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W dniu 1 lutego 2007 roku Gmina Istebna jako pierwsza gmina 
wiejska w powiecie cieszyńskim zawarła umowę z Telekomunika-
cją Polską S.A., której przedmiotem jest usługa „9491 informacja 
miejska tp”. - szczegóły strona 3

Materiały promocyjne gminyMateriały promocyjne gminy  - patrz strona 17- patrz strona 17

XXXII
Międzynarodowy 

Bieg Narciarski
„O Istebniański

Bruclik”

- patrz str. 14-16 
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XXXII „Istebniański Bruclik”XXXII „Istebniański Bruclik”

Start do biegu na 10 km.Start do biegu na 10 km.

Honorowym gościem był Józef Łuszczek.Honorowym gościem był Józef Łuszczek.
Mistrz świata wręczał nagrody i autografy swoim następcom.Mistrz świata wręczał nagrody i autografy swoim następcom.

Na najwyższym podium Danuta LigockaNa najwyższym podium Danuta Ligocka
wspierana jak corocznie przez swój fan club.wspierana jak corocznie przez swój fan club.

Najmłodsza kategoria dziewczynek:Najmłodsza kategoria dziewczynek:
Natalia Pająk, Natalia Dudek i Karolina Teofi lowa. Natalia Pająk, Natalia Dudek i Karolina Teofi lowa. 

Triumfatorzy najstarszej kategorii:Triumfatorzy najstarszej kategorii:
Paweł Gorzołka, Stanisław Nahajowski i Jan Gorzołka.Paweł Gorzołka, Stanisław Nahajowski i Jan Gorzołka.

Zdobywca tegorocznego bruclika:Zdobywca tegorocznego bruclika:
Mariusz Hluchnik z Marklowic.Mariusz Hluchnik z Marklowic. Na mecie widać, że zawodnicy dali z siebie wszystko.Na mecie widać, że zawodnicy dali z siebie wszystko.
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Wójt Gminy informuje:
a) Nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny i od nieruchomo-

ści na rok 2007 będą do odebrania
od dnia 12 luty 2007
- Istebna - w Urzędzie Gminy pok. 110
- Jaworzynka - w Biurze Sołtysa
od dnia 13 luty 2007
- Koniaków - w Biurze Sołtysa
Termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leś-

nego upływa z dniem 15 marca 2007 r., natomiast I raty podatku od 
środków transportu z dniem 15 luty 2007 r.

* * *
b) W dniu 4 lutego 2007 r. odbyły się wybory do Rady Powiatowej 

Śląskiej Izby Rolniczej.
W wyniku wyborów gminę naszą reprezentować będzie Pani 

Anna Waszut zamieszkała w Jaworzynce-Czerchla. 

Statystyka za rok 2006 (2005)
Stan ludności na dzień 31.12.2006 (w 2005)
           pobyt stały:               pobyt czasowy:
Istebna            4899     4880  109    123
Jaworzynka        3094     3083  35     49
Koniaków          3570    3568  43      35
Ogółem  11.563  (H.531)  187  (207)
                                     2006          2005
Urodzenia  147  120
w tym:
Istebna 62  56
Jaworzynka 39  33
Koniaków 46  31
Małżeństwa zawarte przez mieszkańców gminy 106 (2005 r.-96)
10 rozwodów i 2 separacje (2005 r. 17 rozwodów i 5 separacji)
Zawarte małżeństwa na terenie gminy - ogółem zarejestrowane w 
USC 130 (2005r. -122)
Zgony                     88         (93)
w tym Istebna              33           48
Jaworzynka           26           19
Koniaków            29           26
Dowody osobiste
przyjęto wniosków o wydanie dowodów osobistych
w 2006 r. - 1880
w 2005 r. - 1238
Rejestracja
Rejestracja przedpoborowych odbyła się w Urzędzie Gminy w dniach 
13114 października 2006 r. Rejestracji podlegało 114 przedpoboro-
wych rocznika 1988.
Pobór
Pobór odbywał się w dniach 30,31 marca i 3,4 kwietnia w Cieszynie 
do którego stanęło 105 poborowych rocznika 1987.
Jubileusze
W roku 2006 jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 
15 par. 15 mieszkańców gminy liczy powyżej 90 lat, w tym 11 
kobiet. Najstarsze 2 kobiety z 1910 r. mieszkają w: Jaworzynce i 
Koniakowie.

Anna Kukuczka, kier. USC

Umowa z TP SA
W dniu 1 lutego 2007 roku Gmi-

na Istebna jako pierwsza gmina 
wiejska w powiecie cieszyńskim 
zawarła umowę z Telekomunika-

cją Polską S.A., której przedmiotem jest usługa „9491 infor-
macja miejska tp”. 

Usługa ta jest usługą ogólnopolską realizowaną przez dorad-
ców w centrach telefonicznych TP i polega na udzielaniu klien-
tom informacji o charakterze lokalnym, w szczególności z takich 
dziedzin jak: zdrowie i bezpieczeństwo; fi rmy, urzędy i instytucje; 
biznes; kultura i rozrywka; podróż.

Dzięki informacji miejskiej tp Klient może przez całą dobę 
uzyskać informacje, których potrzebuje. Ma szybki dostęp do 
stale aktualizowanej bazy numerów telefonów oraz adresów 
służb alarmowych, pogotowia, szpitali, dyżurujących aptek, ban-
ków, hoteli, pensjonatów, pubów i restauracji oraz instytucji uży-
teczności publicznej. Otrzyma także informacje o repertuarach 
kin i teatrów, wynikach gier liczbowych, kursach walut, kodach 
pocztowych oraz numerach kierunkowych międzymiastowych i 
międzynarodowych.

Osoby poszukujące pracy mogą uzyskać ciekawe oferty dzwo-
niąc pod numer informacji miejskiej tp 9491. Ponadto za pośred-
nictwem doradcy można przesłać elektroniczny formularz CV do 
wybranej agencji pracy.

Za pośrednictwem numeru 9491 można zamawiać i płacić za 
bilety do teatrów, na koncerty czy inne wydarzenia kulturalne. 
Udzielane są informacje o pracy urzędów w największych pol-
skich miastach. Doradca pomoże znaleźć najbliższy bankomat, 
hotel, aptekę, kino czy posterunek policji.

Dzwoniący na 9491 mogą także sprawdzić aktualne rozkłady 
jazdy pociągów w Polsce i Europie, dowiedzieć się o ceny biletów 
i ustalić najdogodniejszą trasę przejazdu. 

Teraz pod numerem 9491 konsultanci TP udzielają również in-
formacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Istebna 
oraz innych informacji szczególnie użytecznych dla mieszkańców 
i gości a w szczególności o:
- danych teleadresowych Urzędu, jego komórek organizacyjnych, 

wydziałów obsługi mieszkańców; 
- godzinach pracy Urzędu Gminy;
- imprezach organizowanych w Gminie Istebna

Zakres informacji dotyczących Gminy Istebna będzie stale roz-
szerzany.
Docelowo będzie można uzyskać następujące informacje:

- numery telefonów i adresy służb alarmowych i pogotowia oraz 
dyżurujących aptek i szpitali 

- kompleksowa oferta placówek turystycznych i gastronomicz-
nych takich jak hotele, pensjonaty, restauracje

- numery telefonów i adresy banków oraz lokalizacja bankoma-
tów

 - kompleksowa oferta wraz z zakresem świadczonych usług pla-
cówek medycznych

- kompleksowa oferta fi rm i instytucji związanych z motoryzacją
- numery telefonów i adresy całodobowych placówek handlowo 

- usługowych 
Informacja miejska 9491 jest dostępna całą dobę przez 7 dni 

w tygodniu i świadczona jest dla Klientów z terenu całej Pol-
ski. Minuta połączenia z numerem 9491 kosztuje 1, 05 zł (z 
VAT 1,28 zł).

Kolejne informacje dotyczące usługi w następnym numerze 
NT.

Na podstawie materiałów TP S.A.
opracował J. Kohut

POWIATOWY URZĄD PRACY
W CIESZYNIE
Informuje, że termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gmi-
ny Istebna, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i 
złożenia oświadczenia o dochodach wyznaczony został na dzień
20 luty 2007 r. - lit. A-K
21 luty 2007 r. - lit. L-Ż
w Urzędzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8.30 do 14.00.

Z - ca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, 
Urszula Kidoń
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Ulotki informacyjne PUP Cieszyn
Gminne Centrum Informacji w Istebnej otrzymało ulotki informacyjne dotyczące ak-

tualnie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie usług i instrumentów 
rynku pracy. Ulotki te mogą zainteresować: 

- osoby poszukujące pracy (ulotki dotyczące szkoleń i poradnictwa zawodowego),
- pracodawców (ulotki z informacjami na temat prac interwencyjnych oraz refundacji 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy).
Ulotki można otrzymać w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Istebnej oraz w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. J. Kohut

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

GMINNE  CENTRUM INFORMACJI 

   Z życia Rady Gminy
 W dniu 26 stycznia 2007 radni Rady Gminy Istebna wzięli udział w szkoleniu dla 

radnych przeprowadzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. 
Tematem szkolenia były kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego w za-
kresie uchwalania budżetu i dokonywania jego zmian, wykonywania budżetu, kontrola 
budżetu.

 W dniu 6 lutego 2007 roku Przewodniczący Rady Gminy Istebna Jan Gazur wziął 
udział w spotkaniu tematycznym dla władz samorządowych nt. „Stan Zdrowia 
Mieszkańców Regionu Bielskiego”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Śląskie 
Centrum Zdrowia Publicznego w Bielsku - Białej.

 7 lutego 2007 r. w Cieszynie odbyła się projekcja fi lmu „Drogi rowerowe Unii Eu-
ropejskiej - Bruksela i Walonia” powstałego z inicjatywy pani Grażyny Staniszewskiej 
- Posła do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Rucki - Przew. 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady 
Gminy Istebna oraz Wiesław Legierski - pracownik Urzędu Gminy. M. Wieczorek

Strażacy z gminy Istebna we władzach

powiatowych ZOSP RP

9 grudnia 2006r. odbył się zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Cieszynie. Podsumowano działalność w latach 2001-2006 oraz wy-
brano nowe władze. Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium i wybrano nowe 
władze. Miło nam donieść, że wiceprezesem Oddziału Powiatowego w Cieszynie został 
druh Damian Legierski, komendant Zarządu Gminnego ZOSP w Istebnej. Członkami za-
rządu zostali dh Józef Czepczor, prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Istebnej i dh Stani-
sław Legierski, naczelnik OSP w Koniakowie Centrum.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej służby dla społeczeństwa.
W naszej gminie funkcjonuje 6 jednostek OSP, w których jest 347 czynnych straża-

ków ochotników. Dwie z nich- OSP Istebna Centrum i OSP Koniaków Centrum należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego”

Renata Haratyk
Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP w Istebnej

BADANIE BYDŁA
W związku z planowanymi na mie-

siąc marzec, kwiecień badaniami bydła w 
kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki w 
miejscowości Koniaków uprzejmie proszę 
o przygotowanie paszportów bydła oraz 
poprawnie prowadzonych ksiąg rejestracji 
stada bydła.

W/w dokumentacja będzie kontrolowana 
podczas wizyty lekarza w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

„RÓWNAĆ SZANSĘ 2007
     - OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY”

Jest to program dotacyjny Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „RÓWNAĆ SZAN-
SĘ 2007- OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY” prowadzony przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży. O dofi nansowanie projektów mogą się ubiegać działające na naszym tere-
nie organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównaniu szans eduka-
cyjnych a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.
Maksymalna kwota dotacji - 20 000 zl.
Termin przesyłania wniosków - do 5 marca 2007r.
Zasady konkursu, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl

EKUMENICZNE
SPOTKANIA

I NABOŻEŃSTWA
„Nawet głuchym przywraca słuch i nie-

mym mowę” (Mk 7,37). Słowa z ewangelii 
św. Marka były hasłem tegorocznego Eku-
menicznego Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. W ramach Tygodnia odbyły się 
dwa Ekumeniczne nabożeństwa. 

Pierwsze z nich miało miejsce 18 stycz-
nia w kościele rzymsko – katolickim w Ko-
niakowie. O godzinie 17.00, pomimo bardzo 
niesprzyjającej aury zebrali się wierni z koś-
cioła katolickiego i ewangelickiego, aby ra-
zem przeżyć wspólne nabożeństwo. Liturgii 
przewodniczył proboszcz parafi i ks. Jerzy 
Kiera, zaś kazanie wygłosił proboszcz para-
fi i ewangelickiej w Istebnej ks. Alfred Sta-
niek. W oparciu o tekst z ewangelii św. Jana, 
gdzie czytamy min. o spotkaniu Pana Jezusa 
z Samarytanką przy studni, ksiądz Staniek 
zwrócił uwagę na fakt burzenia przez Jezu-
sa Chrystusa wszelkich podziałów, murów, 
które zamiast jednoczyć dzielą ludzi między 
sobą. Kaznodzieja wezwał zebranych do 
działania na rzecz pojednania, przebacze-
nia, zrozumienia w duchu chrześcijańskim. 
Jesteśmy bowiem wszyscy dziećmi Jezusa 
Chrystusa, którzy mają być dobrym świade-
ctwem naszego Pana i Zbawiciela i wspólnie 
dążyć do budowania jedności.

Pięć dni później w kościele ewangeli-
ckim mogliśmy usłyszeć piękne kazanie 
ks. proboszcza Jerzego Kiery z Koniakowa, 
który opierając się o teksty wyznaczone na 
ten dzień zwrócił szczególną uwagę na moc 
wiary w życiu z Bogiem w społeczności 
chrześcijan różnych wyznań. Ks. Kiera przy-
toczył w swoim kazaniu wymowne przykła-
dy ludzi wiary. Był to mąż Boży Gedeon, 
apostołowie, którzy pomimo prześladowań 
nie wyrzekli się swojego Pana oraz chora 
niewiasta, której wiara była tak mocna, że 
dzięki niej została uleczona przez Jezusa 
Chrystusa. W tej wierze możemy wspólnie 
budować swoja małą, lokalną Ojczyznę i na-
szą społeczności.

Oba nabożeństwa zakończyły się wspól-
ną agape. Był to również dobry czas wspo-
mnień, ale także pewnych postanowień na 
przyszłość. Oby Pan Bóg zechciał je pobło-
gosławić.                       xas
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1. Przeszło 5 kilometrów uciekał przed Policją samochodem 
osobowym marki Volkswagen Golf młody mieszkaniec Konia-
kowa, który w dniu 01 stycznia 2007 roku nie zatrzymał się na 
Jasiówce w Koniakowie do kontroli drogowej. Zajeżdżając drogę 
ścigającemu go radiowozowi udało mu się dojechać aż na Ocho-
dzitą, gdzie został zatrzymany. Należy przy tym podkreślić posta-
wę innych użytkowników drogi, którzy pomogli w zatrzymaniu 
drogowego „pirata”. Powodem ucieczki mężczyzny był stan nie-
trzeźwości, w jakim się znajdował oraz fakt, że nie posiadał prawa 
jazdy, które zostało mu wcześniej zatrzymane za jazdę pod wpły-
wem alkoholu.

2. W nocy z 02/03 stycznia 2007 roku w Koniakowie z tere-
nu jednej z posesji zniknął dachowy bagażnik samochodowy typu 
„box”, w którym znajdowały się dwie deski snowboardowi. Po-
krzywdzoną jest mieszkanka Niemiec.

3. W dniu 09 stycznia 1007 roku na Tartaku funkcjonariusze 
Policji i Straży Granicznej zatrzymali mieszkańca Istebnej poszu-
kiwanego przez Sąd Rejonowy w Opolu celem odbycia kary po-
zbawienia wolności.

4. W dniu 13 stycznia 2007 roku na Kadłubach kierujący sa-
mochodem osobowym marki Renault 19 na łuki drogi w prawo nie 
dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił 
panowanie nad kierownicą, po czym uderzył w ogrodzenie jednej 
z posesji, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Kierujący, 
którym okazał się młody koniakowianin, nie posiadał uprawnień 
do prowadzenia pojazdów, natomiast samochód zabrał bez wiedzy 
i zgody jego właściciela.

5. W dniu 14 na Stańkach w autobusie należącym do PKS w 
Cieszynie wybita została szyba.

6. W dniu 20 stycznia 2007 roku w Potoczkach miał miejsce 
wypadek drogowy. Kierujący samochodem marki Ford, mieszka-
niec Jaworzynki, zjechał na przeciwległy pas drogi i zderzył się z 
nadjeżdżającym z przeciwka samochodem Citroen X kierowanym 
przez mieszkańca Jaworzynki, który w wyniku uderzenia doznał 
obrażeń ciała.

7. W dniu 21 stycznia 2007 roku na Trzycatku zatrzymano 
mieszkańca Jaworzynki, który kierował samochodem osobowym 
marki Fiat Uno znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

8. W dniu 21 stycznia 2007 roku na Rozlewni kierujący samo-
chodem osobowym marki Volkswagen Golf potrącił mieszkankę 
Istebnej, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku podję-
tych czynności następnego dnia ustalono tożsamość kierującego, 
którym okazał się mieszkaniec Koniakowa. Został on zatrzyma-
ny. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w 
postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Należy przy 
tym podkreślić właściwą postawę młodego mieszkańca Istebnej, 
który po znalezieniu potrąconej kobiety udzielił jej pomocy.

9. W dniu 25 stycznia 2007 roku w Istebnej Centrum funk-
cjonariusze Policji i Straży Granicznej zatrzymali poszukiwanego 
przez Sąd Rejonowy w Żywcu celem odbycia karty pozbawienia 
wolności.

10. W dniu 29 stycznia 2007 roku na Andziołówce kierujący 
samochodem marki Volkswagen Transportem mieszkaniec Wisły 
zderzył się z samochodem ciężarowym marki IVECO kierowanym 
przez koniakowianina. Kierujący Transportem doznał obrażeń cia-
ła i został przewieziony do szpitala.

11. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru pragnę po-
informować Czytelników, iż Komisariat Policji w Wiśle zakończył 
dochodzenie przeciwko trzem młodym mężczyznom z Koniako-
wa, l z Istebnej, których oskarżono o to, że w 2006 roku na terenie 
gminy Istebna dokonali szeregu kradzieży i kradzieży z włama-
niem do samochodów ciężarowych, ciągników, koparek, spycha-
czy i innych maszyn, skąd zabierali w celu przywłaszczenia olej 
napędowy. Ponadto z materiałów postępowania wyłączono część 
materiałów do odrębnego prowadzenia w ramach czynności wy-
jaśniających w sprawach o wykroczenie.

APEL
W związku z bardzo silnymi opadami śniegu, Komisariat Po-

licji w Wiśle apeluje o takie parkowanie samochodów, zwłaszcza 
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, by nie utrudniało to 
odśnieżania dróg.

Ponadto zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców, 
a w szczególności Koniakowa i Jaworzynki, by podczas uczestni-
czenia w mszach parkowali swoje samochody w sposób zgodny z 
przepisami ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym”. Sytuacje, jakie 
się spotyka np. w niedzielne dopołudnia, kiedy to pojazdy zapar-
kowane byle jak, na łukach drogi, zakrętach, wzdłuż podwójnej 
ciągłej linii, nie mogą mieć miejsca. Powoduje to powstawanie za-
grożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności zaś 
w zimie, kiedy to i tak już ograniczona przez pryzmy śniegu, jezd-
nia staje się jeszcze węższa, niejednokrotnie jadące z przeciwka 
samochody nie są w stanie bezpiecznie się wyminąć. Problem ten 
jest sygnalizowany m.in. przez kierowców PKS i spółki WISPOL 
oraz znany wszystkim mieszkańcom. Jest „dyżurnym” tematem 
wszystkich Zebrań Wiejskich i stanowi niechlubną wizytówkę na-
szej miejscowości.

W tym miejscu pragnę przypomnieć, że sposoby parkowania 
opisane wyżej, są niezgodne z obowiązującymi przepisami i Po-
licja oraz inne uprawnione organy, mogą w przypadku ujawnie-
nia nieprawidłowo parkującego pojazdu zastosować grzywnę w 
drodze mandatu karnego, sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu 
Grodzkiego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach odholo-
wać nieprawidłowo parkujący pojazd na parking strzeżony, oczy-
wiście na koszt jego właściciela. Mam nadzieję, że społeczeństwo 
ze zrozumieniem przyjmie powyższe ostrzeżenia i stosowanie kar 
fi nansowych nie będzie konieczne.

KOMUNIKAT
Korzystając z uprzejmości redakcji „Naszej Trójwsi” informu-

ję, iż Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach ogłasza roz-
poczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji.

Planowane przyjęcia do służby będą miały miejsce w dniach 
02 kwietnia, 23 lipca oraz 19 listopada br.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w Inteme-
cie pod następującymi

adresami:
1. www.policja.pl.
2. www.policja.katowice.pl.
jak też w komórkach kadrowych każdej Komendy Powiato-

wej/Miejskiej Policji bądź w Wydziale Kadr KWP Katowice, 40-
038 Katowice, ul. Lompy 19 /tel. 032.200-17-38, 200-17-81/.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok

K R O N I K A  P O L I C Y J N A
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W PRZEDSZKOLU

18 stycznia 2007 w Ośrodku Ekologicznym w Istebnej od-
były się obchody Dnia Babci i Dziadka. Na zaproszenie przed-
szkolaków przybyli najstarsi przedstawiciele ich rodzin.

Na uroczystości gościła również wójt gminy pani Danuta Rabin, 
oraz sekretarz pani Teresa Łaszewska. Dzieci podczas specjalnego 
programu zaprezentowały interpretację ruchową muzyki poważnej 
przygotowanej pod okiem pani mgr Renaty Adamus. Zaproszonym 
gościom bardzo podobał się także pokaz pieśni i tańców regiona-
nych przygotowanych przez panią mgr Aleksandrę Lipowską. At-
mosfera świętowania udzieliła się wszystkim uczestnikom imprezy. 
Nie trzeba było zatem długo czekać, żeby do wspólnych zabaw do-
łączyli także solenizanci.

Dziadkowie i babcie podziwiali również wystawę prac plastycz-
nych namalowanych przez dzieci pod kierunkiem pani mgr Iwony 
Konarzewskiej.

Warto zaznaczyć; że cała impreza mogła się odbyć dzięki goś-
cinności pana Zbigniewa Vasina kierownika Ośrodka Ekologicz-
nego.

Kochani Dziadkowie, Matki i Taciki dziękujemy Wom pięknie 
za to, że nawet kiedy jesteśmy sporni Wy jesteście z nas dumni.

Dyrektor Gminnego Przedszkola
mgr Małgorzata Kaczmarczyk

Dzień Babci i Dziadka na Zaolziu
Przygotowania trwały już od dawna. Dzieci w Szkole Podsta-

wowej Nr 2 w Istebnej Zaolziu, jak co roku przygotowały nie-
spodziankę dla swoich Babć i Dziadków. 22 stycznia zaprosiły 
Babcie i Dziadków na wspólne świętowanie, które obejmowało 
następujący program.

Klasy II i III pod kierunkiem Pani mgr Iwony Legierskiej przy-
gotowały przedstawienie pt. „Śpiąca Królewna”. Dekoracja w wy-
konaniu wychowawczyni przeniosła nas w klimat iście bajkowy. 
Stroje dzieci, do której wykonania przyczynili się przede wszyst-
kim rodzice zmieniły naszych milusińskich w prawdziwych boha-
terów bajki. Przedstawienie to trwało około 40 minut i przyniosło 
wiele radości seniorom. Następnie nasi najmłodsi - klasa „O” i „l” 
- w pięknych strojach regionalnych zatańczyli, zaśpiewali i po-
winszowali swoim Babciom i Dziadkom. Trudno im było ukryć 
wzruszenie i radość widząc jak te małe istotki pięknie i odważnie 
podtrzymują tradycję tańcząc i śpiewając góralskie pieśni i tańce.

Do tańca przygrywał im Pan Jan Kaczmarzyk z Leszczyny a 
całość przygotowała Pani mgr Mirosława Haratyk, Część arty-
styczną zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem w czasie Jasełek 
przedstawionych przez uczniów klas IV, V i VI.

Realizacja pomysłu zintegrowania trzech klas kosztowała nas 
wiele wysiłku i cierpliwości. Efekt był jednak nagrodą za cały 
trud. Pierwsze jasełka były wykonane w czasie wigilijki szkolnej 
przed Bożym Narodzeniem. Po raz drugi dzieci zaprezentowały 
się przed rodzicami w czasie zebrania rodzicielskiego. Trzeci raz 
był to wstęp dla seniorów. Składały się one z dwóch części: 1. 
Stół wigilijny, przy którym poznajemy tradycję i symbole świąt 
Bożego Narodzenia. 2. Żłobek betlejemski. Święta Rodzina, Anio-
łowie, pasterze, królowie.

Połączenie tych dwóch części pozwoliło nam odkryć prawdę, 
że Bóg może narodzić się w każdym czasie, miejscu i w każdym 
sercu człowieka.

Następnie Pani dyrektor Danuta Kawulok - Szmigielska zapro-
siła wszystkich seniorów do wspólnego stołu na przepyszne ciasto, 
kawę i herbatę.

Agnieszka Kukuczka

Podziękowanie
Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla wszyst-

kich dobroczyńców, którzy przyłączyli się do naszej akcji 
pt.” I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIOKOŁAJEM”.

Dziękujemy właścicielom sklepów: Napieralski Wiesław, 
Franciszek Kawulok „FRADA”, Kamińska „REMA”, Ku-
kuczka, Teresa Pudalik, Kowalczyk za zgodę na pozostawie-
nie w ich sklepach oznakowanych koszy.

Dziękujemy Księdzu proboszczowi Jerzemu Patalon-
gowi za poinformowanie para� an o naszej akcji, także za 
udostępnienie salki.do której mogliśmy składować zebrane 
artykuły.

Dziękujemy Urzędowi gminy Istebna za pozwolenie na 
organizowanie takiej akcji, a także za pomoc w rozwożeniu 
prezentów dla najbardziej potrzebujących.

Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy zechcieli pomóc 
dzieciom i wrzucali artykuły do koszy. Dzięki Warn mogli-
śmy zrobić prezenty dla najbardziej potrzebujących.

DZIĘKUJEMY Gminne Koło PCK

INFORMACJA
O LIKWIDACJI „AZBESTU”

Gmina Istebna zgodnie z:
- Programem Usuwania Azbestu z Terenu Polski do 2032 r 

– zatwierdzonego przez Radę Ministrów  14.05.2004 r.
-  Gminnym Programem  Ochrony Środowiska Gminy Istebna 

– na lata 2004- 2015
- Gminnym Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004- 2015 

nosi się z zamiarem wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska o kredyt na usuwanie  azbestu będącego od-
padem zaliczanym do grupy odpadów niebezpiecznych.

W związku z tym apelujemy do  wszystkich właścicieli nieru-
chomości ,którzy zamierzają   w roku bieżącym usunąć eternit z 
dachów lub ścian swoich zabudowań o składanie w tym zakresię 
stosownych wniosków  w terminie do 15 marca br.

Do wniosku dołączyć należy „Ocenę stanu wyrobów azbesto-
wych zatwierdzoną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego w Cieszynie. 

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

Każdy zainteresowany, musi we własnym zakresie i na włas-
ny koszt dowieść eternit do punktu jego odbioru, gdzie zostanie 
on zważony,  a następnie również przez osobę zainteresowaną w 
sposób staranny załadowany do kontenera (mały w workach, duży 
ułożony na specjalnych paletach).

Z punktu odbioru zostanie on wywieziony  przez fi rmę wyło-
nioną przez Gminę w drodze przetargu.

Koszt wywozu eternitu i składowania go na specjalistycznym 
wysypisku wynosi około 500 zł /1 tonę.

Całość tej kwoty pokryła by Gmina  Istebna.
W chwili obecnej nie ma programu, który pozwoliłby na po-

krycie kosztów zakupu innego materiału w miejsce likwidowane-
go azbestu.

Informacje  w tym zakresie oraz niezbędne druki uzyskać moż-
na w  pokoju 204  II piętro Urzędu Gminy  w Istebnej  (Anna Bura) 
lub telefonicznie pod nr 033 8556500  wew. 46.
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XV  FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyło się po raz kolejny Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Istebnej. W akcję zaangażowało się Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniow-
ski, nauczyciele szkoły. Celem akcji było zbieranie funduszy na zakup sprzętu dla ratowania 
życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy.

Sztab przy Gimnazjum w Istebnej 
miał wyznaczone następujące zada-
nia organizacyjne: wybór kwestują-
cych, organizację dowozu i odwozu 
uczniów.

Opracowano również plakaty i 
ulotki informacyjne. Kolejnymi zada-
niami było przyjmowanie rozliczeń, 
liczenie pieniędzy oraz organizacja koncertu.

Młodzież z wielkim zaangażowaniem kwestowała całą niedzielę 14 
stycznia na terenie Trójwsi: w Istebnej, Jaworzynie i Koniakowie. Zebrała 
do puszek 5502,82 zł + 198,50 koron, 230centów i 5 euro. Podczas kwesto-
wania dyżurowali też nauczyciele, sprawując nadzór nad bezpieczeństwem 
młodzieży.

Również 
w parafi i ewangelickiej odbył się koncert, którego dochód 424,35 zł 
przekazał proboszcz Alfred Staniek na rzecz Wielkiej Orkiestry.

O godzinie 17.30 rozpoczął się w gimnazjum Koncert Wielkiej Or-
kiestry. 

Impreza została zorganizowana przy współudziale Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Istebnej, który zajął się doborem zespołów regionalnych. 
Wystąpiły kolejno zespoły: Mała Istebna, dziecięcy zespół regionalny p. 
Moniki Wałach, Wałasi oraz Istebna.

Zdolności aktorskie pokazali uczniowie gimnazjum z klasy IIa, któ-
rzy pod okiem p. Ewy Czulak przedstawili parodię „Balladyny” J. Sło-
wackiego. Na koniec publiczność bawił kabaret FiC z klasy IId , który 
pokazał kilka przezabawnych skeczy. W czasie koncertu  licytowano  
gadżety uzyskując  132,42 zł.

Podczas imprezy otwarta była kawiarenka, za którą odpowiedzialny 
był Samorząd  Szkolny oraz Spółdzielnia Uczniowska „Dziupla”.

Koncert Wielkiej Orkiestry zakończył się tradycyjnym „Światełkiem do nieba”. Za pomoc w organizacji XV Finału WOŚP kieruje-
my podziękowania  Urzędowi Gminy, pracownikom GOK w Istebnej, Policji oraz Rodzicom naszych uczniów za pieczenie ciast. 

W organizację i przebieg tej jakże pożytecznej i szlachetnej inicjatywy zaangażowali się następujący nauczyciele:  Ewa Kożdoń-
Waligóra, Grażyna Pince-Polok, Katarzyna Leżańska-Czulak, Alicja Glebowicz-Gazurek, Agnieszka Byrtus, Elżbieta Szarzec, Anna 
Legierska, Barbara Matuszny, Agnieszka Juroszek, Anna Łacek, Anna Probosz, Gizela Kubica, Aleksandra Kawulok, Elżbieta Kręże-
lok, Barbara Mojeścik.          Barbara Matuszny
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KRYTERIA PODSTAWOWE
Ścieżka pierwsza: fi zjologiczno-kliniczna
Uzależnienie fi zjologiczne
Wszystkie kryteria na tej ścieżce zaliczono do pierwszego po-

ziomu istotności diagnostycznej.
1. Zespół abstynencyjny występujący w następstwie przerwa-

nia lub zmniejszania ilości zażywanego alkoholu bez zastąpienia 
go inną substancją uśmierzającą. Należy jesnak pamiętać, że nad-
używanie innych środków uśmierzających może tworzyć podobne 
objawy abstynencyjne, które powinny być odróżniane od alkoho-
lowego zespołu abstynencyjnego, którego objawy są następujące:

- grube drżenie mięśniowe (odróżniane od drżenia wywołane-
go innymi przyczynami)

- halucynoza-omamica alkoholowa (odróżniana od halucyna-
cji występujących w schizofrenii lub w innych psychozach),

- abstynencyjne napady drgawkowe (odróżniane od padaczki i 
innych typów drgawek),

- delirium tremens - majaczenie alkoholowe (zazwyczaj wy-
stępujące pomiędzy pierwszym i trzecim dniu po odstawieniu al-
koholu i w niewielkim stopniu; obejmuje drżenie, dezorientację i 
halucynacje).

2. Tolerancja na efekty alkoholu (może być również obniżenie 
poprzednio wysokiego poziomu toleracji):

a) niewystępowanie widocznych oznak zatrucia przy obecno-
ści alkoholu we krwi na poziomie 150 mg/dl (1,5 promila),

b) konsumpcja 0,75 litra wódki (lub odpowiednia tej ilości 
alkoholu w postaci piwa lub wina) przez więcej niż jeden dzień 
przez osobę o wadze około 80 kilogramów.

3. 0kresy alkoholowych zaburzeń pamięci (odróżniane diag-
nostycznie od psychologicznych stanów zniekształceń pamięcio-
wych i od napadów psychomotorycznych). Kryterium to umiesz-
czono na drugim poziomie istotności.

Zjawiska kliniczne
Są to podstawowe choroby związane z alkoholem, których 

rozpoznanie sugeruje obecność uzależnienia. Wymaga to jednak 
stwierdzenia obecności innych - fi zjologicznych i psychologicz-
nych - objawów uzależnienia.

Na pierwszym poziomie istotności umieszczono tu alkoholo-
we zapalenie wątroby i alkoholowe zwyrodnienie mózgowe.

Na drugim poziomie znalazły się: zwyrodnienie tłuszczowe, 
marskość wątroby Laennecca, zapalenia trzustki niespowodowane 
kamicą pęcherzyka żółciowego, syndrom Wernicka-Korsakowa, 
zwyrodnienie mózgowe przy nieobecności choroby Alzheimera 
lub arteriosklerozy, alkoholowa myopatia oraz polineuropatia ob-
wodowa.

Ścieżka druga: psychologiczna
Autorzy zwracają uwagę, że wszystkie utrwalone i chroniczne 

czynniki tworzące uzależnienie psychologiczne występują w dy-
namicznych powiązaniach z intrapsychicznymi i interpersonalny-
mi skutkami picia. Alkoholizm wywiera istotny wpływ na charak-
ter i życie rodzinne. Podobnie jak inne chroniczne i nawracające 
choroby, alkoholizm powoduje uszkodzenia zawodowe, społeczne 
i biologiczne. Dlatego uszkodzenia te muszą stać się przedmiotem 
analizy i byś uwzględnione przy określaniu wzoru alkoholizmu 
specyfi cznego dla danej jednostki. Następujące wzory zachowań 
wskazują na wytworzenie się psychologicznego uzależnienia od 
alkoholu:

1) picie pomimo wyraźnych przeciwwskazań medycznych 
znanych pacjentowi(pierwszy poziom istotności),

2) picie pomimo silnych i rozpoznawalnych przeciwwskazań 
społecznych - utrata pracy z powodu upijania się, rozpad małżeń-
stwa, naruszenia prawa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeź-
wym itd.(pierwszy poziom istotności),

3) subiektywne poczucie utraty kontroli nad konsumpcją alko-
holu (drugi poziom istotności diagnostycznej).

Przedstawiona powyżej koncepcja diagnostyczna zaleca rów-
nież oddzielenie alkoholizmu wtórnego lub objawowego.

Alkohol jako substancja psychoaktywna może być okresowo 
używany do maskowania lub łagodzenia objawów psychiatrycz-
nych lub zaburzeń sytuacyjnych. Może to naśladować początkowe 
fazy alkoholizmu i być trudne do odróżnienia. Dlatego, niezależ-
nie od diagnozy alkoholizmu, wskazana jest diagnoza psychia-
tryczna, która powinna być przeprowadzona dopiero po usunięciu 
objawów abstynencyjnych.

Przedruk: Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa 2006
Integracyjna Psychoterapia Uzależnień (cdn...)

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ

KLASYCZNA KONCEPCJA ALKOHOLIZMU JAKO CHOROBY c. d....

ABC – Słownik Bio – Ekologiczny
– litera S cd.

* Sierść – to zewnętrzna warstwa skóry w postaci uwłosie-
nia wielu zwierząt. Ma znaczenie w termoregulacji ciała, chroni 
przed urazami mechanicznymi, a także przed wrogami. Ulega 
sezonowym zmianom w postaci dostosowania koloru do oto-
czenia środ.  zewn. pór roku oraz zmienia gęstość. Stałe do-
stosowanie kolorów do otoczenia jest mechanizmem ochron-
no – obronnym, który nazywamy mimikrą – np. skóra koloru 
niedźwiedzia białego a brunatnego, patyczaki.

* Sito – skrótowa nazwa tkanki przewodzącej u roślin, słu-
żącej do przewodzenia pokarmu – H2O + soli mineralnych. U 
roślin okrytonasiennych komórki sitowe tworzą rurki sitowe w 

postaci wydłużonej mające ściany poprzeczne zgrubiałe z licz-
nymi otworkami (jak sito). Komórki sitowe i naczyniowe wy-
stępują obok siebie tworząc tkankę sitowo – naczyniową, przy 
czym u roślin wyróżniamy 2 rodzaje tkanki przewodzącej: sito 
= łyko, które przewodzi asymilanty,  czyli substancje odżywcze 
(↓) oraz wiązkę naczyniową = drewno – przewodzącą H2O i 
sole mineralne ( z korzenia do góry ↑).

* Skrzele – parzysty narząd oddechowy ryb i wielu zwie-
rząt wodnych np. skorupiaki, mięczaki, płazy (kijanki). Skrze-
le składają się z łuków skrzelowych mocno unaczynionych 
mających zdolność pobierania O2 rozpuszczonego w H2O. U 
ryb są one w pełnym ruchu po obu stronach głowy – przepłu-
kiwane stale wodą.

Na podstawie literatury popularno – naukowej opracowała 
„Macierzonka”
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Ocalmy od zapomnienia
Helena Kamieniarz –wspomnienie pośmiertne 
16 stycznia o godz. 10.30 w koniakowskim kościele p.w. Św. Bartłomieja odbyła się 

msza św. za duszę śp. Heleny Kamieniarz. Po mszy, którą odprawił Proboszcz Parafi i ks. 
Kanonik Jerzy Kiera mieszkańcy, znajomi, goście odprowadzili na miejsce wiecznego 
spoczynku  koniakowską mistrzynię szydełka, Prezesa Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych Oddziału Bielskiego. Była jedną z wielu, można by rzecz z setek koniakowskich 
kobiet, które rodzą się z szydełkiem  /heknadlą/ i prawdę powiedziawszy z nią umiera-
ją. Najczęściej do ostatniej chwili szydełko dla nich to priorytet. Tak było też z Heleną 
Kamieniarz. Urodziła się 6 kwietnia 1931 r. w wielodzietnej   ubogiej rodzinie Jadwigi 
i Ludwika Kubaszczyk w Koniakowie. Jej ojciec Ludwik Kubaszczyk należał do naj-
znakomitszych ludowych prymitywistów w dziedzinie ludowej rzeźby. Jego zdolności 
przetwarzania własnej interesującej wizji świata w lipowy kształt rzeźby, czy płaskorzeź-
by można mu tylko pozazdrościć. Taka również była i j0ego córka Helena uzdolniona 
koronkarka. Tu w Koniakowie skończyła Szkołę Podstawową. Przez wiele lat prowadziła 
czynne gospodarstwo rolne. Miała czworo swoich dzieci, w tym uzdolnionego rzeźbiarza 
Ryszarda Kubaszczyka, którego przyszło jej jeszcze za swojego życia pochować. 

  Helena Kamieniarz od początku swojej drogi ludowej twórczyni otrzymuje wiele 
nagród. Już 20 maja 1952 roku  na Światowym Kongresie Pokoju otrzymała  specjalne 
wyróżnienie w konkursie na współczesne i siatkowe koronki. Następnie 28 maja 1971  
roku otrzymuje nagrodę od ówczesnego Wydziału Kultury za całokształt twórczości 
ważnej i znaczącej. Prace jej wyróżniają się pomysłową kompozycją, bogactwem motywów zdobniczych i estetyka wykonania. Są po 
prostu misterne. Następnie otrzymuje wiele dyplomów i nagród  na Ogólnopolskim  Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku.  
Tu 20 czerwca 1976 roku otrzymuje nagrodę za pomysł regionalnej pamiątki wykonanej na heknadli.  Już w roku 1983 zostaje zauwa-

żona przez ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki ,który wręcza jej jedna z 
pierwszych nagród tego resortu. Podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w 
Wiśłe  Dziennik Zachodni uznaje Helne Kamieniarz twórczynia roku 1983  
i przyznaje jej swój Dyplom Honorowy. Największa praca ale i jej uznanie 
nastąpiło dopiero wtedy kiedy została wybrana Prezesem bielskiego od-
działu Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Funkcję tę pełniła do śmierci. 
Funkcja ta  wyznaczała bardzo szerokie pole działania  dla Prezesa, a więc: 
organizowanie wystaw, wyjazdy na kiermasze,  jarmarki, uczestniczenie  w 
sesjach na temat ludowej twórczości, wywiady dla radia i telewizji.  Spro-
stała temu zadaniu. Zawsze w pięknym góralskim kabotku, kyrpcach i z 
heknadlą w ręce prezentowała godnie i dumnie wartości tej pięknej dzie-
dziny twórczości ludowej i swojej rodzimej ziemi. To jej utalentowane 
ręce potrafi ły wykonać koszyczki, strupki, krzywe listki do koła, gąsiorki, 
pompki, wyciągane, wisienki, winogrona, kralki, żabi oczka  i wiele innych 
pięknych motywów. Oto cały ich szereg ,który tworzy ojcowski dom. Ten 
dom, który tu na koniakowskiej ziemi żyje od stu lat  i parę dni dłużej. /No-

tabene warto nadmienić - Ten rodzaj koronki – zwanej  koniakowską nie istnieje 200 lat !!!!/
To ona potrafi ła wyraźnie publicznie nazywać koronkę, koronką, a stringi, stringami. Bo przecież tak być powinno - każda rzecz ma 

swoją nazwę na świecie. Wiele razy odwiedzałam dom Heleny Kamieniarz. Wiele razy różniłyśmy się zdaniami. To przecież normalne. 
Ale zawsze podziwiałam ją za pracowitość, dobre serce i drzwi, które tam otwarte były dla każdego. Zawsze z heknadlą. Heklowała 
świat dla córki Beaty, potem syna , potem wnuczki, potem znajomych, a potem dla wielu bezimiennych, którym wypadało ofi arować 
koronkę. Wypadało, ale nikt nie zapytał za ile, jak wiele czasu trzeba było przecież poświęcić, aby ją uheklować. Szydełkując ojcowski 
dom, potrafi ła się nim dzielić. 

Potrafi ła również dzielić się swoimi talentami, nie licząc czasu, prowadziła cały szereg prac nad projektami dużymi, niecodzienny-
mi jak np. dwu metrowa koronka dla papieża Jana Pawła II. 

Patrząc z boku już dziś kiedy nie ma jej wśród nas jeszcze żywych myślę, że warto byłoby zadbać o jej dom, który powinien zostać 
domem - pamiątką, domem - muzeum, żywym dorobkiem utalentowanych dłoni Helenki, na których widać warkocz żył upleciony z 
pracy heknadlą.

Ale na przykładzie Heleny Kamieniarz rodzi się jeszcze jedna refl eksja, oto otrzymała tak wiele nagród, i wyróżnień  zawsze od 
instytucji czy stowarzyszeń spoza własnej gminy. Nigdy  nie została uhonorowana  na terenie swojej gminy, dla której całe swoje ży-
cie pracowała, a swoim dorobkiem pięknie ją popularyzowała. Liczyła w cichości serca na Cieszyniankę. Widocznie tak być musi, że 
wartość człowieka dostrzegają obcy,  a nigdy  swoi. 

Pani Helenie w imieniu Muzeum Beskidzkiego w Wiśle i w swoim własnym dziękuję za wzbogacenie muzealnych  zbiorów o 
najpiękniejsze wzory i motywy koniakowskiej koronki, dziękuję za otwarte serce, którego wiele razy doświadczyłam. Dziękuję jako 
etnograf za tak twórcze rozwijanie jednej z niepowtarzalnych dziedzin góralskiej tradycji i trwałe budowanie ojcowskiego domu z ko-
ronki  heklowanej  drobnymi spracowanymi rękami, owiniętymi warkoczem żył, w której na wieki będą żyły wymyślone przez Panią  
koluszka, strupki, sowy, koszyczki, żabi oczka......... Małgorzata Kiereś
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CHRZEŚCIJAŃSKI KONCERT
NOWOROCZNY

W druga niedzielę No-
wego Roku w Kościele 
Ewangelickim miało miej-
sce noworoczne kolędowa-
nie. Wykonawcami znanych 
i mniej znanych kolęd byli: 
chórek dziecięcy dlaNiego 
oraz zespół Shalom. Oprócz 
wspólnego śpiewania licznie 
zebrani słuchacze mogli zobaczyć sztukę teatralną pod wymow-
nym tytułem: Boże Narodzenie 2000 lat później,  przygotowaną 
przez grupę teatralną Post scriptum. Sztuka została napisana przez 
tegoroczną maturzystkę Sylwię Śliwka z Koniakowa. 

Sztuka zawiera 5 aktów, które przedstawiają Marię i Józefa szu-
kających schronienia. Pukają 
do drzwi współczesnych do-
mów. Niestety tylko jedna ro-
dzina współczuje wędrowcom 
i przyjmuje ich pod swój dach. 
Pointą sztuki było pytanie, któ-
re brzmiało: do ilu ludzkich 
serc ma wstęp narodzony w 
Betlejem Zbawiciel świata Je-
zus Chrystus? Może warto so-
bie na to pytanie odpowiedzieć.

Niedawno powstały para-
fi alny chórek dziecięcy dlaNie-
go zaprezentował kilka znanych 
kolęd, które były śpiewane ra-
zem ze słuchaczami.

Na zakończenie koncertu 

wystąpił zespół Shalom. Zespół zaśpiewał kilka tradycyjnych ko-
lęd i kilka utworów mniej znanych nawiązujących do życia czło-
wieka z Bogiem.

Przy wyjściu z kościoła wszyscy zebrani złożyli ofi arę, która 
przeznaczono na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która grała w na-
szym Gimnazjum. Ofi ara wyniosła ponad 400 złotych.

Po koncercie słuchacze i wykonawcy, zebrali się w salce pa-
rafi alnej przy herbacie i wymieniali się swoimi wrażeniami. Oby 
więcej takich spotkań i koncertów.         xas

„NIEUCHRONNOŚĆ”
– spotkanie z autorką

„Nieuchronność” jest kolejna po-
zycją książkową napisaną przez Alek-
sandrę Błahut – Kowalczyk. Autorka 
urodzona w Cieszynie jest absolwentką 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie i diakonem Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego 
w Polsce.

Nieuchronność jest już trzecia książką, 
którą Autorka oddaje do rąk czytelników (dwie 
wcześniejsze to: Otulić się Tobą, Panie (2004) 
i Do domu (2005). 

Jest ona zbiorem rozważań biblijnych, któ-
re próbują zwrócić naszą uwagę na przemija-
nie w kontekście relacji do osób bliskich i da-
lekich, przypadkowo spotkanych i tych, które 
są wprzęgnięte w historie Starego i Nowego 
Testamentu.

Autorka Aleksandra Błahut – Kowalczyk gościła w niedzielę 21 
stycznia w Istebnej, gdzie miała autorskie spotkanie z kobietami z 
Parafi i ewangelickiej w ra-
mach działającego przy parafi i 
Koła Pań.

Podczas spotkania Autorka 
opowiadała o genezie swo-
ich książek i poszczególnych 
rozdziałów a także czytała ich 
fragmenty.

Niecodzienne przeżycia, 
wydarzenia i sytuacje, które stały się inspiracja do napisania minia-
tur, wzbudziły żywe zainteresowanie słuchaczek.

Wierzymy, że „Nieuchronność” nie 
jest ostatnia książką popełnioną przez 
Autorkę. Istnieje bowiem paląca potrze-
ba zanurzenia się w rozmyślaniach nad 
własnym życiem, postępowaniem, nad 
własna teraźniejszością i przyszłością. 
Miniatury Aleksandry Błahut-Kowal-
czyk znacznie ułatwiają tę możliwość i 
zachęcają do głębokich refl eksji i prze-
myśleń nad własnym życiem.        xas

TARGI TURYSTYCZNE „REGIONTOUR”
W BRNIE

W dniach 11-14 stycznia 2007r. partnerzy Euroregionu Śląsk 
Cieszyński- Tesinske Slezsko zainaugurowali kolejny rok promo-
cji targowo- wystawienniczej oferty turystycznej regionu.

Pierwszą imprezą były Międzynarodowe Targi Turystyczne 
„Regiontour 2007” w Brnie.

Euroregion zaprezentował transgraniczną ofertę turystyczną, 
szczególną uwagę zwracając na walory Beskidu Śląskiego promu-
jąc je w ramach obszaru marketingowego tzw. Beskidów Cieszyń-
skich oraz trans graniczne produkty turystyczne całego obszaru 
objętego współpracą w ramach Euroregionu.

Również nasza gmina wzięła udział w targach, aby wspólnie z 
Euroregionem promować nasz obszar między innymi wśród połu-
dniowych sąsiadów.

W planie na rok 2007 sąjeszcze prezentacje w Ostrawie oraz 
Poznaniu, Warszawie i Katowicach.

Janusz Waszut
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„Czytanie otwiera dostęp
do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy”
Wielu dzieciom doświadczenie z książką kojarzy się z przymu-

sem, przykrością lub nudą. Uczymy dzieci czytać, ale nie dba-
my o to by lubiły czytać, nie dokładamy starań, aby było to ich 
potrzebą. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika 
na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności, co-

14 LUTY - DZIEŃ ŚWIĘTEGO14 LUTY - DZIEŃ ŚWIĘTEGO
WALENTEGOWALENTEGO

Św. Walenty był biskupem Terenii miasta leżącego niedaleko 
Rzymu. Legenda przybliżająca postać biskupa Walentego, opowia-
da o cudzie, jakiego dokonał w czasach prze-
śladowań. Uzdrowił nie- widomą dziewczynkę, 
córkę jednego ze sług ce- sarskich. W następstwie 
tego cudu rodzina sługi przyjęła chrzest i prze-
stąpiła na wiarę katoli- cką. Panujący wówczas 
Cesarz Klaudiusz II ka- zał ściąć Św. Walentego, 
wydarzenie to miało miejsce ok. 269 roku. W miejscu męczeńskiej 
śmierci biskupa Papież Juliusz I zbudował bazylikę.

Św. Walenty to patron przede wszystkim chorych na epilep-
sję i choroby systemu nerwowego. W kręgu kultury anglosaskiej 
czczony jest jako patron zakochanych. Tzw. walentynki i związa-
ny z tym świętem zwyczaj przesyłania osobom ukochanym liści-
ków, prezentów i kartek z serduszkami wywodzi się od pogańskie-
go obyczaju, kiedy to chłopcy pisali imiona swoich ukochanych 
dziewcząt w dniu bogini Februata Juno.

„Walentynki” w Polsce obchodzone są od niedawna. W Euro-
pie tradycja tego święta sięga XV wieku. Najhuczniej obchodzone 
są w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ludzie starsi i 
młodsi wysyłają do siebie kartki popularnie zwane „walentynka-
mi”. Mają one kształt serca, są anonimowe, stanowią fantastyczną 
formę wyrażania uczuć dla osób nieśmiałych.

Niestety święto to ma też swoich ostrych przeciwników. 
Wielu zarzuca mu komercjalizm to, że większa część gadgetów 
świątecznych jest importowana do Polski, przez co wypiera się 
stare rodzime tradycje, nieposiadające równie bogatego zaplecza 
marketingowego. Przeciwnicy Walentynek zwracają też uwagę na 
geografi czną niewłaściwość kalendarzowej lokalizacji “święta” w 
środku zimy, co jest dowodem ślepego przeniesienia “święta” z 
zachodniej kultury masowej.

„Walentynki to nowe dla nas święto, ale bardzo miłe, bo o mi-
łość warto zabiegać, nie tylko 14 lutego. Dzień ten nam właśnie o 
tym przypomina. Wiążą się z nim różne imprezy, konkursy, quizy.

Biblioteka Publiczna w Trójwsi również postanowiła zorga-
nizować konkurs. Skierowany jest on głównie do uczniów szkół 
w naszej wsi. Zarówno podstawowych, gimnazjum i średnich. 
Opracowany jest on w ten sposób, że w zależności od placówki 
szkolnej przyjmuje różne formy. Uczniowie będą mogli się wyka-
zać pomysłowością, zdolnościami plastycznymi, poetyckimi oraz 
znajomością literatury. Najwybitniejsze prace zostaną nagrodzone, 
zaś nagrodzone utwory liryczne opublikowane na łamach kolejne-
go numeru “Naszej Trójwsi”. ZAPRASZAMY.

Opracowała Joanna Kohut

Dzieciom czytają: ks. kan. Jerzy Kiera,

dyrektor SP 1 Danuta Legierska,

oraz wicedyrektor Iwona Ligocka.

dziennie przez ok. 20 minut! Czytanie dziecku od najmłodszych 
lat rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie 
i innych. 

Wychodząc naprzeciw Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”, promującej głośne czytanie, raz w miesiącu w fi lii Bi-
blioteki Publicznej w Koniakowie organizowane są spotkania, w 
czasie których zaproszeni goście czytają dzieciom ze szkoły pod-
stawowej bajki i historie ze swojego dzieciństwa. Przedsięwzięcie 
to cieszy się zainteresowaniem dzieci i życzliwością dorosłych. 

Do tej pory czytali: dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Danuta 
Legierska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pani Iwona Ligo-
cka, ksiądz proboszcz Jerzy Kiera, starszy aspirant Leszek Bujok. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy aktywnie włączyli 
się w naszą akcję również wychowawczyniom Pani Agacie Polok 
i Pani Katarzynie Legierskiej. E. M.
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SPOTKANIA OPŁATKOWE
DLA SENIORÓW W ISTEBNEJ,
JAWORZYNCE I KONIAKOWIE
Z okazji Dnia Babci i Dziadka już od kilku lat Gminny Ośro-

dek Kultury-Biblioteka Publiczna w Istebnej wraz z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej w Istebnej i Oddziałami

Przedszkolnymi klas „O” przy Szkołach Podstawowych or-
ganizuje Spotkania Opłatkowe dla Seniorów.

Frekwencja tego roku była zaskakująca!!! W dniach 22-23-
24 stycznia w remizach strażackich w Jaworzynce, Koniakowie 
i Istebnej zgromadziły się tłumy seniorów - babć, dziadków, ma-
tek i tacików. Obecni byli także rodzice dzieci z „zerówek” oraz 
pani wójt Danuta Rabin, sołtysi wsi i radni gminy Istebna. Pro-
gramy artystyczne przygotowały dzieci z klas „O” oraz Gminny 
Ośrodek Kultury- Biblioteka Publiczna.

Miło nam bardzo, że Spotkania Opłatkowe cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem nie tylko wśród babć i dziadków, 
ale również wśród seniorów, którzy nie mająjuż wnuków w wie-
ku szkolnym. Imprezy te stwarzają również możliwość spotka-
nia się przy wspólnym stole w miłej atmosferze oraz przy dobrej 
zabawie i smacznym poczęstunku.

Dziękujemy serdecznie: gospodarzom sal OSP w Istebnej, 
Jaworzynce i Koniakowie za bezpłatne udostępnienie remiz 
strażackich; piekarniom „Propiek” i „Frada” z Istebnej, piekar-
ni Kawuloków z Koniakowa za darmowe upieczenie pączków; 
panu Eugeniuszowi Dragonowi za udostępnienie sprzętu nagłaś-
niającego. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy byli obec-
ni na tegorocznych spotkaniach.

Zapraszamy wszystkich na następny rok!!!
Katarzyna Rucka-Ryś

Połaźnicy z Jaworzynki

Pastuszkowie z Istebnej

GODY ŻYWIECKIE 2007
W dniach 19-20 stycznia w Miejskim Domu Kultury w 

Żywcu miał miejsce Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzę-
dowych Żywieckie Gody.

Jest to prezentacja grup i zespołów, które kultywują ludowe ob-
rzędy i tradycje związane z okresem od początku grudnia poprzez 
Święta Bożego Narodzenia, zwyczaje Nowego Roku do końca Mię-
sopustu, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywie-
ckie Gody należy do najbardziej widowiskowych a zarazem niezwy-
kle ważnych imprez folklorystycznych województwa śląskiego.

W tegorocznych „Godach Żywieckich” udział wzięły 3 zespo-
ły z Trójwsi - „Mali Istebniocy” z Istebnej, „Mali Zgrapianie” i 
Zgrapianie z Jaworzynki. „Mali Istebniocy” zaprezentowali zwy-
czaj „Chodzenia po Pastuszkach”, „Mali Zgrapianie” inscenizację 
„Idymy na połazy”, a „Zgrapianie” również inscenizację „Wilija”. 
Zespoły zdobyły wysokie miejsca - „Mali Istebniocy” - I miejsce, 
„Mali Zagrapianie” i „Zgrapianie” - II miejsce.

Katarzyna Rucka-Ryś

Panu Mieczysławowi Kamieniarzowi
i Jego Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci Żony

śp. Heleny Kamieniarz

składają
Wójt Gminy, Rada Gminy i Gminny Ośrodek Kultury
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SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

ISTEBNIAŃSKA HALOWA
LIGA PIŁKI NOŻNEJ
VII kolejka - 04.01.2007 
Kubalonka Sanatorium - UG Istebna - 5:10 
Vistula Flyers - KP Trójwieś Seniorzy - 6:1 
Gimnazjum Istebna - KP Trójwieś Juniorzy - 4:4 
Beskidek - Siła Jasnowice - 3:7 
VIII kolejka - 07.01.2007 
KP Trójwieś Juniorzy - Siła Jasnowice - 4:7 
KP Trójwieś Seniorzy - Gimnazjum Istebna - 10:6
UG Istebna - Vistula Flyers - 1:6
Beskidek - Kubalonka Sanatorium - 7:3 
IX kolejka - 11.01.2007  
Gimnazjum Istebna - UG Istebna - 4:5
Siła Jasnowice - Kubalonka Sanatorium - 8:4
Vistula Flyers - Beskidek - 3:7
KP Trójwieś Juniorzy - KP Trójwieś Seniorzy - 7:4 
X kolejka - 21.01.2007 
UG Istebna - KP Trójwieś Juniorzy - 6:2
KP Trójwieś Seniorzy - Siła Jasnowice - 2:2
Beskidek - Gimnazjum Istebna - 10:4
Kubalonka Sanatorium - Vistula Flyers - 2:13 
XI kolejka - 28.01.2007 
Gimnazjum Istebna - Kubalonka Sanatorium - 7:3
KP Trójwieś Seniorzy - UG Istebna - 7:3
KP Trójwieś Juniorzy - Beskidek - 1:2
Siła Jasnowice - Vistula Flyers - 4:7
XII kolejka - 01.02.2007 
Beskidek - KP Trójwieś Seniorzy - 8:3 
UG Istebna - Siła Jasnowice - 3:2
Kubalonka Sanatorium - KP Trójwieś Juniorzy - 2:5
Vistula Flyers - Gimnazjum Istebna - 9:5

Pozostałe wyniki, tabela i komentarz w następnym numerze 
NT oraz na stronie internetowej WWW.ug.istebna.pl. J. Kohut

 GORĄCE DNI BIEGACZY
NARCIARSKICH
Bardzo aktywnie spędzali ostatnie dni stycznia i początek lu-

tego nasi biegacze narciarscy. Zima wreszcie przyszła i zawody 
gonią zawody.

Po udanym starcie w Mistrzostwach Karkonoszy zawodni-
cy reprezentujący nasze kluby narciarskie wystąpili w dniach 31 
stycznia - 1 lutego w Ustaniowej Górnej, gdzie rozegrano Otwar-
te Mistrzostwa Podkarpacia w Biegach Narciarskich o „Puchar 
Bieszczadów”, które były zarazem eliminacjami do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. Kolejne zwycięstwa zanotował na 
swoim koncie Patrycjusz Polok, który dwukrotnie triumfował w 
swojej kategorii. Trzecie zwycięstwo dla naszych barw odniosła w 
tych zawodach Katarzyna Kawulok, która w następnym dniu zaję-
ła drugie miejsce. Dwukrotnie na drugim stopniu podium podczas 
tej imprezy stanęli także Dominika Hulawy, Katarzyna Kubalok 
oraz Mateusz Ligocki. Dwa razy w pierwszej trójce na mecie mel-
dował się także Krzysztof Kukuczka (drugi w stylu dowolnym i 
trzeci klasykiem). 

Kolejnymi zawodami, w których wystartowali i odnieśli suk-
cesy nasi biegacze były biegi o „Puchar Roztocza” w Tomaszowie 
Lubelski rozegrane w dniach 3 i 4 lutego. Rywalizowano w sprin-
tach oraz techniką klasyczną. Wprawdzie tym razem naszych za-
wodników zabrakło na najwyższym podium, ale mimo to dorobek 

CZWARTE MIEJSCE
SAMORZĄDOWCÓW
Na czwartym miejscu zakończyła swój udział 

w X Turnieju Halowej Piłki Nożnej Pracowników 
Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej reprezentacja 
naszej Gminy. Nie udało się zatem obronić ubiegłorocznego pierw-
szeństwa, jednak zajęte miejsce potwierdza naszą przynależność do 
ścisłej czołówki gmin w powiecie w halowej piłce nożnej.

Rozegrana w sobotę 3 lutego w Brennej impreza zgromadziła na 
starcie 13 reprezentacji. 

W rozgrywkach grupowych nasi zawodnicy pokonali wyso-
ko Jaworze i Strumień oraz przegrali z gospodarzami turnieju. W 
ćwierćfi nale doszło do nietypowej sytuacji, gdyż nasi przeciwnicy 
(Wisła) nie wyszli na parkiet z powodu zdekompletowania składu. 
W związku z tym do meczu półfi nałowego nasza drużyna przystą-
piła po dwugodzinnym oczekiwaniu co niewątpliwie miało nieko-
rzystny wpływ na grę. Mimo to w meczu z Chybiem to nasi piłkarze 
posiadali przewagę. Cóż z tego, skoro mecz zakończył się remisem 
a rzuty karne skuteczniej wykonywali nasi przeciwnicy. Rzuty kar-
ne stają się powoli zmorą naszej reprezentacji - warto przypomnieć, 
że dwa lata temu rzutami karnymi przegraliśmy mecz fi nałowy...

Harmonogram turnieju sprawił, że do meczu o trzecie miejsce 
nasza ekipa musiała przystąpić tuż po rozegraniu półfi nału podczas 
gdy nasi przeciwnicy - drużyna gospodarzy w tym czasie odpoczy-
wała. Zmęczenie dało o sobie znać i nasi zawodnicy nie byli już w 
stanie nawiązać walki z Brenną.

Rozgrywany w przyjacielskiej atmosferze turniej zakończył się 
zwycięstwem Gminy Skoczów. 

Skład naszej reprezentacji: Bolesław Bury, Wojciech Czulak, 
Eugeniusz Gorzołka, Mirosław Kawulok, Jacek Kohut, Janusz Wa-
szut (kapitan), Tadeusz Witos, Michał Zowada.

Wyniki naszej drużyny: 
Mecze grupowe:
Istebna - Brenna  0:1
Istebna - Strumień   7:0
Istebna - Jaworze   6:0 
Ćwierćfi nał:
Istebna - Wisła   5:0  walkower 
Półfi nał:
Istebna - Chybie   3:3  rzuty karne 1:2 
O 3 miejsce:
Istebna - Brenna   1:6 
Finał:
Skoczów - Chybie   3:1

J. Kohut

medalowy był bardzo pokaźny. Dwukrotnie drugi był Patrycjusz 
Polok oraz ... trener biegaczy Henryk Gazurek startujący jako 
senior - amator. Również Dominika Hulawy stanęła na podium 
dwa razy - była druga i trzecia. Pozostali nasi medaliści zajmowali 
drugie - Mateusz Ligocki - bądź też trzecie miejsce w imprezie 
- Katarzyna Kawulok i Krzysztof Kukuczka.

Warto przypomnieć, że nasi biegacze reprezentują barwy UKS 
Gimnazjum Istebna - D. Hulawy, K. Kawulok, K. Kukuczka, M. 
Ligocki, P. Polok oraz MKS Istebna - K. Kubalok. 

Dobrze zaprezentowali się biegacze z Jaworzynki, którzy sta-
nęli na starcie XV Międzynarodowego (XXXIX Ogólnopolskiego) 
Narciarskiego Rajdu Chłopskiego rozegranego w Rajczy. W klasy-
fi kacji generalnej drugie miejsce zajął Jan Łacek a Piotr Michałek 
stanął na trzecim stopniu podium. Obaj wymienieni zawodnicy jak 
również niezawodny Paweł Gorzołka wygrali podczas tych zawo-
dów swoje kategorie wiekowe. J. Kohut
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XXXII Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik” przeszedł do historii. Rozegrane w niedzielę 
28.01.2007 na bardzo dobrze przygotowanych trasach biegowych Centralnego Ośrodka Sportu w Istebnej Kubalonce 
zawody były bardzo udane i stanowiły dobrą promocję biegania na nartach. Wyjątkowo tej zimy pogoda dopisała, jesz-
cze tydzień wcześniej nikt nie miał nadzieli na zorganizowanie imprezy w terminie.

W tegorocznej edycji wzięło udział 165 zawodników, liczba ta jest wprawdzie mniejsza niż w poprzednich latach/ ale powodem 
tego nie było zmniejszone zainteresowanie „Bruclikiem”, lecz fakt startu w młodzieżowych imprezach biegowych wielu potencjalnych 
uczestników walczących o punkty rankingowe w innych częściach kraju. Na„wszystkich uczestników po zakończeniu biegu czekała 
herbata i gorący posiłek/ oraz bilet przygotowany przez organizatorów.

Komitet Organizacyjny imprezy dziękuje sponsorom. Centralnemu Ośrodkowi Sportu w Szczyrku oraz ich pracownikom na Kuba-
lonce, sędziom zawodów, pracownikom Urzędu Gminy obsługującym Biuro Zawodów, obsłudze medycznej zawodów, przedstawicielom 
mediów, konferansjerowi oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

XXXII Międzynarodowy Bieg Narciarski
„O ISTEBNIANSKI BRUCLIK”

Konkurencje dzieci i młodzieży są realizowane w ramach
projektu wspólnego gminy Istebna (Polska) i Sdruzeni obci

Jablunkovska (Czechy) „Promocja sportu i turystyki wśród dzieci
i młodzieży polsko-czeskiego pogranicza - Dzieci na Trójstyku”

objętego dofi nansowaniem Unii Europejskiej w ramach
Programu INTERREG IIIA Czechy - Polska Fundusz

Mikroprojektów - Euroregion Śląsk Cieszyński.

Lista sponsorów XXXII Międzynarodowegio Biegu Narciar-
skiego „O Istebniański Bruclik” 28.01.2007 r.
- Urząd Gminy w Istebnej
- Firma „SPIN” z Milówki
- Firma „LYS FUSION” z Istebnej
- Firma „WIRO” Stanisław Łacek z Jaworzynki
- Karczma „Ochodzita” Pani Grażyna Polak
- Firma „SOLLUX” Pan Jan Łacek z Istebnej
- „ORIS” Będzin - DW „MARIA” z Istebnej
- Sklep „Prezenty i Dekoracje” w Istebnej Centrum
- Budowa Obiektów Drogowych Pan Józef Noga
- Usługi Geodezyjne Adam Pilch z Wisły
- Firma „JUR-GAST” z Wisły
- Związek Zawodowy Górników w Polsce (Rybnik)
- Firma „MIRO-TRANS” Pan Mirosław Gazurek z Jaworzynki
- Firma F. Legierski - Istebna 1150
- Tartak Kawulok - Zawada Istebna Bucznik

- Market „REMA” Istebna - Tartak
- Pensjonat „U Zawadów” z Koniakowa
- Firma „MOKATE” z Ustronia.
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Kategoria: Chłopcy - Klasa I-II Dystans: 500 m
Klasy� kacja Ogólna

Kategoria: Chłopcy - Klasa III-IV Dystans: 1000 m
Klasy� kacja Ogólna

Kategoria: Chłopcy - Klasa V-VI Dystans: 2500 m
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Dziewczyny - Klasa I-III Dystans: 500 m
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Dziewczyny - Klasa III-IV Dystans: 1000 m
Klasy� kacja Ogólna

Kategoria: Dziewczyny - Klasa V-VI Dystans: 2500 m
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Chłopcy - Gimnazjum Dystans: 3 km

Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Dziewczyny - Gimnazjum Dystans: 3 km
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Kobiety 17-19 lat Dystans: 5km
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Kobiety 20-34 lat Dystans: 5km
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Kobiety 35 lat i powyżej Dystans: 5km
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Mężczyźni 17-19 lat Dystans: 15 km
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Mężczyźni 20-29 lat Dystans: 15 km
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Mężczyźni 30-39 lat Dystans: 15 km
Klasy� kacja Ogólna
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Kategoria: Mężczyźni 60 lat i powyżej Dystans: 10 km
Klasy� kacja Ogólna

DOBRY WYSTĘP BIEGACZY
W JAKUSZYCACH
Dziewięć razy stawali na podium biegacze naszych klubów 

narciarskich podczas rozgrywanych w dniach 27 i 28 stycznia 
w Jakuszycach Mistrzostw Karkonoszy. Zawody te będące 
zarazem VII Memoriałem Jana Mądrego są równocześnie eliminacja-
mi do Zimowej OOM 2007 w biegach narciarskich. W pierwszym dniu 
rozgrywano biegi techniką klasyczną. Na pierwszym miejscu z naszych 
biegaczy uplasował się zawodnik UKS Gimnazjum Istebna Mateusz 
Ligocki. Drugie miejsca w swoich kategoriach wywalczyli inni biega-
cze tego klubu - Dominika Hulawy i Patrycjusz Polok oraz Sebastian 
Gazurek z NKS Trójwieś Beskidzka. Jeszcze lepiej zaprezentowali się 
nasi młodzi zawodnicy w drugim dniu zawodów (technika dowolna). 
Tym razem najlepsi okazali się Magdalena Ligocka (MKS Istebna) 
oraz Patrycjusz Polok. Swój wynik z poprzedniego dnia (2 miejsce) 
powtórzyła Dominika Hulawy. Również na drugim stopniu podium 
znalazł się tym razem Mateusz Ligocki. Tomasz Sikora z NKS Trój-
wieś Beskidzka zajął w swojej kategorii trzecie miejsce.

Również pozostali nasi biegacze, którzy startowali w tych zawo-
dach zajęli wysokie miejsca.    J. Kohut
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INFORMACJA na temat dalszych postępów w rea-
lizacji projektu „Program rozwoju i promocji produk-
tów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”.

ANKIETY:
Trwa realizacja projektu „Program rozwoju i promocji produk-

tów turystycznych oraz kulturowych gmin Beskidzkiej 5”, w który 
zaangażowanych jest pięć gmin Beskidu Śląskiego (Brenna, Istebna, 
Szczyrk, Ustroń i Wisła). Brak śniegu, tak dotkliwy dla osób działają-
cych w branży turystycznej, spowodował również pewne opóźnienia 
w realizacji samego projektu – zakończenie badań ankietowych wśród 
turystów musiało zostać przesunięte, gdyż jesienna aura panująca nie-
mal do końca stycznia nie pozwalała poznać opinii jednej z najważ-
niejszych grup turystów – narciarzy. Do tej pory zrealizowano jedynie 
połowę zaplanowanych na sezon zimowy ankiet (głównie w okresie 
świątecznym i noworocznym). Na szczęście zima, choć opóźniona, 
jednak nadeszła – w związku z tym w najbliższych tygodniach we 
wszystkich gminach Beskidzkiej 5 będzie można spotkać ankieterów, 
którzy przeprowadzą wśród osób przyjezdnych kolejne ankiety. Łącz-
nie w miesiącach zimowych o doświadczenia związane z pobytem na 
terenie Beskidzkiej 5 zostanie zapytanych 2100 osób.

RAPORTY:
W styczniu władzom pięciu zaangażowanych gmin przekazano 

kolejny dokument opracowany w ramach projektu – raport „Identy-
fi kacja produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”. Z 
raportu wynika, że Beskidzka 5 to teren posiadający ogromny poten-
cjał i dość dobrą infrastrukturę do rozwoju turystyki, lecz oferujący 
jeszcze stosunkowo niewiele nowoczesnych, profesjonalnie przygo-
towanych i promowanych produktów turystycznych. Brakuje zwłasz-
cza gotowych pakietów turystycznych – kompleksowo opracowanych 
programów pobytu weekendowego bądź wczasowego. 

Innym dokumentem opracowanym w ciągu ostatnich tygodni jest 
„Analiza potencjału organizacyjnego gmin Beskidzkiej 5”, opracowa-
na m.in. na podstawie ankiet wypełnionych przez osoby zajmujące się 
promocją i obsługą ruchu turystycznego w poszczególnych gminach.

SPOTKANIA i LOGO:
Regularnie odbywają się spotkania warsztatowe w ramach zespołu 

projektowego „Beskidzkiej 5”. Na spotkaniach tych podjęto decyzję o 
konieczności wypracowania nowego logo Beskidzkiej 5. Z kilkunastu 
zaproponowanych przez projektantów wzorów wybrano cztery, które 
obecnie są w dalszym ciągu opracowywane grafi cznie. W najbliższym 
czasie podjęta zostanie ostateczna decyzja o wyborze logotypu Beskidz-
kiej 5; razem z logotypem opracowane zostaną założenia grafi czne do 
systemu identyfi kacji wizualnej wszystkich gmin.  Projekt „Promocja 
produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5” jest współ-
fi nansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego. Zgodnie z wymogami tego programu, fi nansowanie projektu ze 
środków europejskich musi być w odpowiedni sposób promowane. 

AUDYCJE TELEWIZYJNE:
Pierwsze spoty promocyjne, wyemitowane w ramach audycji  „Nar-

ciarski weekend” w paśmie regionalnym Telewizji Polskiej, można było 
zobaczyć w styczniu. Zostały one zrealizowane w gminach Ustroń, Wi-
sła oraz Brenna. Kolejne programy – zrealizowane w Istebnej i Szczyr-
ku – będzie można zobaczyć w lutym. Spot narciarski dotyczący gminy 
Istebna emitowany był w TVP3 Katowice w dniu 9 lutego 2007 o godz. 
19.40, a powtórka 10 lutego o godz. 8.20.  W lutowym numerze „Naszej 
Trójwsi” prezentujemy kolejny materiał promocyjny gminy. Tym ra-
zem jest to wkładka promocyjna opisująca atrakcje turystyczne Gminy 
Istebna, która wydawana jest wraz z teczką B5 i wkładkami pozostałych 
miejscowości: Brennej, Szczyrku, Ustronia i Wisły.

Wszelkie informacje na temat Beskidzkiej 5 i spraw dotyczących tury-
styki ukazują się na bieżąco na naszej stronie www.ug.istebna.pl oraz udzie-
lane są pod numerem telefonu 033 855 61 58; promocja@ug.istebna.pl 

Informacja Turystyczna Istebna

Maratony rowerowe stały się
skutecznym narzędziem

promocji gminy.
Fot. W. Legierski

SZANSE ROZWOJU TURYSTYKI
Inauguracja projektu „Produkt turystyki kwalifi kowanej 

na polsko-czeskim pograniczu - utworzenie i promocja trans-
granicznych tras kolarstwa górskiego - etap 1” dofi nansowa-
nego ze środków Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska 
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Karczma „Kopyrtołka” w Ko-
niakowie była miejscem pierw-
szego spotkania  przedstawicieli 
branży turystycznej z terenu gminy 
Istebna. Spotkanie, którego gospo-
darzami byli Danuta Rabin - Wójt 
Gminy Istebna oraz Petr Jaloviczor 
- Starosta Obec Bukovec (Czechy), 
odbyło się w dniu 30 stycznia 
(wtorek) 2007 r. w ramach projek-
tu „Produkt turystyki kwalifi kowa-
nej na polsko-czeskim pograniczu 
- utworzenie i promocja transgra-
nicznych tras kolarstwa górskiego 
- etap 1”. Realizacja tego projektu, 
jako jednego z pierwszych tego 
typu pomysłów turystycznych w 
regionie, możliwa jest dzięki  do-
fi nansowaniu Unii Europejskiej ze 
środków Programu INTERREG 
IIIA Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński.

Celem głównym spotkania, w którym wzięło udział około 20 
przedsiębiorców,  hotelarzy, właścicieli restauracji z terenu gminy 
było wypracowanie wspólnej strategii, planu działania w zakresie 
obsługi rozwijającej się mocno turystyki rowerowej. Koordynator 
projektu, Wiesław Legierski przedstawił cele projektu, oczekiwa-
ne rezultaty, główne imprezy rowerowe, które odbędą się w ra-
mach projektu oraz perspektywy dla rozwoju turystyki rowerowej 
w gminie Istebna.

Warsztat strategiczny prowadzony przez Bartosza Tyrnę ze 
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 
PARTNER miał na celu określenie głównych problemów i bariery 
dla rozwoju turystyki w gminie Istebna. 

Wspólnie określono też działania, które powinny zostać podję-
te, aby przyciągnąć rowerzystów do Istebnej. Najciekawsze pomy-
sły to stworzenie sieci jednolicie oznakowanych „Miejsc przyja-
znych dla rowerzysty” oraz utworzenie specjalnej (unikatowej na 
skale krajową i europejską) Rowerowej Karty Rabatowej.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wdrożenia poszczegól-
nych elementów  projektu omówione zostaną na kolejnym spot-
kaniu, które odbędzie się 27 lutego (wtorek) br. w Ośrodku „Hal-
niak” od godz. 10.00 w Istebnej (Olza).

Wszystkich chętnych udziałem w projekcie, którego realiza-
cja jest szansą na  dalszy rozwój aktywnej turystyki i promowanie 
nowego produktu turystycznego w naszej gminie, zarządzający 
projektem zapraszają na spotkanie, w czasie którego będą mogli 
skorzystać z proponowanych rozwiązań promocyjnych. 

Zgłoszenia na to spotkanie i szczegółowe informacje udziela 
koordynator projektu, nr tel. 033 855 65 00 wew. 50, kom. 607 117 
424, e-mail: w.legierski@poczta.ox.pl.

Spotkanie zakończyła prezentacja Stowarzyszenia DELTA 
PARTNER p.t. „Finansowanie turystyki ze środków UE w latach 
2007-2013”, dzięki której przedsiębiorcy mogli zapoznać się z 
praktycznymi zasadami aplikowania o środki unijne m.in. na roz-
wój bazy turystycznej, promocję turystyki i kultury.

opr. Wiesław Legierski
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Szanowni Państwo
W imieniu Poczty Polskiej oraz Banku Pocztowego S.A. zapra-

szamy Państwa do zapoznania się z ofertą Pocztowego EKSPRESU 
KREDYTOWEGO:

* dla emerytów i rencistów-Już od dochodu 598 zł netto
* do kwoty 10 000 zł bez poręczycieli
* do kwoty 5 000 zł bez zgody współmałżonka
* oprocentowanie od 9,90%
* do 1 godziny informacja o zdolności kredytowej
* możliwość podpisania umowy kredytowej w domu klienta
* możliwość dostarczenia gotówki przez listonosza
Zapraszamy do naszych Urzędów Pocztowych. Z przyjemnoś-

cią udzielimy Państwu szczegółowych informacji.
Na wszelkie pytania oczekujemy również pod numerem telefo-

nu 033/ 812 61 59.
Na Państwa życzenie przyjedzie pod wskazany adres osoba, któ-

ra profesjonalnie przedstawi ofertę kredytową i przygotuje wniosek 
kredytowy. Kontakt z naszym konsultantem � nansowym możliwy 
jest również po zgłoszeniu takiej potrzeby u listonosza doręczające-
go Państwu przesyłki listowe.

To nie wszystko co Bank Pocztowy oferuje Państwu za pośred-
nictwem Poczty Polskiej. Zapraszamy do naszych Urzędów Pocz-
towych, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat 
wybranego produktu.

Z poważaniem Dyrektor Oddziału Rejonowego
Jan Chrząszcz

Szanowni Państwo
W imieniu Poczty Polskiej oraz Pocztowego Banku S.A. Jak rów-
nież Pocztowej Agencji Usług Finansowych zapraszamy Państwa 
do zapoznania się z szeroką gamą usług fi nansowych jakie Poczta 
Polska posiada w swojej ofercie:
• Pocztowy Kredyt - przeznaczony dla osób fi zycznych już od do-
chodu 598 zł dla emerytów i rencistów, natomiast dla pozostałych 
osób od kwoty brutto 820 zł, oprocentowany od 9,90%, do kwoty 
10 000 zł bez poręczycieli.
• Konto osobiste ROR oraz konto fi rmowe  - opłata miesięczna od 
kwoty 3,95 zł, karta Visa Elektron - bezpłatna wypłata w bankoma-
tach sieci Kredyt Banku, Euronetu oraz Cash4You, Dla emeryta i 
rencisty za pośrednictwem listonosza gotówka do domu bez opłat.
• Konto Giro Składka - dla łatwych płatności przy prowadzeniu 
własnej działalności wpłaty na Urząd Skarbowy oraz ZUS.
• Pocztowe Lokaty złotowe - dla wszystkich, którzy cenią bezpieczne 
oszczędzanie, depozyty terminowe od kwoty 1 000 zł o oprocentowa-
niu stałym lub zmiennym, zakładane na okres od 1 do 24 miesięcy.
• Ubezpieczenia na Życie Kapitałowe, Inwestycyjne oraz Termino-
we, przeznaczone dla osób już od 13 roku życia. Składka miesięcz-
na przy ubezpieczeniu kapitałowym od kwoty 80 zł miesięcznie.
• Otwarty Fundusz Emerytalny - obowiązkowy dla osób rozpoczy-
nających pracę zawodową.
• Ubezpieczenia komunikacyjne  -  pełny zakres ubezpieczenia OC, 
AC i NW z uwzględnieniem nabytych zniżek, bardzo korzystne 
wskaźniki dla poszczególnych stref regionalnych.
• Ubezpieczenia majątkowe  domów i mieszkań, mienia ruchomego 
w tym od kradzieży z włamaniem i dewastacji, wyładowań atmosfe-
rycznych i przepięć. Niskie stawki ubezpieczeniowe.
Zapraszamy do wszystkich naszych Urzędów Pocztowych, gdzie szcze-
gółowych informacji udzielą Państwu nasi konsultanci fi nansowi.
Na wszelkie pytania oczekujemy również pod numerami telefonów:
stacjonarny - 033 812 61 59
Przedstawiciele handlowi:

POCZTA POLSKA
Centrum Sieci Pocztowej
Oddzia ł  Rejonowy w Bielsku Bia łej

Powiat bielski - 502013172
Powiat cieszyński - 502013174
Powiat żywiecki - 502 536 929
Na Państwa życzenie przyjedzie pod wskazany adres konsultant fi -
nansowy, który profesjonalnie przedstawi interesującą ofertę oraz 
sporządzi wymaganą dokumentację.
Kontakt z naszym konsultantem fi nansowym możliwy jest również 
po zgłoszeniu takiej potrzeby u listonosza doręczającego Państwu 
przesyłki listowe.

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE
RATUNKOWE

MIESZKAŃCY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Cieszynie 

przy ul. Bielskiej 22 jest samodzielnym publicznym zakładem 
opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń zdrowotnych w razie 
wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego po-
gorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, miesz-
kańcom Cieszyna oraz przyległych gmin, a to w szczególności 
Zebrzydowic, Istebnej, Wisły, Skoczowa, Brennej, Chybia, Stru-
mienia. Pogotowie fi nansowane jest głównie ze środków jakie 
otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie za-
wartych z nim umów. Nie posiada prawie żadnych innych docho-
dów. Koszty działalności Pogotowia są znaczne, a środki otrzy-
mywane z NFZ nie zawsze wystarczają na ich pokrycie.

W chwili obecnej zaistniała pilna konieczność zakupu am-
bulansu sanitarnego wypadkowego. Zwracamy się więc z prośbą 
do Społeczeństwa Powiatu Cieszyńskiego oraz Miłośników Zie-
mi Cieszyńskiej (turystów, pensjonariuszy domów wczasowych) 
aby wykorzystali możliwości przekazania l % podatku - jako da-

rowiznę przy rozliczeniu rocznym (PIT) na rzecz Cieszyńskiego 
Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie a ewentualne kwoty pro-
simy przekazać:

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
na rachunku
PKO BP 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280
z dopiskiem „Karetka wypadkowa”
według załączonego na odwrocie dowodu wpłaty,
który jest honorowany przez banki!
WPŁATA W PKO BEZ PROWIZJI!
Niniejszą prośbę kierujemy także do przedsiębiorców in-

dywidualnych oraz osób prawnych, które także uprawnione są 
do przekazywania darowizn na rzecz organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego i odliczenia tych darowizn od 
dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Przekazane darowizny nie stanowią więc żadnego obciążenia 
fi nansowego dla darczyńców, a umożliwią nabycie karetki, któ-
ra służyć będzie całemu Społeczeństwu Powiatu Cieszyńskiego 
oraz jego Gościom.

Blankiety wpłat można odebrać w Urzędzie Gminy Isteb-
na, biurach sołtysa oraz Gminnym Ośrodku Kultury.
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KUPIMY DREWNO 
WIERKOWE OKR G E
AAtrakcyjne ceny 

500 196 224 
515 078 203

kelnera – kelnerk
033 – 855 21 32 

Atrakcyjne ceny 

Restauracja DOM ZDROJOWY 
w Wi le zatrudni  

kelnera – kelnerk
033 – 855 21 32 

KRZYŻODZIÓB ŚWIERKOWY
Zima z pewnością nie jest dla skrzydlatych mieszkańców la-

sów najlepszą porą na założenie gniazda i wysiadywanie jaj. A 
jednak żyją w naszych lasach ptaki, które nie bacząc na srożącą 
się zimową aurę, decydują się na wychowanie potomstwa.

Te ptaki - to krzyżodzioby. 
Co powoduje, że wywodzą one 
pisklęta wówczas, gdy inne po-
zostające u nas na zimę ptaki 
mają dość kłopotów z przetrwa-
niem i nie myślą o gniazdowa-
niu? Otóż krzyżodzioby żywią 
się przede wszystkim nasionami 
drzew iglastych, te zaś dojrze-
wają w końcu jesieni i pozostają 
w szyszkach aż do wiosny, by 
wypaść z nich, kiedy pod wpły-

wem promieni słonecznych odchylają się łuski. Wtedy właś-
nie najłatwiej o zdobycie pożywienia, toteż ptaki najchętniej 
wybierają na powiększenie rodziny koniec stycznia, luty, co 
jednak wcale nie oznacza, iż w innych porach roku w ogóle się 
nie gnieżdżą.

Oczywiście, gniazdo przeznaczone do takiego „zimowego 
wychowu” musi być solidne, a nie byle jak sklecone. Ma ono 
grube ścianki, jest głębokie, dobrze wymoszczone delikatnymi 
źdźbłami i puchem, które ptaki lokują pod gałązkami, dającymi 
naturalną osłonę przed sypiącym śniegiem. Po złożeniu jaj (za-
zwyczaj trzech), samica zaraz rozpoczyna ich wysiadywanie, w 
przeciwnym bowiem wypadku zamarzłyby. Jednak po wyklu-
ciu się piskląt rodzice niezmiernie rzadko w ciągu dnia do nich 
dołączają, by ogrzać je własnym ciepłem. Małe ptaki siedzą 
więc w gniazdach, narażone często na bardzo niskie tempera-
tury, spadające przecież czasem aż do minus 30°. Odporność na 
działanie mrozu przypisuje się ich wysokokalorycznemu poży-
wieniu - nasiona świerku zawierają aż 30% tłuszczu.

Młode pojawiają się po trzech tygodniach. I rzecz zadzi-
wiająca: po wykluciu mają proste dzioby. Wykrzywiają się one 
jednak niebawem i krzyżują (stąd nazwa gatunku), co znakomi-
cie ułatwia ptakom wyłuskiwanie z szyszek dojrzałych nasion.

Krzyżodzioby są nieco większe od wróbla. Samiec jest 
pięknie przystrojony w piórka barwy poziomkowoczerwo-
nej, samica ma znacznie skromniejszą szatę, z przewagą 
kolorów szarych. W Istebnej krzyżodzioby należą niewąt-
pliwie do jednych z najciekawszych ptaków. Para ptaków 
uwijających się przy gnieździe umieszczonym wśród gałęzi 
obsypanego śniegiem świerku wygląda przepięknie. Przy-
glądajcie się bacznie drzewom podczas zimowego spaceru 
w lesie, może akurat uda się Wam wyśledzić krzyżodzioby, 
zajęte wychowem piskląt?

Gil Jarosław

Reklamy  Reklamy  Reklamy

FIRMA KOMPLEX-BUD Z SIEDZIBĄ
W WIŚLE ZATRUDNI

WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH

LUB OSOBY DO PRZYUCZENIA ZAWODU

KONTAKT: 0502 412 608
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FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT

* AKCESORIA MEBLOWE

* KUCHNIE, SZAFY I INNE

* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

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

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

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZĄD GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

O F E R U J E M Y  M E B L E :  TAPICEROWANE,

MEBLOŒCIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

PROMOCJA - 

WERSALKA

NA SPRÊ¯YNACH 

- JU¯ OD 399 Z£

TRANSPORT 

GRATIS, 

RATY

Serdecznie 

zapraszamy!

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

PILARKI ,  KOSY,
£AÑCUCHY,  OLEJE

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

NAPRAWA KOSIAREK -  RATY, 
SERWIS

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

40
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Dzień Babci i DziadkaDzień Babci i Dziadka
w przedszkolu w Istebnejw przedszkolu w Istebnej

Zachwycone audytoriumZachwycone audytorium
- babcie,  dziadkowie z wnukami.- babcie,  dziadkowie z wnukami.

Przedstawienie „Śpiąca królewna”Przedstawienie „Śpiąca królewna”
- klasy II, III.- klasy II, III.

Jasełka w wykonaniu dzieci z klas IV, V, VI.

Jasełka w wykonaniu dzieci z klas IV, V, VI.
Góralskie pieśni w wykonaniu dzieci z klas O i I.

Góralskie pieśni w wykonaniu dzieci z klas O i I.

Dzień Babci i DziadkaDzień Babci i Dziadka
na Zaolziuna Zaolziu
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SZANSE ROZWOJUSZANSE ROZWOJU
TURYSTYKITURYSTYKI
- str. 17- str. 17

Spotkanie Opłatkowe w JaworzynceSpotkanie Opłatkowe w Jaworzynce

„Współpraca i wspólna promocja to podstawy rozwoju„Współpraca i wspólna promocja to podstawy rozwoju
turystyki” - zachęca Wójt Danuta Rabin.turystyki” - zachęca Wójt Danuta Rabin.
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Spotkanie Opłatkowe w KoniakowieSpotkanie Opłatkowe w Koniakowie


