wzmocnienie sił fi zycznych.

Wójt Gminy
Danuta Rabin

*   *   *
Jednocześnie zapraszamy wszystkich do odwiedzania Punk-

tu Informacji Turystycznej w celu uzyskania interesujących 
Państwa informacji. Oferta imprez weekendowych przez całe 
lato jest bogata, dzięki czemu pobyt w gminie Istebna będzie 
jeszcze ciekawszy. Bliższe informacje znajdą Państwo na stro-
nie internetowej www.ug.istebna.pl

Życzymy pogodnych wakacji!!!        GCI

NAJLEPSZA 
GMINA 

WIEJSKA
Tytuł ten Gmina Istebna 

uzyskała w trzeciej edycji 
Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”, któ-
ry opublikowany został 13 
lipca 2007 r. Szczegółowa 
ocena obejmowała wszyst-
kie gminy i miasta w Polsce 
na podstawie pozyskanych 
danych od Ministerstwa Fi-
nansów i ankiet „Rzeczpo-
spolitej”. 

Urząd Gminy Istebna 
i Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

serdecznie zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE 2007
16 września 2007 r.

Wspólny korowód z Istebnej - Centrum 
do Amfi teatru „Pod Skocznią”

godz. 12.30
Gospodarzem tegorocznych dożynek jest wieś Koniaków

AKTUALNE 

INFORMACJE 

TURYSTYCZNE 

na stronie 11

III RAJD ŁUNOCHODÓW ISTEBNA 2007
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej organizuje III Rajd Łunochodów. Rajd odbędzie się 18 

sierpnia 2007 r. o godz. 17.00 na terenie Amfi teatru „Pod Skocznią”. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich konstruktorów Łunochodów oraz ich wielbicieli do udziału  

w  Rajdzie.
Uczestników prosimy o wstawienie się na godzinę 16.00 dla zapoznania się z regulaminem oraz 

odebranie numeru startowego.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 

(tel. 855 62 08) do 16 sierpnia (czwartek) 2007 r.
Dla uczestników i wygranych przewidziane są ciekawe i atrakcyjne nagrody. Na zakończenie 

odbędzie się zabawa taneczna.
Serdecznie zapraszamy!!! 

(c.d. na str. 5)

Anna Bury uhonorowana Anna Bury uhonorowana 
nagrodą  w dziedzinie kulturynagrodą  w dziedzinie kultury
przez Radę Gminy Istebnaprzez Radę Gminy Istebna
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Uroczyste przecięcie wstęgi wspomógł gość specjalny, 

eurodeputowany z Cieszyna, dr. Jan Olbrycht.

Festyn na „Trójstyku” zgromadził ok. 500 zainteresowanych 

osób, w tym liczne grono turystów.

ZOBACZCIE, JAK ZMIENIŁ SIĘ 

„TRÓJSTYK” (str. 11)

Otwarcie Wystawy Twórczości Ludowej.

WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

(str. 13)

Otwarcie wystawy Wiktora Buczka.

WYSTAWA WIKTORA BUCZKA „Z MIŁOŚCI DO BESKIDÓW”(str. 14)

SPOTKANIE Z MEKSYKIEM W JAWORZYNCE
(str. 14)

WYCIECZKA SZKOLENIOWO -TURYSTYCZNA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W ISTEBNEJ(str. 8)

Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki.
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WÓJT  GMINY  INFORMUJE
• 15 września br. upływa termin zgłaszania kandydatów do wy-

różnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki.
Prawo zgłaszania przysługuje wszystkim działającym na tere-

nie poszczególnych gmin, stowarzyszeniom, organizacjom, insty-
tucjom i radom sołeckim oraz Wójtowi Gminy.

Regulamin wraz kwestionariuszem laureata można pobrać ze 
strony internetowej Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej 
www.olza.pl/zkzc (pliki do pobrania).

*   *   *
• 15 września br. upływa termin płatności podatków od nieru-

chomości, rolnego, leśnego oraz II raty podatku od środków trans-
portu.

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel./fax 033 8556500

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach art. 11 ust. 8 na

Budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej
Nr l w Istebnej

Kody robót według słownika CPV
- 45.21.22.21 - l - roboty budowlane w zakresie budowy 

boisk sportowych

Termin realizacji 28 września 2007 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać 

w siedzibie zamawiającego pok. 205.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: 
Mirosław Kawulok, Robert Fiedor
Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy w Istebnej pok. 102 

w terminie do dnia 16 sierpnia 2007 r. do godziny 10.00 Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2007 r. o godzinie 10.15 w Urzę-
dzie Gminy pok. 100.

Kryteria wyboru ofert - Cena 100 %
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy-

mogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfi -
kacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel./fax 033 8556500

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości 
zamówienia mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach art. 11 ust. 8 na

Przebudowę istniejącego dojazdu do gruntów 
rolnych - droga wewnętrzna „Brzestowe - Bryje” 

we wsi Istebna o długości 600 mb
Kody robót według słownika CPV

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

Do 28 września 2007 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać 

w siedzibie zamawiającego pok. 205.
Uprawniony do kontaktu z oferentami:
Mirosław Kawulok, Robert Fiedor
Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy w Istebnej pok. 102 

w terminie do dnia 20 sierpnia 2007 r. do godziny 10.00 Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2007 r. o godzinie 10.15. w 

Urzędzie Gminy pok. 100.
Kryteria wyboru ofert - Cena 100 %
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy-

mogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfi -
kacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel/fax 033 8556500
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach art. 11 ust. 8 na
Przebudowę istniejącego dojazdu do gruntów 

rolnych - droga wewnętrzna „Gorzołki - Dolina” 
we wsi Jaworzynka o długości 400 mb

Kody robót według słownika CPV
45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

Do 28 września 2007 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać 

w siedzibie zamawiającego pok. 205.
Uprawniony do kontaktu z oferentami:
Mirosław Kawulok, Robert Fiedor
Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy w Istebnej pok. 102 

w terminie do dnia 20 sierpnia 2007 r. do godziny 10.00 Otwarcie 

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel./fax 033 8556500

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach art. 11 ust. 8 na
„Usuwanie materiałów niebezpiecznych zawierających 

azbest z terenu Gminy Istebna”
Kody robót według słownika CPV

CPV: 90.23.00.00-8 - Usługi usuwania azbestu

Termin realizacji do 28 września 2007 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać 

w siedzibie zamawiającego pok. 205.
Uprawniony do kontaktu z oferentami:
Mirosław Kawulok, Anna Bura
Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy w Istebnej pok. 102 

w terminie do dnia 16 sierpnia 2007 r. do godziny 10.00 Otwar-
cieofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2007 r. o godzinie 10.30. w 
Urzędzie Gminy pok. 100.

Kryteria wyboru ofert - Cena 100 %
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy-

mogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfi -
kacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2007 r. o godzinie 10.30. w Urzę-
dzie Gminy pok. 100.

Kryteria wyboru ofert - Cena 100 %
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy-

mogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfi -
kacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin
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SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury /obok kościoła/ 
- sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 - 8556500

uprzejmie informuje, że postępowanie przetargowe
na remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia 

w Jaworzynce - zostało unieważnione
Kody robót według słownika CPV

- 45.00.00.00 - 7 - roboty budowlane,
- 45.26.12.10 - 9 - wykonywanie pokryć dachowych,

45.32.10.00 - 3 - izolacja cieplna.
Komisja przetargowa w dniu 23 lipca br. unieważniła postępo-

wanie na podstawie art. 93 ust. l pkt. l ( nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu  ....  )  ustawy  prawo  zamówień pub-
licznych Dz. U z 2006 r. Nr 164 póz. 1163 ze zm.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz przy wymianie starego dowodu:
www.mswia.gov.pl

RADA GMINY UCHWALIŁA
Uchwała Nr VII/62/2007

Rady Gminy Istebna
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych 
na terenie Gminy Istebna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 11 ust. l i 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 
z późn. zm.), a także art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2008 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w 
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 116, poz. 753 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w Cieszynie oraz po zasięgnięciu opinii Ogól-
nopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy:

Rada Gminy Istebna
uchwala co następuje:

§1
Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdom-

nych zwierząt domowych jest teren Gminy Istebna.
§2

1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne, oraz wałęsa-
jące się tj. przebywające w miejscach publicznych bez opieki i kon-
troli człowieka.

2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 
będą podejmowane na wniosek mieszkańców lub z urzędu.

§3
Wyłapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt będzie 

prowadzone za pomocą specjalistycznego   sprzętu, niestwarzające-
go zagrożenia   dla  życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego im 
cierpienia.

§4
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w spo-

sób stały, na podstawie pojedynczych zgłoszeń.
2. Złapane zwierzę zostanie umieszczone, na co najmniej 14 dni 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt na podstawie uprzedniego 
uzgodnienia z podmiotem prowadzącym schronisko.

3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnie-
nia doprowadzonym zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, 
oraz właściwej opieki weterynaryjnej.

4. Zwierzę, które nie zostanie odebrane przez właściciela w termi-
nie określonym w punkcie 2, może zostać sprzedane, lub przekazane 
do adopcji nowemu właścicielowi.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

„Zostań Swoim Szefem!!!” 
(Najlepszy pomysł na fi rmę)

Nie ukończyłeś jeszcze 25 lat? Jesteś jednocześnie zarejestro-
wany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie nie dłużej niż 
24 miesiące? Marzysz o tym, by założyć własną fi rmę? Masz szan-
sę! Nie zwlekaj! 

Złóż wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej w ramach projektu „Twój pierwszy krok”!

Osobom, które złożą najlepsze wnioski zostaną przyznane 
środki w wysokości 12.000 zł.

Kompletne wnioski należy składać do dnia 20 sierpnia 2007 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 
ul. Kochanowskiego 8, I piętro, pokój 108
tel. (033) 851-49-91 wew. 151
Projekt „Twój pierwszy krok” jest współfi nansowany ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gazur
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JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
Firma „Naprzód” Spółka z o.o. przypomina 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, butelki 
po napojach,

stłuczka szklana wolna od
zanieczyszczeń metalami 
i tworzywami

Szkło białe - worek biały

Szkło kolorowe - worek
zielony

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

butelki po napojach i płynach 
do prania i mycia, opakowania 
po artykułach spożywczych 
jak pudełka po margarynie, 
kubki po nabiale itp. 
reklamówki, opakowania po 
kosmetykach, folie budowlane 
i ogrodnicze

Plastik - worek żółty foliowych woreczków po
mleku, tworzyw piankowych 
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

WORKI PRZEZNACZONE SĄ DO SEGREGACJI CZYSTYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH ODPOWIEDNIO POSEGREGOWANYCH.
WORKI ZANIECZYSZCZONE NIE BĘDĄ ODBIERANE.

NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA

Gmina Istebna, zostając laureatem rankingu, zajęła jak do tej 
pory najlepsze w swojej historii, bo 32 miejsce w skali kraju. 

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierw-
szym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi fi nansami 
w latach 2003-2006 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwe-
stowały. Punktowane były:

• Dynamika wzrostu wydatków majątkowych
• Wartość pozyskanych środków unijnych
• Zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów
• Nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów
• Dynamika wzrostu dochodów własnych
• Relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia
• Dynamika wzrostu wydatków ogółem
• Transport i łączność
• Ochrona środowiska
Po podsumowaniu pierwszego etapu powstała lista 450 samo-

rządów, w tym 200 gmin wiejskich, które zakwalifi kowane zostały 
do drugiego etapu. W dalszej ocenie „Rzeczpospolita” posłużyła 
się ankietą, w której pytano m.in. o: 

• Udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami 
pozarządowymi

• Liczbę złożonych wniosków o dofi nansowanie organizacji 
pozarządowych

• Wydatki mieszkaniowe
• Wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów
• Liczbę nowych podmiotów gospodarczych
• Funkcjonowanie w oparciu o normę ISO
• Udział wydatków na promocję gminy.
Więcej informacji pod adresem internetowym: 
www.rzeczpospolita.pl. 

Opracował: W. Legierski
Źródło: „Rzeczpospolita”

(c.d. ze str. 1)
ZBIÓRKA PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy informuje: w miesiącu wrześniu br. na terenie ca-
łej gminy organizowana będzie zbiórka przedmiotów wielkogabary-
towych. Odbiór odbywać się będzie przez 2 dni w każdej wsi, wg 
poniższego harmonogramu:

Wieś Jaworzynka - w dniach 4.09.2007 r. (wtorek) i  5.09.2007 
r. (środa); kontenery będą ustawione: przy szkole w Jaworzynce Cen-
trum (droga na Słowioki), w Czadeczce – teren basenu (obok Kawu-
loka).

Wieś Koniaków - w dniach 10.09.2007 r. (poniedziałek i 
11.09.2007 r. (wtorek); kontenery będą ustawione: Obok SKR-u oraz 
na parkingu przy wyciągu „Szałas” na Legierach.

Wieś Istebna - w dniach 25.09.2007 r. (wtorek) i 26.09.2007 r. 
(środa); kontenery będą ustawione: przy oczyszczalni ścieków na-
przeciw Amfi teatru „Pod Skocznią” i Istebna Zaolzie (naprzeciw 
schroniska).

Odpady można zwozić w godzinach od 7:00 – 19:00.
Zbiórka obejmuje takie odpady jak:
- meble, zestawy wypoczynkowe
- dywany, wykładziny
- sprzęt AGD
- sprzęt elektryczny i elektroniczny
- akcesoria samochodowe
- opony
- sedesy, umywalki, kafelki
- okna, drzwi, szyby
- papa
Zabrania się składowania odpadów w innych miejscach niż 

wskazane!
Uwaga! Klienci fi rmy „Naprzód” Spółka z o.o. informujemy, 

że wywóz odpadów komunalnych z dnia 05.09.2007 r., 11.09.2007 
r. i 26 09.2007 r. zostanie przesunięty o 1 dzień tj. na 06.09.2007 r., 
12.09.2007 r. i 27.09.2007 r. ze względu na wywóz odpadów wiel-
kogabarytowych.

Przypomina się, że zgodnie z obo-
wiązująca ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 
Uchwałą Nr XXXVII/338/2006 Rady 
Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Istebna, każdy właściciel nie-
ruchomości zobowiązany jest do:

- regularnego wywozu odpadów z 
posesji - minimum 1 raz w miesiącu,

- zawarcia umowy z przewoźni-
kiem odpadów.

 Na terenie naszej gminy nastę-
pujące fi rmy posiadają zezwolenie na 
odbieranie odpadów komunalnych:

- „Naprzód” Spółka z o.o. w Ry-
dułtowach, oddział w Istebnej tel. 033 
8557576

- Budowa Obiektów Drogowych 
Wywóz Nieczystości Handel-  Jan Go-
lik, Jaworzynka 301, tel. 515101970 

Obecnie Referat Usług Komunal-
nych prowadzi kontrole wywozu od-
padów z poszczególnych nieruchomo-
ści oraz kontroluje nieruchomości, z 
których według danych otrzymanych 
od przewoźników stwierdzono brak 
wywozu.
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Już fakty, a nie mity - 
wykaz rolników, którym przyznano 

płatności do gruntów rolnych w 2006 r.
Szanowni Państwo,
Jest już jawne, którzy rolnicy i w jakiej wysokości otrzymują 

płatności do gruntów. To na pewno wydarzenie bez precedensu, tym 
bardziej, że zawsze interesowała nas „kasa”, którą mają inni. Tam 
gdzie w grę wchodzą niemałe pieniądze, tam też pojawiają się duże 
emocje.

ARiMR za ubiegły rok wypłaciła dla blisko 1,5 miliona rolników 
w sumie ponad 8 mld zł płatności do gruntów rolnych. Oczywiście 
płatności bezpośrednie są bardzo zróżnicowane, bo są to płatności 
obszarowe i o kwocie wypłaconej konkretnemu rolnikowi decyduje 
powierzchnia i rodzaj upraw w gospodarstwie oraz to czy gospoda-
ruje on na terenach mających niekorzystne warunki do prowadzenia 
działalności rolniczej (ONW).

Dotychczas dane o rolnikach, którzy otrzymali unijne dopłaty 
bezpośrednie nie były ujawniane, ponieważ tak stanowiło obowiązu-
jące prawo. Odkąd Agencja rozpoczęła wypłatę tych płatności, czyli 
od roku 2004 wiele osób, w tym także dziennikarzy interesowało, 
kto i ile dopłat otrzymuje. Szczególnie interesowała ich wysokość 
dotacji przyznawanych producentom zaliczanym do grona osób pub-
licznych w tym polityków.

Zmienione zostało prawo i wreszcie wszystkie informacje doty-
czące płatności do gruntów są jawne. Bardzo się z tego cieszę. Tym-
czasem prawo zostało jednoznacznie sformułowane, w przepisach 
określono kto może otrzymywać dopłaty: „...do otrzymania płatności 
uprawniony jest rolnik, który faktycznie użytkuje grunty rolne...”.

Już nieraz w niedługiej obecności Polski w Unii Europejskiej 
dochodziło „do zgrzytu” pomiędzy rzecznikiem prasowym Agencji i 
mediami, które za wszelką cenę chciały wiedzieć, kto i ile otrzymuje 
pieniędzy. Dziennikarze powoływali się na prawo prasowe i ustawę 
o dostępie do informacji publicznej. Agencja danych nie ujawniała 
powołując się między innymi na ....te same przepisy a także ustawę 
o ochronie danych osobowych. Dopiero z odsieczą przyszedł Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny, który w maju br., zresztą na wnio-
sek dziennikarza, który skarżył decyzję Prezesa ARiMR o odmowie 
ujawnienia kwot płatności do gruntów rolnych i nazwisk rolników, 
orzekł, że te dane nie są jawne. Ale to już historia. Cieszę się, że 
mamy ją za sobą. Polska jest w gronie niewielu państw europejskich, 
które takie właśnie informacje ujawniają.

To ustawa z 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rol-
nych i płatności cukrowej upoważniła Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa do podawania do publicznej wiadomości 
wykazu rolników, którzy otrzymali płatności do gruntów rolnych 
(w terminie do 30 lipca br. za rok ubiegły). Wykaz rolników został 
opublikowany na stronie internetowej www.arimr.aov.pl - link wy-
kaz rolników - przyznane płatności. Liczę na to, że zainstalowana 
na stronie www agencji wyszukiwarka, pozwoli łatwo i precyzyjnie 
dotrzeć do poszukiwanej informacji.  Nie jest ona dostosowana do 
uzyskania informacji statystycznej, czyli np. uszeregowania płatno-
ści rosnąco, ale do sprawdzenia, jaką kwotę płatności otrzymał dany 
rolnik za rok 2006 (po podaniu danych osobowych).

Rolnicy w 2007 roku po raz czwarty ubiegają się o przyznanie 
płatności obszarowych do gruntów rolnych. Procedury rozpatrywa-
nia wniosków i naliczania płatności konkretnemu rolnikowi zmu-
szają do tego, aby rolnicy szybko i sprawnie mogli otrzymywać 
pieniądze. Udział płatności bezpośrednich w dochodach wielu go-
spodarstw rolnych jest znaczący, szczególnie w przypadku gospo-
darstw małych i średnich. Nie są to jednak „góry pieniędzy” dla 
wszystkich, ale ważny element rekompensowania rolnikom wzrostu 
kosztów produkcji i spadku niektórych cen skupu oraz wspierania 
rolnictwa. Nawet niewielki dopływ środków do gospodarstw małych 
produkujących na samozaopatrzenie, oznacza rzeczywisty transfer 

UWAGA BEZROBOTNI
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że termin 

przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy Istebna, w celu 
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i złożenia oświad-
czenia o dochodach wyznaczony został na dzień:

• 22 sierpień 2007 r. A - K
• 23 sierpień 2007 r. L-Z
w godzinach od 8.30 do 14.00 w budynku Urzędu Gminy 

pokój 100.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
informuje

DWA TYSIĄCE WNIOSKÓW 
O RENTY STRUKTURALNE

Rolnicy złożyli 2 067 wniosków w biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie renty struk-
turalnej z nowego PROW. ARiMR przyjmuje takie wnioski od 25 
czerwca br. 

Od złożenia kompletnego wniosku ARiMR ma 40 dni na jego 
rozpatrzenie i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków przez 
wnioskodawcę, co jednak nie może nastąpić wcześniej niż po za-
twierdzeniu PROW 2007 - 2013 przez Komisję Europejską. Rolnik, 
który otrzyma postanowienie będzie musiał w ciągu pół roku zaprze-
stać działalności rolniczej i udokumentować zbycie gospodarstwa, po 
czym ARiMR w ciągu 30 dni wyda decyzję przyznającą rentę struk-
turalną.

Komisja Europejska zgłosiła uwagi do projektu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym uwagę, wyni-
kającą z interpretacji przez Komisję Europejską przepisów rozpo-
rządzenia Rady (WE) 1698 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), dotyczą-
cą przekazywania gruntów rolnych wyłącznie na działalność rolni-
czą. Zgodnie z nią, gospodarstwo rolne będzie mogło być przekaza-
ne przez producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną 
tylko na cele związane z dalszym prowadzeniem działalności rolni-
czej, a nie jak dotychczas również na zalesianie lub na cele związane 
z ochroną przyrody. W latach 2004 - 2006, na ok. 0,5 min hektarów 
przekazanych za rentę strukturalną w całym kraju, na cele ochrony 
przyrody i na zalesianie rolnicy przekazali zaledwie 68 hektarów 
gruntów rolnych i dotyczyło to tylko 8 rolników w województwie 
warmińsko - mazurskim (w tym 7 przypadków przekazania na zale-
sianie i l na ochronę przyrody).

Agencja wypłaca już renty strukturalne ponad 50 tys. osobom, 
które uzyskały ją w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2004 - 2006.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej przyznawanej na no-
wych zasadach wynosić będzie 150 % najniższej emerytury. O renty 
mogą ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie osiągnęli 
wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub 
renty oraz prowadzili nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodar-
stwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających 
złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegali ubez-
pieczeniu w KRUS przez co najmniej 5 lat. Przejmujący gospodar-
stwo musi mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 
50 lat w przypadku przejmującego na powiększenie gospodarstwa, a 
także musi posiadać kwalifi kacje zawodowe uprawniające do prowa-
dzenia działalności rolniczej.

W budżecie PROW na lata 2007 - 2013 przewidziano na renty 
strukturalne ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z 
budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego).

ARiMRjest agencją płatniczą UE dla PROW 2007 - 2013.

Radosław Iwański, Rzecznik Prasowy
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SPOTKANIE KLASOWE
W dniu 21 lipca 2007 roku w godzinach popołudniowych, w 

gościnnych progach pensjonatu „KORONKA” w Koniakowie - 
Kocim Zamku zebrali się nauczyciele i uczniowie wraz z osoba-
mi towarzyszącymi, którzy 20 lat temu, w 1987 roku, ukończyli 
Szkołę Podstawową nr 2 w Koniakowie - Rastoce.

Myśl, że powinniśmy się spotkać i powspominać szkole lata, 
kiełkowała w nas wszystkich od dłuższego czasu, lecz dopiero w 
tym roku nabrała realnych kształtów.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych osób, na-
stępnie każdy z nas krótko opowiedział o siebie, swojej rodzinie, 
pracy i planach na przyszłość.

Następnie wspominaliśmy zabawne, śmieszne, ale i smutne 
historie z lat szkolnych; co ciekawe, niejednemu z nas wryły się w 
pamięć zdarzenia, których ktoś inny już nie pamiętał. 

Duszą towarzystwa i osobą, bez której spotkanie z całą pew-
nością nie miałoby takiego kolorytu, była kobieta o niespożytej 
energii, poczuciu humoru i doskonałej pamięci, nasza wieloletnia 
wychowawczyni p. Eulalia Hankus. 

Wszyscy, bez wyjątku, zgodziliśmy się, że wiedza, wzorce 
wychowania oraz szacunek do rodziców, bliskich, innych osób, 
ziemi, przyrody i obyczajów, wszczepiany przez wszystkie lata 
nauki szkolnej przyniósł rezultaty i każdy z nas może z dumą po-
wiedzieć, że jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Rastoce.

Przy muzyce, rozmowach oraz smacznym jedzeniu czas szyb-
ko płynął i ani się spostrzegliśmy, że nadeszła pora na rozstanie. 
Rozstając się przyrzekliśmy sobie, że to spotkanie, na pewno nie 
było ostatnim. 

W tym miejscu szczególnie pragniemy podziękować pp. Jo-
annie i Andrzejowi Marekwicom,  prowadzącym pensjonat „KO-
RONKA” za udostępnienie nam lokalu, smaczne jedzenie i napo-
je, miłą obsługę oraz, co jest najważniejsze, znakomitą atmosferę 
spotkania, dzięki czemu na pewno chętnie zawitamy kolejny raz w 
te gościnne progi.

W imieniu uczestników
Leszek Bujok

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 09 lipca 2007 roku na Kubalonce skradziono pie-

niądze, kartę bankomatową oraz dowód osobisty na szkodę miesz-
kanki Dąbrowy Górnicznej.

2. W dniu 10 lipca 2007 roku na Matysce kierująca samo-
chodem osobowym marki Subaru Justy mieszkanka Jaworzynki, 
wpadła w poślizg, zjechała na przeciwległy pas ruchu, po czym 
uderzyła w Fiata Seicento prowadzonego także przez mieszkań-
ca Jaworzynki. W wyniku zderzenia dwie osoby doznały obrażeń 
ciała.

3. W dniu 20 lipca 2007 roku na basenie na Trzycatku skra-
dziony został telefon komórkowy marki MOTOROLA na szkodę 
mieszkańca Istebnej oraz pieniądze na szkodę mieszkańców Ko-
niakowa.

4. W dniu 21 lipca 2007 roku na Trzycatku nieznany sprawca 
rozbił szybę w samochodzie marki Fiat Seicento działając na szko-
dę mieszkańca Jaworzynki.

5. W nocy z 23 na 24 lipca 2007 roku na Beskidzie nieustalony 
sprawca dokonał kradzieży dwóch kompletnych kół oraz radiood-
twarzacza samochodowego marki JVC oraz telefonu komórkowe-
go marki MEDION działając na szkodę mieszkanki Istebnej.

6. W nocy z 26 na 27 lipca 2007 roku na Tartaku skradzio-
no tzw. „stopę” tj. urządzenie wykorzystywane m. in. w pracach 
brukarskich, piłę do cięcia asfaltu oraz agregat prądotwórczy z 
silnikiem HONDY. Pokrzywdzonym jest mieszkaniec Gilowic 
k/Żywca. 

*   *   *
Z okazji Święta Policji 24 lipca br. funkcjonariusze z Komi-

sariatu Policji w Wiśle zostali awansowani na wyższe stopnie 
policyjne.

1. W korpusie aspirantów Policji na stopień starszego aspiranta 
mianowano asp. Ilonę Oleszczuk, na stopień młodszego aspiranta 
mianowano dotychczasowych sierżantów sztabowych: Tomasza 
Probosza, Janusza Malczyka, Bogdana Gorzołkę, Tadeusza Skib, 
Krzysztofa Nadolnego i Piotra Ziębę.

2. W korpusie sierżanta Policji na stopień sierżanta sztabowe-
go został mianowany st. sierż. Krzysztof Michalski, na stopień 

gotówki na wieś. Jej wykorzystanie chociażby na edukację dzieci i 
młodzieży wiejskiej jest wartością samą w sobie.

Z badań Pentora wynika, że w przypadku ponad połowy bada-
nych gospodarstw stwierdzono, że dzięki dopłatom poprawiła się 
ich sytuacja materialna, przy czym w 5% przypadków wpłynęły one 
znacząco na poprawę sytuacji. Jednocześnie 27% badanych stwier-
dziło, iż dopłaty nie wpłynęły w istotny sposób na sytuację ich go-
spodarstwa. To, co ważne, to fakt, że środki z pomocy unijnej rolnicy 
przeznaczyli na zakup środków do produkcji (58% respondentów). 
15 % rolników zainwestowało w maszyny rolnicze,  a 17%  przepro-
wadziło  modernizację  budynków  przy wykorzystaniu środków z 
dopłat.

Przy tej okazji chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze 
jeden ważny fakt. Otóż płatności do gruntów rolnych rolnicy nie 
otrzymują za darmo. Muszą oni przestrzegać zasad dobrej kultury 
rolnej higieny utrzymania dobrostanu zwierząt, a w przyszłości speł-
nić szereg wymogów dotyczących ekologii i ochrony środowiska. 
Co najważniejsze wiele przepisów nakłada na rolników obowiązek 
przestrzegania bezpieczeństwa żywności. To wszystko po to, żeby 
żywność była bezpieczna dla naszego zdrowia, żeby konsumenci 
także - za sprawą tych wymogów - czerpali korzyści z płatności do 
gruntów rolnych. Po to one są. Średnia kwota płatności na rolnika, 
który prowadzi gospodarstwo o średniej powierzchni gruntów rol-
nych (9,57 ha) wyniosła w 2006 roku 5348 złotych na gospodar-
stwo.

Radosław Iwański, rzecznik prasowy ARiMR

starszego sierżanta mianowano sierż. Marcina Sztwiertnię, Arka-
diusza Rauera, a na stopień sierżanta mianowano st. post. Jolantę 
Peleck.

3. W korpusie posterunkowych Policji na stopień starszego po-
sterunkowego mianowano post. Krzysztofa Gołombka.

Uroczystość mianowania policjantów na wyższe stopnie miała 
miejsce w dniu 20 lipca 2007 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie w obecności przedstawicieli władz samo-
rządowych gmin powiatu cieszyńskiego.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok
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WYCIECZKA SZKOLENIOWO -
TURYSTYCZNA MŁODZIEŻOWEJ 

DRUŻYNY POŻARNICZEJ W ISTEBNEJ 
W dniu 15 lipca odbyła się wycieczka Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej z Istebnej. Autokarem Pana Wiesława Byrtusa dotarli-
śmy do Ustronia Polany. Dzięki uprzejmości dowódcy zmiany, asp. 
Tomasza Pezdy zwiedziliśmy Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą 
PSP w Ustroniu. Poznaliśmy działanie centrum dyspozytorskiego 
pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej, oraz zobaczyliśmy 
samochody bojowe, jakimi dysponują zawodowcy z Ustronia. Naj-
większą atrakcją było dla wszystkich możliwość wyjechania w ko-
szu samochodu – drabiny na wysokość 30 m. Młodzież wykazała się 
wielką odwagą, bo każdy skorzystał z tej możliwości. Po wykonaniu 
pamiątkowego zdjęcia udaliśmy się na stację kolei linowej. Kolej-
ką wyjechaliśmy na Czantorię. Po krótkim odpoczynku na szczy-
cie ruszyliśmy w stronę Stożka. Po bardzo stromym, z dużą ilością 
luźnych kamieni zejściu z Czantorii żwawo ruszyliśmy w drogę 
czerwonym szlakiem. Pokonaliśmy Soszów Mały, a następnie So-
szów Wielki, gdzie zrobiliśmy krótki odpoczynek. Po posileniu się 
kanapkami i czekoladą ruszyliśmy dalej. Po pokonaniu „Cieślara” i 
Małego Stożka stanęliśmy u stóp 
Stożka. Podejście na szczyt było 
najtrudniejszym fragmentem 
w całej wycieczce, a najłatwiej 
pokonał je pięcioletni Bartek, 
najmłodszy uczestnik wyprawy. 
Na szczycie zrobiliśmy kolejną 
przerwę na posilenie się i odpo-
czynek. Następnie poprzez Ki-
czory ruszyliśmy do Istebnej, do 
amfi teatru Pod Skoczną. Reszta 
trasy minęła łatwo i przyjemnie. 
W amfi teatrze czekał już na nas 
Mirosław Kukuczka - prezes z 
małżonką i piekli dla nas kieł-
baski na grilu, które wszystkim 
bardzo smakowały. Na tym 
zakończyła się nasza wycieczka. Na całej trasie towarzyszył nam 
ogromny upał. Wszyscy umazani od borówek, a niektórzy z pełnymi 
reklamówkami prawoków rozeszliśmy się do domów.  

Chcielibyśmy podziękować wszystkim. W pierwszej kolejno-
ści całej drużynie MDP  i opiekunów za super atmosferę, st. kap. 
Damianowi Legierskiemu i asp. Tomaszowi Pezda za zorganizo-
wanie wycieczki i oprowadzenie po JRG w Ustroniu oraz wszyst-
kim strażakom, którzy mieli służbę. Panu Wiesławowi Byrtusowi 
za bezpieczne zawiezienie do Ustronia. Adamowi Bieleszowi za 
niesienie ciężkiej apteczki, której na szczęście nie musiał używać. 
Prezesowi naszej jednostki i jego żonie za wspaniałe kiełbaski z 
grila. Dziękujemy i z niecierpliwoscią czekamy na nastepną, rów-
nie wspaniałą wycieczkę.                 

Karolina Kukuczka

Wjazd na 30 metrową drabinę wy-
magał nie lada odwagi.

„Pod niebem rodzinnym – jestem Europejczykiem, 
ale przede  wszystkim cieszyniakiem”

Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza do udziału w siódmej 
edycji Konkursu Jednego Wiersza. Konkurs przeznaczony jest dla 
poetów w wieku od 16 lat, zamieszkałych po obu stronach Olzy. Wa-
runkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza 
w 4 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, na 
temat „Pod niebem rodzinnym – jestem Europejczykiem, ale przede  
wszystkim cieszyniakiem”.

Utwór powinien być podpisany pseudonimem. W osobnej koper-
cie opatrzonej tym samym pseudonimem należy podać: imię i nazwi-
sko autora, adres, ewentualnie telefon i e-mail. Utwór należy nadesłać 
do dnia 12 września 2007 r. na adres: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 
15, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”. 
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody pieniężne i wy-
różnienia. 

Ogłoszenie  wyników  i uroczyste  rozdanie  nagród odbędzie się 22 
września 2007 r.,  w trakcie imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówły”. 

Regulamin konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Cieszynie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla poetów w wieku od 16 lat zamiesz-
kałych po obu stronach Olzy.
3. Utwory mogą być napisane w języku polskim lub czeskim.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego utwo-
ru w 4 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, na 
temat „Pod niebem rodzinnym – jestem Europejczykiem, ale przede  
wszystkim cieszyniakiem”.
5. Maszynopis lub czytelny rękopis winien być podpisany pseudo-
nimem (bez nazwiska i adresu). W osobnej kopercie opatrzonej tym 
samym pseudonimem należy podać: imię i nazwisko autora, adres, 
ewentualnie telefon i adres e-mail.
6. Utwór należy nadesłać do dnia 12 września 2007 r. na adres: Bi-
blioteka Miejska, ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs poetycki”. Prace przysłane po terminie nie będą 
brane pod uwagę.

50 LAT MINĘŁO
W dniu 30 czerwca odbyło się spotkanie absolwentów, którzy 

50 lat temu ukończyli Szkołę Podstawową w Istebnej noszącą ak-
tualnie imię Ks. Londzina.

Spotkanie poprzedziło nabożeństwo w kościele Dobrego Pa-
sterza, które w intencji obecnych osób, ich rodzin oraz zmarłych 
absolwentów odprawił ksiądz misjonarz z Brazylii – Jan Kohut.

Na zdjęciu „Rocznica”: 
W pierwszym rzędzie od lewej:
Maria Marekwica – Kohut, Wanda Koptyńska – Wilk, Teresa 

Białożyt – Krężelok, Wanda Zubek – Sikora, Marta Roman – Ku-
kuczka, Teresa Kawulok – Małyjurek, Jadwiga Olszar – Karch, 
Jerzy Juroszek,

W drugim rzędzie od lewej:
Ks. Misjonarz Jan Kohut, Józef Polok, Józef Mojeścik, Antoni 

Bury, Anna Łupieżowiec – Karch, Jan Kaczmarzyk, Teresa Stu-
chlik Kukuczka, Maria Kaczmarzyk – Haratyk, Anna Korzeniow-
ska – Bielesz, Antoni Gazurek, Józef Haratyk

7. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
8. W konkursie zostaną przyznane nagrody:
 I miejsce -      400 zł
 II miejsce -     300 zł
 III miejsce -   200 zł
 wyróżnienia – nagrody książkowe
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród pieniężnych.
9. Organizator nie zwraca  nadesłanych utworów i zastrzega sobie 
możliwość publikowania wybranych tekstów.
10. Ogłoszenie wyników i uroczystość rozdania nagród odbędzie się 
dnia 22 września 2007 r. O miejscu i godzinie uroczystości laureaci 
zostaną poinformowani  pisemnie lub telefonicznie.
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Na prośbę mieszkańców oraz naszych gości 
zamieszczamy godziny odprawiania mszy św. 

w dekanacie istebniańskim:
• Kościół p.w. Dobrego Pasterza – Istebna Centrum 
033 855 60 30
- niedziela 7:15; 9:15; 11:15; 16:30
- poniedziałek - sobota 7:00; 18:00 (17:00)
w okresie wakacyjnym
- niedziela: 7:15; 9:15; 10:15; 11:30; 16:30
- pozostałe dni tygodnia: 7:00; 18:00
• Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – Istebna Kuba-
lonka 033 855 70 54
- niedziela 9:00; 11:00 i 7:30 w sanatorium
- czwartek i piątek 16:30
- sobota 18:00
• Kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiej – Istebna Stecówka 
033 855 52 59
- niedziela 9:00; 11:00
- sobota 18:00 (zimą 17:00)
• Kościół p.w. Św. Józefa – Istebna Mlaskawka 033 855 52 59
- niedziela  7:30
• Kościół p.w. Św. Bartłomieja – Koniaków Centrum 
033 855 64 21
- niedziela 7:00;  9:00;  11:00; 17:00
- poniedziałek-piątek  7:00; 17:00
- sobota 7:00; 17:30
w okresie wakacyjnym
- poniedziałek-środa  7:00
- czwartek-piątek  17:00
- sobota 17:30
• Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła – Jaworzynka Cen-
trum 033 855 63 95
- niedziela 7.30; 11.00; 17.30
- sobota - 17.30
- poniedziałek – piątek 7:00
- Kaplica katechetyczna w Zapasiekach - 9.00; (15.00)
• Kościół p.w. Matki Bożej Frydeckiej – Jaworzynka Trzycatek
033 855 67 77
- niedziela 8:00; 10:00
- sobota 8:00
- poniedziałek – piątek  18:00
• Kościół ewangelicko – augsburski Istebna
nabożeństwa – niedziela 10:00

Ocalmy od zapomnienia
O ŚWIĘCIE GÓR – W 70–ROCZNICĘ

Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem gen. Kasprzyckiego  
doszedł do wniosku, że impreza wiążąca w jedna rodzinę  wszystkich 
mieszkańców gór powinna być powtarzana corocznie. 

    Prof. Roman Reinffuss

W sierpniowy upalny czas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
w roku 1987 w Muzeum Beskidzkim w Wiśle trwała sesja popularno-
naukowa z okazji 50 lecia Święta Gór. Jej inicjatorem był Jan krop i 
Franciszek Pasz. Wydano okolicznościową odznakę tego święta. Na 
sesję tą przybyli wówczas jeszcze ci, którzy byli uczestnikami tego 
przedwojennego wydarzenia. Dziś kiedy trzymam w ręce pamiątkowe 
zdjęcie uczestników tej sesji trudno uwierzyć, że tak wielu z nich już 
odeszło: Zuzanna i Michał Marekwicowie, Franciszek Kohut, Zuzan-
na Gębołyś, Anna Macura, Jan Probosz, Anna Koleniak Franciszek 
Pasz,, Józef Dzwonek, Karol Gruszczyk dr Franciszek German, Hele-
na Kamieniarz i wielu innych. 

Dziś w 70-tą 
rocznicę na mi-
nutę zaglądamy 
do korzeni naj-
starszej imprezy 
folklorystycz-
nej w Polsce i 
może nawet na 
świecie. Myśl 
zorganizowania 
Święta Gór zro-
dziła się w 1933 
roku w Polskim 
Towarzys twie 
Ta t r z ań s k i m , 

które imponującym zjazdem górali od Cieszyna po Czeremosz chciało 
uczcić jubileusz sześćdziesięciolecia swego istnienia – pisze Roman 
Reinffuss. Ostatecznie całość przygotowań tego góralskiego zjazdu na 
swoje barki wzięło Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny i Związek 
Podhalan, który był gospodarzem tej imprezy.

Decydującej rangi tej imprezie nadał fakt objęcia Honorowego 
Patronatu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Moś-
cickiego i ówczesnego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Całość 
prac organizacyjnych na swoje barki wziął gen, dywizji Tadeusz Ka-
sprzycki, który został Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. 
Na pierwszy zjazd w 1935 roku do Zakopanego przyjechały wszystkie 
grupy etnografi czne całego Łuku Karpat Polskich i grupy z przyle-
głego regionu podkarpackiego. Niespodziankę sprawiły Państwowe 
Koleje, które uruchomiły dodatkowe przewozy licznie przybyłej pub-
liczności. Występy zespołów oceniało jury, któremu przewodniczył 
prof. Walery Goetl.

Nagrodę za pierwsze miejsce otrzymali Hucule. Było to drzewo 
otrzymane od Dyrekcji Lasów Państwowych na budowę u nich Domu 
Kultury. Najpiękniejszą nagrodą dla wszystkich grup góralskich był 
darmowy objazd koleją po Polsce. Grupy zwiedziły Warszawę, Kra-
ków, Lwów. 

Następny zjazd w 1936 roku odbył się w Sanoku, zaś w 1937 roku 
w Wiśle. Do Wisły przyjechało około 700 górali. Zaprezentowano 27 
programów obrzędowych polskich i 5 obrzędów z Beskidu Niskiego i 
Wschodniego. /Łemkowie, Bojkowie, Hucule/.

Podczas Święta Gór odbyły się dożynki, odsłonięto miejscowy 
pomnik Źródeł Wisły zaprojektowany przez Konstantego Laszczkę. 
Prawdziwym zaskoczeniem było przybycie prawie 3 tysięcy Polaków 
z Zaolzia. Połączone chóry z Zaolzia i polskie w jeden 400 osobowy 
dał koncert. Dyrygował nim Emanuel Guziur. Codziennie wieczorem 
przygrywała wojskowa orkiestra pułków podhalańskich. Jednocześnie 

zorganizowano wiele zawodów sportowych, pły-
wackich i w tym Bieg Kelnerów, którzy trzymając 
na tacy napoje i potrawy biegli z Oazy do Wisły 
Centrum. 

Zjawiskiem fantastycznym była dostateczna ilość dorożek kon-
nych, które posiadały swoją taryfę cen opieczętowanych przez miej-
scowy Urząd Gminy. Służyły do przewozu gości podczas całego 
Święta Gór. 

Na Święto Gór osobiście do Wisły przyjechał prezydent Ignacy 
Mościcki. Jego specjalnym gościem był Jan Kiepura, który przez dwie 
godziny stojąc na dachu samochodu osobowego śpiewał arie opero-
we. 

Po odbytej imprezie w Wiśle 700 górali udało się na wycieczkę 
kolejową przez Katowice, Warszawę do Gdyni .

Następny Zjazd odbył się w 1938 roku i miał miejsce w Nowym 
Sączu. Wybuch wojny nie pozwolił na kontynuowanie zjazdów. 

Dopiero w 1964 roku rozpoczął się Tydzień Kultury Beskidzkiej 
który trwa do dziś. Bezpośrednią kontynuacją góralskich zjazdów jest 
Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu i Międzynarodowy Festi-
wal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanym. Oba festiwale powołują 
jury, które nagradza najbardziej archaiczne i tradycyjne programy, 
kontynuując tym samym tradycje przedwojennego Święta Gór. 

Małgorzata Kiereś

Górale z Istebnej, Święto Gór - Wisła 1937 rok. 
Zdjęcia ze zbiorów Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.
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KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
NA RZECZ DZIECI W WIEKU 0-3 LAT

Kochaj. Nie Krzywdź. Pomóż. (c.d.)

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
Tel. 022 696 55 50, Fax 022 629 60 79
e-mail: rpd@brpd.gov.pl   
www.brpd.gov.pl

Fundacja Mederi
AL Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
e-mail: mederi@czd.pl   
www.czd.pl/~mederi

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
STWIERDZENIA PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone i nie wiesz, 
co zrobić zgłoś to w ośrodku pomocy społecznej, który ma obo-
wiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rozporzą-
dzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. 
W sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Dz. U. Nr 77, 
poz. 672) lub złóż do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytua-
cję rodzinną dziecka.

Przemoc doznawana w dzieciństwie pozostawia ślady na całe 
życie. Pierwsze 3 lata życia są najważniejszym okresem w rozwoju 
człowieka. Nieprawidłowa stymulacja rozwoju dziecka w tym wieku 
prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych i społecznych, trudności 
w nauce oraz nadpobudliwości.

Pracownik pomocy społecznej, pracownik socjalny oraz wy-
chowawca mają moralny i prawny obowiązek zgłoszenia prze-
mocy wobec dziecka.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

Art. 23:
W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, 

we współdziałaniu z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą 
świadczyć o demoralizacji małoletniego albo o gorszącym wpływie 
na niego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, za-
wiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzianych 
w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodek-
sie rodzinnym i opiekuńczym.

Art. 304:
§1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściga-

nego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokura-
tura lub Policję (...).

§2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze 
swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ści-
ganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym 
prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do 
czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do 
czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie do-
puścić do zatarcia siadów i dowodów przestępstwa.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z 1964 
r, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Art. 572:
§1. Każdy, komu jest znane zdarzenie uzasadniające wszczęcie 

postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opie-
kuńczy.

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. Nr 64, poz. 
593 z późn. zm.)

Art. 7:
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczegól-

ności z powodu: (...)
7) przemocy w rodzinie.
Art. 47:
3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiasto-

wej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od 
potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uza-
sadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

4. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknię-
te przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą 
w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie 
w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do 
tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi 
dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Art. 70:
1. Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz 

dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, w szczególności w for-
mie:

1) poradnictwa rodzinnego;
2) terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, 

pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie 
zdolności do wypełniania jej zadań;

3) pracy socjalnej;
4) zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.
USTAWA O PRZECIWOZIAŁANIU PRZEMOCY W RO-

DZINIE (Dz U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)
Art. 3:
Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się pomocy, w 

szczególności w formie: (...)
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem poprzez uniemożliwie-

nie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowa-
nego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontak-
towania się z osobą pokrzywdzoną.

Art. 12:
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 

służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z uży-
ciem przemocy wobec członków rodziny, powinny niezwłocznie za-
wiadomić o tym Policję lub prokuratora.



Nasza Trójwieœ    11SIERPIEÑ 2007

BESKIDZKI PRODUKT NA 5
W ramach współfi nansowanego ze 

środków Unii Europejskiej projektu 
„Program rozwoju i promocji produk-
tów turystycznych oraz kulturowych 
Beskidzkiej 5”, rozpoczął się obecnie 
proces certyfi kacji lokalnych wyro-

bów i usług. Wybrane produkty i usługi z terenu Beskidzkiej 5 
zostaną wyróżnione Znakiem Promocyjnym „Beskidzki produkt 
na 5”; znak ten będzie mógł następnie być stosowany w reklamie 
danego produktu i kontaktach biznesowych, a odpowiednim lo-
gotypem zostanie oznaczone miejsce powstawania czy ekspozycji 
tego produktu lub usługi. 

O przyznaniu Znaku Promocyjnego decydować będzie – na 
podstawie Regulaminu – Kapituła Znaku. Powołaniu Kapituły 
oraz określeniu najważniejszych zasad certyfi kacji poświęcone 
było spotkanie z twórcami i rzemieślnikami z Beskidzkiej 5, które 
odbyło się 24 maja 2007 r. w Karczmie u Karola w Wiśle. Obecni 
na spotkaniu twórcy i rzemieślnicy stanęli na stanowisku, że Zna-
kiem „Beskidzki produkt na 5” mogą zostać wyróżnione wyroby 
wytworzone w jednej z gmin Beskidzkiej 5, cechujące się wyso-
ką jakością i unikalnym, kojarzącym się z regionem charakterem. 
Osoby uczestniczące w spotkaniu postulowały, aby certyfi katy 
przyznawać w ramach dwóch kategorii: twórczości artystycznej 
i rzemiosła oraz usług turystycznych i gastronomii. Szczegółowe 
zasady zostały ujęte w formie „Regulaminu przyznawania i po-
sługiwania się Znakiem Promocyjnym Beskidzki produkt na 5”, 
którego wstępna wersja wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału 
w konkursie została przesłana lokalnym twórcom i producentom z 
terenu Beskidzkiej 5. 

Nie ulega wątpliwości, że stworzenie marki „Beskidzki pro-
dukt na 5” pozwoli lepiej wypromować unikalne wyroby z terenu 
Beskidzkiej 5 i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego regio-
nu, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich twórców, lokal-
nych producentów i usługodawców z gmin: Brenna, Istebna, 
Szczyrk, Ustroń i Wisła  do wzięcia udziału w konkursie. Re-
gulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 
internetowej www.deltapartner.org.pl w zakładce „Beskidzka 
5”. Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wymie-
nione w Regulaminie, prosimy o przesłanie formularza zgło-
szeniowego oraz zdjęcia przedstawiającego Państwa wyroby 
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do 24 sierpnia 2007 
na adres:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
DELTA PARTNER
Ul. Zamkowa 3a/1
43-400 Cieszyn
b5@deltapartner.org.pl
tel./fax: (033) 851-44-81

ZOBACZCIE, JAK ZMIENIŁ SIĘ 
„TRÓJSTYK”

- spotkanie inauguracyjne na styku 3 krajów

W związku z zakończeniem rzeczowym projektów wspól-
nych „BUDÚCNOSŤ TROJMEDZIA - rozvoj trojmedzia na 
slovensko-polskom územi” oraz „Budowa transgranicznego 
połączenia   komunikacyjnego Jaworzynka-Čierne dla planowa-
nego turystycznego polsko-słowackiego przejścia granicznego” 
odbyło się w sobotę 14 lipca na „Trójstyku” spotkanie inaugu-
racyjne, którego gospodarzami byli Starostowie Gmin Cierne 
(Słowacja), Związku Gmin Jabłonkowskich (Czechy) oraz Wójt 
Gminy Istebna.

W spotkaniu o otwartym, piknikowym charakterze, uczestni-
czyli goście ofi cjalni reprezentujący gminne, powiatowe i woje-
wódzkie władze samorządowe, parlamenty trzech krajów, straż 
graniczną i inne instytucje oraz gość specjalny dr Jan Olbrycht, 
poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przy dźwięku instrumentów ludowych i śpiewie zespołów 
regionalnych z 3 krajów uroczystego otwarcia nowego połącze-
nie komunikacyjnego pomiędzy Słowacją a Polską na „Trójsty-
ku” dokonali wspólnie: Danuta Rabin - Wójt Gminy Istebna, 
Pavel Gomola - Starosta Gminy Cierne (Słowacja) oraz Petr 
Sagitarius - Przewodniczący Związku Gmin Jabłonkowskich 
(Czechy).

Kilkaset osób, w tym spora grupa turystów i dziennikarze, mieli 
możliwość zapoznania się z transgranicznym projektem. Miejsce 
zbiegu granic trzech państw wygląda dość niezwykle. W odległości 
kilku metrów od siebie stoją trzy jednakowe, potężne trójgraniaste 
obeliski z jasnoszarego granitu. Na jednym napis Rzeczpospolita 
Polska i godło naszego kraju, na drugim – Czeska Republika i też 
godło. Trzeci obelisk znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej, w 
głębi lasu, za potoczkiem, ale widać go przez niewielką przecin-
kę, to słup słowacki. Formalnie Trójstyk granic powstał w 1993 
roku po rozpadzie Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Obeliski 
ustawiono za pomocą śmigłowca dwa lata później. Mają po 215 
cm wysokości, każdy waży ponad 800 kg. Dokładny punkt styku 
granic znajduje się w korycie potoku i został wyznaczony metodą 
geodezyjną. Trzycatek od dawna był główną atrakcją turystyczną 
Jaworzynki, ale trudno tu było dotrzeć.

Do styku trzech granic biegła tylko polna droga, zaś na miejscu 
nie było żadnych atrakcji i infrastruktury, która zatrzymałyby tury-
stów. Nie dało się również przejść od obelisku do obelisku suchą 
stopą. Dlatego graniczące ze sobą gminy postanowiły zainwesto-
wać i ożywić to miejsce. Najpierw opracowały partnerski Program 
Rozwoju Trójstyku, a potem postarały się o unijne dofi nansowa-
nie. Projekt Gminy Istebna uzyskał 75% dofi nansowanie (270 tys. 
zł) w ramach Programu INTERREG IIIA Polska - Republika 
Słowacka na lata 2004-2006, a kosztował w sumie 389 tys. zło-
tych.

Prace trwały od kilku miesięcy. Pierwszy etap został właśnie 
zakończony. Do styku trzech granic od polskiej strony prowadzą 
droga i chodnik. Powstał również oryginalny, drewniany mostek, 
którym suchą nogą przejdziemy nad potokiem z Polski na Słowa-
cję. Ustawiono w dole potoku kamienny słupek, który wyznacza 
styk trzech państw oraz punkt odpoczynkowy dla turystów po sło-
wackiej stronie.

Trójstyk dziś staje się ciekawą atrakcją turystyczną i intere-
sującym miejscem wypoczynku dla całych rodzin. Na Trójstyk 
dzięki dofi nansowaniu z Programu INTERREG IIIA Polska - Re-
publika Słowacka prowadzi dziś elegancka, asfaltowa droga, która 
w przyszłości będzie miała swoją kontynuację po czeskiej stronie 
granicy i dalej na Słowację.

Dzięki projektowi z turystycznego przejścia polsko-słowackie-
go na „Trójstyku” mogą korzystać przez cały rok piesi, rowerzyści 
i narciarze w godz. 6.00 - 20.00.

W niedalekiej przyszłości nasze kraje przystąpią do układu z 
Schengen i każdy będzie mógł przechodzić przez granicę w do-
wolnym miejscu i bez ograniczeń, korzystając swobodnie z po-
wstałej infrastruktury.

Więcej informacji o projekcie napisały m.in. portale „Śląsk 
Cieszyński on-line:

www.gazetacodzienna.pl.    Portal Śląska Cieszyńskiego: 
www.ox.pl.    Gazeta Wyborcza: gazeta.pl.

Opracował: Wiesław Legierski
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GORYCZKA TROJEŚCIOWA
Kiedy tradycyjnie, jak co roku – w połowie sierpnia, odwie-

dzam znaną mi podmokłą łąkę na zboczach Młodej Góry, moje 
serce zawsze żwawiej bije z 
radości.

Łąka mieni się fi oletowo 
– niebieską barwą. Przyczy-
ną tego pięknego, aczkol-
wiek rzadkiego widoku były 
dziesiątki okazów goryczki 
trojeściowej Gentiana ascle-
piadea.

Rodzaj Gentiana - go-
ryczka nadaje nazwę całej ro-
dzinie goryczkowatych Gen-
tianaceae, która obejmuje 
ponad 300 gatunków na świe-
cie, z czego w Polsce rośnie 
17, w większości na terenach 
górskich.

Nazwa polska „goryczka” związana jest z właściwościami 
smakowymi i leczniczymi tych roślin, niektóre gatunki dostarcza-
ją bowiem leków gorzkich pobudzających wydzielanie soków żo-
łądkowych, ułatwiających trawienie oraz wpływających korzyst-
nie na działanie wątroby.

XI DNI ISTEBNEJ ZA NAMI!
To już po raz XI spotkaliśmy się w amfi teatrze „Pod Skocznią” 

w Istebnej na Dniach Istebnej - „Z Ochodzitej przez Skalite, po 
Kozubową”.Zebrało się tu wielu gości przybyłych, z przygranicz-
nych gmin czeskich i słowackich, przybyli turyści i wczasowicze 
no i nie zawiedli mieszkańcy gminy, którzy traktują tę imprezę 
jako „biesiadę rodzinną”.

W sobotę, 7 lipca br. o godz. 18 00 po raz pierwszy po re-
aktywacji wystąpił Zespół Regionalny „Istebna” z Istebnej. 
Zachwycił widzów żywiołowością i oryginalnością strojów i 
tańców, więc oklaskom nie było końca. Nagrodę dla zwycięzcy 
konkursu na bezpłatne prawo jazdy ufundowane przez Stanisła-
wa Kowalika zdobył  Kamil Kohut. Konkurs składał się z pytań 
dotyczących ruchu drogowego i konkurencji sprawnościowych, 
potrzebnych przyszłym kierowcom. Od godz. 19 00 do 23 00 
grały zespoły folkowe „Blaf” i „Do Cuku”. Do późnych godzin 
nocnych trwała zabawa, w czasie której do tańca przygrywał ze-
spół dancingowy.

W niedzielę, 8 lipca impreza rozpoczęła się o godz. 17.00.
Uchwałą Rady Gminy Istebna po raz pierwszy przyznano wyróż-
niającym się działaczom kultury i sportowcom nagrody w dzie-
dzinie kultury i sportu. Nagrodę w dziedzinie kultury otrzymała p. 
Anna Bury, a wręczył ją przew. Rady Gminy Istebna Jan Gazur i 
przew. komisji kultury Józef Polok. Panią Annę Bury uhonorowa-
no za bogaty dorobek kulturalny, który przyczynił się do zachowa-
nia nieskażonego folkloru istebniańskiego. Nagrody w dziedzinie 
sportu przyznano młodym zawodnikom i modelarzom (informacja 
w rubryce „Sport”).

Ponieważ słowacki zespół folklorystyczny „Jedlovina” nie do-
jechał na czas przystąpiono do rozstrzygnięcia konkursu fotogra-
fi cznego „Trójwieś w obiektywie”. Przedstawiciel jury p. Andrzej 
Szeremet przedstawił decyzje jurorów i ogłosił werdykt.

I m. Joanna Worek z Istebnej za fotografi ę „Nastrój”
II m. Rafał Legierski z Istebnej za fotografi ę „Macierzyństwo”
III m. Anna Legierska z Istebnej za fotografi ę „Majestat”
Przyznano także 6 wyróżnień, które otrzymali: Maria Łacek z 

Koniakowa - „O wschodzie słońca”, Henryk Marekwica z Isteb-
nej - „Przebudzenie”,Monika Juroszek z Istebnej - „Wnuczka w 
objęciach”, Joanna Michałek z Istebnej - „Owce przed kościołem 
w Koniakowie”,Joanna Worek z Istebnej - „Widok zachodu słońca 

CERTYFIKAT POLSKIEJ 
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Polska jako kraj może się poszczycić ogromnym potencjałem 
walorów turystycznych. Jej atrakcyjność dostrzegają turyści ryn-
ków zagranicznych, którzy dzięki profesjonalnie przygotowanym 
i bogatym ofertom wybierają Polskę jako miejsce destynacji tu-
rystycznej. Mając to na uwadze Polska Organizacja Turystyczna 
ogłosiła V edycję konkursu „Na najlepszy produkt turystycz-
ny”. Najlepsze zgłoszone produkty turystyczne zostaną przez Ka-
pitułę Konkursu wyróżnione Certyfi katem POT.

Należy zaznaczyć, iż prawo zgłaszania kandydatur przysługuje 
samorządom terytorialnym i gospodarczym, regionalnym i lokal-
nym organizacjom turystycznym, instytucjom i twórcom produk-
tów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom turystycznym,  
przedsiębiorcom prywatnym, a także organizatorom turystyki.

Internauci, głosując na stronie internetowej Polskiej Organi-
zacji Turystycznej na wybrany przez siebie produkt turystyczny, 
wybiorą ofertę, która otrzyma Certyfi kat specjalny.

Wręczenie Certyfi katów odbędzie się 24 października 2007 r. 
podczas uroczystości otwarcia Targów Regionów i Produktów Tu-
rystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.

Produkty turystyczne, które otrzymają Certyfi kat będą obję-
te przez POT promocją na rynku krajowym i rynkach zagranicz-
nych.

Zgłoszenia należy przesyłać do 12 września 2007 r. Regula-
min i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.pot.gov.pl

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W KONKUR-
SIE!

UWAGA!!!
Informuję wszystkich zainteresowanych uczestników war-

sztatów rzeźby prowadzonych w budynku Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej, iż odbywać się one będą nie we wtorki, jak do-
tychczas, lecz w soboty w godzinach 14:00 – 18:00.

Zapraszam.
Bolesław Michałek

Goryczka trojeściowa dorasta do 1 m. wysokości, posiada 
lancetowate lub jajowate liście. Na szczycie łodygi oraz w ką-
tach najwyższych liści rozwija się przeważnie kilkanaście dużych 
kwiatów, długich do 5 cm. Ich korona jest przeważnie fi oletowo 
nakrapiana. Ciekawostką jest, iż przy złej pogodzie i na noc kwia-
ty goryczki trojeściowej zamykają się, a otwierają się przy tem-
peraturze około 19°C, w pełni otwarte są one jednak dopiero przy 
25°C. Jej kwitnienie trwa od sierpnia do października. 

Goryczka trojeściowa, jak wszystkie goryczki w naszym kraju, 
objęta jest ochroną gatunkową, wskutek stale zmniejszającej się 
liczby populacji powodowanej: osuszaniem i koszeniem wilgot-
nych łąk, zrywaniem pięknych kwiatów (czasami nawet wykopy-
waniem i przesadzaniem całych roślin), stosowaniem w leczni-
ctwie i do produkcji barwników.

Tekst i foto: Jarosław Gil
Na zdjęciu: goryczka trojeściowa
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z Beskidu”, Andrzej Legierski „Istebna we mgle”. W konkursie 
wzięło udział 18 uczestników. 

Laureatem powiatowej nagrody w dziedzinie kultury została 
kapela „Wałasi”, która obchodzi w tym roku 20 rocznicę powsta-
nia. Kapela ta dała krótki koncert na estradzie.

Wreszcie rozpoczęła się część programu, na który czeka-
li wszyscy z wielką niecierpliwością. Dla rozgrzewki wystąpił 
dziecięcy zespół Show Szalone Afro- Awangarda, a po nich na 
prawdziwym dwumetrowym wybiegu zaprezentowały się urodzi-
we mieszkanki Gminy, wybrane przez p. Iwonę Kohut. Specjalnie 
ucharakteryzowane, uczesane, umalowane i ubrane w narodowe 
stroje po wybiegu spacerowały... Hinduska, Hiszpanka, Japonka, 
Nigeryjka i Indianka. Temu oryginalnemu pokazowi towarzy-
szyła prezentacja multimedialna, na dużym ekranie można było 
obserwować metamorfozę dziewcząt - od codzienności do mo-
delki sfi lmowanej na tle charakterystycznych istebniańskich i 
koniakowskich krajobrazów. Ten niecodzienny, wspaniały pokaz 
oklaskiwała nie tylko męska część widowni, ale zachwyt ogarnął 
całą publiczność.

W drugiej części pokazu na wybieg wyszło 16 modelek 
mieszkanek naszej Trójwsi, które zaprezentowały suknie ślub-
ne zaprojektowane specjalnie na Dni Istebnej przez p. Magdę 
Hutyrę z salonu „Kamelia M”. Wszystkie modelki z wdziękiem 
prezentowały nie tylko suknie ślubne, ale także specjalne fry-
zury i bukiety ślubne. Było na co popatrzeć no i można było 
się zdecydować na wybór odpowiedniej kreacji na własny ślub. 
Zaprezentowało się też kilka modelek w eleganckich strojach 
wieczorowych. Modelkom na wybiegu towarzyszyli modele - 
chłopcy z Istebnej. Nad tym udanym przedsięwzięciem i wielką 
atrakcją wieczoru pracowały panie: Iwona Kohut fryzjerka, któ-
ra cały ten program opracowała i przygotowała wraz z p. Anetą 
Białożyt uczesała wszystkie modelki a oprawę multimedialną 
– fi lm i zdjęcia przygotował p. Piotr Baraniok. Kosmetyczki – p. 
Beata Anioł i p. Joanna Płaza zrobiły odpowiednie makijaże i 
przemieniły dziewczyny w prawdziwe modelki- egzotyczne ko-
biety i piękne panie młode. Modelki „ukwieciła” kwiaciarnia 
„Małgorzata” z Istebnej. Choreografem pokazu był p. Dariusz 
Matuszny. 

Serdecznie dziękujemy za pomysł, opracowanie i wykonanie 
tego pokazu. Wniósł on w tradycyjnie folklorystyczny program 
„Dni Istebnej” coś nowego, atrakcyjnego i niebanalnego. 

Kiedy opadło napięcie po pokazie, na scenie pojawił się ze-
spół folklorystyczny „Jedlovina” ze Słowacji. Bogaty program 
artystyczny tej grupy wzbudził wielkie zainteresowanie widzów. 
Późnym wieczorem wystąpił zespół folkowy „Folkoperacja” z 
Istebnej, a bawiono się przy muzyce zespołu ADM z Istebnej. 
Konferansjerkę prowadziły panie – E. Legierska-Niewiadomska i 
L. Ligocka – Kohut. Obsługę gastronomiczną powierzono Klubo-
wi Narciarskiemu „Trójwieś”. Serwowano dania regionalne, koła-
cze, dania z grilla , napoje. Nad zabezpiezeniem porządku czuwali 
strażacy z OSP Koniaków.

Do zobaczenia za rok!        Krystyna Rucka
Fotoreportaż na str. 23

WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
12 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Twórczości 

Ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej przez Komitet 
Koordynacyjny TKB w osobach Heleny Pustówki – Przewodni-
czącej Komitetu, Izabeli Pustówki -  Dyrektor WCK oraz Andrzeja 
Molina Burmistrza Wisły.

Gości przyjęła Wójt Gminy Danuta Rabin oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy Jan Gazur wraz z Kapelą Wałasi, która swą muzy-
ką uświetniła spotkanie.

Burmistrz Wisły A. Molin wraz z Wójciną D. Rabin podziwiają wy-
stawę.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy (czynnej co-
dziennie od 10.00 do 17.00 (22.06 – 10.09) w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Istebnej.

Wystawa prezentuje koronkę, haft, rzeźbę, malarstwo olejo-
we, pastelowe, na szkle, ceramikę, elementy stroju regionalnego. 
Niemalże wszystkie prace wykonane są przez artystów z Trójwsi, 
których cały czas zachęcamy do przynoszenia swoich dzieł, za co 
z góry dziękujemy!

 Na wystawie można kupić wiele ciekawych i praktycznych 
pamiątek, które zawsze przydadzą się choćby na piękne i oryginal-
ne prezenty.      

Elżbieta Legierska - Niewiadomska

ZESPÓŁ „ISTEBNA” W BRENNEJ 
I BIAŁEJ PODLASKIEJ

Kolejne udane występy na dużych imprezach folklorystycz-
nych ma za sobą Zespół Regionalny „Istebna”.

W dniu 8 lipca wystąpił w Amfi teatrze w Brennej, gdzie zdo-
był pierwszą nagrodę podczas 40 Wojewódzkiego Przeglądu 
Wiejskich Zespołów Artystycznych – Brenna 2007. Przegląd 
zorganizował Regionalny Ośrodek Kultury z Bielska-Białej. Pre-
zentacje konkursowe zespołów trwały przez 3 dni.

Następną imprezą, w której zespół wziął udział był XVII Mię-
dzynarodowy Podlaski Jarmark Folkloru w Białej Podlaskiej. 
Te coroczne spotkania organizowane przez tamtejszy MOK, a od-
bywające się pod egidą CIOFF-u to święto podlaskiego folkloru, 
gdzie „Istebna” była jedynym polskim zespołem z poza Podlasia. 
Oprócz naszego zespołu wystąpiły grupy z Ukrainy, Białorusi, 
Serbii i Macedonii.

Do Białej Podlaskiej dotarliśmy, po dziesięciu godzinach po-
dróży, w środę 11.07 ok. godz. 3 nad ranem, a mimo to organiza-
torzy na nas czekali. Zespołowi przydzielony został pilot, który 
opiekował się nami i dbał nad sprawnym przebiegiem pobytu. 

Zespół „Istebna” na scenie Amfi teatru w Brennej.
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Po zakwaterowaniu w bursie szkolnej, gdzie spali wszyscy za-
graniczni uczestnicy Jarmarku, ustaliliśmy plan dnia i poszliśmy 
spać, gdyż już o godz. 10 było spotkanie wszystkich zespołów w 
amfi teatrze i próba przed ofi cjalnym otwarciem festiwalu. Wszyst-
ko było dokładnie ustalone i zaplanowane. Godzinę później już 
występowaliśmy na jednym z osiedli z krótkim, 15-minutowym 
programem, który miał reklamować nasz zespół a zarazem cały 
festiwal i zachęcić ludzi do przychodzenia wieczorami do amfi -
teatru. 

Przez kolejne dni mieliśmy jeszcze dwa takie występy w róż-
nych częściach miasta. Pierwszy dzień był zresztą najbardziej in-
tensywny, gdyż zaraz po obiedzie była wspólna msza św. gdzie 
zespół również śpiewał, później korowód ulicami Białej, następnie 
spotkanie u prezydenta miasta i wymiana upominków, a później 
inauguracyjny koncert, gdzie wszystkie zespoły miały 10-minu-
towe prezentacje. 

W sumie daliśmy podczas Jarmarku 8 koncertów, o różnej dłu-
gości, a raz prezentowała się sama kapela. W zależności od po-
trzeb występowaliśmy w składzie gajdy – skrzypce lub skrzypce 
– altówka – kontrabas. Dzięki temu, że pojechał z nami Janko Ma-
coszek mogliśmy także zaprezentować trombitę i róg pasterski co 
ubogaciło i urozmaiciło nasze programy. 

Z pewnością wszystkim najbardziej zapadnie w pamięci wy-
stęp w miejscowym więzieniu, gdzie specyfi czna atmosfera i nie-
typowa widownia obserwująca nasze popisy zza krat, były czymś 
całkowicie nowym i niepowtarzalnym dla zespołu.

Oprócz występów co wieczór były w specjalnym namiocie 
wspólne zabawy przy muzyce poszczególnych zespołów jak i dy-
skoteki dla wszystkich uczestników Jarmarku, które stały się prze-
de wszystkim okazją do nawiązania znajomości z zagranicznymi 
uczestnikami jak i lokalnymi zespołami. Czasu wolnego co prawda 
nie było za dużo, ale zespół mógł pojechać za darmo na nowoczes-
ny basen jak i pozwiedzać miasto. Przede wszystkim była jednak 
okazja pokazać się szerokiej publiczności, w nowoczesnym amfi -
teatrze, na dużej scenie, podczas profesjonalnie zorganizowanych 
koncertów, na renomowanym festiwalu. 

A jako że, zdaniem organizatorów, poziomem nie odstawali-
śmy od zespołów zagranicznych, otrzymaliśmy już zaproszenie na 
przyszłoroczny, XVIII Międzynarodowy Podlaski Jarmark Folk-
loru. Liczymy, że obietnica ta zostanie dotrzymana, gdyż na tego-
rocznym niezwykle nam się podobało...

Tadeusz Papierzyński

SPOTKANIE Z MEKSYKIEM 
W JAWORZYNCE

Zespół dziecięcy „Mali Zgrapianie” z Jaworzynki oraz Kape-
la Moniki Wałach „Jetelinka” wzięli udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci 
Gór” w dniach 22.07. – 29.07 w Nowym Sączu.

Festiwal nawiązuje do tradycji Święta Gór - przedwojennej im-
prezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich. Jest to spotka-
nie dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, które - pod-
czas wspólnej zabawy - poznają bogactwo i różnorodność tradycji 
kulturowych, uczą się tolerancji i szacunku do innych narodów, 
ich kultury, obyczajów i zachowań. Pierwszy festiwal odbył się w 
1992 roku. Każdego roku w imprezie bierze udział sześć zespołów 
polskich, prezentujących różne grupy etniczne regionów podkar-
packich oraz sześć zespołów zagranicznych z regionów górskich 
Europy, Afryki, Australii, Azji i obu Ameryk - łącznie około 500 
dzieci w wieku 7-15 lat. Koncerty festiwalowe odbywają się w 
Nowym Sączu i w wielu innych miejscowościach.

Nasz zespół opiekował się zespołem „Conjuto Artistico Zaac-
be” z Meksyku. W ramach imprezy odwiedzili Jaworzynkę i w 
Gospodzie ”Na Groniu” dali piękny występ, prezentujący bogatą 
kulturę Meksyku. Po koncercie zwiedzali zabytki i atrakcje m.in. 
Muzeum Na Grapie w Jaworzynce, Muzeum Koronki w Koniako-
wie i inne.              

Katarzyna Rucka - Ryś

WYSTAWA WIKTORA BUCZKA 
„Z MIŁOŚCI DO BESKIDÓW”

5 lipca w czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
odbyło się otwarcie wystawy Wiktora Buczka z Wisły pt: „Z mi-
łości do Beskidów”.

Wiktor Buczek urodzony w 1932 roku w Ustroniu, jest ab-
solwentem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Cieszynie, 
Trzyletniego Studium Nauczycielskiego w Cieszynie oraz Wy-
działu Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pracę nauczycielską rozpoczął w Wiśle w Szkole Podstawowej 
nr 6, w latach 1976-1991 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Tech-
nikum Hotelarsko-Gastronomicznym w Wiśle, a w latach 1974- 
1976 był naczelnikiem miasta. Obecnie na emeryturze poświęcił 
się swojej pasji, którą ukrywał w czasie pracy zawodowej.

Maluje dziesięć lat. Prace Wiktora Buczka biorą udział w 
wystawach m.in. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, a w galerii 
„U Niedźwiedzia” w Wiśle Centrum można je oglądać na stałej 
wystawie. Malarstwo postrzegane jako wolne, amatorskie i reali-
styczne bliskie jest impresjonizmowi. Stosuje kolory czyste, ostre, 
zróżnicowane – operuje szeroką plamą. Tworzy głównie z miło-

Michał Kawulok, historyk sztuki oprowadza po wystawie…

ści do Beskidów, którym poświęcił życie zawodowe i społeczne. 
Wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej jest miłym ak-
centem dziesięciolecia pracy malarskiej i zbiega się z 75-leciem 
urodzin autora.

Otwarciu towarzyszyła bardzo miła i przyjazna atmosfera w 
towarzystwie zacnych gości w osobie Pani Małgorzaty Kiereś, Se-
kretarz Gminy Teresy Łaszewskiej oraz artystów z Trójwsi.

Elżbieta Legierska - Niewiadomska
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Imprezy

kulturalne GOK

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE 
WARSZTATY

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej otrzymał dotację z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000 
zł. W związku z tym organizujemy warsztaty rzemiosła artystycz-
nego z udziałem dzieci i młodzieży z Trójwsi oraz zainteresowa-
nych osób spoza regionu.

Przez okres 7 miesięcy (od maja do listopada 2007 r.) prowa-
dzone są zajęcia z następujących kółek:

- rzeźbiarskie prowadzone przez Bolesława Michałka z Istebnej 
odbywać się będzie w każdą sobotę w godz. od 14.00 do 18.00

- hafciarskie prowadzone przez Zuzannę Jancz Rancz Istebnej 
odbywać się będzie w każdą środę od 16 maja w godz. od 14.00 
do 16.00

- koronkarskie prowadzone przez Beatę Legierską z Istebnej 
odbywać się będzie w każdy czwartek od 17 maja w godz. od 
13.00 do 16.00

- malarstwa na szkle prowadzone przez Ewę Lazar z Wisły od-
bywać się będzie w każdy piątek od 18 maja w godz. od 13.00 
do 16.00

- druciarstwa prowadzone przez Agnieszkę Bielesz z Konia-
kowa odbywać się będzie w każdy czwartek od 17 maja w godz. 
od 14.00 do 16.00

Dodatkowo 2 kółka prowadzone są w SP1 w Jaworzynce:
- kółko rzeźby w każdy piątek od 16 maja w godz. 14.00
- kółko haftu krzyżykowego w każdy wtorek od 17 maja w 

godz. 14.00-16.00
Z powodu remontu szkoły w Jaworzynce kółko rzeźbiarskie, 

na okres wakacyjny, zostało przeniesione do Istebnej do warszta-
tu rzeźbiarskiego Bolesława Michała, natomiast kółko hafciarskie 
odbywać się będzie w Muzeum „Na Grapie”.

Prowadzone są także zajęcia ruchowe z Panią Bogumiłą Ju-
roszek i ceramiczne z Panią Iwoną Konarzewską dla dzieci nie-
pełnosprawnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na 
Dzielcu.

10.08. godz. 21.00  - Plenerowe Kino Letnie, Prelekcja fi lmu w 
Amfi teatrze „Pod Skocznią”
11.08. godz. 21.00   - Dyskoteka w Amfi teatrze „Pod Skocznią
18.08. godz. 16.00 – III Rajd Łunochodów  w Amfi teatrze „Pod 
Skocznią”
25.08. godz. 21.00 – Zakończenie wakacji – Dyskoteka pod 
Skocznią

Muzeum Regionalne Muzeum Regionalne 
„Na Grapie” w Jaworzynce„Na Grapie” w Jaworzynce

serdecznie zaprasza wszystkich uczniów 
i nauczycieli z SP1 w Jaworzynce na:

warsztaty kowalstwa, szycia kyrpców, 
wyplatania koszy oraz tkactwa

Spotkania pt. „Co Góral z Jaworzynki zrobić umiał” 
odbywają się od kwietnia do końca września

Bliższy kontakt w muzeum, sekretariacie szkoły 
lub pod numerami tel. 033 855 65 20, 508 844 275.

Warsztaty realizowane są dzięki Programowi 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW 
ROZDANE...

W dniu 8 sierpnia, podczas drugiego dnia „Dni Istebnej” zosta-
ły rozdane Nagrody Rady Gminy Istebna za osiąganie wysokich 
wyników sportowych za rok 2006. Każdy z laureatów otrzymał pa-
miątkową statuetkę i dyplom oraz nagrodę pieniężną. Nagrody zostały 
wręczone przez przewodniczącego Rady Gminy Jana Gazura, zastęp-
cę przewodniczącego Józefa Poloka i przewodniczącego Komisji Kul-
tury i Sportu Henryka Gazurka.

Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych sportowców:
- Katarzyna Kubalok - narciarstwo biegowe
- Antoni Karch - modelarstwo kosmiczne
- Tomasz Karch - modelarstwo kosmiczne
- Sebastian Gazurek - narciarstwo biegowe
- Mariusz Michałek - narciarstwo biegowe
- Sławomir Jałowiczor - narciarstwo biegowe
- Arkadiusz Małyjurek - narciarstwo biegowe
Sylwetki nagrodzonych sportowców wraz z ich osiągnięciami bę-

dziemy przedstawiać w kolejnych numerach gazety.
Jacek Kohut

SPORT SPORT SPORT

DOBRY WYSTĘP PIŁKARZY 
NA SŁOWACJI

Drużyna KP Trójwieś zajęła 2 miejsce podczas Międzynarodo-
wego Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w niedzielę 15 lipca w 
Čiernem na Słowacji.

Impreza uświetniła obchody 73 rocznicy założenia miejscowego 
klubu ŠK Čierne.

W półfi nale nasz zespół pokonał gospodarzy 4:1. W fi nale moc-
niejsza okazała się drużyna Beskydu Svrčinovec, która wygrała 2:0.

Królem Strzelców turnieju został powracajacy do gry po dłu-
gotrwałej kontuzji Andrzej Mojeścik.

Zwycięzcom gratuluje Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związ-
ku Narciarskiego, który zapewnił, że PZN bacznie śledzi postępy 
naszych narciarzy.
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TURNIEJ FIRM W PIŁCE NOŻNEJ
Sześć drużyn wzięło udział w Turnieju Firm o „Puchar Wój-

ta Gminy Istebna”, który został rozegrany podczas tradycyjnych 
Dni Istebnej. Najlepsi okazali się piłkarze reprezentujący fi rmę 
„Olzianka”, którzy pokonali w fi nale jedyną drużynę spoza gminy 
– Eurogames Katowice.

Grupa A:
Leśnicy - Siła Jasnowice 1:1
Eurogames - Leśnicy - 3:1
Siła Jasnowice - Eurogames - 1:2
Grupa B:
UG Istebna - SMS Andziołówka - 6:1
UG Istebna - Olzianka - 1:3
Olzianka - Andziołówka - 4:2 
Mecz o V miejsce:  Leśnicy - Andziołówka 5:3
Mecz o III miejsce:  Siła Jasnowice - UG Istebna 4:2
Finał:  Olzianka - Eurogames -  3:1

PAWEŁ GORZOŁKA MISTRZEM POLSKI!
Podczas VII Międzynarodowego Biegu Górskiego na szczyt 

Pilska swoje kolejne trofeum wywalczył Paweł Gorzołka. 
W zawodach, które odbyły się w Korbielowie i miały status 

Mistrzostw Polski Weteranów biegacz z Jaworzynki wywalczył 
tytuł w kategorii wiekowej 65 - 69 lat.

Nowo kreowany Mistrz Polski Weteranów na trasie rozegranego w 
maju Biegu o „Puchar Olzy”.

I TURNIEJ GRONI W PIŁCE NOŻNEJ
Duże wydarzenie piłkarskie miało miejsce w niedzielę 29 lipca 

na boisku piłkarskim Pod Skocznią w Istebnej - I Turniej Groni 
- Złoty Groń, Ochodzita, Wawrzaczów Groń - czyli rywalizacja 
drużyn reprezentujących sołectwa należące do Gminy Istebna!!!

Było to wydarzenie bez precedensu nawiązujące do rozgrywa-
nych przed wielu laty turniejów „dzikich drużyn”, w których w 
przeciwieństwie do Turnieju Groni uczestniczyły drużyny z przy-
siółków z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

Jaworzynka

Drużyna KP Trójwieś.

TURNIEJ JUNIORÓW W DANII
KP Trójwieś - Terminarz rozgrywek 
Sezon 2007 / 2008 – runda jesienna

26.08.07 17.00 KP Trójwieś - Bąków

02.09.07 17.00 Pogwizdów – KP Trójwieś

09.09.07 16.00 KP Trójwieś – Dębowiec

16.09.07 16.00 Rudnik – KP Trójwieś

23.09.07 16.00 KP Trójwieś – Pierściec

30.09.07 16.00 Pruchna – KP Trójwieś

07.10.07 15.00 KP Trójwieś – Ogrodzona

14.10.07 15.00 Pogórze – KP Trójwieś

21.10.07 15.00 KP Trójwieś – Simoradz

28.10.07 11.30 Górki – KP Trójwieś

Kapitan Marek Kohut odbiera puchar za drugie miejsce drużyny.

Informacja o występach juniorów ukazała się w „Naszej Trójwsi” 
w lipcu 2007 roku na str. 17.

SPORT SPORT SPORT



Nasza Trójwieœ    17SIERPIEÑ 2007

Państwu Renacie i Eugeniuszowi Kawulok – właścicielom Piz-
zerii Werona w Istebnej Tartaku oraz wszystkim sponsorom po-
szczególnych drużyn tj. 

Istebnej – Panu Józefowi Legierskiemu z Olecek,
Jaworzynki – Pani Danucie Gazurek – Firma Mirotrans,
Jasnowice – Panu Markowi Iwankowi – Transport Drzewa,
Koniakowa – Panu Piotrowi Kohutowi – Spółdzielnia Gaz-

dowie,

a także sponsorom gastronomicznym – Panom Leszkowi i 
Zdzisławowi Legierskim – Zaklady Przetwórstwa Mięsnego w 
Istebnej, Agnieszce i Józefowi Waszut – Hurtownia Warzywna 
Istebna a także Panu Stanislawowi Łackowi – Firma WIRO.

Klub Piłkarski Trójwieś

W tej historycznej imprezie najlepsza okazała się drużyna Ja-
worzynki, która w fi nale pokonała zespół Koniakowa 3:0 zdoby-
wajac główna nagrodę - puchar ufundowany przez Pizzerię Wero-
na z Istebnej Tartaku.

W meczu o 3 miejsce Istebna wygrała z Jasnowicami 3:1.
Pary półfi nałowe zostały utworzone w wyniku losowania, 

które odbyło się podczas spotkania organizacyjnego z udziałem 
przedstawicieli wszystkich drużyn biorących udział w Turnieju. 
W meczach półfi nałowych Jaworzynka zwyciężyła Jasnowice 3:1 
a Koniaków wygrał w rzutach karnych 4:2 z Istebną. W tym ostat-
nim meczu w normalnym czasie gry padł remis 1:1.

Królem Strzelców został Andrzej Mojeścik z Istebnej (3 bram-
ki) a za najlepszego zawodnika turnieju uznano Mirosława Łacka 
z Jaworzynki.

Turniej zarówno od strony organizacyjnej jak i sportowej był 
bardzo udaną imprezą i z pewnością będzie kontynuowany w na-
stępnych latach.

Pomysłodawcą i organizatorem turnieju był Klub Piłkarski 
Trójwieś Istebna, który serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do powodzenia przedsięwzięcia, a szczególnie 

Koniaków

Istebna

Jasnowice

Ceremonia wręczenia nagród

SUPERMARATON ROWEROWY
„Pętla Beskidzka”

Dystanse 92 km, 185 km i aż 277 km mieli do pokonania 
uczestnicy szosowego maratonu rowerowego „Pętla Beskidzka” 
o Puchar Wójta Gminy Istebna, który odbył się 7 lipca (w sobotę) 
2007 r. w Istebnej i na drogach okolic Beskidu Śląskiego. Trasa 
maratonu rozgrywanego w ramach Pucharu Polski była trudna, ale 
niezwykle malownicza. Prowadziła przez Istebną-Zaolzie, Kuba-
lonkę, Wisłę, Salmopol, Szczyrk, Godziszkę, Radziechowy, Wę-
gierską Górkę, Milówkę, Ochodzitą i Jaworzynkę. 

Metę jednej pętli w przemyślany sposób umieszczono w cen-
trum Istebnej, na końcu podjazdu z Glinianego, aby fi niszujący 
zawodnicy nie uzyskiwali zbyt dużych prędkości. Ze 166 zawod-
ników startujących w sumie w 13 kategoriach wiekowych najkrót-
szy dystans (1 pętlę) wybrało 6 kobiet i 60 mężczyzn. Dystans Ma-
raton (185 km, 2 pętle) pokonało 54 zawodników, w tym 3 kobiety. 
Tylko, lub „aż” 34 mężczyzn zdecydowało się ukończyć dystans 
Supermaraton, który liczył aż 277 km i prawie 5000 m przewyż-
szeń, co jest imponującym osiągnięciem. 

KLASYFIKACJA MINI - KOBIETY    
1 103 KLIMALA KATARZYNA CZĘSTOCHOWA
2 174 RZEPECKA KATARZYNA ŚWINOUJŚCIE
3 179 ZASTAWNY KATARZYNA GARDAWICE
KLASYFIKACJA MINI - MĘŻCZYŹNI
1 154 BRODZKI ŁUKASZ BAŻANOWICE
2 146 ZABAWCZUK TOMASZ WALIDROGI
3 178 WRONA PIOTR OPOLE
KLASYFIKACJA KOBIETY - MARATON K4    
1 90 SUDOŁ IRENA SKOCZÓW
2 1 RAJCZYBA MAŁGORZATA WROCŁAW
3 91 KOSIŃSKA IRENA WROCŁAW
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KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI - MARATON M2  
1 165 SZCZECHLA GRZEGORZ USTROŃ
2 156 CIEŚLAR TOMASZ WISŁA
3 75 PATRZYKOWSKI DOMINIK KŁOBUCK
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI - MARATON M3  
1 144 NANOWSKI ROBERT OPOLE
2 136 PETERCZUK ROBERT ŚWINOUJŚCIE
3 138 BOGDAJEWICZ GRZEGORZ OSTRÓW WLKP.
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI -MARATON M4  
1 116 SŁUP WOJCIECH KATOWICE
2 115 SIKORA JERZY SKOCZÓW
3 55 LITAROWICZ ADAM DRAWSKO POMORSKIE
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI - MARATON M5  
1 100 GRELKA WŁODZIMIERZ OSTRÓW WLKP.
2 44 SZOPA STANISŁAW TRZEBNICA
3 18 ZIELIŃSKI PIOTR WŁOCŁAWEK
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI - MARATON M6  
1 133 VESELY PETR TRINEC
2 101 GRZEMPA GRZEGORZ BIELSKO-BIAŁA
3 88 FERDYN JAN USTROŃ
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI - SUPERMARATON M2  
1 73 WIDUCHOWSKI TOMASZ GDAŃSK
2 80 WOELK ADAM MIECHUCINO
3 82 JAŚNIEWICZ WOJCIECH SWARZĘDZ
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI  -SUPERMARATON M3  
1 67 MIECH ANDRZEJ SKOCZÓW
2 64 ADAMCZYK MAREK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
3 70 ROLSKI REMIGIUSZ ŚWIDNICA
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI - SUPERMARATON M4  
1 52 GRYCKIEWICZ ANDRZEJ ŁEBA
2 59 WRÓBEL MAREK TRZEBOWNISKO
3 7 CZARNOTA KRZYSZTOF SKARŻYSKO-KAMIENNA

Kupię pianino i fl et poprzeczny
033 – 855 67 47

KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI - SUPERMARATON M5  
1 29 SKIBA WALDEMAR SZCZECINEK
2 60 JAROSZONEK ANDRZEJ BARLINEK
3 16 ŁAŃCUCKI KRZYSZTOF WROCŁAW

Jedynym zawodnikiem z Istebnej, który wystartował i całkiem 
nieźle radził sobie na trasie na rowerze górskim był Marian Kawu-
lok. Uroczyste wręczenie nagród i dekoracje zwycięzców odbyły się 
dzień po zawodach, w niedzielę od godz. 8.00. Oryginalne puchary 
w formie rękodzieła – płaskorzeźby w drewnie – wykonane zostały 
przez rzeźbiarza Bolesława Michałka z Istebnej. Wręczał je i gratulo-
wał zawodnikom Jan Gazur, Przewodniczący Rady Gminy Istebna. 

Niezwykle cenne były nagrody główne przekazane szczęśliw-
com w drodze losowania: komplet profesjonalnych kół szosowych 
oraz wyczynowy rower szosowy na karbonowej ramie i najwyż-
szej klasie osprzętu Shimano Dura Ace.

W opinii zawodników „Pętla Beskidzka” była jak do tej pory 
najlepiej zorganizowaną i najciekawszą górską edycją Pucharu 
Polski. Na kilka dni przed zawodami organizatorzy borykali się z 
bardzo prozaicznym, ale kłopotliwym problemem, który spowodo-
wała deszczowa i burzowa pogoda: oznakowanie 92 km trasy zo-
stało kilkakrotnie rozmyte przed deszcz, gdyż nanoszona na asfalt 
farba akrylowa nie miała czasu dostatecznie wyschnąć. Na szczęś-
cie pogoda w noc przed startem, który nastąpił od godz. 7.15 rano 
w grupach 15-osobowych i odstępach 5 minutowych, poprawiła 
się i dokonano wtedy ostatniego, skutecznego malowania. Więcej 
informacji o zawodach, fotografi e, opinie zawodników, relacje na 
stronie www.petlabeskidzka.pl oraz www.supermaraton.org. 

Opracował: Wiesław Legierski
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Reklamy  Reklamy  Reklamy 

USŁUGI ZDUŃSKIE - MOTYKA STANISŁAW

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

Milówka - ul. Kasztanowa 3
tel. 863 77 29

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

Gabinet prywatny „SYNAPSA”
Lekarz neurolog Ewa Przywara

Przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie
w każdą sobotę od 9.00 do 11.00

Bóle i zawroty głowy, choroby kręgosłupa,
depresje, nerwice

Tel. kom. 605 179 398

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
MINI MARKET

Suzi
W JAWORZYNCE NA POLANIE

Zaprasza na zakupy !!!
Czynny codziennie od 6.00 - 21.00
w niedziele i święta od 9.00 - 21.00

Oferujemy:
- art. spożywcze, chemiczne, szkolne
- alkohole, piwo, napoje
- prasa, karty telefoniczne
- Zakłady LOTTO
- Ogródek letni (piwo Tyskie, Brackie)

MIŁA OBSŁUGA !!!

WYPRZEDA  ODZIE Y LETNIEJ 
Elegancka odzie  damska na ka d  okazj

Ubrania w ka dym rozmiarze i odzie  ci owa 

Istebna
Centrum 

obok
fotografa

Rannym słonkiem srebrną rosą
przyszło lato nóżką bosą
nazbierało jaskrów, dzwonków
podziwiało maki w słonku.
  Przechadzało się plażami
  popływało pod żaglami
  w cieniu drzew odpoczywało
  potem gwiazdy zaświecało.
Przy ognisku siadywało
harcerskich pieśni słuchało
wcześnie rano znowu wstało
ludzką pracę doglądało.
  Słońce rano zapalało
  chmurkę z deszczem posyłało
  pszczołom dało złoty miód
  i rozkoszy wszystkim w bród.
Pozłociło zboża w polu
nazbierało grzybów w boru
w strugach deszczu się kąpało
tęczą niebo opasało.
  Wędrowało bezdrożami
  sypiało pod namiotami
  na szczyty gór się wspinało
  leśnych zwierząt doglądało.
Pozwiedzało wszystkie kraje
zaglądało wszędzie prawie
gdy rozstania nadszedł czas
zostawiło złoty las.

Halina
pisane pewnego lata w Koniakowie

Lato
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT

* AKCESORIA MEBLOWE

* KUCHNIE, SZAFY I INNE

* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

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

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

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZĄD GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

PILARKI ,  KOSY,
£AÑCUCHY,  OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK -  RATY, 
SERWIS

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

40

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

620zł !!

770 900

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
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„Iwona Kohut, Aneta Białożyt, Magda Hutyra, Dariusz 

Matuszny - organizatorzy pokazu „Metamorfozy...”.

Foto: Michał Fielek, www.ox.pl

„Orientalne piękności”.

Foto: Michał Fielek, www.ox.pl

„Suknie wieczorowe na wyjątkowe okazje”.

Foto: Michał Fielek, www.ox.pl

Tłum ludzi podziwia Hiszpan-kę na wybiegu.

Kamil Kohut - zwycięzca 

konkursu na bezpłatne  pra-

wo jazdy.

„Dziewczyny z Trójwsi prezentują najnowsze suknie ślubne”. 

Foto: Michał Fielek, www.ox.pl

Zespół coutry 
„Blaf”.

Debiut zespołu „Istebna”.

Zespół 
„Awangarda”.
Foto: Michał Fie-
lek, www.ox.pl
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Zdecydowana więk-
szość dróg na trasie 
Pętli miała bardzo 
dobrą nawierzchnię.

FOT Jacek Kohut

„Patelnia” pod Kubalonką.

Na trasie z Kamesznicyprzed Ochodzitą.

Liczne zakręty i podjazdy urozmaicałytwardą walkę na trasie.

Na samotną jazdę pozwalali sobie tylko nieliczni maratończycy.

Początek zjazdu z Ochodzitej,

pozostało tylko 8 km do mety.

Zjazd z Beskidu należał do 
wyjątkowo szybkich.

SUPERMARATON ROWEROWYSUPERMARATON ROWEROWY
PĘTLA BESKIDZKAPĘTLA BESKIDZKA


