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Z okazji święta Waszego

życzenia wszystkiego najlepszego:

niech każdy dzień dostarcza radości

i uśmiech zawsze w sercach gości,

niechaj problemy Was omijają,

a wszyscy bardzo Was kochają,

Bo jak nikt inny na świecie,

Wy na to zasługujecie!

Wszystkim Kobietom

serdeczne ¿yczenia sk³ada

męska część Zespołu Redakcyjnego

VIII Zawody
Furmanów

Istebna
2007

Bliźnioki ze Słowiaczónki” „Zabawimy sie w głuchy telefón”

Fotoreportaż - str. 20, 23-24„Kowolowi kuźnia
gorzała a nie sieł aż pojod”

Zebrania wiejskie
Wójt Gminy Istebna podaje do informacji mieszkańców ter-

miny i miejsca zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.
 jaworZynka - 15.04.2007 r. (niedziela)
    Sala OSP Jaworzynka
    godzina pierwszego terminu - 12.00
    godzina drugiego terminu - 12.30
 koniaków - 22.04.2007 r. (niedziela)
    Sala OSP Koniaków
    godzina pierwszego terminu - 10.30
    godzina drugiego terminu - 11.00
 istebna - 29.04.2007 r. (niedziela)
    Sala OSP Istebna
    godzina pierwszego terminu - 10.30
    godzina drugiego terminu - 11.00.

Zebrania wiejskie odbędą się z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej
    za okres kadencji.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
3. Dyskusja.
Proszę o liczny udział mieszkańców w zebraniach.

Wójt Gminy, Danuta Rabin
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Malowanie na śniegu

  Fot. Danuta Legierska

Uczestnicy Turnieju wraz z organizatorami

Gminny turniej
Wiedzy pożarniczej

Fragment ostatniego meczu Ligi pomiędzy Beskidkiem
(czerwone stroje) i Siłą Jasnowice

Nagrody dla najlepszej drużyny Ligi z rąk Prezesa KP Trójwieś
Jana Golika odbiera Tomek Matuszny

Triumfatorzy Ligi – Ekipa Beskidzka (w niepełnym składzie)
z wywalczonym pucharem „Wisła Ustronianka z naszymi „rodakami” w składzie”

IstebnIańska HaloWa
lIGa PIłkI nożnej

HaloWa PIłka nożna
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Wójt Gminy informuje:
 Termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i 

leśnego upływa z dniem 15 marca 2007 r.
 Termin płatności podatku od posiadania psa, upływa z dniem 

30 kwietnia br. Należność płatna jest bez wezwania.
 Informuje się, że w dniach 29 i 30 marca oraz 2 i 3 kwietnia 

2007 r. zostanie przeprowadzony pobór rocznika 1988 dla poboro-
wych z terenu Gminy Istebna.

Pobór odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie ul. 
Bobrecka 29, II piętro pok. 202.

Obwieszczenia o poborze znajdują się na tablicach ogłosseń w 
najbardziej uczęszczanych przysiółkach.

Imienne wezwania otrzymają poborowi za pośrednictwem ku-
rierów lub poczty w terminie do dnia 20.03.2007 r.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego 
podlegającego poborowi, od obowiązku stawienia się do poboru.

Maria Adamek
 Urząd Stanu Cywilnego w Istebnej informuje, że co roku 

wystepuje o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńśkie 
dla par małżeńskich, które w danym roku obchodzą 50 lat ślubu. 
W związku z tym prosi się o zgłoszenie par, które ślub cywilny 
zawierały poza naszym urzędem w roku 1957 a zamieszkują na 
terenie naszej gminy na pobyt stały. Zgłoszenia przyjmowane będą 
wraz z aktem ślubu do 15 kwietnia 2007 r.

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

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI 

Informacje PoWIatoWeGo
UrzędU Pracy W cIeszynIe
1. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że w dniu 

31 stycznia 2007 r. został zatwierdzony nowy regulamin przy-
znawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, a co za tym idzie obowiązuje nowy 
wniosek dla osób starających się o w/w formę pomocy.

Aktualny regulamin, wniosek oraz obowiązujący tryb roz-
patrywania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Pracy - 
www.pup.cieszyn.pl

2. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż przy-
stąpił do realizacji projektu pn. „Akademia Ekonomii Społecz-
nej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt jest wdrażany 
przy współpracy dwóch partnerów, a mianowicie Stowarzysze-
nia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia spo-
łecznego poprzez działania dążące do zaktywizowania osób, któ-
re utraciły wiarę w możliwość ponownego podjęcia zatrudnienia 
oraz włączenia się w życie społeczne powiatu cieszyńskiego. 
Ponadto projekt ma doprowadzić do stworzenia metod działania 
z osobami z grup szczególnego ryzyka oraz mechanizmu współ-
pracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się tą problematyką.

Dlatego też w projekcie biorą udział zarówno osoby wyklu-
czone społecznie oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, jak 
i pracownicy instytucji zajmujący się pracą z tymi osobami.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia: war-
sztaty i szkolenia miękkie dla wszystkich uczestników projektu 
oraz dodatkowo dla osób nie będących pracownikami, szkolenia 
zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, zawodowe i praw-
ne. Czas trwania projektu: styczeń – grudzień 2007

Dodatkowe informacje można uzyskać:
- na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy – www.

pup.cieszyn.pl
- pod numerem telefonu 033 – 851 49 91 wew. 151
- w siedzibie PUP oraz Partnerów projektu
Ulotki dotyczące projektu można otrzymać w siedzibie Gmin-

nego Centrum Informacji w Istebnej.
J. Kohut

                                                                                      

Informacja PrzeWodnIcząceGo
rady GmIny Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w II kwar-

tale 2007 roku będą przyjmować na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna (pok. 104).

* Przewodniczący rady Gminy - jan Gazur
kwiecień: 3 i 10 - od 16.00 do 17.00
maj: 8 i 15 - od 16.00 do 17.00
czerwiec: 5 i 12 - od 16.00 do 17.00
* Wiceprzewodniczący rady Gminy - józef Polok
kwiecień: 18 i 25 - od 15.00 do 16.00
maj: 23 i 30 - od 15.00 do 16.00
czerwiec: 20 i 27 - od 15.00 do 16.00.

   Z życia Rady Gminy
W dniu 9 lutego br. Przewodniczący Rady Jan Gazur, Wójt 

Danuta Rabin oraz Prezes Gminny ZOSP Józef Czepczor wzięli 
udział w koncercie pt. „Budujemy razem - Ratujmy razem” de-
dykowanym wszystkim ratownikom Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, który odbył się w Cieszynie.

W dniu 28 lutego br. odbyły się posiedzenia Komisji Rady 
Gminy Istebna, na których omawiano plany pracy Komisji na 
2007 rok.

Pani Teresie Kamińskiej wraz z córkami
serdeczne wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci męża

śp. andrzeja kamińskiego
składają

Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz Gminny Ośrodek Kultury

Pani redaktor
        Krystynie Ruckiej
z okazji imienin wszystkiego
najlepszego, zdrowia
i wszelkiej pomyślności
            życzą
 Wójt Gminy Istebna,
 Rada Gminy Istebna,
 Zespół Redakcyjny
 oraz Drukarnia „InteRfon”
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W dniu 12 lutego br. rozstrzygnięto gminne 
eliminacje ogłoszonego przez Komendę Głów-
ną Straży Pożarnej Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Kiedy dzwonię po straż pożarną? „Konkurs był 
skierowany do uczniów (szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz świetlic) w wieku od 6-16 lat.

Celem konkursu była edukacja dzieci i mło-
dzieży w zakresie zachowania bezpieczeń-
stwa w momencie występowania wszelkiego 
rodzaju zagrożeń a jego zadaniem - wybiera-
nie skutecznych sposobów reakcji w czasie 
tych zagrożeń (na drodze, w domu itp.).

Gminne Jury Konkursu zakwalifikowało 
do eliminacji powiatowych 59 prac młodych 
Artystów, którymi są:
ze szkoły Podstawowej nr 2
w konIakoWIe - rastoce
KAWULOK Dariusz
ŚLIWKA   Mateusz
GAZUREK Krystian
KOHUT   Tomasz
HARATYK Agnieszka
BIAŁOŻYT Marlena
KUKUCZKA Dominik
ze szkoły Podstawowej nr 2
w jaWorzynce - zaPasIekacH
MAŁYJUREK Justyna
HARATYK Paweł
JAŁOWICZOR Mateusz
JAŁOWICZOR Andrzej
JUROSZEK Józef
KAMOLA Andrzej
ŁACEK Anna
BYRTUS Aleksandra
MAŁYJUREK Nikodem
WOJNAR Karina
JAŁOWICZOR Anna
RUCKI Sylwester
GORZOŁKA Karina
ŁACEK Aleksandra
JUROSZEK Justyna
BOJKO Magdalena
nr 2 w jaWorzynce

- Istebnej - zaolzIU
BOCEK Dominik
KOHUT Dawid
SZPUNAR Marek
ŚLEZIAK Rafał
KAJZAR Edyta
CIEŚLA Wiktoria
ze szkoły Podstawowej nr l
w Istebnej - centrUm
JAŁOWICZOR Jakub
URBACZKA Mateusz
KOHUT Anna
ZAWADA Dawid
IWANEK Maciek
LEGIERSKI Marcin
SOLAWA Serafin
ze szkoły Podstawowej nr l
w konIakoWIe-centrUm
KRĘŻELOK Marek
WAWRZACZ Rafał
MATUSZNY Błażej
LEGIERSKA Patrycja
GREŃ Katarzyna
LEGIERSKI Marek
MATUSZNA Magdalena
CICHY Michał
ŁUPIEŻOWIEC Weronika
KARCH Magdalena
URBACZKA Magdalena
ze szkółki malarskiej IWony kona-
rzeWskIej pod patronatem nadleśni-
ctwa Wisła w Istebnej
BOŁDYS - ŻEGOCKI Marcin
BOŁDYS-ŻEGOCKA Kasia
CIECIURA Dana
VASINA Beata
HARATYK Ania
BOŁDYS - ŻEGOCKI Hubert
SUSZKA Ondrasz
SUSZKA Miłosz
SOLAWA Serafin
SOLAWA Sylwia
SUSZKA Martyna
KACZMARCZYK Ewa Anna Bura

konkUrs
WalentynkoWy

oCeniony
W konkursie „Kartka Walentynkowa” 

zorganizowanym przez Bibliotekę Publicz-
ną i jej filie w Jaworzynce i Koniakowie 
a skierowanym do dzieci szkół podstawo-
wych i gimnazjum naszej wsi wzięły udział 
tylko dzieci Szkół Podstawowych. Konkurs 
cieszył się wśród młodszych czytelników 
bibliotek dużym zainteresowaniem. Kartki 
Walentynkowe wykonane były przez dzieci 
różnymi technikami, przedstawiaj ą różny 
stopień trudności dając świadectwo praw-
dziwego zaangażowania dzieci w ten kon-
kurs. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody pocieszenia.

Dodatkowo komisja konkursowa w 
skład której wchodzili: Pani Elżbieta Legier-
ska- Niewiadomska kierownik GOK, Pani 
Elżbieta Polok, Pani Ewa Małyjurek,Pani 
Lucyna Kohut, Pani Joanna Kohut wybrała 
spośród prac najbardziej ciekawe i pomy-
słowe „kartki” przyznając ich autorom na-
grody książkowe.

Wśród wyróżnionych eksponatów zna-
lazły się prace: katarzyny bołdys-żego-
ckiej i magdaleny kunc z SP 1 z Istebnej, 
aleksandra sikory, krystiana Gazurka, 
angeliki Hankus, dawida Worek, karo-
liny kaczmarzyk i jacka sikory - ucz-
niów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rastoce 
oraz barbary krężelok, jakuba kurka, 
michała szymanka, beaty szymanek, 
justyny ruckiej dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej Nrl w Jaworzynce.

Szczególne podziękowanie kierujemy 
opiekunom, którzy czuwali nad pracami 
podopiecznych zwłaszcza wychowawczy-
ni klasy O „a” w Jaworzynce Pani Annie 
Szczotce, która do udziału w konkursie za-
chęciła całą swój ą grupę maluchów dzie-
ląc się z dziećmi informacjami o święcie a 
także pomysłami, uwagami i radami przy 
wykonywaniu prac.

Z zebranych prac stworzyliśmy barwną 
gazetkę.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w 
konkurs serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

Kwiaty, Które
ZaKwitły Zimą…

Wydawałoby się, że zimą nie mogą zakwitnąć 
kwiaty na łące. Jednak tak się stało za sprawą 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Konia-
kowie, które pod okiem nauczyciela plastyki 
mgr Ernesta Zawady wyczarowały na śniegu 
piękne, kolorowe kwiaty. Dzieci wydeptały 
najpierw dróżkę, która  stała się łodygą gigan-
tycznego kwiatu. Od tej łodygi grupy dzieci 
tworzyły swoje kompozycje. Potem malowa-
ły to wszystko kolorowymi farbami.
Plac obok szkoły uczniowie potraktowali jak 
ogromną kartkę papieru. Całe dzieło miało 60 
m długości i 20 m szerokości, a wykonawca-
mi byli wszyscy uczniowie klas IV- VI.
Malowanie na śniegu jest jednym z wielu 

działań podejmowanych w szkole podstawo-
wej  z okazji obchodów roku patrona naszej 
szkoły, którym jest  Stanisław Wyspiański. 
W roku 2007 przypada setna rocznica śmier-
ci wielkiego artysty malarza i poety.
Z okazji tych obchodów uczniowie wspólnie 
z nauczycielami podejmują wiele różnorod-
nych działań, m.in.:
1) konkurs wiedzy o życiu i twórczości S. 
Wyspiańskiego
2) wykonywanie witraży, których tematyką 
są ornamenty kwiatowe
3) konkurs na album poświęcony artyście
4) konkurs na tekst hymnu szkolnego
Rok patrona planujemy zakończyć w grud-
niu 2007 r. uroczystą akademią i podsumo-
waniem wszystkich działań.

Ernest Zawada, Alicja Kaczmarzyk

GmInne elImInacje oGólnoPolskIeGo
konkUrsU PlastyczneGo

Z  ż y c i a  s z k ó ł
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Spotkanie
z przyrodą

W czasie 
ferii zimowych 
w ośrodku w 
Istebnej Wyr-
c h c z a d e c z -
ce odbyła się 
wspaniała lek-

cja z  zakresu edukacji ekologicznej. Do-
tyczyła ona tematyki głuszców- tajemni-
czych ptaków dzikich uroczysk. Edukacja 
ekologiczna uświadamia uczniom ścisła 
współzależność człowieka i środowiska 
przyrodniczego. Rozbudza wrażliwość 
estetyczną na piękno przyrody oraz dostar-
cza wiedzy na temat ochrony środowiska. 
Taka forma zajęć dydaktycznych prowa-
dzona jest bardzo często przez wspomniany 
ośrodek. Tematyka takich spotkań dotyczy  
najciekawszych aspektów przyrody fauny i 
flory naszych lasów. Zajęcia te skierowane 
są  przede wszystkim do dzieci szkół pod-
stawowych, gimnazjum, średnich. Mogą z 
nich skorzystać także mieszkańcy i turyści 
odwiedzający teren  naszej Trójwsi . 

 Spotkanie zorganizowane w ferie mia-
ło na celu przybliżyć zainteresowanym ży-
cie głuszców – zagrożenia, potrzeby i me-
tody ich ochrony. Wspaniałą prelekcję oraz 
prezentację medialną na temat tych ptaków 
przygotował dzieciom – bo to one były 
gośćmi w  Leśnictwie, Pan Zenon Rzońca. 
Właśnie w Wyrchczadeczce prowadzona 
jest reintrodukcja tych ptaków. Dochowa-
nie się własnego stada zarodowego to duży 
sukces pracujących tu leśników.

Głuszcami opiekują się tutaj wszyscy, 
dbając o higienę i wyeliminowanie ryzyka 
infekcji ale także ograniczając kontakt z 
człowiekiem tych osobników do niezbędne-
go minimum. Ptaki te w przyszłości zasied-
lać będą teren Baraniej Góry dlatego nie 
mogą się oswoić, muszą zachować trochę 
dzikości ponieważ w lesie zdane będą same 
na siebie. Co roku do beskidzkich lasów ma 
trafić 40 ptaków, największym wyzwaniem 
jest wprowadzenie przez nie potomstwa. 
Życzymy sukcesów opiekunom oraz po-
myślności w realizowaniu przedsięwzięcia. 
Wszystkie informacje na  temat głuszców 
przekazał dzieciom ich bezpośredni opie-
kun i hodowca, pan Zenon Rzońca.

Kolejnym etapem wycieczki było po-
mieszczenie - wyłuszczarnia, w którym 
Pani Aleksandra Młynarczyk wyłuszcza 
nasiona świerka przy pomocy odpowied-
nich maszyn.

Następnie je segreguje wydzielając te, 
które będą przechowywane w Beskidz-
kim Banku Genów Świerka nawet przez 
trzydzieści lat. Praca ta jest dużym wy-
zwaniem, wymaga cierpliwości, precyzji i 
dużej odpowiedzialności gdyż od tego co 

wysegreguje Pani Aleksandra zależeć bę-
dzie w przyszłości stan naszych lasów.

Ważnym aspektem jest to, że leśnicy 
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem 
z innymi. Realizowanie takich spotkań po-
maga poszerzyć wiedzę na temat przyrody 
a ponad to angażuje nas w proste prace na 
rzecz ochrony środowiska naszej okolicy. 
Wzorem powinna być dla nas postać nasze-
go Wielkiego Rodaka Jana Pawła II. Wy-
jątkowy pontyfikat Papieża postawił nam 
wysoką poprzeczkę do pokonania, także w 

zakresie miłości i poszanowania przyrody. 
Pozostawił nam ważną ekologiczną naukę, 
której powinniśmy być wierni i którą trzeba 
realizować, aby ludzka beztroska i zachłan-
ność nie zniszczyły planety i życia na niej. 
Jego oczy ożywały na widok przyrody, lśni-
ły młodzieńczym blaskiem i zachwytem, i 
była w nich modlitwa, i dziękczynienie dla 
Stwórcy  za wspaniałą przyrodę.

spytajmy więc samych siebie, czy coś 
z tego zapadło w nasze serca i umysły?

Opracowała
Joanna Kohut

Pani marii Szotkowskiej
serdecznie gratulujemy uzyskanego wyróżnienia, jakie przyznano 

jej w styczniu 2007 r. przez Centrum Doradztwa rolniczego w Kra-
kowie, a przekazano w lutym br. w ministerstwie rolnictwa.

wójt Gminy oraz Zespół redakcyjny

zIoła W GosPodarstWIe
agrotUrystyCZnym
Zioła w gospodarstwie agroturystycznym są niewątpliwie dużą atrakcją. 

Przydają się do przygotowywania ciekawych, smacznych potraw, można z nich 
ułożyć pięknie pachnące bukiety, które ozdobią nasze kuchnie a także wyczaro-
wać oryginalny ogród ziołowy, który będzie podziwiany przez naszych gości. 
Oczywiście musimy w tym wypadku wykazać się, choć podstawową wiedzą na 
ich temat i to zarówno z zakresu ich uprawy jak również zastosowania w żywie-
niu i profilaktyce leczenia pewnych schorzeń.

Właśnie dlatego w tym roku wspólnie z G.O.K. w Istebnej organizujemy de-
monstrację uprawową z tego zakresu.

Obecnie zamierzam Państwu przekazać choć garść informacji na temat ziół, 
które najczęściej są uprawiane w naszych ogrodach, a także po prostu w donicz-
kach na parapetach okien w naszych domach.

rozmaryn lekarski
Jest to wiecznie zielona krzewinka, osiągająca wysokość 20-80 cm Jej oj-

czyzną jest rejon Morza Śródziemnego nas rośnie dobrze w ogródkach i na bal-
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konach. Rozmaryn ma piękny zapach i aro-
mat. Nadaje się do przyprawiania baraniny, 
pieczeni wołowej, a także domowych serów. 
Wyciąg alkoholowy nadaje się do wcierania 
w bolące miejsca przy reumatyzmie.

cząber ogrodowy
Był on dobrze znany już w Grecji i 

Rzymie. Jest rośliną jednoroczną, którą 
rozmnaża się  z nasion. Można go uprawiać 
w ogródku lub w doniczkach. Osiąga wyso-
kość około 20-60 cm. Zastosowanie cząbru 
jest bardzo duże. Pasuje do wielu potraw, 
ale należy pamiętać by jego listki dodawać 
w ostatniej chwili gotowania.

bazylia
Jest rośliną jednoroczną osiągającą oko-

ło 30-40 cm Pochodzi z tropikalnych rejo-
nów Azji oraz południa Europy. Mogą ją 
łatwo zniszczyć przymrozki.W naszym wy-
padku lepiej ją uprawiać w doniczkach na 
oknie. Jest to ukochane zioło Francuzów i 
Włochów. Można nią z powodzeniem przy-
prawiać różne sałatki, fasole, groch i pizzę.

tymianek
Jest to wiecznie zielony półkrzew o 

dużych wymaganiach cieplnych. Rośnie w 
Hiszpanii, Jugosławii, Ameryce, ale najbar-
dziej aromatyczny jest podobno z Francji. 
Tymianek ma działanie bakteriobójcze i 
przeciwzapalne. Właśnie dlatego jest nie-
zastąpiony jako przyprawa do potraw tłu-
stych.

lawenda
Lubi zaciszne, ciepłe miejsca w ogród-

ku o dobrej zasobnej ziemi. Całe plantacje 
występują we Francji. Pachnące, fioletowe 
od kwiecia pola Prowansji są chlubą tego 
regionu. Suszone jej kwiaty w małych 
ozdobnych woreczkach panie domu chęt-
nie wkładają do szaf między pościel dla 
pięknego, a w dodatku dość trwałego jej 
aromatu.

Hyzop lekarski
Jest to aromatyczna, ozdobna i przy-

prawowa roślina. Wymaga gleby lekkiej 
i wapiennej. Wystawa południowa dla jej 
uprawy jest bardzo korzystna. Jak sama 
nazwa wskazuje jest wykorzystywany do 
produkcji leków, w szczególności gastrycz-
nych, gdyż przyspiesza trawienie i pobudza 
apetyt. Można go stosować jako dodatek do 
pieczeni wieprzowej, zupy fasolowej i róż-
nych marynat.

Napisałam kilka informacji o wybra-
nych ziołach, które będą uprawiane w ra-
mach demonstracji w bieżącym roku, która 
jest sponsorowana przez G.O.K. a prowa-
dzona wspólnie ze P.Z.P.R.- Cieszyn.

Wszystkich namawiam do większego 
zainteresowania się zarówno uprawianiem 
jak i zastosowaniem ziół i zapraszam na 
szkolenia ,które będę w tym zakresie orga-
nizowała.

specjalista rolny, Maria Szotkowska

Jak co roku Ś.O.D.R. będzie organizo-
wać wyjazdy seminaryjne dla naszych rol-
ników. Pierwszy z nich zaplanowany jest 
na 26.04.2007 do Tychów na giełdę wio-
senną. Celem jego będzie zakup większej 
ilości tańszych sadzonek do zagospodaro-
wania ogrodów przydomowych i zagród. 
Przeznaczony jest dla gospodarstw agrotu-
rystycznych, które w szczególności muszą 
dbać o estetykę otoczenia swoich domów, 
ale także dla wszystkich, którzy lubią rośli-
ny i bez nich nie wyobrażają sobie swoich 
ogrodów. Termin jest tak dobrany by wio-
senne przymrozki nie wyrządziły szkód w 
naszych nasadzeniach, a jednocześnie zdą-
żyć przed okresem Komunii i Konfirmacji.

Następny wyjazd to „Drzwi Otwarte” w 
Mikołowie. Jest to wspaniała wystawa or-
ganizowana przez Śląski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego. Można tam zobaczyć eks-
pozycje wielu ogrodników i nabyć ciekawe 
egzemplarze bylin, krzewów ozdobnych. 
Nawiązać kontakt z hodowcami ozdobne-
go ptactwa, królików i gołębi, a także zo-
baczyć maszyny rolnicze i ogrodnicze oraz 
piękne nowoczesne ciągniki różnej wielko-
ści. Wyjazd ten ma również wyznaczony 
termin na 23.06.2007.Jest to seminarium 
wyjazdowe typowo przeznaczone dla ca-
łych rodzin. Jeśli tylko dopisze pogoda na 
pewno zachwyceni będą nie tylko dorośli 

ale również i dzieci.
Wreszcie 29 września bieżącego roku 

prawdziwy hit - Międzynarodowe Targi 
Hodowli, Ogrodownictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich FARMA w Poznaniu. 
Wyjazd ten jest sponsorowany przez U.G. 
w Istebnej. Co za tym idzie każdy z uczest-
ników będzie ponosił jedynie koszty ubez-
pieczenia i parkingów.

Na życzenie zostanie również zorgani-
zowany jeszcze jeden wyjazd seminaryjny 
na spływ w Pieniny  w miesiącu sierpniu.

Wszystkich chętnych proszę o szybkie 
zgłaszanie się do mnie na dyżury, ponieważ 
ilość miejsc jest ograniczona i decydować 
będzie termin wpłaty na seminarium.

Jak co roku organizuję wspólnie z na-
szym Gminnym Ośrodkiem kultury atrak-
cyjne demonstracje ogrodnicze, których 
celem jest rozpropagowanie ciekawych 
upraw.

Będziemy uprawiać rośliny na suche 
bukiety by później móc ozdobić nimi na-
sze domy, a także ciekawe lecznicze i 
przyprawowe zioła. Myślę, że wiele pań 
chętnie będzie uprawiać te rośliny .Zapra-
szam wszystkich chętnych do współpracy i 
udziału w wymienionych seminariach.

specjalista do spraw rolnych
Maria Szotkowska

ProGram semInarIóW WyjazdoWycH
I demonstracjI dla  rolnIkóW  GmIny Istebna

orGanIzoWanycH Przez Ś.o.d.r.- P.z.d.r.-cIeszyn
na rok 2007  

WeŹ UdzIał W konkUrsIe
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa 

rolnego do konkursu w najbliższej Placówce terenowej 
krUs, w terminie do 30 kwietnia 2007 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia 
uzyskasz w placówkach KRUS, prasie rolniczej oraz na stro-
nie internetowej www.krus.gov.pl.

laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i 
krajowego zdobędą nagrody i wyróżnienia.

nagrody przyznane finalistom konkursu bezpieczne 
Gospodarstwo rolne '2006 ufundowali: Prezydent rzeczypospolitej Polskiej lech 
kaczyński.

oddział regionalny krUs bielsko-biała
tel. 033/8150477

Prelekcje
o zdroWIU I UrodzIe
6 marca 2007 r. z okazji dnia kobiet w Gminnym ośrodku kultury w Istebnej 

odbyły się wykłady Pani danuty szczęsny-lewandowskiej – specjalisty medycyny 
ogólnej i rodzinnej, która poruszyła wiele aspektów zdrowia i życia kobiety.

W wykładach wzięły udział mieszkanki Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki. Gminny 
Ośrodek Kultury planuje zorganizować cykl prelekcji o Zdrowiu i Urodzie, na który ser-
decznie zapraszamy wszystkie Panie z Trójwsi. 

Kolejny planowany termin przypada na 11 kwietnia. Dokładne informacje pojawią 
się na plakatach.
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z życIa osP
W piątek 9.03.2007r. odbył się Gminny turniej Wiedzy 

Pożarniczej w koniakowie centrum. Wzięło w nim udział 31 
uczestników: 6 ze szkoły podstawowej (Koniaków Centrum), 16 
z gimnazjum (Koniaków Centrum, Istebna Centrum, Jaworzynka 
Centrum) i 9 ze szkół ponadgimnazjalnych (Koniaków Centrum, 
Istebna Centrum i Koniaków Kosarzyska).

Po teście pisemnym, gdzie uczestnicy odpowiadali na 20 py-
tań wyłoniono po 5 osób z największą liczbą zdobytych punktów. 
Następnie odbyła się część ustna, w czasie której uczestnicy od-
powiadali na pytania za l, 2 lub 3 punkty według ich wyboru. Po 
zaciętej walce i licznych dogrywkach klasyfikacja końcowa wy-
glądała następująco:

szkoły podstawowe:
I m. Jan Zowada
II m Wojciech Juroszek
III m Laura Kukuczka
IV m Magdalena Juroszek
V m Monika Bielesz wszyscy z OSP Koniaków Centrum
Gimnazja:
I m Wojciech Legierski  OSP Koniaków C.
II m Dawid Legierski    OSP Koniaków C.
III m Paweł Juroszek    OSP Koniaków C.

IV m Karolina Kukuczka  OSP Istebna C.
V m Marek Waszut     OSP Koniaków C.
szkoły ponadgimnazjalne:
I m Marcin Legierski         OSP Koniaków C.
II m Krzysztof Legierski      OSP Koniaków C
III m Barbara Zowada        OSP Koniaków C.
IV m Agnieszka Kaczmarzyk  OSP Istebna C.
V m Józef Haratyk           OSP Koniaków C.
Pytania przygotował komendant gminny dh Damian Legierski, 

a prace sprawdzała komisja w składzie: dh Damian Legierski, dh 
Józef Czepczor, dh Renata Haratyk, dh Stanisław Legierski oraz 
dh Bolesław Haratyk.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się 7 uczestni-
ków: 3 ze szkól podstawowych, 2 z gimnazjum, 2 ze szkół ponad-
gimnazjalnych. Życzymy im dalszych sukcesów.

Cieszy organizatorów, którym był Zarząd Gminny OSP, że 
brało w tym turnieju tak wielu uczestników z różnych jednostek 
OSP z terenu naszej gminy.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplo-
my, a wszyscy biorący udział coś słodkiego i wspólny posiłek.

dh Renata Haratyk, sekr. ZG OSPW teście pisemnym należało odpowiedzieć na 20 pytań.

Obraduje jury Turnieju.

K R O N I K A  P O L I C Y J N A
1. W nocy z 03/04 lutego 2007 roku z 

parkingu przy ośrodku wczasowym „JA-
WORZYNKA” skradzione zostały kołpaki 
z trzech zaparkowanych tam samochodów.

2. W dniu 07 lutego na Kubalonce skra-
dziony został telefon marki Motorola L6. 
W wyniku podjętych czynności ustalono 
sprawcę kradzieży, telefon odzyskano i 
zwrócono właścicielowi.

3. W dniu 10 lutego 2007 roku na jed-
nym z wyciągów narciarskich na Zaolziu 
mieszkanka Tych zjeżdżając na snowboar-
dzie przewróciła się i z poważnym urazem 
głowy została przewieziona do specjali-
stycznego szpitala w Jastrzębiu Zdroju.

4. W okresie pomiędzy 10 a 12 lutego 
w Istebnej Centrum nieznany sprawca do-
konał kradzieży elektronarzędzi na szkodę 
mieszkańca Istebnej.

5. W dniu 13 lutego 2007 roku w Ko-
niakowie Pasiekach funkcjonariusze Policji 
zatrzymali mieszkańca Koniakowa, któ-

ry usiłował dokonać włamania do domku 
letniskowego, ale zamierzonego celu nie 
osiągnął z uwagi na włączenie się sygnali-
zacji systemu alarmowego.

6. W dniu 20 lutego 2007 roku na Be-
skidzie funkcjonariusze Straży Granicznej 
zatrzymali mieszkańca Koniakowa, który 
kierował samochodem osobowym marki 
Fiat 126p znajdując się przy tym w stanie 
nietrzeźwości.

7. W dniu 23 lutego 2007 roku na Tar-
taku funkcjonariusze Straży Granicznej 
zatrzymali mieszkańca Istebnej, który kie-
rował samochodem marki Renault pomimo 
orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.

aktUalnoŚcI
Miło mi poinformować Czytelników 

„Naszej Trójwsi”, iż trwają starania ma-
jące na celu uzupełnienie oficjalnej strony 

intemetowej Urzędu Gminy Istebna www.
ug.istebna.pl o redagowaną na bieżąco 
zakładkę poświęconą tematyce ładu i po-
rządku oraz bezpieczeństwa publicznego. 
W zakładce tej zamieszczane będą infor-
macje dotyczące zdarzeń kryminalnych 
bezpośrednio po ich wystąpieniu. Ponadto 
zamieszczane będą aktualności, apele, ko-
munikaty dot. osób poszukiwanych i.t.p, 
jak również informacje z tzw. „prewencji 
kryminalnej”.

Z uwagi, iż jest to przedsięwzięcie no-
watorskie, nie mające do tej pory odpo-
wiednika na terenie naszej gminy, a co za 
tym idzie obarczone możliwością wystą-
pienia błędów proszę o wyrozumiałość, jak 
również o wnoszenie swoich uwag i opinii, 
co funkcjonowania serwisu.

Wierzę, że rozszerzona zakładka „bez-
pieczeństwo” spotka się z pozytywnym od-
dźwiękiem ze strony internautów.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok
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ŚWIatoWy dzIeń
modlItWy kobIet
Światowy dzień modlitwy kobiet 

skupia wokół siebie chrześcijanki róż-
nych wyznań. jest to ruch ekumeniczny 
o 120-letniej tradycji.

Wspólną modlitwę kobiet w intencji 
biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych 
na skutek wojny domowej w Ameryce - 
Północnej napływu biednych emigrantów z 
Europy i Azji, zainicjowała w 1887 r. Mary 
Ellen James (czyt. Mery Elen Dżejms) z 
Kościoła Prezbiteriańskiego.

Następnie w roku 1890 dwie członkinie 
Kościoła Baptystów: Helen Barret Mont-
gomery i Lucy Peabody - wezwały do ob-
chodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji 
zagranicznych. W 1919 r. oba te co roku 
odbywające się dni modlitwy kobiet zo-
stały połączone i w pierwszy piątek okresu 
pasyjnego (Wielkiego Postu), odbyło się po 
raz pierwszy wspólne nabożeństwo.

Po 1922 r. idea ta rozprzestrzeniła się na 
inne anglojęzyczne kraje.

W 1927 r. był już obchodzony jako 
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet.

Od tego czasu liturgia ŚDMK opraco-
wywana jest kolejno przez chrześcijanki 
różnych krajów.

Od 1968 r. Światowy Dzień Modlitwy 
Kobiet obchodzony jest na całym świecie 
w ponad 170 krajach w pierwszy piątek 
marca.

W 1967 r. powołany został Komitet 
Międzynarodowy ŚDMK. Co 4 do 5 lat 
Komitet Międzynarodowy urządza konfe-
rencje, na której delegatki poszczególnych 
Komitetów Krajowych wybierają tematy i 
autorki liturgii ŚDM na najbliższe 4 lata.

Pomiędzy konferencjami za sprawy 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet odpo-
wiedzialny jest Komitet Wykonawczy, z 
siedzibą w Nowym Jorku, składający się z 
przedstawicielek różnych regionów świa-
ta, reprezentujących 3 największe tradycje 
chrześcijańskie: protestancką, prawosław-
ną i rzymskokatolicką.

W dniach 27.08. - 03.09. 2003 r. od-
było się w Swanwick w Wielkiej Brytanii 
X Walne Zgromadzenie ŚDM pod hasłem 
„Błogosławieni, którzy krzewią pokój” (Mt 
5,9). Na zgromadzeniu tym wybrano Ko-
mitet Międzynarodowy na lata 2003-2007 
oraz ustalono tematy i autorki liturgii na 
lata 2008-2011. Podjęto decyzję o połącze-
niu regionu Ameryki Północnej i Wysp Ka-
raibskich. Obecnie jest 7 regionów: Afryka, 
Azja, Karaiby i Ameryka Północna, Ame-
ryka Łacińska, Bliski Wschód, Europa, 
Wyspy Pacyfiku. Przewodniczącą Między-
narodowego Komitetu została Sylvia Lisk 
Vanhaverbeke z Kanady, a jako przedsta-
wicielki Europy wybrane zostały Inge-Lise 
Lollike z Danii oraz po raz pierwszy przed-
stawicielka Polski Ewa Walter.

W wyniku ostatnich badań nad historią 
ŚDM stwierdzono, że w Polsce pierwsze 

nabożeństwo ŚDMK odbyło się 4 marca 
1927 roku w Kościele Baptystycznym w 
Łodzi.

W 1948 r. odbyło się nabożeństwo 
ŚDMK w Kościele Metodystycznym w 
Warszawie, prowadzone przez Amerykan-
kę, panią Hjordis Wickstroem. Po 13 latach 
przerwy idea Światowego Dnia Modlitwy 
Kobiet trafiła ponownie do Polski przez 
Kościół Ewangelicko-Reformowany (Irena 
Kurzewska) i Kościół Metodystyczny (Ha-
lina Kuś).

Przewodniczącą Polskiego Krajowego 
Komitetu ŚDM w latach 1993-2006 była 
Ewa Walter z Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego.

W latach ubiegłych przewodniczyła Ko-
mitetowi oraz tłumaczyła na język polski 
liturgię nabożeństwa ŚDMK Halina Kuś z 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

od 9 marca 1962 r. regularnie, co roku 
odbywają się w Polsce ekumeniczne nabo-
żeństwa Światowego Dnia Modlitwy Kobiet 
i obejmują coraz szersze kręgi wyznawców 
różnych Kościołów w wielu miastach.

Od 1992 roku w pracach przygotowaw-
czych i nabożeństwach ŚDM bierze czynny 
udział Polski Związek Kobiet Katolickich. 
Od 2000 roku - Stowarzyszenie Pokoju i 
Pojednania „Effama”, a od 2001 roku Koś-
ciół Greckokatolicki.

zjednoczenI Pod namIotem boGa
Z okazji przypadającego (w ustalonym stałym termi-

nie na całym świecie) w pierwszy piątek miesiąca marca 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet, 2 marca br. odbyło 
się w kościele ewangelicko- augsburskim w Istebnej na-
bożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczyły kobie-
ty z gminy z kościoła rzymsko- katolickiego i ewangeli-
cko- augsburskiego.

Spotkanie razem z paniami Parafialnego Koła Pań 
przygotowała i prowadziła pastorowa p. Anna Staniek, 
słowo wstępne wygłosił ks. Alfred Staniek.

Na nabożeństwo złożyły się modlitwy i pieśni przy-
gotowane w tym roku przez kobiety z Paragwaju. Sło-
wo do zgromadzonych wygłosiła p. mgr teologii Dorota 
Czauderny-Pracka z Cieszyna.

Po nabożeństwie kobiety spotkały się w salce na probostwie, gdzie wyświetlone zo-
stały slajdy przedstawiające codzienne życie i wiarę kobiet paragwajskich.

Odbyła się także degustacja potraw wykonanych wg przepisów kuchni paragwajskiej 
w skład których wchodziły głównie kuku-
rydza, jaja, sery i miód, a główną przypra-
wę stanowił cynamon.

Nabożeństwa ŚDM umacniają wiarę w 
Jezusa Chrystusa, zbliżają ludzi różnych 
ras, tradycji wyznaniowych i kultur. Poma-
gają zauważyć innych i nieść ich brzemiona 
oraz ułatwiają przeistaczanie wiary i mod-
litwy w czyn. Poprzez wspólną intencję 
modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę.

K. Rucka
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„trzy kolory PoGranIcza”
śladami kultury francuskiej na Śląsku cieszyńskim

Śląskie stowarzyszenie alliance française kontynuuje wielo-
letnie dobre tradycje Ośrodka Alliance Française, nie tylko poprzez 
rozwój i promocję kultury francuskiej i francuskojęzycznej, kontak-
tów i wymiany na płaszczyźnie językowej w kraju, ale i zagranicą. 
Stowarzyszenie wraz z czeskim Partnerem – Institutem euroschola 
z Trzyńca realizuje projekt: „trzy Kolory Pogranicza” - śladami kul-
tury francuskiej na Śląsku Cieszyńskim.

W związku z zaplanowanym na miesiąc marzec I cyklem paneli 
tematycznych (obejmującym: wykład, prezentację, spotkanie, wy-
stawę oraz wyjście do Muzeum Śląska Cieszyńskiego połączone z 
wykładem) poświęconym śladom kultury francuskiej w architektu-
rze Śląska Cieszyńskiego, serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim 
udziału: uczniów; nauczycieli; studentów; przedstawicieli organiza-
cji, stowarzyszeń i towarzystw kulturalnych oraz pozostałych miesz-
kańców gminy Istebna. Uczestnictwo w cyklu paneli tematycznych 
jest bezpłatne. Szczegółowych informacji udziela:

Śląskie Stowarzyszenie Alliance Française,
Rynek 6, 43-400 Cieszyn tel./fax:++48 33 858-11-27  
e-mail: afcieszyn@olzanet.pl

Beskidzkie Forum Gospodarki
TurysTycznej -

Targi Usług Turystycznych - szansą na
przygotowanie profesjonalnej oferty turystycznej

Co mają dziś Beskidy do zaoferowania? Jakie pakiety tury-
styczne możemy dziś zaproponować turystom z Gdańska, Lwowa, 
Dortmundu? Już dziś za sprawą atrakcyjnych pakietów turystycz-
nych konkurencja ze Słowacji, Austrii i Włoch skutecznie pozy-
skuje naszych gości. Istotne jest więc przygotowanie konkretnej 
oferty jaką może zaproponować nasz region. Krokiem w realizacji 
tego celu może być uczestnictwo w beskidzkim forum Gospo-
darki turystycznej – targach Usług turystycznych, które od-
będą się w dniu 21 marca 2007 roku, w Wiśle, w hotelu stok, 
ul. jawornik 52a. 

Inicjatywa ta  jest wspólnym przedsięwzięciem zespołu pro-
jektu SIECI oraz SWIG DELTA PARTNER i odbywa się przy 
współpracy burmistrzów i wójtów pięciu beskidzkich miejsco-
wości: Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. Patronat nad 
Forum objęła Śląska Organizacja Turystyczna. Udział w Forum 
Gospodarki Turystycznej pozwoli gestorom z regionu zapoznać 
się z ofertą i potencjałem usługowym już istniejącym w branży 
turystycznej na obszarze  pięciu beskidzkich miejscowości. Jest to 
bardzo ważny element przygotowania profesjonalnej oferty regio-
nu, ponieważ umożliwi zainicjowanie kontaktów z innymi gesto-
rami w celu budowy wspólnych pakietów turystycznych. 

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich gestorów, przed-
stawicieli organizacji, ludzi którzy tworzą i rozwijają beskidzką 
turystykę i chcą, by ich oferta docierała do coraz szerszych grup tu-
rystów. Uczestnictwo w targach będzie też szansą na promocję włas-
nej działalności, dlatego prosimy o zabranie własnych materiałów 
promocyjnych w tym ulotek, folderów, oferty, którą będzie można 
wystawić na specjalnie przygotowanych stolikach. Formularz zgło-
szeniowy znajduje się na stronie: www.sieci.gapp.pl/turystyka. 

Więcej informacji: LUBOMIRA TROJAN
Sieć Turystyki w Beskidach ltrojan@rig.katowice.pl
tel: 0 33 855 69 70, tel. 0 604 5757 853

„Trzy Kolory Pogranicza” -
ladami kultury francuskiej na l sku Cieszy skim.

l skie Stowarzyszenie Alliance Française kontynuuje wieloletnie dobre tradycje O rodka
Alliance Française, nie tylko poprzez rozwój i promocj  kultury francuskiej i francuskoj zycznej,
kontaktów i wymiany na p aszczy nie j zykowej w kraju, ale i zagranic . Stowarzyszenie wraz               
z czeskim Partnerem – Institutem EuroSchola z Trzy ca realizuje projekt: „Trzy Kolory 
Pogranicza” - ladami kultury francuskiej na l sku Cieszy skim.
W zwi zku z zaplanowanym na miesi c marzec I cyklem paneli tematycznych (obejmuj cym: 
wyk ad, prezentacj , spotkanie, wystaw  oraz wyj cie do Muzeum l ska Cieszy skiego
po czone z wyk adem) po wi conym ladom kultury francuskiej w architekturze l ska
Cieszy skiego, serdecznie zapraszamy do wzi cia w nim udzia u: uczniów; nauczycieli; studentów; 
przedstawicieli organizacji, stowarzysze  i towarzystw kulturalnych oraz pozosta ych mieszka ców
gminy Istebna. Uczestnictwo w cyklu paneli tematycznych jest bezp atne.
Szczegó owych informacji udziela: 

l skie Stowarzyszenie
Alliance Française                                                                                                             
Rynek 6
43-400 Cieszyn
tel./fax:++48 33 858-11-27
e-mail: afcieszyn@olzanet.pl 

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -
Fundusz Mikroprojektów Interreg IIIA Czechy-Polska w obszarze Euroregionu l sk Cieszy ski
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inFormaCja tUrystyCZna
1. W marcowym numerze gazety przedstawiamy Państwu kolejny 

materiał promocyjny naszej gminy. Tym razem jest to strona tytuło-
wa folderu „Beskidzka 5”, który został 
wydany w celu promocji gmin Beskidz-
kiej 5, czyli Brennej, Istebnej, Szczyrku, 
Ustronia i Wisły.

Na 30 stronach kolorowego folderu, 
w bardzo zachęcający sposób opisane 
zostały wszystkie atrakcje wymienio-
nych gmin. Każda gmina ma swoją 
własną stronę, a oprócz tego folder 
podzielono na działy tematyczne, np. 
Imprezy, Sporty Zimowe, Na Szlaku, 
Folklor, Tradycja, czy Beskidy Inaczej. 
Pragnę przypomnieć, że we wcześniej-
szych publikacjach gazety znalazły się 
już foldery; „Vademecum Turysty” i „Co warto zobaczyć”.

Wszystkie te materiały dostępne są w Punkcie Informacji Tury-
stycznej oraz na naszej stronie www.ug.istebna.pl

2. Uwaga!!! W związku ze zbliżającymi się targami tury-
stycznymi w katowicach i w Warszawie (kwiecień br.), w których 
udział weźmie również gmina Istebna, zwracamy się z prośbą do 
wszystkich usługodawców bazy turystycznej zainteresowanych 
ta imprezą, o dostarczenie do Punktu Informacji turystycznej 
własnych materiałów promocyjnych, w celu rozdania ich i za-
prezentowania przez nas na targach. kontakt: 033 855 61  58; 
promocia(s)ug.istebna.pl

3. Raport na temat dalszych postępów w projekcie „Program rozwoju 
i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”.

Nadal trwa realizacja, w który zaangażowanych jest pięć gmin 
Beskidu Śląskiego. Liderem projektu jest miasto Ustroń, a jego wy-
konawcą - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
DELTA PARTNER z Cieszyna. Projekt ten jest współfmansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Jest to unikalne przedsięwzięcie w skali 
kraju; powstający w efekcie realizacji mikroregion turystyczny 
„beskidzka 5” będzie pierwszym tego typu regionem w Polsce.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2006 roku i potrwa do 
września 2007 roku.

W chwili obecnej kończy się jego pierwszy etap - diagnostyczny, 
którego celem było zidentyfikowanie potencjału, jakim dysponują 
gminy oraz rozpoznanie potrzeb turystów.

Objął on:
• badania ankietowe (ponad 5200 turystów);
• analizy istniejącej oferty turystycznej (wywiady telefoniczne z 

właścicielami obiektów noclegowych, na podstawie których stwo-
rzona zostanie spójna baza elektroniczna tych obiektów we wszyst-
kich pięciu gminach);

• wywiady przeprowadzane z lokalnymi rzemieślnikami i twór-
cami ludowymi;

• spotkania grupy roboczej projektu (dwa razy w miesiącu)
Widzowie pasma regionalnego Telewizji Polskiej mogli zoba-

czyć spoty promocyjne projektu, wyemitowane w ramach progra-
mu „Narciarski weekend” zrealizowane w gminach Brenna, Isteb-
na, Szczyrk, Ustroń i Wisła. Dzięki realizacji projektu nasz region 
z pewnością stanie się bardziej atrakcyjny dla turystów - w wyniku 
wdrożenia wspólnego Programu Rozwoju Turystyki powstaną nowe 
produkty turystyczne, rozwinie się infrastruktura spędzania czasu 
wolnego,a oferta turystyczna i kulturalna zostanie lepiej dopasowana 
do potrzeb osób odwiedzających.

oprac. Aneta Legierska



�0    Nasza Trójwieœ MARZEC 2007

WystaWa „WIara I tradycja”
w gok

W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej organizowane są róż-
ne ciekawe imprezy i wystawy, które cieszą się wielkim zaintereso-
waniem naszych mieszkańców.

9 lutego b.r. uroczyście otwarto wystawę fotografii Janusza 
Mazurkiewicza, pt. Wiara i Tradycja” Beskidzka Trójwieś Isteb-
na, Jaworzynka i Koniaków, która wcześniej była prezentowana w 
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej z okazji Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej.

Na swoich zdjęciach ten fotograf amator uwiecznił wiele cie-
kawych wydarzeń z życia naszej gminy. Jest tu przedstawione co-
dzienne życie naszych mieszkańców, a więc zajęcia gospodarskie, 
zwyczaje ludowe, zespoły regionalne, charakterystyczne budowni-
ctwo. Wyjątkowo dużo miejsca zajmują fotografie związane z ży-
ciem religijnym i wiarą naszych mieszkańców. Oglądamy tu zdjęcia 
dzieci pierwszo komunijnych, wesele, procesję Bożego Ciała, do-
żynki itp.

Wszystkie te fotografie mają olbrzymią wartość dla mieszkań-
ców Trójwsi, a fotografia przedstawiająca peregrynację obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej gminie ma już znaczenie 
historyczne.

Autor tych zdjęć, pan Janusz Mazurkiewicz doskonale obrazuje 
duchowość i obyczaje naszych mieszkańców a wynika to z tego, że 
pokochał nasze strony i chętnie tu przyjeżdża, by uwieczniać życie 
codzienne, wiarę i tradycję naszych mieszkańców.

Warto też zaznaczyć, że zasługą tego fotografa jest wykonanie zdjęć 
do pierwszego folderu o naszej gminie, który wydano 10 lat temu.

W otwarciu wystawy uczestniczyli miłośnicy regionu i kapela 
„Wałasi”, która swoją muzyką stworzyła niepowtarzalny nastrój tej 
imprezy. Krystyna Rucka 

Wystawa poświęcona janowi Pawłowi II 
w drugą rocznicę śmierci

Zbliża się druga rocznica śmierci Jana Pawła II. Na tę okolicz-
ność wraz GOK - Istebna przygotowujemy drugą edycję wystawy 
poświęconą „NASZEMU PAPIEŻOWI”. W tym roku chcieliśmy 
pokazać Ojca Św. Jana Pawła II jako człowieka - Człowieka, który 
z modlitwą potrafił łączyć troski, radość, pracę i wypoczynek

- Człowieka zatroskanego losami świata, a jednocześnie czło-
wieka tryskającego humorem

- Człowieka, dla którego każdy dzień był darem Bożym, z któ-
rego czerpał radość, której nam czasem brak, której czasem nie 
dostrzegamy.

Tą radością jak nikt inny potrafił się dzielić, odkrywając przed 
nami nowe ścieżki prowadzące do Boga.

Dzieląc się wspomnieniami zaprosił nas na „KREMÓWKI” 
wskazując, że w życiu człowieka ważne są chwile.

I te właśnie chwile - czy są pogodne, czy też obarczone tro-
skami - chcemy pokazać na tej wystawie. I nie jest przypadkiem 
to, że wystawa otwarta będzie w Niedzielę Palmową. Niedzielę 
radości poprzedzają obchody „Wielkiego Tygodnia”, by po sied-
miu dniach budząc się w niedzielny poranek wypełniony radością 
Świąt Wielkanocnych - pogodnym wyjść na spotkanie jutra! A nad 
tym jutrem tam z wysoka niechaj czuwa Jan Paweł II.

Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej oraz grupą 
artystów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wystawie 
„KREMÓWKI JANA PAWŁA II” wszystkich uczestników po-
przedniej wystawy, jak również tych artystów, którzy chcą dołą-
czyć do tej grupy osób, by pokazać swoją twórczość.

Każda dziedzina sztuki jest tu mile widziana, co udowodni-
ła poprzednia wystawa. Gorąco zapraszamy MŁODZIEŻ, która 
często tworzy niczym w sekrecie, jakby bojąc się ocen. Na tej 
wystawie nikt nie ocenia, tu wszyscy są równi „każdy człowiek 
jest ważny - każda praca jest ważna” - radość tworzenia niczym te 
„KREMÓWKI” warte są pokazania!

Zapraszamy również mieszkańców Trójwsi oraz gości do obej-
rzenia tej wystawy!!!

To głównie dla Was szykujemy tę ekspozycję, aby urozmaicić 
szarą codzienność - abyście i Wy mogli posmakować „kremó-
Wek” jana PaWła II - odkryjcie w sobie radość oglądania!

Tak jak my odkrywamy w sobie radość tworzenia.
serdecznie zapraszamy na mszę św. w nIedzIelę Pal-

moWą w intencji: „o rycHłą beatyfIkację jana 
PaWła II”.

Nabożeństwo odbędzie się w kościele parafialnym pod we-
zwaniem „Dobrego Pasterza” w Istebnej o godz. 9.15.

Po tej mszy św. ok. godziny 10.15 odbędzie się otwarcie wy-
stawy.

Sprawy organizacyjne:
PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO 26 MARCA 20007 W 

BUDYNKU GOK - ISTEBNA
Wszelkich informacji udziela GOK.
Gdyby jednak ktoś miał jakiś problem z doborem prac czy też 

z dostarczeniem, proszę o kontakt tel. 033-855-67-32
Bolesław Michałek

Odezwa do twórców
z Trójwsi
W związku z organizacją wystawy 

„Kremówki Ojca Świętego” zachęcam 
do skorzystania z książki „Kwiatki Jana 
Pawła II”, wydanej w Krakowie w 2006r., 
w której anegdoty z życia Ojca Świętego 
wybrał Janusz Poniewiera.

Poczucie humoru, które towarzyszyło często życiu Karola 
Wojtyły możemy poznać czytając tę książkę. Anegdoty te mogą 
być też inspiracją dla twórców przygotowujących swoje prace do 
w/wym. Wystawy.

Z książki „Kwiatki Jana Pawła II” można skorzystać w GOK-u 
w Istebnej w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.00 ,

Michał Kawulok
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kalendarz PlanoWanycH
ImPrez kUltUralnycH

marZeC
termin: 13.03. (wtorek) godz. 16.00
Spotkanie na temat poprawnego kroju i szycia istebniańskiego
stroju regionalnego
- spotkanie przeznaczone jest dla wykonawców (krajczych)
  strojów regionalnych
- ma na celu wskazać najstarsze formy kroju i dobór
  odpowiednich materiałów do ich wykonania
- instruktarzu udzieli dyrektor Muzeum w Wiśle mgr Małgorzata
   Kiereś prezentując muzealne eksponaty
termin: 30.03. - godz. 9.00
III Międzyszkolny Konkurs Gwarowy „Nasióm Rzecióm”
Organizowany dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimazjalnych
Miejsce: Budynek GOK Istebna
Organizator: GOK Istebna
termin: 07.-31.03. godz. 8.00-15.00 od pon.-pt.
Wystawa fotograficzna Janusza Mazurkiewicza
„Wiara i tradycja”

kWIecIeń
termin: 01.04 – godz. 10.00 
– otwarcie, 01.04 – 18.04.
Wystawa  pamięci Jana Pawła II 
- „Kremówki” Jana Pawła II- 
Organizator: GOK Istebna
termin: 03.04. - godz. 10.00
Szkolenie na temat uprawy ja-
rzyn, zakup i wysiew nasion 
kwiatów i ziół. Miejsce: Budynek 
GOK Istebna. Organizator: GOK 
Istebna 

kalendarz WystaW
orGanIzoWanycH Przez GmInny

oŚrodek kUltUry W Istebnej
chcielibyśmy poinformować wszystkich twórców ludo-

wych z trójwsi o planowanych wystawach w tym roku, by 
mogli sobie przygotować swoje prace. zachęcamy do czynnego 
brania udziału we wszystkich wystawach. 

1. 01.04 – 18.04. „kremówki” jana Pawła II 
Wystawa poświęcona pamięci II rocznicy Jana Pawła II. Prace 

będą zbierane do  26 marca.
2. 23.05. – 13.06. Wystawa z okazji dnia matki „artyści i 

kwiaty”
Prace będą zbierane do 21 maja.
3. 20.06. – 10.09. Wystawa twórczości ludowej.
Prace będą zbierane od 15 czerwca oraz przez cały czas trwa-

nia wystawy. 
4. 14.09. – 23.10 „życie po życiu – artyści, którzy odeszli”
Wystawa poświęcona zmarłym artystom. Prosimy rodziny ar-

tystów  o udostępnienie i przyniesienie prac.
Wystawy organizowane przez GOK obejmują twórczość arty-

styczną z każdej dziedziny, dlatego zapraszamy rzeźbiarzy, mala-
rzy, koronczarki, hafciarki i inne.

Gminny Ośrodek Kultury wyraża chęć zorganizowania autor-
skich wystaw twórców ludowych. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt.

reGUlamIn konkUrsU
gwarowego
„nasIóm rzecIóm”
Celem konkursu jest upowszechnianie i podkre-
ślenie wartości i specyfiki gwary mieszkańców  
Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa oraz społecz-

ności po stronie czeskiej posługującej się polską gwarą.
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury 

– Biblioteka Publiczna w Istebnej.
2. Konkurs jest jawny i ma charakter otwarty. Do udziału 

mogą zgłaszać się dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
gimnazjum oraz liceum w gminie Istebna. szczególnie mile 
widziane będą osoby z własnymi tekstami gwarowymi 
– zarówno prozy, jak i poezji

3. Konkurs przeprowadzony zostanie po uprzednim zgłoszeniu 
się uczestników w Gminnym ośrodku kultury w Istebnej  
- nr tel. 033 855 62 08. W dzień konkursu każdy uczestnik 
musi dostarczyć swój tekst, który będzie zaprezentowany w 
konkursie. Tekst nie powinien przekraczać dwóch stron ma-
szynopisu,  

4. Współzawodnictwo w konkursie polegać będzie na wy-
głaszaniu z pamięci tekstu gwarowego w obecności jury 
i zebranych uczestników imprezy. Czas prezentacji opo-
wiadania, gawędy lub wiersza nie powinien przekraczać 
pięciu minut,

5. Oceniane będą następujące elementy:
a) specyfika gwary swojej miejscowości
b) bogactwo tekstu
c) interpretacja (dykcja, sceniczność)
d) czystość gwary
e) ogólne wrażenie artystyczne

dopuszczane są teksty w prozie i poezji ( po raz pierwszy w tym 
konkursie) z podaniem autora i źródła tekstu. Wpływ na ocenę 
łączną będą miały wystąpienia w stroju regionalnym, przy czym 
jury będzie zwracać uwagę na  czystość stroju rozumianą w katego-
riach jego poprawności i autentyczności.

6. Do oceny konkursu organizatorzy powołują kilkuosobowe 
jury.

7. Za zdobycie czołowych miejsc przyznane zostaną nagrody 
rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplo-
my pamiątkowe i drobne nagrody rzeczowe. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania naj-
lepszych tekstów w „Naszej Trójwsi”.

9. zgłoszenia przyjmujemy do 27 marca 2007r. w Gmin-
nym ośrodku kultury w Istebnej lub pod nr tel. 033 855 
62 08

10. konkurs odbędzie się 30 marca 2006r. w Gminnym 
ośrodku kultury w Istebnej (obok kościoła). rozpoczę-
cie o godz. 9.00

Wszystkich uczestników konkursu prosimy o przekazanie zapi-
sanych na piśmie tekstów Gminnemu ośrodkowi kultury.

Śladami pędzla jana Wałacha
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej zachęca wszystkich czytelni-

ków do rozpoznawania swoich przodków, których portrety autorstwa 
Jana Wałacha będziemy zamieszczać w każdym kolejnym numerze.

Jan Wałach, wielki artysta malarz z Istebnej Andziołówki w swo-
ich obrazach udokumentował kulturę, tradycje, krajobrazy z Isteb-
nej, Jaworzynki i Koniakowa. Spod jego ręki powstała ogromna 
ilość portretów Górali i Góralek z Trójwsi. Niestety wiele z nich nie 
jest podpisanych, przez co nie wiemy kogo przedstawiają.

Jeśli uda Wam się rozpoznać Drodzy Czytelnicy swojego przod-
ka, krewnego bądź sąsiada prosimy o kontakt telefoniczny (0-33) 
855 62 08 lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej. 



��    Nasza Trójwieœ MARZEC 2007

Ocalmy od zapomnienia
moi SąSieDZi Z PlaCu

u BureGo - CZ. ii
 Celem publikowania cyklu „Ocalmy od zapomnienia” jest z jednej strony przypo-

minanie potomnym ludzi bardzo zasłużonych dla góralskiej ziemi, a z drugiej i tych, 
którzy zwykłym codziennym uczciwym i pracowitym życiem dawali świadectwo swoje-
go człowieczeństwa. W tym krótkim szkicu pragnę zatrzymać się przy dwóch kolejnych 
rodzinach z mojego placu u Burego, w którym był i mój dom, a wraz z nim cały świat 
dzieciństwa i młodości. W placu u Burego było też 40  innych domów i w każdym żyli 
wzocni gazdowie. Każdy z mieszkańców miał tu swój grunt, swoją gazdówkę. Ziemia 
była ważna i potrzebna, nawet ta mniej urodzajna jak miedze i prziygóny. Była podstawą 
bytu tutejszych mieszkańców. Mimo, iż większość z nich pracowała w tzw. robocie, tj. w 
różnych rodzajach pracy zawodowej to i tak dla wielu gazdów najważniejsze było mieć kónia 
i  krowy. Obok  wielkiej gazdówki nad Stawym czy u michałeczka  wzorowym gazdą był  Jan 
Kaczmarzyk, który wraz ze swoją żoną Jadwigą  mieszkał w pięknym  drewnianym domu pod 
numerem 142. Moja mama uczyła mnie, że sóm to ujec i ciotka z Chałupki. I tak się do nich 
przez całe życie zwracałam. Jan Kaczmarzyk urodził się w tym domu 1904 roku w Istebnej. 
Rodzicami był Jan i Ewa Kaczmarzykowie. W rodzinnej wsi ukończył trzyklasowa szkołę  
podstawową, do której uczęszczał od 22.9.1910 r. do 17.7.1918 roku. W dzienniku lekcyjnym 
tej szkoły dowiadujemy się, że Jan Kaczmarzyk był dobrym uczniem mając głównie oceny 
jedynki i dówki, a więc dzisiejsze piątki i czwórki.

Ożenił się z Jadwigą z. d. Marekwica, urodzoną w 1910 roku w Istebnej Lesie. Z małżeń-
stwa tego Kaczmarzykowie mieli córkę Marię i dwóch synów Jerzego i Józefa. Niestety Jerzy 
zmarł w latach pięknej młodości mając zaledwie 33 lata. Najmłodszy Józef pozostał ze swoją 
żoną Bogusią i dwójką uzdolnionych dzieci na ojcowskiej gazdówce. 

Ujec Jan i ciotka Jadwiga, byli przykładnym małżeństwem. Ciotka Jadzia była nie-
wielkiego wzrostu. Swoje włosy tradycyjnie splatała w warkocz i zawijała z tyłu głowy w 
czop. Chodziła zawsze schludnie i czysto ubrana, wiele razy w kabotku, pięknej mazelón-
ce, czy jakli. Pracowała zawsze ze swoimi synami i mężem w polu. Pomocą służyła też  
Małgosia Juroszek, która była wnuczką.

Z ciotką Jadzią spotykałam się na polu, ale też 
wiele razy rozmawiałyśmy kiedy  przechodziła przez 
naszą zagrodę do pastewnika. W pastewniku rosła 
najlepsza na świecie ćwikla, tj. buraki pastewne. Była 
ważna dla krowy po ocieleniu. Zaś jej liście, które 
szybko odrastały zbierano całe lato dla trzody chlew-
nej. W pastewniku rosła jeszcze ćwikla z nod stawu, 
z chałupki, od Kawuloka, od Rychłego i od gojnego. 
Do dziś pamiętam opowieści, kogo ćwikla 
w pastewniku jest największa. Ujec Jan z 
Chałupki byli wielkim gazdą bo mieli ko-
nia. Sprzągali się do różnych prac w polu 
z koniem od leśniana, z rodziny z sąsied-
niego placu od Kohuta ale też i z koniem 
z nod stawu, od michałeczka, od Kubo-
sza, nawet od Zónia. Praca na gazdówce 

wymagała sprzęgania się, wzajemnej pomocy mówiono tu, że bedymy kosić, 
młocić, czy zbiyrać ziymnioki z pobaby. I to było moim zdaniem najpiękniej-
sze. Dziś kiedy praca na gospodarstwie zanika, a  jej wykonywanie  najczęś-
ciej odbywa się w ramach rodziny z żalem wspominam swaczynym na polu 
dlo pobabników doniesiónóm. Codzienne życie toczyło się tu wokół pięknej 
zasady, módl się i pracuj, którą podobno jako pierwszy wypowiedział św. Be-
nedykt z Nursji.

Wiele razy pasąc krowę na miedzach, przygónach  rozmawiałam z ujcem 
Janem z chałupki. Właściwie o wszystkim. Był człowiekiem pełnym wiedzy 
rolniczej. Jego przywiązanie do kawałka rodzimej ziemi do dziś mam jeszcze 
w oczach i uszach. Będąc już nawet w starszym wieku cały czas nie ciążyło 
się ujcowi iść z krową za gliniane, do grónia, czy za groń.. Ujec wiele lat 
kosił kosą wraz z swoimi synami, których przyuczał do gazdówki, zboże ko-

Jadwiga Kaczmarzyk,
ze swoją wnuczką Małgosią

Jadwiga Kaczmarzyk 
zd. Marekwica

Kopanie ziemniaków, 1972 r. z pobaby 
Na zdjęciu od lewej stoją synowie Jerzy i Józef, Jan 

Kaczmarzyk, ciotka Hanka od Lesniana, ciotka Jadwi-
ga Sikora od Michałeczka ciotka Jadwiga Łacek od 
Buroszka, ciotka Zuzanna, zzo grónia, w przysiadzie 
wnuczka Małgosia. 

Wszyscy radośni bo udało się nakopać moc ziym-
nioczków .......                       Zdjęcie wykonał J. Kohut

Jan Kaczmarzyk,
przy grabieniu siana
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Jan Kaczmarzyk ze swoim sąsiadem 
Michałem Kawulokiem.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów syna Józe-
fa Kaczmarzyka.

Fotografował fotoreporter Stanisław  
Jakubowski.

Niewątpliwą zaletą zdjęcia jest pre-
zentacja zimowego stroju górali, który był 
częścią ich życia. Strój nie ubierano, aby 
się przebrać do stroju, ale strój był noszony  
na co dzień na święto. 

Ciotka Lynka w swoim żywiole, wtedy,  
gdy była kucharką świat się nie liczył, swo-
ją pracę w kuchni kochała nad życie. 

Eleonora Juroszek, Lynka,
kucharka wiesielowo,

w cieszyńskiej sukni i czepcu,
zaczepióno na klepocz.

Na weselach bywała nie tylko kucharką 
ale i weselniczką, podczas jednego z wielu 
tańców ze swoim mężem Antonim. 

Rodzina Eleonory Juroszek, mąż  Anto-
ni, córka Jadzia, Terenia i syn Janusz.

Franciszka Hutyra,
matka Eleonory Juroszek 

siło się na ścianę, zgrabne ręce ciotki Jadwigi wiązały 
toczki. A potem jeszcze młócenie u ujca od Gojnego, 
czy w maszynie do młócenia u Kubosza. Dla ujca Jana i 
ciotki Jadwigi  ten kawałek gruntu był wszystkim. Czas 
całotygodniowej pracy dzielili jeszcze z czasem prze-
znaczonym na modlitwę, byli to ludzie bardzo religijni. 
Spoczywali od roboty w niedzielym. I takim oto pro-
stym układem dnia pracy i święta potwierdzali swoją 
uczciwość wobec Boga i bliźnich.

I tak właśnie całymi  latami budowany był świat, a 
nim życie pracowitego religijnego ujca Jana i ciotki Ja-
dwigi. Czas mierzony wschodami i zachodami słońca, 
pracą i odpoczynkiem, w którym chwalili Boga. Takich 
ich zapamiętałam i takich wspominam.

Jan Kaczmarzyk zmarł w 1993 roku, a jego żona 
Jadwiga w 1998. Pochowani zostali na istebniańskim 
cmentarzu.

Kolejnymi moimi sąsiadami byli Eleonora i Anto-
ni Juroszek. Eleonora Juroszek urodziła się w Istebnej 
27.10.1930 r. jej rodzicami byli  Franciszka i Cyryl Hu-
tyrowie. Pamiętam jeszcze jej mamę Franciszkę Huty-
rę, która zawsze miała dla mnie wiele czasu na  moje 
etnograficzne badania. Wiele dobrego od niej doświad-
czyłam niechaj zatem to małe przypomnienie będzie 
malutką kropelką podziękowania za wszelkie dobro, 
które od niej doznałam. 

W roku 1949 wyszła za mąż za Jana Juroszka. Z 
małżeństwa tego miała trójkę dzieci Jadwigę, Terenię 
i Janusza. Eleonora Juroszek była jedną nielicznych 
wzocnych  wiesielowych  kucharek. Jako dzieci mówi-
liśmy ciotka lynka, albo ciotka od lynki. I tak było 
w porządku. Dziś często już zwracamy się  do drugiej 
osoby w formie obowiązującej w miastach: Pan, Pani 
ale tradycji było to nie możliwe i nawet nie grzeczne. W 
domu rodzice uczyli, że do starszej osoby mówi się ujcu 
i ciotko i wszyscy ta formę akceptowali. A więc ciotka 
Lenka była kucharką i przez większą część swojego  
życia pracowała kuchni w restauracji na Rogowcu. Tu, 
kiedyś żywiły się wycieczki, wczasowicze, przyjezdni. 

Była to  kiedyś ważna restauracja. Następnie wiele lat pracowała w gospodzie Złoty Groń 
w Istebnej. Ale najważniejsze było to, że była kucharka wieszielową, tj. wzocną, ciągle 
poszukiwaną i zapraszaną na setki wesel. Z radością mogę dopisać, że  gotowała również 
na moim weselu w 1978 roku. Na ilu weselach gotowała swoim życiu to nie wiem, któż 
by to policzył. Ale ważne jest, że gotowała zawsze radością, uśmiechem. Była bardzo 
pogodna, uśmiechnięta potrafiła zawsze powiedzieć coś do śmiychu „do szpasu. Wiele 
razy wracała zmęczona z tygodniowej pracy na weselu, a mimo  to potrafiła się zatrzymać 
i opowiedzieć sąsiadkom jako też to na wieszielu było, bo przecież był to temat ważny. 

 Była widzianym kucharkom tj. taką, która była szanowana i doceniana za fachowość.  
Kucharkę do dziś ocenia się też po wiesielowych kołoczaczach, a kołocze ciotki od Lynki 
były pyszne. W moich wspomnieniach pozostanie radosna, zawsze uśmiechnięta.  

 Zaś ujec Antoni  od Lynki,  tj. mąż kucharki był dobrym  kolegą mojego taty. Urodził 
się  8.9.1925 roku w Istebnej. Jego rodzicami byli Jan i Ewa Juroszek. Jego ojciec Jan 
Juroszek jest na wielu archiwalnych zdjęciach w grupie osób walczących z Czechami 
o granicę Śląska Cieszyńskiego. Razem z moim tatą spędzali wiele czasu, przy kosze-
niu siana, zboża. Mieli wspólne opowieści wspólne o budowaniu domów, polityce. etc.  
Wszystkie  rozmowy toczyły się też przy strzyżeniu chłopskich głów, które dokonywał 
mój tata przy sobocie i niestety także i niedzieli. Kiedy przychodził ujec Antoni było 
wiesioło, przynosił ze sobą  małą rozgrzewkę i zawsze pięknie śpiewał czarny kruku,… 
ale już dziś wszystko nie pamiętam. Ujec zmarł dość wcześnie bo już w 21.10 1975 roku. 
Byłam wtedy  krakowską studentką. Był zawsze wesoły i uśmiechnięty.  

Kiedy dziś po raz kolejny, drugi wspominam kolejnych moich sąsiadów z placu u 
Burego nie mam wątpliwości, że tworzyli wspólnotę ludzi, która dzieliła się swoimi  tro-
skami, obowiązkami ale i radościami. A ja  wraz z  nimi.............

Małgorzata Kiereś



��    Nasza Trójwieœ MARZEC 2007

abc–słoWnIk bIo–ekoloGIczny
– lItera s cd. 

słUPek – to żeńskie organellum rozrodcze u roślin okry-
tonasiennych. Wyróżniamy w nim: zalążnię, szyjkę oraz znamię 
słupka. Znamiona – to górne części każdego słupka, które zatrzy-
mują ziarna pyłku. W okwiecie kilkanaście słupków (jako zespół 
zrośniętych owocolistków) = słupkowie.

sPerma - to skupisko komórek męskich, czyli plemników 
- zwane inaczej nasieniem męskim z płynem nasiennym koloru 
białego. Ilość spermy wydalanej podczas wytrysku, czyli ejaku-
lacji - jest różna u różnych zwierząt. U człowieka w 1cm spermy 
znajduje się 100 milionów plemników. Płyn nasienny wydzielany 
przez gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne i gruczoły opuszko-
wo-cewkowe, zawierające substancje odżywcze. Każdy plemnik 
składa się z główki oraz ogonka i posiada ogromną aktywność ru-
chową. Zapłodnienie - jako połączenie plemnika z jajem odbywa 
się w jajowodzie, skąd zygota wędruje do trzonu macicy - tam się 
zagnieżdża i rozwija nowe życie.

sPermatoGeneza – proces tworzenia się oraz dojrze-
wania komórek rozrodczych męskich - czyli gamet – plemników. 
Spermatogeneza zarówno u zwierząt jak i u człowieka przebiega 
w nasieniotwórczych kanalikach jąder umieszczonych w wor-
ku mosznowym. W wyniku podziałów mitotycznych - powstają 
spermatogonie. Płciowo dojrzałe osobniki - u nich powstają ze 
spermatogonii tzw. spermatocyty I rzędu, które dalej ulegają po-
działom mejotycznym dając spermatocyty II rzędu. Następnie ze 
spermatocytów II rzędu powstają spermatydy (które ostatecznie 
przekształcają się w plemniki) o haploidalnej liczbie chromoso-
mów. Liczba chromosomów genowych jest dla danego gatunku 
stała, np. u człowieka wynosi ona 23.

sPlątek - to młode pokolenie stadium płciowego, czyli ga-
metofitu u mszaków o kształcie nitkowatym lub blaszkowatym. 
Splątek rozwija się z zarodnika  - z niego wyrastają łodyżki mchu, 
na szczycie których rozwija się potem pokolenie bezpłciowe, czyli 
saprofit w postaci puszki z zarodnikami. 

Macierzonka

Informacje GmInnej komIsjI rozWIązyWanIa 
ProblemóW alkoHoloWycH W Istebnej

droGa  do   UzależnIenIa
ostre I PrzeWlekłe skUtkI dzIałanIa

alkoHolU na oŚrodkoWy Układ nerWoWy
Alkohol etylowy jest substancją, która silnie wpływa na funk-

cjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności na 
jego funkcje, które związane są z biochemiczną regulacją zjawisk 
i czynności psychologicznych.

Alkohol etylowy zawarty w napojach alkoholowych występu-
je w różnym stężeniu i nie podlega procesowi trawienia, zanim 
zostanie wchłonięty do krwi. Jego szybka absorpcja dokonuje się 
bezpośrednio w żołądku i jelicie cienkim, a szczytowe stężenie 
we krwi pojawia się w ciągu kilkudziesięciu minut po wypiciu. 
Po wchłonięciu krew rozprowadza alkohol do wszystkich tkanek. 
Alkohol łatwo rozpuszcza się w wodzie i jego stężenie w różnych 
tkankach zależy od zawartości wody w tkance. Rozpuszczając się 
w błonach lipidowych, zakłóca ich normalne działanie i obniża 
skuteczność wytwarzania impulsów nerwowych przebiegających 
wzdłuż aksonów. Powoduje to zmniejszenie amplitudy potencja-
łu czynnościowego docierającego do synaps, a to przyczynia się 
do wzmożonego hamowania uwalniania neuroprzekaźników oraz 
transmisji synaptycznej. Akkohol przede wszystkim oddziałuje 
na ośrodkowy układ nerwowy a stężenie alkoholu w mózgu jest 
podobne do stężenia we krwi. Ponad dziawięćdziesiąt procent 
wchłanianego alkoholu jest metabolizowane w organizmie, a tyl-
ko niewielka jego część wydalana w postaci niezmienionej przez 
nerki i płuca. Podstawowym organem zaangażowanym w metabo-
lizm alkoholu jest wątroba, w której następuje jego rozkład przez 
dehydrogenazę i zamiana w acetaldehyd, który z kolei rozkładany 
jest na dwutlenek węgla i wodę. Szybkość utleniania alkoholu jest 
względnie stała i wynosi około dziesięciu mililitrów na godzinę 
- nie jej zwiększyć. Utlenianie alkoholu uwalnia około sześćdzie-
sięciu kalorii z każdych dziesięciu mililitrów alkoholu etylowego.

Alkohole etylowy jest substancją zaliczaną do grupy tak zwa-
nych, jadów plazmatycznych”, które przy większym stężeniu mają 
destrukcyjny wpływ na wszystkie organizmy żywe. Ostre i prze-
wlekłe zażywanie alkoholu może bardzo poważnie uszkadzać orga-
nizm konsumentów, jednak w naszej pracy nie będziemy opisywać 
tych zjawisk, ponieważ są one wyczerpująco przedstawione w wielu 
publikacjach. Pragniemy natomiast wskazać na wybrane zjawiska 
związane z wpływem doraźnego i przewlekłego spożywania alko-
holu na biochemiczne podłoże funkcjonowania psychologicznego.

Jednym z istotnych aspektów naszej koncepcji uzależnienia jest 
podkreślenie ważnej roli, jaką w kształtowaniu się mechanizmów 
uzależnienia odgrywają psychobiologiczne skutki ostrej i prze-
wlekłej konsumpcji alkoholu. Ponieważ alkohol jako substancja 
chemiczna wpływa z dużą siłą na te procesy biochemiczne w móz-
gu, które regulują zjawiska emocjonalne i poznawcze, pożyteczne 
będzie przedstawienie bardzo ogólnego zarysu aktualnej wiedzy 
na temat tych procesów. Twirdzimy bowiem, że przedłużające się 
oddziaływanie alkoholu i związane z nim doświadczenia osobiste 
mogą mieć równie istotny wpływ na kształtowanie się specyficz-
nych dla uzależnienia schematów funkcjonowania psychologicz-
nego, jak w przypadku nerwic wczesnodziecięce doświadczenia w 
interakcji z rodzicami, którym przypisuje się istotną rolę w kształ-
towaniu zaburzeń nerwicowych.

Podstawowe procesy zachodzące w ośrodkowym układzie 
nerwowym (OUN), związane z fizjologicznym podłożem zja-
wisk emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych, wpływają 
na uwalnianie i przekazywanie substancji neurochemicznych, po-
wodujących spadek lub wzrost aktywności komórek nerwowych. 
Wpływ alkoholu na funkcjonowanie psychologiczne jest wyni-
kiem zmian w pobudzaniu lub hamowaniu neuronów. Tak więc 
do zrozumienia specyfiki wpływu alkoholu konieczne jest pozna-
nie procesów wydzielania i transmisji tych substancji, do których 
zalicza się tzw. Neuroprzekaźniki i neuropeptydy. Ostatnie dwie 
dekady to okres bardzo intensywnych badańw tym zakresie. Ich 
wyniki są zgodne co do tego, że alkohol zmienia stężenia lub funk-
cje wielu zpośród aktualnie zidentyfikowanych substancji neuro-
chemicznych, ale w kwestii mechanizmów i skutków tych zmian 
trwają bardzo istotne spory i nic nie wskazuje, aby w niedługim 
czasie doszło do uzgodnienia poglądów.

Wyniki badań wskazują, że niezbędne jest odróżnianie wpły-
wu ostrych i przewlekłych skutków picia na poszczególne neuro-
przekaźniki. Ostre działanie najczęściej polega na wzmacnianiu 
neuroprzekaźników hamujących i osłabianiu neuroprzekaźników 
pobudzających, czyli na uspokojeniu, mimo iż przy niższych daw-
kach przejściowo najpierw pojawia się efekt pobudzenia. Powta-
rzające się często stany hamowania neuroprzekaźników pobudza-
jących mogą spowodować ogólny wzrost liczby receptorów dla 
neuroprzekaźników pobudzających. Oznacza to, że przewlekłe 
używanie alkoholu zwiększa tolerancję, czyli osłabia uspokajają-
ce działanie alkoholu, a w razie przerw w jego zażywaniu tworzy 
tendencję do nadmiernej pobudliwości.

Przedruk: Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa 2006
Integracyjna Psychoterapia Uzależnień (cdn...)
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kUbalonka 2007
Pierwszego marca 2007 r. po raz szósty  szkoła Podstawo-

wa nr 1 w jaworzynce była organizatorem biegów narciar-
skich na trasach kubalonki. brało w nich udział ponad 100 
zawodników z klas 1 – 6. zapraszamy do obejrzenia zdjęć z 
imprezy na stronie    

http://picasaweb.google.pl/jaworzynka 
Składamy również podziękowania wszystkim, którzy pomogli 

nam zorganizować tegoroczne biegi narciarskie – panu Januszo-
wi Waszutowi z Urzędu Gminy Istebna, Pani Annie Probosz  z 
piekarni w Istebnej, Panu Andrzejowi Grzybowskiemu z COS w 
Szczyrku i obsłudze technicznej tras na Kubalonce.

ORGANIZATORZY
Wyniki uzyskane przez zawodników w poszczególnych ka-

tegoriach wiekowych

BIEGI NARCIARSKIE  - KUBALONKA 2007 

Pierwszego marca 2007 r. po raz szósty  Szko a Podstawowa nr 1 w Jaworzynce by a
organizatorem biegów narciarskich na trasach Kubalonki. Bra o w nich udzia  ponad 100 
zawodników z klas 1 – 6. Zapraszamy do obejrzenia zdj  z imprezy na stronie     
http://picasaweb.google.pl/jaworzynka
Sk adamy równie  podzi kowania wszystkim, którzy pomogli nam zorganizowa  tegoroczne 
biegi narciarskie – panu Januszowi Waszutowi z Urz du Gminy Istebna, Pani Annie Probosz  
z piekarni w Istebnej, Panu Andrzejowi Grzybowskiemu z COS w Szczyrku i obs udze 
technicznej tras na Kubalonce. 

ORGANIZATORZY 

Wyniki uzyskane przez zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych:  

CH OPCY CZAS MIEJSCE 
KLASA I

MATEUSZ DRAGON 2.58.4 1 
TYMOTEUSZ GAZUR 3.43.8 2 
DAWID BOJKO 4.57.0 3 

KLASA II 
MARIUSZ BYRTUS 2,18,8 1 
MIKO AJ MICHA EK 2,20,5 2 
AGGEUSZ CZEPCZOR 2,36,7 3 

KLASA III 
MACIEJ LEGIERSKI 1,57,9 1 
JAKUB SITEK 2,16,4 2 
MARCIN HARATYK 2,25,6 3 

KLASA VI 
MAREK LEGIERSKI 6,22,6 1 
KAMIL MA YJUREK 6,27,6 2 
JAKUB YREK 7,22,4 3 

KLASAV 
BART OMIEJ RUCKI 5,04,9 1 
TOMASZ SKURZOK 5,28,6 2 
JAN SIKORA 5,41,2 3 

KLASA VI 
PAWE  DRAGON 4,47,8 1 
TOMASZ HELLER 5,16,3 2 
TOMASZ PYSZNY 5,33,4 3 

DZIEWCZ TA CZAS MIEJSCE 
KLASA I

ANNA PASTERKA 5,05,0 1 
ANNA POLOK 5,54,2 2 
JOANNA CZEPCZOR 6,10,5 3 

KLASA II 
EL BIETA HELLER 2,39,5 1 
MARTYNA BESTWINA 2,55,0 2 
ALEKSANDRA JUROSZEK 3,09,0 3 

KLASA IV 
TERESA ACEK 7,11,9 1 

UCJA JUROSZEK 8,35,9 2 
MARCELINA HECZKO 8,54,8 3 

KLASA V 
KLAUDIA DRAGON 7,24,7 1 
JUSTYNA RUCKA 8,04,9 2 
ELZBIETA STUCHLIK 11,38,4 3 

KLASA VI 
ANETA HECZKO 6,55,7 1 
PAULINA KAJZAR 7,37,2 2 
SARA SITEK 8,17,2 3 

biegi narCiarskie – luty 2007
* trzy zWycIęstWa
   W mIstrzostWacH PoWIatU szkół
Znakomicie wypadły nasze szkolne sztafety w rozegranych 

w dniu 26 lutego w Istebnej Kubalonce mistrzostwach Powiatu 
cieszyńskiego szkół w sztafetowych biegach narciarskich. 

Zwycięska sztafeta dziewcząt SP 1 istebna
na najwyższym stopniu podium 

Najlepsi w kategorii chłopców biegacze z SP 1 istebna
(w środku)
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Podobnie jak w roku ubiegłym sztafety Szkoły Podstawowej nr 1 
w Istebnej okazały się najlepsze zarówno w kategorii dziewcząt jak 
i chłopców. Również dziewczyny z Gimnazjum Istebna nie miały 
równych sobie rywalek natomiast chłopcy zajęli drugie miejsce. 

Trzeba dodać, że biegacze z naszego regionu z sukcesami repre-
zentowali również szkoły ponadgimnazjalne spoza Trójwsi.

Słowa uznania należą się zawodnikom i ich trenerom i opie-
kunom.

* sUkCesy biegaCZy amatorów
W sobotę 10 lutego w Ustroniu w I narciarskim biegu 

sprinterskim „czantoria 2007” wystartowali biegacze amato-
rzy z Jaworzynki odnosząc za sprawą Piotra michałka i Pawła 
Gorzołki dwa zwycięstwa w swoich kategoriach wiekowych. Na 
drugim miejscu zawody ukończyli jan Gorzołka i jan łacek zaś 
na trzecim stopniu podium stanął eugeniusz Gorzołka. Nasi bie-
gacze zdominowali też klasyfikację generalną. P. Michałek wygrał 
całą imprezę, J. Łacek zajął trzecie miejsce a pozostali uplasowali 
się w pierwszej dziesiątce.

W niedzielę  ekipa przeniosła  s ię  do Zakopanego 
i wzięła udział w XXV ogólnopolskim biegu Gąsieni-
ców. Piotr michałek i Paweł Gorzołka ponownie okazali 
się najlepsi zaś jan Gorzołka tym razem zajął 3 miejsce. 
Warto dodać, że inny członek klanu Gorzołków - syn Pawła - sta-
nisław (pochodzący z Jaworzynki a obecnie mieszkaniec Ustronia) 
startuje razem z nimi i również odnosi sukcesy. W sobotę był 
pierwszy a w niedzielę zajął drugie miejsce.

Kolejną imprezą w której wystartowali był rozegrany 17 lutego 
w Wilkowicach III Puchar magurki. Piotr michałek i Paweł 
Gorzołka wygrali swoje kategorie wiekowe, jan Gorzołka był 
drugi a stanisław zajął trzecie miejsce. 

Tydzień później na Hali Robaczej w Żabnicy odbył się II bieg 
gazdy. Tym razem Paweł Gorzołka stanął na drugim miejscu 
podium w kategorii powyżej 55 lat a jego syn stanisław wygrał 
klasyfikację generalną.

* zaGranIczne starty naszycH bIeGaczy
Znakomicie zaprezentował się podczas zawodów o punkty 

FIS rozegranych w Steg w Lichtensteinie mariusz michałek, 
który zdobył złoty medal wśród juniorów w biegu na 10 km 

bIeGI narcIarskIe – lUty 2007
 – Grad medalI
naszycH zaWodnIkóW
Na trasach biegowych w Istebnej Kubalonce odbywały się 

na początku lutego mistrzostwa Polski i Śląska w biegach 
narciarskich.

W pierwszym dniu zawodów bardzo dobrze wypadła nasza 
młodzież w kategoriach rozgrywanych w ramach Mistrzostw 
Śląska. Świetnie zwłaszcza zaprezentowały się nasze nadzieje 
- biegacze UKS Gimnazjum Istebna dominika Hulawy i 
Patrycjusz Polok, którzy okazali się najlepsi na dystansie 2 
km techniką dowolną. Wśród chłopców na trzecim miejscu 
finiszował inny zawodnik tego klubu - krzysztof kukucz-
ka. Znakomicie pobiegli także nasi młodzi sportowcy na 
dystansach sprinterskich. Dwa drugie miejsca - magdaleny 
ligockiej (MKS Istebna) wśród juniorek młodszych i ma-
teusza ligockiego (UKS Gimnazjum Istebna) w kategorii 
młodzików - to duże osiągnięcie zważywszy na fakt, ze 
dotychczas sprinty nie były mocną stroną naszych biegaczy. 
W drugim dniu Mistrzostw Śląska młodzi biegacze UKS Gim-
nazjum Istebna wywalczyli pięć medali w tym dwa złote. Tym 
razem biegi rozgrywane były techniką klasyczną a na najwyż-
szym stopniu podium stanęli katarzyna kawulok i Patrycjusz 
Polok. Trzykrotnie nasi zawodnicy zajmowali drugie miejsca 
- Dominika Hulawy, Krzysztof Kukuczka i Mateusz Ligocki.

Nie zwolnili tempa biegacze naszych klubów narciarskich 
również w trzecim i czwartym dniu rozgrywanych na Kubalonce 
zawodów. Świetna forma zaprezentowana w pierwszych dwóch 
dniach imprezy znalazła potwierdzenie również w rozgrywa-
nych w sobotę i niedzielę konkurencjach. 

Nasi młodzi biegacze startowali w rozgrywanych rów-
nolegle z Mistrzostwami Polski zawodach o „Puchar be-
skidów”. Prawdziwymi gwiazdami okazali się biegacze 
UKS Gimnazjum Istebna - Dominika Hulawy, Mateusz 
Ligocki i Patrycjusz Polok. Każdy z nich dwukrotnie stawał 
na najwyższym stopniu podium. Niewiele gorszy wynik 
uzyskał inny zawodnik tego klubu - Krzysztof Kukuczka, 
który wywalczył dwa srebrne medale. Również dwa razy na 
podium stanęła kinga łacek, zdobywając zarówno w sobo-
tę, jak i w niedzielę brązowe medale. Trzecia była również 
koleżanka Kingi z UKS Gimnazjum Katarzyna Kawulok. 
Medalową zdobyczą mogą się tez pochwalić zawod-
nicy NKS Trójwieś Beskidzka - sebastian Gazurek 
i tomasz sikora, którzy wywalczyli brązowe krążki 

Dziewczyny z Gimnazjum istebna na  1 miejscu
wśród gimnazjalistek

techniką dowolną. W hiszpańskiej miejscowości Jaca rozegra-
no VIII Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europejskiej.  
W zawodach biegowych wystartowało dwóch przedstawicieli na-
szych klubów - magdalena ligocka (MKS Istebna) i sebastian ga-
zurek (NKS Trójwieś Beskidzka). Zajęli oni miejsca w środku stawki 
startujących zawodników. Kierownikiem polskiej ekipy był członek 
Zarządu PZN – mirosław Gazurek a trenerem józef michałek. 
Zimowy Festiwal Młodzieży Europejskiej to cykliczna 
impreza dla juniorów i juniorów młodszych, odbywająca 
się co dwa lata na wzór Zimowych Igrzysk Olimpijskich.  
Gospodarzem następnej edycji Festiwalu w roku 2009 będą trasy 
biegowe COS w Istebnej – Kubalonce.

Jacek Kohut
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zawodów. Również inni przedstawiciele naszych klu-
bów zajmowali wysokie miejsca w tych zawodach. 
Warto dodać, że bardzo dobrze wypadli w imprezie nasi biega-
cze startujący aktualnie w barwach AZS AWF Katowice - ma-
riusz i andrzej michałkowie. Mariusz wygrał w niedzielę bieg 
na 30 km techniką dowolną, zdobywając tytuł mistrza Polski 
zarówno wśród seniorów jak i juniorów. Dzień wcześniej wygrał 
też swoją kategorię w ramach Pucharu Beskidów. Andrzej z 
kolei zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski na 10 km kla-
sykiem. Warto dodać, że obaj mają już na swoim koncie medale 
Mistrzostw Polski w rozgrywanych w drugim dniu zawodów 
sztafetach - Andrzej złoty a Mariusz srebrny.

 W Zakopanem rozpoczęły się w niedzielę 18 lutego 
biegowe konkurencje XIII ogólnopolskiej olimpiady 
młodzieży w sportach zimowych „Małopolska 2007”.  
W niedzielnych sprintach wśród juniorów młodszych złoty 
medal wywalczył zawodnik NKS Trójwies Beskidzka to-
masz sikora, który w następnym dniu zajął drugie miejsce 
w biegu na 5 km. Na tym samym dystansie wśród juniorek 
młodszych na trzecim stopniu podium stanęła katarzyna ku-
balok (MKS Istebna), w poprzednim dniu szósta w sprincie.  
Powodów do radości dostarczają także nasi biegacze repre-
zentujący aktualnie kluby spoza naszego terenu. Reprezen-
tująca barwy Wisły Ustronianki agnieszka zawada i mariusz 
michałek z AZS AWF Katowice okazali się najlepsi w swoich 
kategoriach zdobywając tytuły odpowiednio wśród juniorek 
młodszych w sprincie i juniorów w biegu łączonym. Mariusz 
Michałek triumfował także w biegu na 10 km techniką dowol-
ną a tuż za nim uplasował się jego kolega klubowy sławomir 
jałowiczor. Z kolei Agnieszka Zawada startując w sztafecie Wisły 
Ustronianki wywalczyła swój drugi złoty medal tych zawodów. 
Przedostatni dzień zawodów (środa 21.02 - technika dowolna) 
przyniósł naszym biegaczom kolejne medale i to w dodatku te naj-
cenniejsze. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Katarzyna Ku-
balok oraz Tomasz Sikora. Również Mariusz Michałek i Sławomir 
Jałowiczor zdobyli kolejne medale zajmując odpowiednio pierw-
sze i drugie miejsce w biegu juniorów. Ostatni dzień Olimpiady 
(czwartek 22.02) to sztafety sprinterskie okraszone mistrzowskimi 
tytułami Agnieszki Zawada i Sławomira Jałowiczora.

Dodatkowo tomasz sikora został wybrany najlepszym 
zawodnikiem całej imprezy!!!

Bardzo obfity plon medalowy przyniosły naszym 
biegaczom mistrzostwa zespołu szkół mistrzostwa 
sportowego rozgrywane w ramach Otwartych Akade-
mickich Mistrzostw Polski w Zakopanem (24/25.02) 
Klasą dla siebie byli katarzyna kubalok wśród juniorek 
młodszych oraz mateusz ligocki (UKS Gimnazjum Istebna) w 
kategorii młodzików, którzy zarówno w sobotnich sprintach jak 
i niedzielnych biegach łączonych zdobyli złote medale. Dwu-
krotnie na drugim stopniu podium stanęła koleżanka klubowa 
Mariusza katarzyna kawulok (młodziczki) a tomasz sikora 
uplasował się wśród juniorów młodszych na drugim miejscu w 
biegu łączonym i trzecim w sprintach. 

Z naszych biegaczy reprezentujących inne kluby trzecie 
miejsce w sprintach wywalczyła agnieszka zawada, zaś ma-
riusz michałek wygrał klasyfikację generalną mężczyzn.

Podsumowanie niezwykle udanego sezonu zimowego w 
następnym numerze „Naszej Trójwsi”.                               

                                                 Opracował: Jacek Kohut

IstebnIańska HaloWa
lIGa PIłkI nożnej
Dobiegły końca rozgrywki Istebniańskiej Halowej Piłki Noż-

nej edycji 2006/07.
Najlepszą drużyną trwającego od listopada piłkarskiego ma-

ratonu została drużyna „Beskidka”. Walka o pierwsze miejsce to-
czyła się praktycznie do ostatniej kolejki. Dopiero zwycięstwo se-
niorów KP Trójwieś nad Vistulą rozstrzygnęło sprawę na korzyść 
piłkarzy „Beskidka”, którzy w ostatnim meczu mogli nawet prze-
grać z „Siłą Jasnowice”. Rywalizacja „Fair Play” trwała jednak do 
końca i „Beskidek” pokonał przeciwników, chociaż w przypadku 
wygranej „Siły” na drugim miejscu zakończyliby turniej seniorzy 
„KP Trójwieś” spychając na trzecie ekipę Vistuli. 

Brawa za postawę „Fair Play” należą się piłkarzom wszyst-
kich drużyn, bo takich przypadków było więcej - chociażby w 
wewnętrznej rywalizacji seniorów i juniorów KP Trójwieś. Zwy-
cięstwo juniorów w rewanżowej rundzie odebrało 3 ważne punkty 
starszym kolegom, ale taka postawa - brak układów - zyskała duże 
uznanie obserwatorów.

Rozgrywki toczyły się w dobrej, przyjacielskiej atmosferze.  
Liga była również bardzo udana ze sportowego punktu widzenia. 
Drużyny z meczu na mecz grały coraz lepiej i poziom sportowy 
rósł z każdą kolejką. Drużyny były dobrze zorganizowane, cho-
ciaż czasem zdarzały się braki personalne. W przypadku tak dłu-
gotrwałych rozgrywek jest to jednak zrozumiałe. 

Na pewno Liga spełniła swoje zadanie a zdobyte doświadcze-
nie sprawi, że niektóre typowo amatorskie, ale dobrze zorganizo-
wane drużyny - takie jak choćby Siła Jasnowice - będą wkrótce 
groźne dla najlepszych w tego typu imprezach.

Rozgrywki Istebniańskiej Ligi Halowej zorganizował i prowa-
dził KP Trójwieś Istebna, którego Prezes ufundował nagrody dla 
najlepszych ekip.

Wyniki dwóch ostatnich kolejek:
XIII kolejka - 04.02.2007 
Gimnazjum Istebna - Siła Jasnowice - 3:5 
UG Istebna - Beskidek - 1:10 
KP Trójwieś Juniorzy - Vistula Flyers - 5:11 
KP Trójwieś Seniorzy - Kubalonka Sanatorium - 15:6 
XIV kolejka - 11.02.2004
Kubalonka Sanatorium - UG Istebna - 13:10 
Vistula Flyers - KP Trójwieś Seniorzy - 6:7
Gimnazjum Istebna - KP Trójwieś Juniorzy - 5:3
Beskidek - Siła Jasnowice - 4:2

końcowa tabela
(kolejno mecze, punkty, bramki, różnica bramek): 

O kolejności na miejscach 2 i 3 zadecydował zgodnie z regula-
minem bilans bezpośrednich spotkań:

Vistula Flyers - KP Trójwieś Seniorzy - 6:1 
Vistula Flyers - KP Trójwieś Seniorzy - 6:7 

Komplet wyników i fotogaleria na stronie internetowej www.
ug.istebna.pl
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Istebnia ska Halowa Liga Pi ki No nej

Dobieg y ko ca rozgrywki Istebnia skiej Halowej Pi ki No nej edycji 2006/07. 
Najlepsz  dru yn  trwaj cego od listopada pi karskiego maratonu zosta a dru yna "Beskidka". 
Walka o pierwsze miejsce toczy a si  praktycznie do ostatniej kolejki. Dopiero zwyci stwo seniorów 
KP Trójwie  nad Vistul  rozstrzygn o spraw  na korzy  pi karzy "Beskidka", którzy w ostatnim 
meczu mogli nawet przegra  z "Si  Jasnowice". Rywalizacja "Fair Play" trwa a jednak do ko ca i 
"Beskidek" pokona  przeciwników, chocia  w przypadku wygranej "Si y" na drugim miejscu 
zako czyliby turniej seniorzy "KP Trójwie " spychaj c na trzecie ekip  Vistuli.  
Brawa za postaw  "Fair Play" nale  si  pi karzom wszystkich dru yn, bo takich przypadków by o
wi cej - chocia by w wewn trznej rywalizacji seniorów i juniorów KP Trójwie . Zwyci stwo juniorów 
w rewan owej rundzie odebra o 3 wa ne punkty starszym kolegom, ale taka postawa - brak 
uk adów - zyska a du e uznanie obserwatorów. 
Rozgrywki toczy y si  w dobrej, przyjacielskiej atmosferze.  Liga by a równie  bardzo udana ze 
sportowego punktu widzenia. Dru yny z meczu na mecz gra y coraz lepiej i poziom sportowy rós  z 
ka d  kolejk . Dru yny by y dobrze zorganizowane, chocia  czasem zdarza y si  braki personalne. 
W przypadku tak d ugotrwa ych rozgrywek jest to jednak zrozumia e.  
Na pewno Liga spe ni a swoje zadanie a zdobyte do wiadczenie sprawi, e niektóre typowo 
amatorskie, ale dobrze zorganizowane dru yny - takie jak cho by Si a Jasnowice - b d  wkrótce 
gro ne dla najlepszych w tego typu imprezach. 
Rozgrywki Istebnia skiej Ligi Halowej zorganizowa  i prowadzi  KP Trójwie  Istebna, którego Prezes 
ufundowa  nagrody dla najlepszych ekip. 

Wyniki dwóch ostatnich kolejek: 

XIII kolejka - 04.02.2007 
Gimnazjum Istebna - Si a Jasnowice - 3:5  
UG Istebna - Beskidek - 1:10  
KP Trójwie  Juniorzy - Vistula Flyers - 5:11  
KP Trójwie  Seniorzy - Kubalonka Sanatorium - 15:6  

XIV kolejka - 11.02.2004
Kubalonka Sanatorium - UG Istebna - 13:10  
Vistula Flyers - KP Trójwie  Seniorzy - 6:7 
Gimnazjum Istebna - KP Trójwie  Juniorzy - 5:3 
Beskidek - Si a Jasnowice - 4:2 

Ko cowa tabela (kolejno mecze, punkty, bramki, ró nica bramek):

1 Beskidek 14 34 93:49 (+44) 
2 Vistula Flyers 14 31 102:59 (+43) 
3 KP Trójwie  Seniorzy 14 31 88:68 (+20) 
4 UG Istebna 14 24 74:74 (0) 
5 Si a Jasnowice 14 16 63:73 (-10) 
6 KP Trójwie  Juniorzy 14 13 61:73 (-12) 
7 Kubalonka Sanatorium 14 9 63:121 (-58) 
8 Gimnazjum Istebna 14 7 59:86 (-27) 

O kolejno ci na miejscach 2 i 3 zadecydowa  zgodnie z regulaminem bilans bezpo rednich spotka :
Vistula Flyers - KP Trójwie  Seniorzy - 6:1  
Vistula Flyers - KP Trójwie  Seniorzy - 6:7  

Komplet wyników i fotogaleria na stronie internetowej www.ug.istebna.pl
 J. Kohut 

+ zdj cia z podpisami:
1. Fragment ostatniego meczu Ligi pomi dzy Beskidkiem (czerwone stroje) i Si  Jasnowice 
2. Nagrody dla najlepszej dru yny Ligi z r k Prezesa KP Trójwie  Jana Golika odbiera Tomek 
Matuszny 
3. Triumfatorzy Ligi – Ekipa Beskidzka (w niepe nym sk adzie) z wywalczonym pucharem 
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* nasze dziewczyny na turnieju piłki nożnej
   w branicach
Na zaproszenie Gimnazjum w Branicach dziewczęta 

z Istebniańskiego Gimnazjum w sobotę 24 lutego wzięły 
udział w bardzo silnie obsadzonym turnieju szkół gimna-
zjalnych. 

Mimo bardzo ambitnej postawy naszych zawodniczek 
zajęliśmy siódme miejsce w stawce ośmiu zespołów poko-
nując jedynie rywalki z czeskiego Krnova. W barwach naszej 
drużyny występowały: Wioletta Kotela - bramkarka, Joanna 
Łacek, Joanna Byrtus, Justyna Kukuczka, Ewelina Kukucz-
ka, Justyna Klimosz, Edyta Klimosz, Dominika Marszałek, 
Laura Kohut oraz Karina Czyż - kapitan naszej drużyny. 

Na zdjęciu obok - „Nasze dzielne dziewczyny”

Halowa pi ka no na – luty 2007 

* Fundator nagród zgarn  g ówn  pul

Rozegrany w niedziel  18 lutego w hali Gimnazjum w Istebnej Turniej o "Puchar Eurogames 
Katowice" zako czy  si  zwyci stwem dru yny reprezentuj cej Firm , która ufundowa a nagrody dla 
najlepszych. Impreza mia a bardzo siln  obsad  - oprócz ekipy "Eurogames" w turnieju bra y udzia  tak e
trzy dru yny z Cz stochowy.  
"Eurogames" wygra  wszystkie mecze strzelaj c najwi cej i trac c najmniej bramek.  
Dobrze wypad y dru yny reprezentuj ce nasz teren. "Nadzieje Trójwsi" zaj y czwarte miejsce maj c
tylko o jedn  bramk  gorszy bilans ni  dru yna z trzeciego miejsca. Z kolei "Si a Jasnowice" zaj a
wprawdzie ostatnie miejsce, ale toczy a wyrównane mecze z teoretycznie mocniejszymi dru ynami 
trzykrotnie przegrywaj c ró nic  zaledwie jednej bramki i wygrywaj c z drugim zespo em turnieju. 
Impreza sta a na wysokim poziomie sportowym i przebiega a w bardzo dobrej, przyjacielskiej 
atmosferze.  

Wyniki: 
Nadzieje Trójwsi - Eurogames - 2:5 
Czarni Cz stochowa - Niebiescy Cz stochowa - 3:1 
Si a Jasnowice - Paj k W sosz Cz stochowa - 2:3 
Nadzieje - Czarni - 3:4 
Eurogames - Niebiescy - 4:2 
Si a - Nadzieje - 0:1 
Paj k - Czarni - 2:3 
Niebiescy - Si a - 2:1 
Eurogames - Czarni - 2:0 
Nadzieje - Paj k - 3:0 
Si a - Eurogames - 1:6 
Paj k - Niebiescy - 1:5 
Czarni - Si a - 2:4 
Niebiescy - Nadzieje - 1:1 
Paj k - Eurogames - 2:6 

Tabela (punkty, ró nica bramek): 

1. Eurogames Katowice - 15 - 23:7 
2. Czarni Cz stochowa - 9 - 12:12 
3. Niebiescy Cz stochowa - 7 - 11:10 
4. Nadzieje Trójwsi - 7 - 10:10
5. Paj k W sosz Cz stochowa - 3 - 7:19 
6. Si a Jasnowice - 3 - 8:14 

O kolejno ci na miejscach 3 - 4 zadecydowa a
ró nica bramek, gdy  w bezpo renim meczu 
zainteresowanych dru yn pad  wynik remisowy. 

O kolejno ci na miejscach 5 - 6 zadecydowa
zgodnie z regulaminem wynik bezpo redniego 
meczu.

* Nasze dziewczyny na turnieju w Branicach 

Na zaproszenie Gimnazjum w Branicach dziewcz ta z Istebnia skiego Gimnazjum w sobot  24 lutego 
wzi y udzia  w bardzo silnie obsadzonym turnieju szkó  gimnazjalnych.  
Mimo bardzo ambitnej postawy naszych zawodniczek zaj li my siódme miejsce w stawce o miu zespo ów
pokonuj c jedynie rywalki z czeskiego Krnova. 

W barwach naszej dru yny wyst powa y:
Wioletta Kotela - bramkarka, Joanna acek, Joanna Byrtus, Justyna Kukuczka, Ewelina Kukuczka, 
Justyna Klimosz, Edyta Klimosz, Dominika Marsza ek, Laura Kohut oraz Karina Czy  - kapitan naszej 
dru yny.  

Wyniki naszej dru yny: 

Grupa 'B':
Branice - Istebna - 2:0  
Štramberk - Krnov - 0:0  
Branice - Krnov - 3:0  
Štramberk - Istebna - 3:0  
Štramberk - Branice - 2:0  
Istebna - Krnov - 3:1

Tabela grupy 'B':
1. Štramberk - 3 - 7 pkt. - 5:0  
2. Branice - 3 - 6 pkt. - 5:2  
3. Istebna - 3 - 3 pkt. - 3:6  
4. Krnov - 3 - 1 pkt. - 1:6 

O miejsce 5-8: Radom - Istebna - 2:0 

O 7 miejsce: Istebna - Krnov - 0:0 (karne 2:1)  

+ zdj cie 1: „Nasze dzielne dziewczyny”

Halowa pi ka no na – luty 2007 

* Fundator nagród zgarn  g ówn  pul

Rozegrany w niedziel  18 lutego w hali Gimnazjum w Istebnej Turniej o "Puchar Eurogames 
Katowice" zako czy  si  zwyci stwem dru yny reprezentuj cej Firm , która ufundowa a nagrody dla 
najlepszych. Impreza mia a bardzo siln  obsad  - oprócz ekipy "Eurogames" w turnieju bra y udzia  tak e
trzy dru yny z Cz stochowy.  
"Eurogames" wygra  wszystkie mecze strzelaj c najwi cej i trac c najmniej bramek.  
Dobrze wypad y dru yny reprezentuj ce nasz teren. "Nadzieje Trójwsi" zaj y czwarte miejsce maj c
tylko o jedn  bramk  gorszy bilans ni  dru yna z trzeciego miejsca. Z kolei "Si a Jasnowice" zaj a
wprawdzie ostatnie miejsce, ale toczy a wyrównane mecze z teoretycznie mocniejszymi dru ynami 
trzykrotnie przegrywaj c ró nic  zaledwie jednej bramki i wygrywaj c z drugim zespo em turnieju. 
Impreza sta a na wysokim poziomie sportowym i przebiega a w bardzo dobrej, przyjacielskiej 
atmosferze.  

Wyniki: 
Nadzieje Trójwsi - Eurogames - 2:5 
Czarni Cz stochowa - Niebiescy Cz stochowa - 3:1 
Si a Jasnowice - Paj k W sosz Cz stochowa - 2:3 
Nadzieje - Czarni - 3:4 
Eurogames - Niebiescy - 4:2 
Si a - Nadzieje - 0:1 
Paj k - Czarni - 2:3 
Niebiescy - Si a - 2:1 
Eurogames - Czarni - 2:0 
Nadzieje - Paj k - 3:0 
Si a - Eurogames - 1:6 
Paj k - Niebiescy - 1:5 
Czarni - Si a - 2:4 
Niebiescy - Nadzieje - 1:1 
Paj k - Eurogames - 2:6 

Tabela (punkty, ró nica bramek): 

1. Eurogames Katowice - 15 - 23:7 
2. Czarni Cz stochowa - 9 - 12:12 
3. Niebiescy Cz stochowa - 7 - 11:10 
4. Nadzieje Trójwsi - 7 - 10:10
5. Paj k W sosz Cz stochowa - 3 - 7:19 
6. Si a Jasnowice - 3 - 8:14 

O kolejno ci na miejscach 3 - 4 zadecydowa a
ró nica bramek, gdy  w bezpo renim meczu 
zainteresowanych dru yn pad  wynik remisowy. 

O kolejno ci na miejscach 5 - 6 zadecydowa
zgodnie z regulaminem wynik bezpo redniego 
meczu.

* Nasze dziewczyny na turnieju w Branicach 

Na zaproszenie Gimnazjum w Branicach dziewcz ta z Istebnia skiego Gimnazjum w sobot  24 lutego 
wzi y udzia  w bardzo silnie obsadzonym turnieju szkó  gimnazjalnych.  
Mimo bardzo ambitnej postawy naszych zawodniczek zaj li my siódme miejsce w stawce o miu zespo ów
pokonuj c jedynie rywalki z czeskiego Krnova. 

W barwach naszej dru yny wyst powa y:
Wioletta Kotela - bramkarka, Joanna acek, Joanna Byrtus, Justyna Kukuczka, Ewelina Kukuczka, 
Justyna Klimosz, Edyta Klimosz, Dominika Marsza ek, Laura Kohut oraz Karina Czy  - kapitan naszej 
dru yny.  

Wyniki naszej dru yny: 

Grupa 'B':
Branice - Istebna - 2:0  
Štramberk - Krnov - 0:0  
Branice - Krnov - 3:0  
Štramberk - Istebna - 3:0  
Štramberk - Branice - 2:0  
Istebna - Krnov - 3:1

Tabela grupy 'B':
1. Štramberk - 3 - 7 pkt. - 5:0  
2. Branice - 3 - 6 pkt. - 5:2  
3. Istebna - 3 - 3 pkt. - 3:6  
4. Krnov - 3 - 1 pkt. - 1:6 

O miejsce 5-8: Radom - Istebna - 2:0 

O 7 miejsce: Istebna - Krnov - 0:0 (karne 2:1)  

+ zdj cie 1: „Nasze dzielne dziewczyny”

* brązowy medal mirosława 
kapasia

Duży sukces odniósł w rozgrywanych 
w Warszawie Halowych Mistrzostwach 
Polski Pracowników Administracji Celnej 
w Piłce Nożnej Mirosław Kapaś z Isteb-
nej. Jako członek drużyny z Katowic wy-
walczył on z kolegami brązowy medal tej 
imprezy.

HaloWa PIłka nożna – lUty 2007
* dobra postawa naszych oldbojów
Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi piłkarze oldboje - mirosław adamus, bolesław bury i janusz Waszut - na XVII mistrzostwach 

Polski oldbojów, które rozegrane zostały w Zawierciu. 
Grając w barwach KS Wisła Ustronianka wygrali swoją grupę eliminacyjną i awansowali do fazy finałowej turnieju. W pokonanym 

polu pozostawili Piasta Gliwice (7:3), Anwil Włocławek (7:2) i ŁKS Łódż (3:4).
W grupie finałowej nie poszło już tak dobrze, ale też rywale byli nie byle jacy - Górnik Zabrze (1:4), MZPN Kraków (1:5) i Stadion 

Zawiercie (2:6).
Sam jednak udział w tej fazie rywalizacji to ogromny sukces drużyny, do którego niemały wkład włożyła nasza trójka.
Turniej, w którym udział wzięło 16 drużyn wygrał Górnik Zabrze, a najlepszym strzelcem został nie kto inny tylko znany piłkarz 

tego klubu - Henryk Bałuszyński.

* fundator nagród zgarnął główną pulę
Rozegrany w niedzielę 18 lutego w hali Gimnazjum w Istebnej turniej o „Puchar eurogames katowice” zakończył się zwycię-

stwem drużyny reprezentującej Firmę, która ufundowała nagrody dla najlepszych. Impreza miała bardzo silną obsadę - oprócz ekipy 
„Eurogames” w turnieju brały udział także trzy drużyny z Częstochowy. 

„Eurogames” wygrał wszystkie mecze strzelając najwięcej i tracąc najmniej bramek. 
Dobrze wypadły drużyny reprezen-

tujące nasz teren. „Nadzieje Trójwsi” za-
jęły czwarte miejsce mając tylko o jedną 
bramkę gorszy bilans niż drużyna z trze-
ciego miejsca. Z kolei „Siła Jasnowice” 
zajęła wprawdzie ostatnie miejsce, ale 
toczyła wyrównane mecze z teoretycz-
nie mocniejszymi drużynami trzykrotnie 
przegrywając różnicą zaledwie jednej 
bramki i wygrywając z drugim zespołem 
turnieju.

Impreza stała na wysokim poziomie 
sportowym i przebiegała w bardzo dobrej, 
przyjacielskiej atmosferze. 
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PamIęcI ŚP. koleGI
W dniu 03.03.2007 r. odbył się Turniej Piłki Siatkowej poświę-

cony pamięci naszego zmarłego kolegi Piotra Bielesza.

Piotr jako nastolatek założył dziką piłkarską drużynę „Górskie 
Orły”. W całości przeszła ona do powstałego później klubu „Ludo-
we Zespoły Sportowe - Istebna”, której również był współinicja-
torem. Spotykamy się do dnia dzisiejszego co tydzień w sali gim-
nastycznej Szkoły Podst. nr 1 w Koniakowie grając w siatkówkę. 
Sporadycznie uczestniczymy również w meczach towarzyskich 
piłki nożnej. Od roku brakuje na nich Piotra, jednak pamięć o nim 
pozostała i tym Turniejem chcieliśmy go uczcić.

Eliminacje odbyły się w SP nr 1 w Koniakowie oraz SP na 
Zaolziu.

Mecz o 3 miejsce i finał rozegrane zostały w Koniakowie, w 
SP nr 1, której Piotr był wieloletnim pracownikiem.

Zainteresowanie Turniejem było bardzo duże. Wzięło w nim 
udział aż 7 drużyn z naszej Trójwsi. Poniżej podajemy wyniki, 
chociaż w tych rozgrywkach nie one były najważniejsze.

I miejsce - „drużyna Wojtka Gościniaka” z Zaolzia
II miejsce - „drużyna Jana Wściekłego” z Istebnej
III miejsce - „drużyna Dziadki” z Koniakowa
IV miejsce - drużyna „Jaworzynka”

„VII zaWody fUrmanóW
Istebna 2007”

zawodnicy:
1. Stanisław Marekwica – Istebna Szymcze
2. Tomasz Suszka – Istebna Suszki
3. Andrzej Włodarz - Chrzanów 
4. Andrzej Grafowski - Chrzanów
5. Jan Krowicki – Jaworzynka Duraje
6. Krzysztof Krowicki – Jaworzynka Duraje  
7. Parol Kitaś – Słowacja
8. Parol Krajci – Słowacja
9. Krzysztof Gorzołka – Istebna Słowiaczónka
10. Marek Wolny – Istebna Mikszówka
11. Andrzej Cieślar – Wisła Łabajów
12. Michał Zowada – Istebna Leszczyna
13. Kazimierz Zogata – Jaworzynka Małysze
14. Jan Legierski – Istebna Pietroszónka 
15. Tomasz Czepczor – Istebna Leszczyna
16. Damian Kaczmarzyk - Istebna  Leszczyna
17. Jan Urbaczka – Jaworzynka Byrty
18. Ryszard Haratyk – Jaworzynka Duraje
19. Jan Bocek – Koniaków Legiery 
20. Kazimierz Legierski – Koniaków Rupiynka
21. Jan Kubica – Koniaków Deje
22. Bogdan Zawada – Koniaków 
23. Jerzy Michałek – Istebna Andziołówka
24. Wojciech Marekwica – Istebna Andziołówka
         (Wyniki na nast. stronie)

Przed turniejem spotkanie przy grobie śp. Piotra Bielesza.

Nagrody rozdawają żona śp. Piotra - Zofia i Zbigniew Kręże-
lok - organizator turnieju.

Od lewej: Zwycięska drużyna z Istebnej Zaolzia, część zawod-
ników drużyny z Jaworzynki oraz debiutanci - drużyna OSP Ko-
niaków Centrum.

pozostałe miejsca zajęły drużyny: „TP-Legierski” z Koniako-
wa, „OSP Koniaków”, „Straż Graniczna”.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za finansowe i rzeczowe 
wsparcie naszych zmagań: firmie „Multipak”- Zbigniew Legierski, 
piekarni Koniaków - M i Z Kawulokowie, firmie „Ustronianka” 
- Michał Bożek, firmie „Eurogamez” - Józef Legierski, OSP „Ko-
niaków”, firmie „AM-Market” - Legierski Andrzej, firmie „TOP” 
- Damian Legierski, firmie „Olzianka” - Józef Waszut, „Przegląd 
i Naprawa Gaśnic” - Grzegorz Legierski, artystom: Ernestowi Zo-
wadzie, Janowi Żyrkowi,Tadeuszowi Ruckiemu, dyrekcji SP nr 1 
Koniaków, dyrekcji SP Zaolzie i Beacie Kajzar.

Koledzy
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„VII Zawody Furmanów, Istebna 2007” 

Zawodnicy: 

1. Stanis aw Marekwica – Istebna Szymcze 
2. Tomasz Suszka – Istebna Suszki 
3. Andrzej W odarz - Chrzanów  
4. Andrzej Grafowski - Chrzanów 
5. Jan Krowicki – Jaworzyna Duraje 
6. Krzysztof Krowicki – Jaworzyna Duraje   
7. Parol Kita  – S owacja 
8. Parol Krajci – S owacja 
9. Krzysztof Gorza ka – Istebna S owiaczónka 
10. Marek Wolny – Istebna Mikszówka 
11. Andrzej Cie lar – Wis a abajów
12. Micha  Zowada – Istebna Leszczyna 
13. Kazimierz Zogata – Jaworzyna Ma ysze
14. Jan Jegierski – Istebna Pietroszónka  
15. Tomasz Czepczor – Istebna Leszczyna 
16. Damian Kaczmarzyk - Istebna  Leszczyna 
17. Jan Urbaczka – Jaworzyna Byrty 
18. Ryszard Haratyk – Jaworzynka Duraje 
19. Jan Bocek – Koniaków Legiery  
20. Kazimierz Jegierski – Koniaków Rupiynka 
21. Jan Kubica – Koniaków Deje 
22. Bogdan Zawada – Koniaków  
23. Jerzy Micha ek – Istebna Andzio ówka 
24. Wojciech Marekwica – Istebna Andzio ówka 

Wyniki:  

Slalom z drewnem 

1 Jan Urbaczka / Ryszard Haratyk Jaworzynka 1.50,43

2 Stanis aw Marekwica / Tomasz Suszka Istebna 1.46,82

3 Kazimierz Kubica / Bogdan Zawada Koniaków 1.53,83

Precyzyjne pchanie drewna d u ycowego

1 Kazimierz Kubica / Bogdan Zawada Koniaków 0.41,88 

2 Pavol Kitaš / Pavol Kraj i S owacja 0.51,10 

3 Jan Bocek / Kazimierz Legierski Koniaków 1.04,27 

Si a uci gu

1 Krzysztof Gorzo ka Istebna S owiaczónka 9,92 

2 Jan Krowicki Jaworzynka 10,44

3 Kazimierz Kubica Koniaków Deje 10,99

 Organizator: Nadle nictwo Wis a, Gminny O rodek Kultury w Istebnej 

Organizator:
Nadleśnictwo Wisła, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Dorota Cieślar

„Pachołcy z leściny ze swoimi kasztankami” „ a wioo…, wioo…”

  „Kasztan! ty sie mi nie plynć” „ujec ze Słowiok”

„ich troje”

„Baby i chłopi chybali kulokami”
„Przekrociej to roz, dwa bo jeście trza
cylować!”„Posuń ziś tyn zad cichi”

„VII Zawody Furmanów, Istebna 2007” 

Zawodnicy: 

1. Stanis aw Marekwica – Istebna Szymcze 
2. Tomasz Suszka – Istebna Suszki 
3. Andrzej W odarz - Chrzanów  
4. Andrzej Grafowski - Chrzanów 
5. Jan Krowicki – Jaworzyna Duraje 
6. Krzysztof Krowicki – Jaworzyna Duraje   
7. Parol Kita  – S owacja 
8. Parol Krajci – S owacja 
9. Krzysztof Gorza ka – Istebna S owiaczónka 
10. Marek Wolny – Istebna Mikszówka 
11. Andrzej Cie lar – Wis a abajów
12. Micha  Zowada – Istebna Leszczyna 
13. Kazimierz Zogata – Jaworzyna Ma ysze
14. Jan Jegierski – Istebna Pietroszónka  
15. Tomasz Czepczor – Istebna Leszczyna 
16. Damian Kaczmarzyk - Istebna  Leszczyna 
17. Jan Urbaczka – Jaworzyna Byrty 
18. Ryszard Haratyk – Jaworzynka Duraje 
19. Jan Bocek – Koniaków Legiery  
20. Kazimierz Jegierski – Koniaków Rupiynka 
21. Jan Kubica – Koniaków Deje 
22. Bogdan Zawada – Koniaków  
23. Jerzy Micha ek – Istebna Andzio ówka 
24. Wojciech Marekwica – Istebna Andzio ówka 

Wyniki:  

Slalom z drewnem 

1 Jan Urbaczka / Ryszard Haratyk Jaworzynka 1.50,43

2 Stanis aw Marekwica / Tomasz Suszka Istebna 1.46,82

3 Kazimierz Kubica / Bogdan Zawada Koniaków 1.53,83

Precyzyjne pchanie drewna d u ycowego

1 Kazimierz Kubica / Bogdan Zawada Koniaków 0.41,88 

2 Pavol Kitaš / Pavol Kraj i S owacja 0.51,10 

3 Jan Bocek / Kazimierz Legierski Koniaków 1.04,27 

Si a uci gu

1 Krzysztof Gorzo ka Istebna S owiaczónka 9,92 

2 Jan Krowicki Jaworzynka 10,44

3 Kazimierz Kubica Koniaków Deje 10,99

 Organizator: Nadle nictwo Wis a, Gminny O rodek Kultury w Istebnej 

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT
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Nowe Reklamy 

* reklama 7 x 9 cm 

Przydomowe Biologiczne 
Oczyszczalnie cieków

Promocja

43-460 Wis a
ul. Kopyd o 73C 
tel. 0-33 855 31 25 
tel. kom. 0602 421 902 
www.oczyszczalnie.wislanet.pl 

Zalety oczyszczalni: 
- niskie koszty zakupu 
urz dze ,
- gwarancja wysokiego 
oczyszczania, 
- tania i bezawaryjna 
eksploatacja, 
- niewielka powierzchnia 
zabudowy, 
- du a ilo  wariantów 
monta u i zastosowania 
w trudnych warunkach 
terenowo – gruntowych. 

* reklama 3 x 9 cm 

Gabinet prywatny „SYNAPSA” 
Lekarz neurolog Ewa Przywara 

Przyjmuje w O rodku Zdrowia w Koniakowie 
w ka d  sobot  od 9.00 do 11.00

Bóle i zawroty g owy, choroby kr gos upa,
depresje, nerwice 

Tel. Kom. 605 179 398

* podzi kowanie 2 x 9 cm 

Sk adam serdeczne podzi kowanie  
Panu Stanis awowi Matusznemu i Firmie Beskidek  
za sprawn  realizacj  fanta wygranego na loterii                                            

                                            Jan Legierski 
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Para f i a  Ewange l i cko  –  Augsburska  
w  I s tebne j  

zaprasza na 

Spotkanie b dzie mia o charakter koncertu. 

Wyst pi :

Dorota Badura – piewa w asn  poezj

Wioletta Michalik – Bujok – pisze
wiersze

Twórczo  obu autorek czy fakt opisywania 
w wierszach osobistych prze y  z Bogiem 

Koncert odb dzie si
25 marca 2007 roku o godzinie 1630

w ko ciele ewangelickim w Istebnej

Wst p wolny 

kataloG tWórcóW
lUdoWycH I ProfesjonalnycH

Gminny ośrodek kultury wy-
dał powystawowy katalog twórców 
ludowych i profesjonalnych „Góra-
le ojcu Świętemu” z pierwszej wy-
stawy poświęconej rocznicy śmierci 
jana Pawła II.

Katalog zawiera krótkie biografie ar-
tystów oraz  zdjęcia ich prac. Można go 
nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej w cenie 15 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, 
iż nadal prowadzone są

bezPłatne
badanIa cytoloGIczne

(dla kobiet w wieku 25 – 59 lat)
Badania wykonuje lek. med. Andrzej Tomiczek 
Godziny przyjęć w Ośrodku Zdrowia Istebna – Dzielec:
poniedziałek 15.00 – 18.00
czwartek       15.00 -  18.00
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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 wybó r 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,
£añ cuchy,  oleje

Warsztat - naPraWa urz¥ dzeñ
husQvarna,  st ihl i  inne

naPraWa kosiarek -  raty, 
serWis

PPhu karina - karina Poloczek
��-��0 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. � Maja ��, tel. 0�� ��� �� �0

40



Nasza Trójwieœ    ��MARZEC 2007

„Jaba daba duuuuu….”
„michoł chyń łokym
ci to dobrze cylujymy” „trza sie gódzónie zaprzyć” 

„moja babićka pohazi
z Chrzanowa, jako aji ci furmanio”

„Kasztan no przeca nie wiym
jako ci pómóc”

„marek wolny z mikrzówki
z kóniym Bartkym ze Słowiaczónki”

„andrzej w wiseł z kónie Peje”
„wio Karusiu a jak sie postarosz,
tóż na wieczór przi kobyle bejeś stoł” „Janko na drugi dziyń nie przerzóndził”

„a kłóski…” „Nie pękaj Góralu, jakosi beje”.  

„michoł i Kuba jak dwa bratanki” „tato kapkym heta” „Furmanio z Chrzanowa”

„my Jaworzincianie robimy cuda”
„Pani wójt Danuta rabin
gratuluje furmanóm” „Syndziowie debatujóm nad wynikami”
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„Nasza Trójwieœ” - wydaje urz¥d Gminy  w istebnej  Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 033 85-56-087 - woj. œl¹skie
Adres strony internetowej Gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzêdu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl

Redaguje Zespó³ w sk³adzie: krystyna rucka, teresa £aszewska, janusz waszut oraz jacek kohut (Gci).
Korekta: krystyna rucka

Sk³ad komputer. i druk: inTeRfOn, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 033 8510 543, fax 033 8511 643, e-mail: interfon@neostrada.pl
za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

„Stacho dyrż ty kuloki wiela sie do”
„Kasztan uś nie pamiynceś jako jech
ci dóma naporyncioł”

Zwyciynzcy w kónkuryncji
„slalom z drewnem”

„Krziśtof - dobrze to idzie”
„Janko nie łochtyniej sie, jyny gwor
coś wylosował”

„Kónfereansjer andrzej Kudełka
i Kapela „wałasi”

Zwyciynzcy kónkuryncji
„Precyzyjne pchanie drewna”

Zwyciynzcy „Siły ucióngu” „Kapkym mie aji załoziómbało w śłapy”„Nejwaźniyjsi sie dobrze prziprawić”

„tymu chłopu robota sie wdycki
w rynkach poli”

„Boguś Zawada i ujec Kubica
jadóm cowykopać ku mecie” „młodzi Jandziołowianie”


