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Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

1. Informujê, ¿e 15 marca br. min¹³ termin p³atno�ci I raty po-
datku od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego i op³aty za wy-
wóz nieczysto�ci. Ponadto 30.04. br. minie termin p³atno�ci
podatku od posiadania psa.

2. Apelujê, aby trzymaæ psy na uwiêzi, gdy¿ nie wszyscy miesz-
kañcy stosuj¹ siê do przepisów w tym zakresie.

Zdrowych, radosnych i pomy�lnych

�wi¹t Wielkanocnych

oraz wielu ³ask od Zmartwychwsta³ego Chrystusa

wszystkim mieszkañcom gminy

¿ycz¹

Wójt Gminy, Rada Gminy

oraz Zespó³ Redakcyjny

W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E

W 1. rocznicê �mierci
Jana Paw³a II

2 kwietnia 2006 r. z ogromn¹ mi³o�ci¹ i wzruszeniem prze-
¿ywali�my czas 1. rocznicy odej�cia papie¿a Jana Paw³a II
�do domu Ojca�.

We wszystkich ko-
�cio³ach dekanatu isteb-
niañskiego odbywa³y siê
w niedzielê modlitewne
czuwania, które o godz.
21.37 zakoñczy³y siê bi-
ciem dzwonów i wyciem
syren alarmowych.

Zebrani na nich wier-
ni palili znicze, a w Ko-
niakowie na Ochodzitej
punktualnie o 21.37 roz-
palono ognisko. P³onê³o
ognisko i znicze jako
�wiate³ka pamiêci o na-
szym papie¿u Polaku
wszechczasów.

W sobotê 1 kwietnia
po mszy �w. wieczornej w Domu Parafialnym w Istebnej odby³o
siê spotkanie zorganizowane przez Gminny O�rodek Kultury.
Pan Krystian Szczêsny zaprezentowa³ prze�rocza, na których
przedstawia³ fragmenty ¿ycia Jana Paw³a z podk³adem muzycz-
nym utworów Wojciecha Kilara i fragmentami recytacji poezji
Tryptyku Rzymskiego.

Równie¿ w sobotê 1.04. br. odby³a siê w Istebnej w ko�ciele
parafialnym specjalna Droga krzy¿owa z udzia³em kapeli �Wa-
³asi� oraz Oazy Rodzin Katolickich.

Uroczysto�ci te by³y podziêkowaniem za to wszystko, co
Polak � papie¿ w ci¹gu 27 lat pontyfikatu zrobi³ dla nas, dla
Polski, ko�cio³a i ca³ego �wiata.       Krystyna Rucka

Kolejne dofinansowanie dla Jaworzynki
W dniach 2-3 marca br. w Muszynie odby³o siê posiedzenie

Komitetu Steruj¹cego, podczas którego wybrano do dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projekty z³o¿one w trakcie drugiego naboru do programu Ini-
cjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika S³o-
wacka, tj. do 17 pa�dziernika 2005 roku. Projekt Gminy Isteb-
na pn. �Budowa transgranicznego po³¹czenia komunikacyj-
nego Jaworzynka - Èierne dla planowanego turystycznego
polsko-s³owackiego przej�cia granicznego� znalaz³ siê na
pierwszym miejscu listy rankingowej i uzyska³ pe³ne 75 pro-
centowe dofinansowanie. To jedyny dofinansowany projekt z
terenu Powiatu Cieszyñskiego w tym naborze. Zrodzi³ siê on w

wyniku wspó³pracy, jak¹ prowadzi Gmina Istebna ze swoim
s³owackim s¹siadem, Obec Èierne, który przygotowa³ równie¿
komplementarny projekt �BUDÚCNOST TROJMEDZIA - roz-
voj trojmedzia na slovensko - polskom uzemi�.

Zakres dofinansowanego projektu Gminy Istebna obejmuje
budowê infrastruktury komunikacyjnej i technicznej: droga na
�Trójstyku�, chodnik i k³adka dla pieszych i rowerzystów pro-
wadz¹ce do planowanego turystycznego przej�cia graniczne-
go polsko-s³owackiego. To po³¹czenie komunikacyjne stano-
wi drugi etap Programu Rozwoju Trójstyku realizowanego
wspólnie z partnerami s³owackimi i czeskimi. Warto przypo-
mnieæ, ¿e etap pierwszy p.t. �Poprawa dostêpno�ci obszaru po-
granicza poprzez modernizacjê dróg lokalnych Polana, Korba-
sy, £upienie w Jaworzynce� uzyska³ ju¿ akceptacjê Instytucji
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Otwarcie wystawy
�Górale Ojcu �wiêtemu�
w GOK w Istebnej
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Wdra¿aj¹cej Program i jest realizowany przez Gminê Istebna w
ramach dofinansowania IW INTERREG IIIA Polska-S³owacja
uzyskanego w pierwszym naborze wniosków.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostêpno�ci regionu
oraz jego integracja wewnêtrzna poprzez modernizacjê uk³adu
komunikacyjnego w regionie przygranicznym Polski i S³owa-
cji na obszarze �Trójstyku� prowadz¹cego do turystycznego
przej�cia granicznego i stworzenie nowego, unikatowego w
skali europejskiej, produktu turystycznego w postaci transgra-
nicznego szlaku drogowego przebiegaj¹cego przez malowni-
cze zak¹tki pogranicza trzech krajów.

Dzia³ania zwi¹zane z projektem dotycz¹ utworzenia pie-
szego i rowerowego po³¹czenia komunikacyjnego pomiêdzy
Jaworzynk¹ (Polska) a Ciernym (S³owacja) i obejmuj¹:

- modernizacjê istniej¹cej drogi lokalnej prowadz¹cej w stro-
nê pogranicza s³owacko-polskiego o ³¹cznej d³ugo�ci 853 m;

- budowê chodnika oraz k³adki dla pieszych o rozpiêto�ci
18 m usytuowanej na granicy pañstwowej s³owacko-polskiej
(ponad jarem), stanowi¹cej podstawê do uruchomienia w nie-
dalekiej przysz³o�ci pieszego turystycznego przej�cia granicz-
nego pomiêdzy Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹. Ciekawostk¹
jest fakt, ¿e 65% k³adki le¿y po stronie polskiej, 35% po stronie
s³owackiej, gdy¿ tak przebiega granica pañstwa.

£¹czne nak³ady kosztów planowane do poniesienia na re-
alizacjê niniejszego projektu oszacowane zosta³y na 360 771
PLN, a dofinansowana kwota wynosi 270 578 PLN. Ostateczne
kwoty dotycz¹ce robót, nadzoru i promocji zweryfikowane zo-
stan¹ odpowiednimi procedurami przetargowymi zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ �Prawo zamówieñ publicznych�.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2006-2007, rów-
nolegle z projektem partnera s³owackiego, po podpisaniu umo-
wy o dofinansowanie z Wojewod¹ �l¹skim. Elementem wi¹¿¹-
cym oba projekty jest k³adka dla pieszych, której budowa musi
byæ realizowana wspólnie przez obu beneficjentów. Konieczne
jest wspólne rozwi¹zanie kwestii zamówienia publicznego i
koordynacja wszystkich dzia³añ z tym zwi¹zanych.              WL

Kolejne dofinansowanie dla Jaworzynki
(dok. ze strony 1)

Zarz¹dzenie nr 0151/14/2006
Wójta Gminy Istebna
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie zmiany Zarz¹dzenia nr 43/2005 Wójta Gminy Isteb-

na z dnia 31 maja 2005 r w sprawie ceny informatora �Nasza Trój-
wie�� oraz op³at za umieszczanie reklam.

Na podstawie art. 7 ustawy 1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
zarz¹dzam, co nastêpuje

§1
W zarz¹dzeniu nr 43/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005

r w sprawie ceny informatora �Nasza Trójwie�� oraz op³at za umieszcza-
nie reklam ulega zmianie § 5, który otrzymuje brzmienie:

§5
Ustala siê stawki za umieszczanie reklam w informatorze �Nasza

Trójwie��:
1) od reklam czarno - bia³ych

a) od reklamy ca³orocznej - 0,75 z³ za 1 cm2

b) od reklamy jednorazowej - 1,00 z³ za 1 cm2

2) od reklam kolorowych
a) od reklamy ca³orocznej -1,50 z³ za 1 cm2

b) od reklamy jednorazowej -2,00 z³ za 1 cm2

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Wójt Gminy, Danuta Rabin

ODBIÓR NIECZYSTO�CI STA£YCH
W miesi¹cu kwietniu br. odbiór nieczysto�ci sta³ych (�mieci)

odbywaæ siê bêdzie na dotychczasowych zasadach. Op³ata z tytu³u
wywozu odpadów za ten okres czasu równie¿ nie ulega zmianie.

Rada Gminy Istebna podjê³a uchwa³ê nr XXXVI/330/06 z dnia 3
lutego 2006 r. której za³¹cznik stanowi Regulamin utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie gminy Istebna. Regulamin ten okre�la m. in. wyma-
gania w zakresie utrzymania porz¹dku i czysto�ci na terenie nieruchomo-
�ci. Postanowienia regulaminu wejd¹ w ¿ycie z chwil¹ og³oszenia regula-
minu w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego. Wtedy te¿ w
�Naszej Trójwsi� uka¿¹ siê szczegó³owe informacje na ten temat.

Ponadto informujê, ¿e w najbli¿szym czasie Wójt Gminy zarz¹dze-
niem okre�li warunki, jakie powinni spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy
siê o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych do w³a�cicieli nieruchomo�ci, opró¿niania zbiorników bezodp³y-
wowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

Teresa £aszewska - Sekretarz Gminy

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury / obok
ko�cio³a / - sala nr 4, pierwsze piêtro

Gminne Centrum Informacji zawiadamia o mo¿liwo�ci przeprowa-
dzenia kursów komputerowych dla osób z ró¿nym stopniem zaawan-
sowania prowadzonych przez specjalistyczn¹ firmê, zakoñczonych �Cer-
tyfikatem ukoñczenia kursu�, który jest wa¿nym dokumentem dla
osób staraj¹cych siê o pracê, b¹d� te¿ podwy¿szaj¹cych swoje kwalifika-
cje zawodowe.

Istnieje mo¿liwo�æ zorganizowania kursów o ró¿nych profilach (oferta
firmy obejmuje ponad 20 ró¿nych tematów szkoleñ) w zale¿no�ci od
potrzeb zainteresowanych. Warunkiem jest utworzenie grupy (do 10
osób) dla danego tematu.

Wszelkie informacje i ewentualne zapisy: Gminne Centrum Infor-
macji - w siedzibie b¹d� nr tel. 033 - 855 61 58.

ZATOR NA OLZIE
Padaj¹cy przez ca³¹ �rodê � 29 marca deszcz i wysoka tem-

peratura sprawi³y, ¿e gwa³townie zaczê³a topnieæ pokrywa lo-
dowa na rzece Olzie. Sp³ywaj¹ca z biegiem rzeki kra utworzy-
³a na wysoko�ci amfiteatru �Pod skoczni¹� nie notowany od
dziesiêcioleci zator lodowy.

Na szczê�cie w godzinach wieczornych zator ruszy³ i szczê-
�liwie sp³yn¹³ z nurtem Olzy. Do akcji usuwania zatoru byli
przygotowani nasi stra¿acy, którzy przez ca³y czas kontrolowa-
li sp³yw kry lodowej. J. Kohut
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Informacja o likwidacji �AZBESTU�
Gmina Istebna zgodnie z wytycznymi UE (jak ca³a Polska) otrzyma³a 30 lat na likwidacjê azbestu.
W Gminnym Programie Ochrony �rodowiska mamy wyznaczone takie zadania, jednak ich realizacjê przewidujemy dopiero

po zakoñczeniu realizacji ekologicznych inwestycji priorytetowych dla naszej gminy tj. budowa i rozbudowa ujêæ wody i
wodoci¹gów gminnych, budowa oczyszczalni �cieków i kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej nie posiadamy takiego gmin-
nego funduszu, który pozwoli³by na dop³atê czy rekompensatê usuniêtego azbestu a tak¿e zast¹pienie go pokryciem ekologicz-
nym.

Dla zainteresowanych usuniêciem azbestu (eternitu) podajemy wykaz firm, posiadaj¹cych zgodê Starosty Cieszyñskiego na
likwidacjê i unieszkodliwianie azbestu na terenie naszego powiatu, wydane w latach 2005/06.

Anna Bury - Inspektor UG

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 02 marca 2006 roku na Wy¿ranej w Koniakowie

mia³ miejsce po¿ar. Pomimo bardzo szybkiej reakcji s³u¿b
ratowniczych oraz okolicznych mieszkañców ca³kowitemu
spaleniu uleg³ drewniany budynek mieszkalny, w którym
mieszka³ samotnie starszy mê¿czyzna.

2. W dniu 04 marca 2006 roku na Kubalonce skradziony zosta³
discman na szkodê mieszkanki Ku�ni Raciborskiej.

3. W dniu 06 marca 2006 roku w Istebnej Centrum zatrzymany
zosta³ mieszkaniec Koniakowa poszukiwany przez Proku-
raturê Rejonow¹ w Cieszynie.

4. W dniu 16 marca 2006 roku Komisariat Policji w Wi�le zo-
sta³ zawiadomiony o wymuszeniu rozbójniczym pieniêdzy
na szkodê ucznia jednej ze szkó³ ponadpodstawowych z
terenu Istebnej. Podjête niezw³ocznie po otrzymaniu zawia-
domienia czynno�ci wykrywcze pozwoli³y na ustalenie, ¿e
przedmiotowe zdarzenie w rzeczywisto�ci nie zaistnia³o.
Spraw¹ fa³szywego zawiadomienia zajmie siê teraz S¹d dla
Nieletnich w Cieszynie.

5. W dniu 17 marca 2006 roku na terenie Koniakowa zatrzy-
mano mieszkañca tej miejscowo�ci, którego nastêpnie przy-
musowo doprowadzono do S¹du Rejonowego w Cieszynie
na rozprawê.

6. Tego samego dnia na Andzio³ówce funkcjonariusze Stra¿y
Granicznej zatrzymali mieszkañca Istebnej prowadz¹cego
samochód osobowy marki Volkswagen Passat w stanie nie-
trze�wo�ci.

7. W dniu 18 marca 2006 roku na Kubalonce skradziono tele-
fon komórkowy marki Motorola C 116 na szkodê miesz-
kañca Kêdzierzyna Ko�la.

8. W dniu 21 marca 2006 roku na terenie Istebnej zatrzymano z
polecenia S¹du mieszkañca Istebnej, którego nastêpnie do-
prowadzono do o�rodka wychowawczego w Bielsku Bia³ej.

AKTUALNO�CI POLICYJNE
Zgodnie z wcze�niejszymi zapowiedziami, informujê, i¿

wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu spo³ecznemu, z dniem
01 kwietnia 2006 roku zmienione zostaj¹ godziny pe³nienia
dy¿urów w Rewirze Dzielnicowych  mieszcz¹cym siê na II piê-
trze w budynku Urzêdu Gminy w Istebnej.

W poniedzia³ki, �rody i pi¹tki dy¿ur bêdzie pe³niony w
godzinach od 08.00 do 10.00, natomiast we wtorki i w czwart-
ki w godzinach od 15.00 do 17.00.

Informujê tak¿e, ¿e w lutym br. nast¹pi³y zmiany dotycz¹ce
wybierania numeru alarmowego pogotowia Policji tj. znanego
wszystkim numeru 997. Mianowicie wszystkie po³¹czenia wy-
konywane na ten numer s¹ automatycznie przekierowywane do
stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Cieszy-
nie. Dotyczy to wszystkich po³¹czeñ wykonywanych z telefo-
nów stacjonarnych, automatów telefonicznych, jak te¿ po³¹-
czeñ komórkowych wszystkich dzia³aj¹cych w Polsce operato-
rów telefonii komórkowej tj. Era, Plus GSM, Orange, Heyah i
Sami Swoi. Niezmienione pozostaj¹ natomiast numery �miej-
skie� Komisariatu Policji w Wi�le tj. 033.8552413 oraz Rewiru
Dzielnicowych w Istebnej tj. 033.8556013.

Maj¹c powy¿sze na uwadze zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹,
by podczas zg³aszania interwencji na numer 997 podawaæ imiê
i nazwisko zg³aszaj¹cego, numer telefonu z którego wykony-
wane jest zg³oszenie, miejsce i powód interwencji oraz w szcze-
gólno�ci, dok³adn¹ lokalizacjê miejsca, gdzie ma przyjechaæ
patrol Policji. Jest to o tyle istotne, ze zg³oszenie bêdzie przyj-
mowa³ funkcjonariusz Policji w Cieszynie, który mo¿e nie znaæ
nazw przysió³ków u¿ywanych na terenie danej miejscowo�ci.

Opracowa³:
St. asp. Leszek Bujok
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9. W dnu 22 marca 2006 roku na Kubalonce skradziony zosta³
telefon komórkowy marki Nokia 3210 na szkodê mieszkan-
ki Piaskowa.

10. W dniu 27 marca 2006 roku w Czadeczce zosta³ zatrzyma-
ny mieszkaniec Mys³owic, który by³ poszukiwany listem
goñczym wydanym przez S¹d Rejonowy w Mys³owicach.

11. W dniu 25 marca 2006 roku na Kad³ubach wracaj¹cego z
pracy koniakowianina trzech mê¿czyzn przy u¿yciu si³y
wepchnê³o do samochodu. Nastêpnie zosta³ wywieziony w
rejon Kociego Zamku, gdzie go wypuszczono. Poszukiwa-
nia sprawców tego czynu trwaj¹.

12. W dniu 28 marca 2006 roku na Kad³ubach mieszkañcy

Z  ¿ y c i a  s z k ó ³
SZKOLNA SPARTAKIADA ZIMOWA

7 marca 2006r. odby³a siê na wyci¹gu �Olzianka� d³ugo
oczekiwana przez wszystkich uczniów SP nr l w Koniakowie
VII Szkolna Spartakiada Zimowa.

Uczniowie rywalizowali w wielu dyscyplinach sportowych,
m.in.: w slalomie, w wy�cigach zaprzêgów saneczkowych, to-
rze przeszkód, rzucie do celu, zje�dzie na �byle czym�, rze�bie
w �niegu, malowaniu na �niegu. Spo�ród tylu konkurencji ka¿-
dy móg³ wybraæ co� dla siebie.

Zawody odby³y siê w bardzo sportowej i mi³ej atmosferze, a
po zakoñczonych konkurencjach dzieci i nauczyciele posilili
siê pyszn¹ kie³bas¹ z grilla, grochówk¹ i s³odk¹ dro¿d¿ówk¹ z
herbat¹. Ka¿dy uczeñ, któremu starczy³o si³ i ochoty, móg³ da-
lej szusowaæ na nartach a¿ do godzin popo³udniowych. Nie-
którzy nauczyciele, zachêceni entuzjazmem ma³ych sportow-
ców, postanowili równie¿ poszusowaæ na nartach (czê�æ z nich
mia³a narty po raz pierwszy na nogach).

Zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez
Radê Rodziców.

Tegoroczn¹ Spartakiadê mo¿na zdecydowanie zaliczyæ do
udanych, bo oprócz dobrej zabawy towarzysz¹cej sportowym
zmaganiom, dopisa³a równie¿ pogoda.

W zwi¹zku ze szkoln¹ spartakiad¹ uczniowie i Grono Peda-
gogiczne sk³ada serdeczne podziêkowania pañstwu J. i B. Wa-
szutom za nieodp³atne udostêpnienie wyci¹gu i pomoc w orga-
nizacji oraz pañstwu Cz. i J. Polakom za darmowy przewóz
dzieci na miejsce imprezy i z powrotem.

Przy tej okazji nale¿y nadmieniæ, ¿e Pañstwo Cz. i J. Polok
oraz J. i B. Waszut anga¿uj¹ siê, aktywnie w pomoc naszym
dzieciom ju¿ siódmy rok, dlatego na obchodach 75-lecia szko³y
uczniowie i Rada Pedagogiczna postanowi³a wyró¿niæ ich
nadaj¹c im tytu³,, Przyjaciela Szko³y�.

mgr K.Legierska i mgr B. Bury

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE

21 marca rozpoczê³a siê kalendarzowa wiosna. Od dawien
dawna ten dzieñ kojarzy³ siê wszystkim uczniom z wagarami.
W naszej szkole jest jednak inaczej. Uczniowie zamiast i�æ na
wagary chêtnie id¹ do szko³y i trudno im siê ze szko³¹ rozstaæ.

W tym dniu by³o u nas bardzo weso³o i zabawnie, poniewa¿
opiekunowie Samorz¹du Szkolnego wspólnie z wychowawca-
mi klas przygotowali dla dzieci wiele atrakcji.

Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych w auli szko³y
przez pani¹ dyrektor D. Legiersk¹, uczniowie klas pierwszych
za�piewali wiosenn¹ piosenkê.

Koniakowa ujêli, a nastêpnie przekazali w rêce Policji m³o-
dego mieszkañca Jaworzynki, który u¿ywaj¹c ga�nicy sa-
mochodowej wybi³ szyby w zaparkowanym samochodzie
marki Fiat 126p.

13. W dniu 29 marca 2006 roku w jednym z domów na Kosa-
rzyskach funkcjonariusze Policji zatrzymali na gor¹cym
uczynku nielegalnej produkcji alkoholu mieszkañca Ko-
niakowa. Zabezpieczono kompletne urz¹dzenia s³u¿¹ce do
wytwarzania alkoholu, pó³produkty w postaci zacieru wraz
z niewielk¹ ilo�ci¹ produktu finalnego.

Opracowa³:
st. asp. Leszek Bujok

Kolejnym punktem programu by³ wystêp dzieci z Ko³a ¯y-
wego S³owa, którego opiekunem jest p. A. Polok.

Nastêpnie odby³ siê pokaz mody i fryzur wiosennych. Ka¿-
da klasa mia³a swoich trzech reprezentantów. Zwyciêzcami w
kategorii klas 0-3 okazali siê: Patryk Micha³ek kl. 0a oraz Iza-
bela Juroszek kl. 1a , natomiast w starszej grupie (klasy 4-6) I
miejsce zajê³y dzieci z klasy 4a - para przebrana za ¿abê i bocia-
na (Justyna Hulboj i Kamil Krê¿elok).

Po pokazie mody i fryzur wiosennych klasa 1 przybli¿y³a
uczniom i nauczycielom stary zwyczaj chodzenia �po Morzan-
nie� i zwyczaj �Drzegorzy�.

Konkursy, w których brali udzia³ uczniowie nie zawsze by³y
proste. Tak¹ konkurencj¹ okaza³y siê �Kalambury�. Dzieci
musia³y wykazaæ siê znajomo�ci¹ przys³ów i umiejêtno�ci¹ ich
pokazania lub narysowania. W tej konkurencji najlepsi okazali
siê uczniowie z klasy 4a (Kamil Krê¿elok, Stasiu Ligocki, Ad-
rian Bocek i Dawid Ma³yjurek), którzy odgadli wszystkie wy-
losowane przys³owia.

Jak co roku podczas ca³ej uroczysto�ci powitania wiosny
towarzyszy³a nam piosenka przewodnia, która przewija³a siê
po ka¿dym konkursie.

Wszyscy doskonale bawili siê podczas konkursu pt. �Play
back show�. Zadaniem przedstawicieli poszczególnych klas
by³o wcielenie siê w rolê swojego idola i za�piewanie piosenki
z play back�u. W grupie m³odszej zwyciê¿y³a Klaudia Kukucz-
ka z klasy 3b, która rewelacyjnie na�ladowa³a Mandarynê. W
grupie starszej nie wy³oniono zwyciêzcy, natomiast jury przy-
zna³o trzy równorzêdne II miejsca klasom: 5a, 6a i 6b.

Kolejnym punktem programu by³ �Kabareton�, w którym
skecze przedstawiali utalentowani aktorsko uczniowie. Jednak
najbardziej oczekiwanymi byli Karol Kohut i Pawe³ Kulik
(uczniowie z klasy 6a), którzy ju¿ niejednokrotnie bawili nas
swoimi wystêpami kabaretowymi. Tym razem tak¿e nie zawie-
dli przedstawiaj¹c skecz pt. �Czerwony Kapturek� z programu
kabaretu �Ani mru mru�.

Wiele emocji wzbudzi³ konkurs dla m³odszych dzieci pt.
�Jaka to melodia?�. Uczniowie rywalizowali m.in. w takich
kategoriach muzycznych jak: �Bajki�, �Tañce�, �Piosenki ze-
spo³u Golec uOrkiestra�. Wy�mienit¹ znawczyni¹ muzyki oka-
za³a siê Klaudia Kukuczka z klasy 3b.

Aby tradycji sta³o siê zado�æ, na zakoñczenie imprezy, wszy-
scy uczniowie wraz z opiekunami Samorz¹du Szkolnego wy-
szli na boisko, gdzie spalili Marzannê i w ten sposób po¿egnali
zimê.

Opiekunowie Samorz¹du Uczniowskiego
mgr Barbara Bury i mgr Katarzyna Legierska
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Nauczyciele Szko³y Podstawowej nr 1 w Istebnej przyst¹-
pili do akcji ,,Nauczyciel z klas¹� og³oszonej przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Gazetê Wyborcz¹.

Bior¹ w niej udzia³: Maria Zawada wychowawczyni  kl. IA,
Agata Szymañska wychowawczyni kl. IB, El¿bieta Gadacz wy-
chowawczyni kl. IIA, Joanna Kobielusz wychowawczyni kl.
IIB, Barbara G¹tarek wychowawczyni kl. IIIA.

Akcja trwa od pocz¹tku roku szkolnego. Sk³ada siê z czte-
rech etapów:

I. ,, Nauczycielu odejd� od tablicy�- wykorzystywanie pod-
czas zajêæ lekcyjnych pracê dzieci w grupach oraz stosowanie
metod aktywizuj¹cych. Nauczyciele uczestnicz¹cy w akcji za-
stosowali przede wszystkim /czytanie ze zrozumieniem, odgry-
wanie ról, samodzielne badanie �wiata, korzystanie ze �róde³,
dyskusja, my�lenie twórcze i odkrywcze/.

II. ,,Nauczycielu pracuj metod¹ projektów�- przygotowy-
wanie przedstawieñ teatralnych, wystaw, albumów, folderów na
wybrany temat. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowañ
literatur¹ dzieciêc¹, teatrem, przyrod¹, poprzez do�wiadczenie,
prze¿ywanie i dzia³anie.

Klasa IA  zapozna³a siê z twórczo�ci¹ Charlesa Perraulta dzieci
zgromadzi³y ró¿ne wydania ba�ni tego autora oraz samodzielnie
wybra³a ba�ñ  pt.,,Piêkna i Bestia� do przedstawienia.

W czasie realizacji projektu dzieci  pe³ni³y ró¿ne role: akto-
rów, scenografów, choreografów, plastyków i literatów. W cieka-
wy sposób samodzielnie przetworzy³y scenariusz przedstawie-
nia, projektowa³y i wykonywa³y dekoracje, afisze teatralne, re-
dagowa³y zaproszenia i tworzy³y samodzielnie choreografiê. To-
warzyszy³ temu cykl lekcji wokó³ tematu teatr.

Klasa IB pracowa³a nad projektem  ,,ZOO Jana Brzechwy�.
Uczniowie zbierali i opracowali informacje na temat Jana Brze-
chwy, Przynosili ró¿ne wydania jego ksi¹¿ek, ilustrowali jego
wiersze. Opracowali tak¿e informacje o zwierzêtach wystêpuj¹-
cych w jego wierszach-tworzyli plakaty o zwierzêtach. Przez
ca³y czas trwania projektu uczniowie wraz z nauczycielem przy-
gotowywali przedstawienie ,,ZOO Jana Brzechwy�

Klasa IIA opracowywa³a projekt ,,Zwierzêta w inscenizacji
Dzieciê Elfów�. Uczniowie gromadzili i opracowali informacje
na temat twórczo�ci H.CH.Andersena i zwierz¹t wystêpuj¹cych
w ba�ni. W grupach wykonali plakaty dotycz¹ce poszczegól-
nych grup zwierz¹t i zwi¹zanych z nimi ciekawostek oraz ilu-
stracje zwi¹zane z postaciami  ba�ni. W trakcie realizacji pro-
jektu trwa³y przygotowania do przedstawienia.

Lektura Aliny i Czes³awa Centkiewiczów - ,,Zaczarowana
zagroda� by³a punktem wyj�cia w realizacji projektu klasy IIB
,,Mieszkañcy Antarktydy�. Uczniowie gromadzili i opracowali
materia³y dotycz¹ce autorów lektury, Antarktydy , jej miesz-
kañców i stacji polarnych. Wykonali foldery zwierz¹t, mapy
Antarktydy, ilustracje, przygotowali przedstawienie o miesz-
kañcach Antarktydy.

Jednym z efektów koñcowych w/w projektów by³y przed-
stawienia w ramach Szkolnych Dni Teatru.  Widowniê tworzy³y
dzieci z przedszkola, klas ,,O� , dzieci z naszej szko³y oraz
rodzice. Zabawa w teatr uatrakcyjni³a naukê szkoln¹, dzieci
chêtnie uczestniczy³y w  przedstawieniach oraz mia³y mo¿li-
wo�æ sprawdziæ zdobyt¹ wiedzê  podczas prezentacji multime-
dialnych przygotowanych przez tych¿e nauczycieli. W klasach
przygotowano piêkne wystawy dotycz¹ce projektów.

Klasa III A pracowa³a nad projektem - ,,Grenlandia ojczyzna
Anaruka�.

Grupy dzieci samodzielnie przygotowywa³y informacje

dotycz¹ce krajobrazu grenlandzkiego oraz �wiata zwierz¹t i ro-
�lin. Zbiera³y równie¿ informacje na temat ¿ycia i zwyczajów
Eskimosów dawniej i dzi�, Uczniowie korzystali z informacji
zawartych w encyklopediach, ksi¹¿kach podró¿niczych oraz z
informacji w Internecie.

Podsumowaniem ca³ej 6-�cio tygodniowej pracy by³a pre-
zentacja uczniów, która mia³a formê folderu o Grenlandii. Dzie-
ci wyst¹pi³y ze swoj¹ prezentacj¹ przed kolegami z klas m³od-
szych, nauczycielami oraz rodzicami. Ciekawym fragmentem
prezentacji by³a scenka ratowania przez Anaruka swojego ojca
Tugto przed nied�wiedziem. Prace plastyczne, opisy, makietê
wspó³czesnej osady uczniowie wykonali samodzielnie, a  de-
koracjê przedstawiaj¹c¹ fragment krajobrazu grenlandzkiego
pod kierunkiem wychowawczyni.

W realizacjê wszystkich  projektów zaanga¿owali siê rów-
nie¿ rodzice, którzy pomogli dzieciom przygotowaæ stroje, de-
koracje, plakaty, informacje potrzebne do realizacji projektów.
Bardzo im za to dziêkujemy.

Nauczyciele przygotowuj¹ siê obecnie do realizacji trze-
ciego i czwartego etapu akcji.

III. ,,Nauczycielu, oceniaj tak, by pomóc siê uczyæ�
IV. ,,Uczeñ te¿ cz³owiek�

Dyrekcja  Szko³y Podstawowej nr 1 w Istebnej

�NAUCZYCIEL Z KLAS¥� - AKCJA W SP 1 W ISTEBNEJ

KONKURS BIBLIOTECZNY
ROZSTRZYGNIÊTY

9 marca br. w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Cieszynie od-
by³o siê uroczyste podsumowanie miêdzynarodowego konkursu
plastycznego �Czary Królowej Zimy�, który odby³ siê w ramach
akcji �Ferie z bibliotek¹ 2006�. W konkursie wziêli udzia³ czytelnicy
bibliotek publicznych powiatu cieszyñskiego, Biblioteki Miejskiej w
Czeskim Cieszynie, wychowankowie Domu Dziecka w Cieszynie, Ze-
spo³u Szkó³ Specjalnych w Skoczowie i Domu Ludowego w Kaczy-
cach oraz czytelnicy biblioteki szkolnej, dzia³aj¹cej przy Szkole Podsta-
wowej w Sarbinowie (województwo zachodniopomorskie).

�Czary Królowej Zimy� to konkurs plastyczny na najciekawsz¹ per-
sonifikacjê Królowej Zimy i plastyczn¹ wizjê jej czarów. Temat zachêca³
zatem nie tylko do odwiedzania bibliotek i innych instytucji kultury, ale
równie¿ do zabaw na �wie¿ym powietrzu i wnikliwej obserwacji przyro-
dy. Do konkursu zg³oszona zosta³a rekordowa ilo�æ 403 prac plastycz-
nych, stanowi¹cych pok³osie warsztatów plastycznych  i zajêæ edukacyj-
nych. W gronie zwyciêzców znalaz³y siê: Anna Micha³ek i Magdalena
Pietrasik, czytelniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej Filia
w Koniakowie. Laureatkom nagrody wrêczyli Ludwik Kuboszek - Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Cieszyñskiego oraz £ukasz Konarzewski -
Naczelnik Wydzia³u Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa
Powiatowego w Cieszynie. Po uroczysto�ci odby³o siê spotkanie czytel-
ników z Kazimierzem Szymeczko, autorem ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.

Organizowana co roku akcja �Ferie z bibliotek¹� adresowana jest
przede wszystkim do dzieci i m³odzie¿y spêdzaj¹cej wakacje zimowe w
swoich miejscach zamieszkania, korzystaj¹c z oferty instytucji kultury,
w tym g³ównie bibliotek.

Zima tego roku nie szczêdzi³a nam swoich uroków. Pod fachow¹
opiek¹ bibliotekarzy i wychowawców atrybuty tej pory roku okaza³y siê
doskona³¹ inspiracj¹ do powstania bogatej kolekcji prac plastycznych. I
choæ wszyscy z têsknot¹ wyczekujemy nadej�cia wiosny warto odwie-
dziæ salê wystawow¹ Biblioteki Powiatowej w Cieszynie, gdzie do koñ-
ca marca br. czynna bêdzie wystawa prac czytelników powiatu cieszyñ-
skiego, Zaolzia, a nawet odleg³ego Sarbinowa.

Izabela Kula, instruktor - koordynator
ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyñskiego
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Z  ¿ y c i a  g i m n a z j u m

SUKCESY M£ODYCH RECYTATORÓW
21 marca w Szkole Muzycznej w Wi�le odby³ siê I Kon-

kurs Recytatorski Miast i Gmin �Beskidzkiej Pi¹tki�.
W poprzednich latach impreza organizowana by³a przez Urz¹d

Miasta Wis³y jako konkurs miejski. W tym roku rozszerzono jej
formu³ê dla gmin tzw. Beskidzkiej Pi¹tki ( Wis³a, Istebna, Ustroñ,
Brenna, Szczyrk). Uczniowie istebniañskich szkó³ podstawowych
i gimnazjum zaprezentowali siê we wszystkich kategoriach, zdo-
bywaj¹c wiele nagród i wyró¿nieñ.

Najwy¿ej oceniono naszych uczestników kategoriach gwa-
rowych zarówno w grupie wiekowej m³odszej, jak i starszej.
Ch³opcy ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Jaworzynce nie mieli
sobie równych, mówili bardzo naturalnie, a ich wystêp ocenio-
no wysoko zarówno pod wzglêdem bogactwa gwary jak i eks-
presji wypowiedzi. Nasi gimnazjali�ci równie¿ zdobyli wiêk-
szo�æ g³ównych nagród w kategorii gwarowej, o czym pisze
Pani Alicja Glebowicz- Gazurek w tym numerze Trójwsi.

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W KONKURSACH GWAROWYCH

Uczestnictwo w konkursie gwarowym w Chorzowie sta³o
siê tradycj¹. 9 marca bie¿¹cego roku, po raz drugi pojechali-
�my do Domu Kultury w Chorzowie Batorym, gdzie odby³
siê ju¿ V Miêdzygimnazjalny Konkurs Konkurs Recytacji w
Gwarze �l¹skiej. Wyst¹pili w nim przedstawiciele gimnazjów
z Chorzowa, �wiêtoch³owic, Rudy �l¹skiej, Piekar �l¹skich oraz
oczywi�cie z Istebnej.

Spo�ród 5 naszych uczestników (Natalia Bielesz III E,
Agnieszka Ja³owczor I D, Magdalena Bury III A, Jerzy Kajzar I
G, Grzegorz Legierski III i), Magdalena Bury zdoby³a II miejsce
i odebra³a nagrodê z r¹k z-cy Prezydenta Miasta Chorzowa p.
Mariana Salwiczka, a tym samym awansowa³a do fina³u, który
odby³ siê 16 marca br. Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii
Sk³odowskiej - Curie w Chorzowie. Tam wyst¹pi³a obok 10
najlepszych licealistów, którzy 13 marca tak¿e wziêli udzia³ w
eliminacjach i zostali wybrani spo�ród 39 przedstawicieli ró¿-

nych szkó³, m.in. z Wodzis³awia �l¹skiego, Bierunia i czeskie-
go Cieszyna.

W XV Konkursie Recytacji w Gwarze �l¹skiej Magdalena
Bury wypad³a znakomicie i zdoby³a II miejsce.

Na tym nie koniec....
21 marca pojechali�my na Konkurs Recytacji Miast i

Gmin �Beskidzkiej Pi¹tki�. Przedstawiciele naszej szko³y za-
prezentowali siê na bardzo wysokim poziomie. Jerzy Kajzar
(IG) zdoby³ I miejsce, Agnieszka Ja³owiczor (I D) - II miejsce, a
Magdalena Bury (III A) - wyró¿nienie.

W czwartek 30 marca br. odby³ siê II Miêdzynarodowy
Konkurs Gwarowy �Nasióm Rzecióm� w Gminnym O�rodku
Kultury w Istebnej, w którym Grzegorz Legierski (III i) zdoby³ I
miejsce, Magdalena Bury (III H) - II miejsce, a Agnieszka Ja³o-
wiczor (I D) oraz Jerzy Kajzar (I G) egzekwo III miejsce.

Serdecznie gratulujê wszystkim uczestnikom i ¿yczê dal-
szych sukcesów oraz zapraszam do uczestnictwa w kolejnych
etapach spotkañ z gwar¹.

Alicja Glebowicz - Gazurek

Jednak m³odzie¿ z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Istebnej
potrafi recytowaæ tak¿e piêkn¹, literack¹ polszczyzn¹. Wojciech
Zowada zyska³ uznanie interpretacj¹ fragmentu prozy Micha-
i³a Bu³hakowa � Mistrz i Ma³gorzata� i wiersza Mirona Bia³o-
szewskiego, zdobywaj¹c III miejsce w kategorii literackiej dla
uczniów gimnazjów, natomiast Micha³ Urbaczka zachwyci³ jury
pe³n¹ wyrazu recytacj¹ wiersza Czes³awa Mi³osza �Nadzieja� i
doceniony zosta³ wyró¿nieniem.

Po konkursowych zmaganiach na s³owa organizatorzy za-
prosili wszystkich uczestników wraz z opiekunami na obiad do
Domu Zdrojowego. W mi³ej i weso³ej atmosferze powrócili�my
do Istebnej, pe³ni zapa³u i planów na nastêpny rok.

Podziêkowania za pracê w³o¿on¹ w przygotowanie laure-
atów nale¿¹ siê polonistkom z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Istebnej- pani Cecylii Suszce i pani Ewie Czulak. Zarówno
uczniom jak i nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Monika Micha³ek

OBCHODY  PIERWSZEJ ROCZNICY
�MIERCI JANA PAW£A II

W Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Istebnej dla uczczenia
pierwszej rocznicy �mierci Patrona szko³y Jana Paw³a II zo-
sta³y zorganizowane nastêpuj¹ce uroczysto�ci:

* W pi¹tek 31 marca odby³a siê Miêdzynarodowa Liga Be-
skidzka w siatkówce i pi³ce halowej dziewcz¹t i ch³opców po-
miêdzy szko³ami PZ� i Z� z Jab³onkowa oraz Z�m Komienske-
ko z Èadcy i Gimnazjum w Istebnej. Ch³opcy  z naszego gimna-
zjum zdobyli I miejsce w pi³ce no¿nej i siatkówce, dziewczyny
wywalczy³y II miejsce a siatkówce i IV miejsce w pi³ce no¿nej.
Wszyscy uczestnicy zostali poczêstowani obiadem i napojami
a najlepsze zespo³y otrzyma³y dyplomy i symboliczne nagro-
dy. Imprezie towarzyszy³a mi³a atmosfera.

* W poniedzia³ek 3 kwietnia w szkole odby³a siê uroczysta
akademia dla uczczenia I rocznicy �mierci Jana Paw³a II . Pod
pami¹tkow¹ tablic¹ zosta³y z³o¿one kwiaty i zapalone znicze,
a nastêpnie uczniowie mogli  zobaczyæ prezentacjê o Janie Pawle
II  oraz film który przedstawia³ ostatnie chwile ¿ycia Papie¿a .
Na koniec ca³a spo³eczno�æ gimnazjalna za�piewa³a �Barkê�,

* W pi¹tek 7 kwietnia o godzinie 18.00 odby³ siê wieczorek
poetycki po�wiêcony pamiêci Jana Paw³a II. W programie: re-
cytacje wierszy Karola Wojty³y i gimnazjalistów, oprawa mu-
zyczna (gitara, flet), pokaz slajdów o Papie¿u.

Bogdan Ligocki
dyrektor Gimnazjum
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UWAGA POSIADACZE DROBIU!
Urz¹d Gminy w Istebnej informuje, ¿e zgodnie z rozporz¹-

dzeniem Porz¹dkowym nr 8/2006 Wojewody �l¹skiego z dnia
15.03.2006 w sprawie posiadania hodowli i posiadania drobiu,
wszyscy w³a�ciciele drobiu, to jest: kur, kaczek, gêsi, indyków,
przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, go-
³êbi, ba¿antów i kuropatw zobowi¹zani s¹ do zg³oszenia posia-
danego drobiu. W zg³oszeniu nale¿y podaæ:

1.  imiê, nazwisko i adres w³a�ciciela drobiu
2.  miejsce przebywania drobiu
3.  rodzaj drobiu
4.  ilo�æ drobiu
Zg³oszenia nale¿y dokonaæ do 21.04.2006
- mieszkañcy Istebnej w Urzêdzie Gminy w godzinach urzê-

dowania pok. 113
- mieszkañcy Jaworzynki i Koniakowa w Biurze So³tysa lub

w Urzêdzie Gminy w godzinach urzêdowania.
Kto nie wype³nia obowi¹zków wynikaj¹cych z w/w rozpo-

rz¹dzenia podlega karze grzywny.
Jednocze�nie informujemy, ¿e nadal obowi¹zuje rozporz¹-

dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pa�dzier-
nika 2005 w sprawie zarz¹dzenia �rodków zwi¹zanych z zagro-
¿eniem wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków dot. po-
moru drobiu. Zgodnie z w/w rozporz¹dzeniem drób mo¿e byæ
utrzymywany na otwartej przestrzeni, jedynie w miejscu ogro-
dzonym, zadaszonym i zabezpieczonym przed dostêpem dzi-
kich ptaków oraz ich odchodami.

PlWet. CH.Z.604-04/HPAI/97/06               Cieszyn dnia 30.03.2006 r.

Wg rozdzielnika
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, i¿

zgodnie z § l ust. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dze-
nie w sprawie zarz¹dzenia �rodków zwi¹zanych z zagro¿eniem
wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
(Dz.U. Nr 50, póz. 369), go³êbie pocztowe mog¹ byæ wypuszcza-
ne z go³êbnika na loty treningowe jedynie w najbli¿szym s¹-
siedztwie kurnika, je¿eli: s¹ utrzymywane oddzielnie od innych
ptaków oraz karmione i pojone w zamkniêtym pomieszczeniu.

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie
Waldemar Pastucha

Z ¿ycia OSP
Jak co roku i w tym odby³ siê w naszej gminie Turniej Wiedzy

Po¿arniczej. Odbywa³ siê on w dwóch etapach: na szczeblu szkolnym i
gminnym a brali w nim udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych, gimna-
zjum i szkó³ ponadgimnzjalnych.

Eliminacje gminne odby³y siê 31.03.2006r. w OSP Jaworzynka
Centrum. Oto wyniki koñcowe:

SZKO£A PODSTAWOWA
I Marek Waszut - OSP Koniaków Centrum
II Wojciech Juroszek - OSP Koniaków Centrum
III Jan Zowada - OSP Koniaków Centrum
IV Tomasz Legierski - OSP Koniaków Centrum
V Wojciech Ligocki - OSP Koniaków Kosarzyska
VI Daniel Fiedor - OSP Koniaków Kosarzyska
VII Wojciech Juroszek - OSP Istebna Centrum
Do etapu powiatowego przechodzi I, II i III miejsce
GIMNAZJUM
I Dawid Legierski OSP Koniaków Centrum
II Wojciech Legierski OSP Koniaków Centrum
III Jolanta Legierska OSP Koniaków Centrum

Krzysztof Legierski OSP Koniaków Centrum
Renata Tyman OSP Istebna Centrum
Agnieszka Kaczmarzyk OSP Istebna Centrum
Tadeusz Kaczmarzyk OSP Istebna Centrum
Mateusz Kukuczka OSP Istebna Centrum
Joanna Suszka OSP Istebna Centrum
Wojciech Marekwica OSP Istebna Centrum
Monika Waszut OSP Istebna Centrum
£ukasz Legierski OSP Koniaków Centrum
Marek Kohut OSP Istebna Centrum
Szymon Ja³owiczor OSP Jaworzynka Centrum
Dominik Czepczor OSP Istebna Centrum

Do etapu powiatowego przechodzi I i II miejsce
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
I Marcin Legierski OSP Koniaków Centrum
II Józef Haratyk OSP Koniaków Centrum
III Józef Ligocki OSP Koniaków Kosarzyska
IV Robert Bury OSP Jaworzynka Centrum
V Dawid Gluza OSP Koniaków Kosarzyska
Do etapu powiatowego przechodzi I i II miejsce.

Zwyciêzcom tego etapu gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w
turnieju powiatowym.     Dh Renata Haratyk

Nasze sukcesy...
W dniu 20 marca 2006 roku w Muzeum Beskidz-

kim w Wi�le odby³ siê I KONKURS RECYTATORSKI
MIAST I GMIN �BESKIDZKIEJ PI¥TKI�.

Warto wspomnieæ, i¿ w sk³ad �Beskidzkiej Pi¹tki�
wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowo�ci: Brenna, Istebna,
Szczyrk, Ustroñ oraz Wis³a.

Konkurs odbywa³ siê w trzech grupach wiekowych:
szko³a podstawowa: klasy I - III, klasy IV - VI oraz gim-
nazjum.

W kategorii szko³a podstawowa: klasy I - III, Trójwie�
reprezentowa³y uczennice klasy III Szko³y Podstawowej
nr1 w Koniakowie: ¯aneta Idziniak oraz Klaudia Kukucz-
ka, przygotowane do konkursu przez mgr Agatê Polok.

Po wys³uchaniu wszystkich uczestników konkursu,
oceniaj¹c interpretacjê utworu, kulturê s³owa oraz ogól-
ny wyraz artystyczny jury wy³oni³o laureatów, w�ród
których honorowe miejsca zajê³y trzecioklasistki z Ko-
niakowa Kaudia Kukuczka miejsce II, ¯aneta Idziniak -
miejsce III. Laureatkom konkursu gratulujemy!

mgr Agata Polok

Stoj¹ od lewej:
¯aneta Idziniak i Klaudia Kukuczka.
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INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI
ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ

UZALE¯NIENIE
O D  A L K O H O L U
Uzale¿nienie od alkoholu jest chorob¹ chro-

niczn¹, postêpuj¹c¹ i potencjalnie �mierteln¹.
Zgodnie z kryteriami zawartymi w ICD-10 o
uzale¿nieniu od alkoholu mo¿na mówiæ, gdy
wystêpuj¹ przynajmniej trzy wymienione po-
ni¿ej objawy, w okresie przynajmniej jednego
miesi¹ca lub w ci¹gu ostatniego roku kilka-
krotnie w okresach krótszych ni¿ miesi¹c:

� silne pragnienie lub poczucie przymusu
picia (g³ód alkoholowy);

� upo�ledzenie zdolno�ci kontrolowania za-
chowañ zwi¹zanych z piciem (niezdolno�æ do
powstrzymania siê od picia, trudno�ci w zakoñ-
czeniu picia, trudno�ci w ograniczaniu ilo�ci
wypijanego alkoholu);

� fizjologiczne objawy zespo³u abstynen-
cyjnego po ograniczeniu lub przerwaniu picia
(dr¿enie, nadci�nienie têtnicze,  nudno�ci,
wymioty, biegunka, bezsenno�æ, niepokój, w
krañcowej postaci - majaczenie dr¿enne, czyli
delirium tremens)   lub spo¿ywanie alkoholu w
celu uwolnienia siê od tych objawów;

� zmieniona, najczê�ciej zwiêkszona, tole-
rancja na alkohol  - potrzeba spo¿ywania wiêk-
szych dawek dla osi¹gniêcia oczekiwanego
efektu;

� koncentracja ¿ycia wokó³ picia, kosztem
zainteresowañ i obowi¹zków;

� kontynuowania picia alkoholu mimo
oczywistych dowodów wystêpowania jego
szkodliwych nastêpstw.

Z punktu widzenia psychologicznego isto-
t¹ uzale¿nienia jest wystêpowanie specyficz-
nych mechanizmów  obronnych,  zmieniaj¹-
cych ¿ycie emocjonalnie osoby uzale¿nionej i
jej funkcjonowanie poznawcze. �ród³em po-
zytywnych uczuæ i   redukcji negatywnych stop-
niowo staje siê wy³¹cznie spo¿ywanie alkoho-
lu, a zmienione postrzeganie �wiata umo¿liwia
niezauwa¿anie, jak powa¿ne problemy wywo-
³uje picie.

Uzale¿nienia od alkoholu niestety nie mo¿-
na ca³kowicie wyleczyæ, mo¿na jednak za-
trzymaæ narastanie objawów i szkód   zdro-
wotnych, a tak¿e doprowadziæ do rozbrojenia
psychologicznych mechanizmów uzale¿nie-
nia. Warunkiem poprawy jest ca³kowita abs-
tynencja od napojów zawieraj¹cych alkohol.

I chocia¿ alkohol ogranicza zdolno�æ kon-
trolowania zachowania, to jego u¿ywanie czy
uzale¿nienie nie jest okoliczno�ci¹ ³agodz¹c¹,
a sprawca czynów karalnych dokonywanych
pod wp³ywem alkoholu ponosi za nie pe³n¹
odpowiedzialno�æ.

Przedruk: PARPA Warszawa
Przewodnik do procedury interwencji wobec

przemocy w rodzinie (cdn.)

PRZYRODA W OKRESIE POZIMOWYM
Jak wiadomo wiosn¹ rozpoczynaj¹

siê wielkie zmiany w otaczaj¹cej nas
przyrodzie. Drzewa puszczaj¹ nowe li-
�cie, zaczynaj¹ kwitn¹æ i cieszyæ oczy.
Kie³kuj¹ nasiona wysiane jesieni¹,
ro�liny jednoroczne przetrwa³y w
ten sposób zimê. Ze snu zimowego,
czyli hibernacji budz¹ siê do ¿ycia
wszystkie nasze p³azy, gady, niektó-
re ssaki: je¿e, chomiki, popielice,
Grzesznice. �limaki nagie spêdzaj¹
ten stan zakopane w ziemi, pozo-
sta³e zamykaj¹ siê w muszlach wa-
piennym wieczkiem.

Niektóre motyle zimuj¹ w piw-
nicach, na strychach czasem rów-
nie¿ w mieszkaniach. D¿d¿ownice spê-
dzi³y ten okres zwiniête w supe³. Stan
hibernacji trwa od dwóch do siedmiu
miesiêcy. Takie zwierzêta jak nie-
d�wied�, wiewiórka czy borsuk nie za-
padaj¹ w typowy stan hibernacji, gdy¿
tempo ich metabolizmu niemal nie spa-
da, bardzo ³atwo je obudziæ, nied�wie-
dzice nawet rodz¹ w �rodku zimy.

Czê�æ zwierz¹t nie wpada w stan hi-
bernacji, ale by prze¿yæ przenosz¹ siê
w inne obszary o korzystnych warun-
kach. Dotyczy to zw³aszcza ptaków,
znakomicie przystosowanych do dale-
kich wêdrówek. Wiosn¹ odlatuj¹ od nas
na pó³noc i wschód te, które przylecia-

³y tu by spêdziæ zimê w ³agodniej-
szych warunkach, s¹ to: wrony, gawro-
ny, kawki, mysikróliki, gile, jemio-
³uszki, czeczotki. Z kolei jako pierw-

sze wracaj¹ do nas z po³udnia i zacho-
du: skowronki, szpaki, pliszki, ziêby,
dla których nasza zima jest zbyt trud-
na do przetrwania. Przyloty ptaków z
ciep³ych krajów trwaj¹ a¿ do pocz¹t-
ku maja. Tak pó�no pojawiaj¹ siê u nas
kuku³ki, wilgi, jerzyki, g¹siorki, mu-
cho³ówki.

Oprócz doskonale przystosowa-
nych do wêdrówek ptaków przylatuj¹
do nas z po³udnia... motyle np. rusa³ka
¿a³obnik (na zdjêciu), a tak¿e rusa³ka
admira³, która jest gatunkiem do�æ po-
spolitym i na dodatek jesieni¹ odlatu-
je z powrotem.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

ABC - S³ownik BIO - EKOLOGICZNY - litera R
Motto: �Cz³owiek nie tylko ¿yje w tera�niejszo�ci, lecz w swym ciele i

umy�le - jest nosicielem przesz³o�ci. Najwiêksze widoczne zmiany w �rodowi-
sku biologicznym - bêd¹ce dzie³em cz³owieka to te, które wynikaj¹ z zanie-
czyszczenia tego �rodowiska�

R. Dubos

* Ramiê - to odcinek koñczyny
przedniej ³¹cz¹cy siê z tu³owiem i sta-
wem ³okciowym z ko�æmi przedramie-
nia. Staw barkowy ³¹czy ramiê z tu³o-
wiem. To ko�æ ramienna, która zesta-
wia siê z ko�æmi obrêczy barkowej.
Ruchem ramienia kieruje miêsieñ dwu-
g³owy ramienia.

* Rdzeñ krêgowy - to wyd³u¿ona
czê�æ centralnego, czyli o�rodkowego
uk³adu nerwowego mieszcz¹ca siê w
kanale krêgowym krêgos³upa cz³owie-
ka. Zbudowany jest z istoty szarej two-
rz¹cej rdzeñ - czê�æ �rodkow¹ - oraz isto-
ty bia³ej le¿¹cej na zewn¹trz (odwrot-
nie ni¿ w mózgu). D³ugo�æ jego u cz³o-
wieka wynosi do 40 cm. I dzieli siê na
odcinek: szyjny, piersiowy, krzy¿owy,
lêd�wiowy, i ogonowy (szcz¹tkowy).
Podobnie jak mózg otoczony jest 3 b³o-
nami zwanymi oponami to jest: miêk-
k¹ (wewnêtrzn¹), pajêcz¹ (�rodkow¹),

oraz tward¹ (zewnêtrzn¹). Jego rola fi-
zjologiczna wyra¿a siê w przewodze-
niu impulsów obwodu cia³a do cen-
trum mózgu oraz �rozkazy� z mózgo-
wia do narz¹dów wykonawczych dziê-
ki wychodz¹cym nerwom splotów po-
szczególnych jego odcinków.

* Rdzeñ przed³u¿ony - to czê�æ
mózgowia ³¹cz¹ca siê bezpo�rednio z
rdzeniem krêgowym bez wyra�nie za-
znaczonej granicy (odcinek szyjny). Z
mózgu wychodz¹ nerwy czaszkowe -
12 par oraz tu mieszcz¹ siê wa¿ne
o�rodki takich czynno�ci jak: oddy-
chanie, naczynio - ruchowy oraz pra-
cy serca, wymiotny i regulacji przemia-
ny materii. Do czynno�ci odruchowych
kontrolowanych przez rdzeñ przed³u-
¿ony zaliczamy: odruch ssania, po³y-
kania, kichania, kaszlu, wydzielanie
potu.

�Macierzonka�

Motyl -rusa³ka ¿a³obnik
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Z cyklu ocalmy od zapomnienia:
Franciszek Legierski zwany �Bulka�
Na konkursie Gwarowym w Istebnej jeden z uczestników opowiada³ miejscow¹

anegdotê o plaskich kurach. Wed³ug miejscowych  informatorów autorem jej jest
Franciszek Legierski zwany tu przez miejscowych Bulk¹. Urodzi³ siê 25 czerwca
1899 roku Istebnej w rodzinie Jana Legierskiego i Marii zd. Gorzo³ka w placu u
Szarca. Do dzi� stoi w nim jego drewniany dom. Nastêpnie ukoñczy³ piêcioklasow¹
Szko³ê Podstawow¹ w Istebnej. Nigdy nie interesowa³ siê prac¹ na gospodarstwie.
Co zreszt¹ znane jest wszystkim z jego opowiadañ jak to na odleg³o�æ kilku kilome-
trów patrz¹c przez lornetkê sprawdza³ czy ma ju¿ na swoim polu suche siano. W
okresie swojej m³odo�ci zwi¹zany by³ z dzia³alno�cia polityczno-spo³eczn¹ w
ró¿nych organizacjach i stowarzyszeniach. Miêdzy innymi - co czytamy w jego
w³asnorêcznie napisanym ¿yciorysie, który przechowywany jest w zbiorach Mu-
zeum Beskidzkiego w Wi�le - z pisemnej wypowiedzi wynika, ¿e od 1919 roku do
1922    pracowa³ jako bojówkarz w walce o wyswobodzenie Ziemi �l¹skiej. Po
za³o¿eniu Ko³a Weteranów Powstañ �l¹skich Grupy w Istebnej by³ d³ugoletnim

sekretarzem  tej grupy. Zosta³
odznaczony Krzy¿em na
Wstêdze �l¹skiej Waleczno-
�ci i Zas³ugi, który nadano
mu przez te¿  Gwiazdê �l¹-
sk¹ i Medal Niepodleg³o�ci.

 Trudne by³y losy Bulki podczas drugiej wojny �wiatowej. Zwi¹zany
by³ z grup¹ partyzantów i z ¿andarmeri¹ niemieck¹. Ale losy tego okresu
nie s¹ przedmiotem niniejszego szkicu. Wymagaj¹ jeszcze wielu badañ.
Pod koniec 1944 roku zosta³ aresztowany i osadzony w areszcie �ledczym
w Cieszynie. Przebywa³ w nim przez 3 miesi¹ce. Po wojnie rozpocz¹³
swoj¹ dzia³ano�æ pisarsk¹, zwi¹za³ siê z miejscowym Klubem Literackim.
Zatrudni³ siê na sta³e w charakterze szatniarza w nowo powsta³ej du¿ej
restauracji Kubalonka. Tam codziennie do pracy  przychodzi³ ubrany w
góralski strój. Zabawia³ towarzystwo anegdotami najczê�ciej z ¿ycia miej-
scowych górali.

Franciszek Legierski koresponowa³ z wieloma poetami, pisarzami �l¹-
skimi. Jednym z nich by³ Gustaw Morcinek, który w li�cie do Bulki z dnia
27 stycznia 1963 roku pisa³: Porêczniej by³oby mi napisaæ w nag³ówku
Bardzo Roztomi³y Gazdoszku!, gdy¿ uradowa³em siê bardzo listem Pana
tak serdecznie napisanym. Dziêkujê zañ na nieprzeliczone sto set razy.
Nie mniej serdecznie
dziêkuje za zaprosze-
nie do Istebnego na
pogaduszki. Ju¿ daw-
no o tym my�la³em,
tylko nie wiedziea³em
jak to uczyniæ i do
kogo siê zwróciæ.

Wiem bowiem, ¿e
folklor istebniañski jest przebogaty i ma³o odkryty. Mnie by chodzi³o przede
wszystkim o bojtki góralskie o nocznicach, utopcach, morach i inszych cu-
dacznych stworach. No i wspomnienia przekazywane przez starzyków dzisiej-
szym starzykom o dawnych stosunkach miêdzy góralami a Komor¹ Cieszyñsk¹.

Teraz siedzê w cha³upie, bo stomilijoñski mróz szczypie, u nosa wisi zmar-
z³o ciupka, trzeba chuczaæ w rêce, trzeæ uszy i pytaæ siê górali zje¿dzaj¹cych w
dolinê z drzewem: Gazdoszku, a kiedy skoñcz¹ siê te przegrzeszóne mrozy. A
gazdoszek powiada, ¿e nie wie, bo �wiat sta³ siê jaki� zawieruszony i okazuje
siê, ¿e kalendorz, to wielki ³gorz, bo cygani z t¹ pogod¹ i mrozami. Dziêkujê za
nies³ychanie mi³e ¿yczenia i pozdrawiam przez koszyczek wi�ni, niech siê
Wam kiedy� znów Morcinek przy�ni - podpisa³ list Gustaw Morcinek.

W materia³ach znajdujemy równie¿ dokumenty potwierdzaj¹ce
mianowanie Franciszka Legierskiego na przewodnika Beskidzkiego o czym
donosi pismo z dnia 25 maja 1964 roku. Egzamin eksternistyczny na prze-
wodnika odbêdzie siê 13-14 czerwca 1964 roku na Skrzycznym.

 Franciszek Legierski �Bulka�
gawêdziarz ludowy, poeta

Bulka wiele razy ...

... fotografowa³ siê z paniczkami...
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Najwiêksza ilo�æ materia³ów i pism dotyczy jego udzia³u w setkach Konkursów Gawêdziarskich pocz¹wszy od Warszawy,
Katowic, ¯ywca, Wis³y po Saba³owe Bajania w Zakopanym i Bukowinie Tatrzañskiej.

Mieszkañcy Istebnej, s¹dzê, ¿e ju¿ chyba tylko starsze pokolenie na zawsze zapamiêta³o Franciszka Legierskiego-Bulkym
jako autora sztuki scenicznej w 4 aktach zatytu³owanej �Czarna chmura nad Barani¹�. Sztuka ta przedstawia ¿ycie na sa³aszu,
ilustruje ówczesne branki, rozboje, napady zbójników, los górali wiêzionych na Mirowie. Akcja cofa siê do po³owy XIX wieku,
g³ównie do wydarzeñ roku 1848. Sztuka wiele razy odgrywana przez miejscowy Zespó³ Istebna nale¿a³a do najbardziej ulubio-
nych przez mieszkañców.

Niezwyk³¹ rzecz¹ jest opracowana przez autora, Franciszka Legierskiego deklaracja, która brzmia³a:
My ni¿ej podpisani amatorzy i wszyscy, którzy bior¹ udzia³ w odegraniu regionalnej sztuki �Czarna Chmura nad Barani¹�

gran¹ z ramienia regionalnego zobowi¹zujemy siê gorliwie spe³niaæ na³o¿one na nas obowi¹zki. Przyrzekamy byæ punktualni w
uczêszczaniu na wyznaczone próby, unikaæ bêdziemy wszelkich niedoci¹gniêæ, które przeszkadza³yby w odegraniu wspomnia-
nej sztuki.

Nie damy sobie splamiæ honoru prawdziwego pilnego amatora kochaj¹cego nasze grónie.
Zespó³ grywa³ j¹ zawsze w sali Kina Olza w Istebnej.
Sztuka ta koñczy siê znamienitymi s³owami: Jestem Polakiem i posiadam tyn honor, ¿e nie bedym siê m�ciæ na zabitym

wrogu choæby go worta³o na sieczkym por¹baæ. Jako� ty runó³ z rykiem na ziemiê to i te wiedyñski tyrany run¹, to potym dopiero
straci siê czorno chmura nad Barani¹ i zaja�ni nieoczekiwanie rado�nie jutrzenka wolno�ci.........

Z kolei w swojej kolejnej sztuce, ale ju¿ jednoaktowej zatytu³owanej �Pokój zwyciê¿y� pokazuje i ilustruje okropno�ci
wojny. Pisze:

Jestem wojna
Jestem okrutna, straszna
Jestem i w potêgê zbrojna.
Chc¹ mi przeszkadzaæ w moim zawodzie. Ale ja nigdy w tyle, zawsze w przodzie
Milijony �mia³ków gro¿¹ mi pokojem
Oni upadn¹, a ja ostojê
Mam si³ê, Mam zbrojê.......
Ale w twórczo�ci Franciszka Legierskiego - jak dot¹d przez nikogo nie opracowanej - bez w¹tpienia wygrywa nurt humory-

styczny, anegdoty i opowiadania o plaskich kurach, gêsi, która mia³a moresu nauczyæ sie u prokuratora, o cygónie i farorzu, o
moczu swojej ¿ony, kiery niós w piêciolitrowej bañæe do lekarza £ysogórskiego do Ustronia.

Obok nich do dzi� kr¹¿y jeszcze znana historyjka szczê�liwego rozwodu, która napisana a¿ w 35 zwrótkach rozpoczyna siê
ciekawie:

O¿eni³ siê stary z m³od¹
W miêsopustnej porze
Wiesielisko mieli huczne
Jak na jakim dworze
Gra³y dudy, gra³y hószle
Dudni³y i basy
Baby w kyrpcach, nogawiczkach
Zwyrtaja obyrtasy .............
I w koñcówce .....
Babeczka ju¿ nie czaka³a na trzeci biczysko
Objê³a ch³opeczka za kark
I �cisko i �cisko
Pój ch³opeczku do dómeczku
Zbrzyd³y mi rozwody
Jo chcê mi³o�ci, rado�ci
I do �mierci zgody.

Zmar³ 21 stycznia 1974 roku w Istebnej. Pochowany
na miejscowym cmentarzu. Przypominaj¹c jego postaæ
widzimy z³o¿one losy wiejskiego pisarza i poety, który z
jednej strony w swoich sztukach scenicznych zachowuje wzór dojrza³ego patrioty, spo³êcznika, z drugiej nie wpisuje siê swoim
¿yciem w tutejsze gazdowanie na kónsku gruntu, wybiera swój sposób na ¿ycie, w którym znalaz³ sposób na bronienie warto�ci,
stroju, starych opowiastek, wybra³ sposób na szeroko rozumian¹ popularyzacjê miejscowego folkloru. ¯yj¹c obok ujca od Bulki,
s³ysza³o sie zawsze ujec przeszumnie bulczóm tj. mówi¹ zabawnie, humorystycznie, ale nikomu nie ubli¿aj¹.

Przy tej kolejnej postaci ¿al, tego, ¿e na jego domu nie ma zawieszonej ma³ej tabliczki ze zdjêciem, tu ¿y³ Franciszek
Legierski Bulka, gawêdziarz i spo³ecznik. Dla ludzi z miasta, dla panoczków i paniczek z miasta by³ turystyczn¹ atrakcj¹,
zadba³ sam o to, nosi³ na dawny sposób uczesania d³ugie w³osy, o które dba³, codziennie wybiglowanóm koszulê z wyhafto-
wanym ko³nierzym, nosi³ w sobie dumê tutejszego górala, panoczkowie robili z nim zdjêcia, by³ ozdob¹ turystyczn¹ na
widokówkach, plakatach, funkcjonowa³ w obiegu tej ziemi jako jej znak, symbol turystyczny. Ale dla miejscowych gazdów
ujec nie robili w polu, a to siê tutej nigdy nie podoba³o. Starzy gazdowie zawsze powiadali, ¿e ujec se lachutko ¿yjóm na tej
Kubalónce. Nie trza siê im tropiæ. Ale ujec Bulka z rêkawa sypali swoimi pomys³ami, po có¿ by cz³owiek musio³ tela razy do
Beskida góniæ, jak siê mogym z przylepku podziwaæ przez lornetkym, ci móm siano suche..... I taki Bulka pozostanie w
pamiêci tych, którzy go znali...

Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Beskidzkiego w Wi�le. Ma³gorzata Kiere�

¯ona Franciszka Legierskiego - Zuzanna zd. Skurzok
pochodzi³a z Koniakowa, fot. Jan Krop
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Zaszczytne nadanie
imienia... - refleksja

Dnia 16 grudnia ubieg³ego roku odby³a siê w naszym �rodowi-
sku Trójwsi nietuzinkowa uroczysto�æ. Uroczysto�æ nadania imie-
nia Jana Paw³a II gimnazjum. Nie trzeba uzasadniaæ tej zacnej
decyzji, wszak ten najwiêkszy, bezdyskusyjny autorytet �wiata
jakim by³ i jest Papie¿ - Polak - pozostanie na zawsze znakomitym
duchowym przywódc¹ �wiata. Szczególnie za� znamiennym prze-
wodnikiem m³odzie¿y, któr¹ tak ukocha³! - a któr¹ szuka³ i przy-
wo³ywa³ nawet w ostatnich chwilach swego ¿ycia - w godzinie
�mierci. I znalaz³ j¹. To nasze piêkne gimnazjum, w którym czuje
siê komfort przestrzeni tak¿e o�wiatowe -wychowawczej jest i po-
winno byæ bliskie ka¿demu z nas, górali, i nie tylko.

Wytworny program artystyczny wykonany przez gimnazja-
listów pod kier. g³ównie p. mgr Ewy Czulak, p. dr Cecylii Susz-
ki - zachwyca³ nas ka¿dego swoj¹ swoj¹ refleksyjno�ci¹ sto-
sown¹ do powagi chwili, okoliczno�ci, sytuacji uroczystej.
Po�ród zaproszonych go�ci mo¿na by³o spotkaæ osobisto�ci -
decydentów, którzy przyczynili siê zas³u¿enie do powstania
tego¿ gmachu. Tych, którym ci¹gle le¿y na sercu rozwój tego
obiektu. To chwalebne s³yszeæ o planowaniu przysz³o�ci mo¿e
i niezbyt dalekiej np.basenu - p³ywalni. Pani Wójt Gminy przy-
bli¿y³a ca³¹ historiê powstania zamys³u budowy szko³y jak¿e
perspektywiczn¹ i godn¹ uwagi oraz ogrom trudno�ci napoty-
kanych, bo przecie¿ najpierw trzeba by³o wykupiæ teren - par-
celê pod jej budowê. Trudno opisywaæ tutaj wymagania nie
tylko natury finansowej, ale te s¹ szczególnie wa¿ne. Wszyscy
dobrze wiemy jakie s¹ realia finansowe domu, w którym ¿yje-
my, a któremu na imiê - POLSKA.

Ale liczy siê zawsze atmosfera ¿yczliwo�ci ludzi, rodziców
oraz sponsorów tych ma³ych i du¿ych. Za� w makrospo³eczno-
�ci szkolnej - (662 uczniów, ponad 60 nauczycieli) liczy siê
zawsze niezbêdna atmosfera pracy - zaufanie, oddanie, kompe-
tencje ca³ego grona pedagogicznego na czele z panem dyrek-
torem mgr Bogdanem Ligockim. Taka atmosfera szko³y prze-
cie¿ nie tylko uczy ale i wychowuje m³ode pokolenie, którego
w³a�ciwo�æ wieku jest bardzo trudna ale te¿ i podatna na kszta³-
cenie charakterów od serca.

My�lê, i¿ ka¿dego, kto przestêpuje progi gimnazjum wizerunek
osobowo�ciowy nie¿yj¹cego Wielkiego Papie¿a znamiennie ujmuje,
wzrusza oraz uczy. - Chcemy ¿yczyæ Dyrekcji szko³y, Radzie Pedego-
gicznej wszelkiej pomy�lno�ci w trudnej i odpowiedzialnej pracy. Pra-
cy, która w swej aktywno�ci psychofizycznej wymaga i jest powo³a-
niem! O tym nie mo¿na zapomnieæ czy zapominaæ. M³odzie¿y gimna-
zjalnej ¿yczymy optymalnego klimatu naukowo wychowawczego, aby
wiedzia³a i zdawa³a sobie sprawê z tego, ¿e �...nauka - wiedza jest potêgi
kluczem...� w rozwoju ludzkiej osobowo�ci. Minê³y ju¿ czasy, gdy
mówiono �nie matura, lecz chêæ szczera zrobi z Ciebie oficera�.

Ale nie sposób dzi� nie wspominaæ o pierwszej dyrektorce
istebniañskiego gimnazjum �p. mgr in¿. Gra¿ynie Kiszczak, któ-
ra wraz z dyrektorem Ligockim ponios³a ca³y baga¿ trudów
organizacyjnych wyposa¿enia i urz¹dzenia szko³y na przyjê-
cie rzeszy uczniów, aby, szko³a ruszy³a. To by³ ogrom trudu -
sercem pisany! Dobrze o tym wiemy, my�lê, ¿e gdyby pani dy-
rektor Kiszczak dzi� ¿y³a to ci¹gle jeszcze - w pierwszych tygo-
dniach tego nowego roku kalendarzowego by wszystkim ¿y-
czy³a: mocy skrzyde³ dla wiary, nadziei, mi³o�ci, która pozwala
kategoryzowaæ wszystkie ludzkie warto�ci i poczynania. Za�
Jezus, który siê wpisa³ w biografiê ka¿dego cz³owieka niech
b³ogos³awi. Tego ¿yczymy sobie wzajemnie wszyscy. Za� tak
Wielki a niebawem �wiêty Patron szko³y czuwa.

B. Kohut-Szymañska

POZWÓLCIE SWOJEMU DZIECKU
CIESZYÆ SIÊ RADO�CI¥

I BEZTROSK¥ DZIECIÑSTWA.
ZAPISZCIE JE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA,

A NABÊD¥ UMIEJÊTNO�CI, KTÓRYCH SIÊ
NIE SPODZIEWACIE !!!!!!!

W dniach 3.04 do 28.04.2006r. odbêd¹ siê zapisy do przedszkola
dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat.
placówka czynna poniedzia³ek-pi¹tek w godz 7.00-16.00
w koniecznych przypadkach od godz 6.30

Koszt 100 z³, op³aty sta³ej + 3 z³ za 4 posi³ki (�niadanie, II
�niadanie, obiad i podwieczorek).
Posi³ki przygotowywane s¹ zgodnie z ustalon¹ norm¹ ¿ywieniow¹
dla wieku dziecka i kontrolowane przez SANEPID. Przedszkole jest
placówk¹ nieferyjn¹ (tzn. zamkniête jest w dni w kalendarzu zazna-
czone na czerwono).
Organem prowadz¹cym  Gminne Przedszkole jest Urz¹d Gminy w
Istebnej, nadzór pedagogiczny sprawuje �l¹skie Kuratorium O�wia-
ty i Wychowania Delegatura B-B. Dyrektorem przedszkola jest Ma³-
gorzata Kaczmarczyk.
Przedszkole zlokalizowane jest bardzo blisko przystanku autobuso-
wego (Na Dzielcu). Mie�ci siê w �przybudówce� Szko³y Podstawo-
wej Nr 1. w Istebnej.
Sale s¹ wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb o mo¿liwo�ci dzieci
w wieku przedszkolnym, dobrze wyposa¿one i estetyczne.
Realizujemy pracê dydaktyczno-wychowawcz¹. Dzieci maj¹ mo¿li-
wo�æ uczestniczyæ w zajêciach z lektoratu jêzyka angielskiego w za-
jêciach ruchowo-tanecznych prowadzonych pod okiem fachowców.
Od wrze�nia 2005r.dzieci bior¹ udzia³ w zajêciach logopedycznych.

Placówka nasza wobec rodziców pe³ni rolê wspomagaj¹c¹ i integru-
j¹c¹ dzia³ania wychowawcze dostarczamy wiedzy pedagogicznej i
uwra¿liwiamy na potrzeby i mo¿liwo�ci dziecka.
W urzeczywistnieniu naszej misji zaanga¿owany jest ca³y personel
pedagogiczny, administracyjno-obs³ugowy, jak równie¿ rodzice, a
efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci
czuj¹ siê wa¿ne, bezpieczne i do ktorego przychodz¹ z rado�ci¹.

Beskidy
Beskidy ukochane, góry moje �wiête,

Wasze strzeliste smreki, prze³êcze zaklête,

Gdzieniegdzie grzebieñ zêbaty - brabancka gipiura

Jak jest pod�wietlony, sieje �wiate³ pióra.

Nios¹ barwami czerwieni maki, modraków narêcze

I tworz¹ têczê.

Czy kto� widzia³ je w ksiê¿ycowym blasku,

Gdy sierpem ksiê¿yc ga�nie, dnieje ju¿ o brzasku,

Zimnym p³atem b³êkitnym, tym z innej planety

To potêga Boga daje nam zalety

Niepomiernej urody, stworzonej dla ludzi

Niech¿e dar Boga ducha mi³o�ci serdecznej obudzi

Ten dar niebios tak nieposk¹piony

A cz³ek niech siê poczuje ma³y, poskromiony...

Halina Bukowska-Gluza
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Arty�ci gminy Istebna
Janowi Paw³owi II

Wystawa po�wiêcona Janowi Paw³owi II poka-
zuje jak bardzo utkwi³ nasz papie¿ w sercach Arty-
stów Trójwsi Beskidzkiej. £¹czy w sobie ró¿ne
pokolenia artystów od m³odych poprzez dojrza-
³ych, a¿ do tych którzy odeszli. £¹czy ró¿ne style,
ró¿ne formy wypowiedzi, aby sple�æ siê w jedn¹
ca³o�æ, która mówi: �Dziêkujemy Ci Janie Pawle
II� Wystawa ukszta³towana jest w formie wêdrów-
ki, aby�my jeszcze raz z Pielgrzymem naszych cza-
sów wyruszyli na szlak.

Na szlak historii proroczego wiersza Juliusza
S³owackiego, który mówi o s³owiañskim papie¿u,
poprzez wêdrówkê o odzyskanie wolno�ci, do któ-
rej tak bardzo przyczyni³ siê Jan Pawe³ II. Mo¿emy
stan¹æ na audiencji generalnej w Watykanie, mo-
¿emy cofn¹æ siê w czasie prawie o sto lat, aby uj-
rzeæ stacje drogi krzy¿owej Jana Wa³acha, które po
raz pierwszy opu�ci³y pracowniê na Andzio³ówce.
Mo¿emy ujrzeæ pielgrzyma Pokoju w piêknych
rze�bach, mo¿emy ujrzeæ Jana Paw³a II zatroskane-
go zwyk³ym cz³owiekiem, wreszcie mo¿emy spo-
tkaæ dwóch �wiêtych naszych czasów - Papie¿ Po-
lak obejmuj¹cy Matkê Teresê z Kalkuty. Mo¿emy
stan¹æ pod krzy¿em wraz z Matk¹ Bosk¹ Czêsto-
chowsk¹, nastêpnie spojrzeæ w oblicze Mi³osier-
dzia Bo¿ego, w tle z Bazylik¹ w £agiewnikach by
wkrótce ujrzeæ Papie¿a pochylonego nad Brewia-
rzem, skupionego w modlitwie. Nasz¹ wêdrówkê
os³odzi �Blask Narodzin�, by wkrótce na skrzy-
d³ach wolno�ci ulecieæ hen pod okno Papieskie. A
potem spojrzeæ na p³ytê nagrobn¹ z bia³ego mar-
muru. A tu¿ obok spotkamy Dobrego Pasterza, uj-
rzymy wêdrówkê i drogê pod górê. Bêdziemy prze-
dzieraæ siê przez korzenie ludzkich przypad³o�ci
by wkrótce zatrzymaæ siê na moment, a gdy odsap-
niemy ujrzymy pastelowy portret, który zapewne
g³êboko zapisze siê w naszych sercach, by znów
us³yszeæ s³owa �Totus Tuus�.

Serdeczne podziêkowania dla wszystkich arty-
stów, którzy wziêli udzia³ w tej wystawie, a zara-
zem ³¹cz¹c siê w pamiêci z tymi, którzy nie mogli
wzi¹æ udzia³u w tej wystawie. Dziêkujê paniom:
El¿biecie Niewiadomskiej, dyr. GOK, Ma³gorzacie
Kiere�, dyr. Muzeum w Wi�le i Katarzynie Ruckiej z
GOK za pomoc w organizacji tej szczególnej wy-
stawy. Dziêkujê duszpasterzom: ks. Pra³atowi Je-
rzemu Patalongowi, ks. Tomaszowi Chrzanowi oraz
ksiê¿om z Koniakowa i Jaworzynki. Szczególnie
dziêkujê panom Stanis³awowi i Józefowi Kêdzio-
rom, którzy wspierali mnie podczas organizowa-
nia tego przedsiêwziêcia.

Na koniec pozostaje mi tylko zaprosiæ miesz-
kañców Trójwsi i górali do zwiedzania tej wystawy.

Boles³aw Micha³ek

2 Miêdzynarodowy
Konkurs Gwarowy
�Nasióm rzecióm�

roztrzygniêty
GOK  w  Istebnej   w  swoich  pro-

gach go�ci³ 31.03 br. Uczestników
startuj¹cych w 2 Miêdzynarodowym
Konkursie Gwarowym �Nasióm rze-
cióm�. Uczestnicy startowali w trzech
kategoriach - klasy O-III, IV-VI, Gim-
nazjum 4 osoby.

Liczba uczestników zg³oszonych
do Konkursu by³a jeszcze wy¿sza,
lecz panuj¹ca grypa przeszkodzi³a w
starcie kilkorgu dzieciom. Jury Kon-
kursu w sk³adzie Ma³gorzata Kiere�
- etnograf, dyr. Muzeum Beskidzkie-
go w Wi�le Anna Bury, El¿bieta Nie-
wiadomska - dyr. GOK, Katarzyna
Rucka - prac. GOK.

Z wielk¹ uwag¹ wys³uchano
uczestników, a po naradzie oceni³o ich
i przyzna³o nagrody i wyró¿nienia.

Przewodnicz¹cy jury p. M. Kie-
re� stwierdzi³a, ¿e poziom wystêpów
by³ bardzo wysoki, uczniowie i ich
opiekunowie wziêli sobie do serca
uwagi z poprzedniego Konkursu, wy-
eliminowali pewne b³êdy, ubrali siê
staranniej itp. no i bardzo zachwyci-
li. Uczniowie zaprezentowali bardzo
stare legendy tej ziemi np. �O Ku-
bie, którego zbójnicy w ¿entycy
uwarzyli�. Pojawi³y siê teksty autor-
skie, w³asne, teksty humorystyczne
z ¿ycia, np. �O Cyganach�.

By³y tez przedstawione elemen-
ty starego mitu - opowie�ci �O Czu-
bonioku i wielkim ptaku�. Teksty
mówione proz¹ by³y ciekawe, uroz-
maicone i mimo ¿e uczestników by³o
wielu, nikt siê nie nudzi³. Aby wy-
st¹piæ na wielkim Konkursie Gwary
Cieszyñskiej, który odbêdzie siê w
Teatrze w Cieszynie trzeba dokonaæ
w tekstach pewnych poprawek. Do-
tycz¹ one niektórych wyrazów, któ-
re w tekstach mówionych musz¹ byæ
u¿yte gwarowo oto kilka przyk³a-
dów: zamiast

b³oto - maras
wracali - szli na zad
spó�ni³ siê - przisze³ nieskoro
krawat - bindla
skarpety - fusakle
zabrak³o - chybi³o
zazwyczaj - wdycki
mocno - fest
wszystko - wsiecko
przestrzegaæ - dowaæ pozór
nied�wied� - mied�wiyd�
kolczyki - choryngle
¿eby - coby
piórnik- tulojka
nic nie robi - darybakuje
Pamiêtaæ te¿ trzeba o tym, ¿e w

naszej gwarze nazwy zawodów wy-
mieniane by³y na koñcu z �r� np. sto-
lor, masor, kómoinior, elektrykor. S¹
to bardzo istotne sprawy, gdy¿ tekst
gwarowy musi byæ jednolity, nie
mo¿e byæ przeplatany czyst¹ polsz-
czytn¹. W konkursie wzi¹³ udzia³
go�æ z Jab³onkowa - Marian Mazur,
który uczêszcza do polskiej szko³y.
Przedstawi³ inscenizacjê wiersza Ada-
ma Wawrosza.

Kole¿anka jego przygotowuj¹ca
siê te¿ do konkursu zachorowa³a i  nie
mog³a w nim uczestniczyæ. Pani Anna
Bury podziêkowa³a uczestnikom i ich
opiekunom za przygotowanie kon-
kursu i stwierdzi³a, ¿e jest dumna z
tego, ¿e tak du¿o dzieci mówi piêkn¹
gwar¹, której nie wolno siê wstydziæ.
Nauczyciele i opiekunowie m³odych
aktorów otrzymali wraz z podziêko-
waniami za pracê album �Zabytkowe
Ko�ció³ki drewniane�.

Szkoda, ¿e do tej edycji konkur-
su nie przygotowa³o swoich uczest-
ników Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Koniakowie.

Krystyna Rucka

WYNIKI  KONKURSU GWAROWEGO
� N A S I Ó M  R Z E C I Ó M �

Kategoria dzieci z klas �0� � III Szkó³ Podstawowych

1. Jakub Rucki SP 1 Istebna
1. Rafa³ Miko³ajek �Mali Istebniocy�
2. Justyna Ma³yjurek SP 2 Zapasieki
2. Micha³ Szymanek �Mali Zgrapianie�
3. Dariusz Ja³owiczor SP 1 Istebna
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£O KROWIE
- wyk. Rafa³ Miko³ajek
Jednymu ch³opu sie roznimóg³a krowa, a ci ludzie mieli jyny jednóm

jedzinóm krowym. Dziecek by³o szwarnie, tó�z ³okropnie im ³ó nióm
sz³o. Zbiyrali rozmajte zieliny, ale krowa jyny krzipa³a. By³o coroz gorzi.
Trzaby³o i�æ do weterynorza, a to by³o ³okropnie daleko, a grajcarów,
jako tacy biydocy, tesz za moc ni mieli. No ale dy u� nie by³o wiedzieæ
jako dali, tó� siê gazda zebro³ i posie³. Przisie³ tam i powiado:

- Krowa sie nóm roznimóg³a, panie weterynorzu.
- Cóz ij?
- £okropnie krzipie
- Downo?
- Na u� z pó³drugo roku.
- Tó� có��cie tak wcia�nij nie przi�li?
- Bo my se mysleli, zie ij to przyndzie
- Tós jak taki d³ógi cios nie przechodzi³o, tó� trzaby³o downo przi�æ.

Móm tu taki prósiek, ale moc was to bedzie ko�towa³o. We�cie se ru³kym
blasianóm, lebo se wywiertejcie dziurki w drzewie i ca³y tyn prósiek do tej
ru³ki wsypejcie. Baba niech chyci krowym jednóm rynkóm za nos, dru-
góm za nogi, coby was nie tyrc³a, a wy dejcie pieknie tóm ru³kym krowie
do pyska i fest duchnijcie. Jak ij tyn prósiek wleci do karku, tó� przestanie
krzipaæ. Zap³acili ujec ty pinióndze i po�li. Przi�li du dómu i powiadajóm
babie:

- Móm lyki! No i posli do chlywa ku tej krowie. Jako to tam robili, nie
wiym, ale na drugi dziyñ za� ci ujec przi�li do tego dochtórza. Cali byli
u�lintani a up³akani. Weterynorz z³ozi³ rynce, a powiado:

- Nale gazdo, na có� siê wóm sta³o?
- Na chcielimy wsiecko zrobiæ jako�cie mi naporynciali. Nale jak jech

chcio³ duchnóæ tyn prósiek, tó� krowa duch³a pyrwej i mie azie przewró-
ci³o. Tak mie zmorzi³o, co jech siê tu ledwo przityrcko³.

Pokaz sa³atkowy
D³uga tego roku zima sprawia, ¿e szukamy objawów wiosny, które

mog³yby dodaæ nam energii. W dniu 15 marca pani Maria Szotkowska -
doradca rolny i instruktor Wiejskich Gospodarstw Domowych zapre-
zentowa³a kilka sposobów na wiosenne sa³atki. Pokaz odby³ siê w go-
spodarstwie agroturystycznym �Na Grapie� w Jaworzynce i wziê³o w
nim udzia³ 15 kobiet z Istebnej, Jaworzynki oraz Koniakowa. Spotkanie
zorganizowa³ Gminny O�rodek Kultury w Istebnej. Poni¿ej podajemy
przepisy wykonanych przez pani¹ Mariê pyszno�ci.

Sa³atka meksykañska
4 pomidory
l str¹k du¿y papryki zielonej
l str¹k du¿y papryki czerwonej
1  str¹k du¿y papryki ¿ó³tej
2 du¿e cebule
l puszka kukurydzy
1  puszka fasoli czerwonej pêczek szczypiorku
olej s³onecznikowy (ok. 2 ³y¿ki)
3 ³y¿ki octu winnego
10 dag utartego sera ¿ó³tego
sól, pieprz
opakowaie chipsów paprykowych
Pomidory sparzyæ, obraæ ze skórki i pokroiæ na cz¹stki (nie za ma³e).

Papryki oczy�ciæ z gniazd nasiennych i pokroiæ na paseczki, cebulê na
kr¹¿ki. Kukurydzê i fasolkê os¹czyæ z puszki i przelaæ wrz¹tkiem. Odce-
dziæ i dodaæ do sa³atki. Szczypiorek posiekaæ. Wszystkie warzywa daæ

do szklanej miski i posypaæ tartym serem doprawiaj¹c olejem, pieprzem,
sol¹, octem winnym. Sa³atkê w ostatniej chwili przed podaniem posypaæ
chipsami. Mo¿na równie¿ osobno chipsy zapiec krótko pod serem i
ob³o¿yæ wokó³ sa³atk¹.

Sa³atka �ródziemnomorska pikantna
2 szklanki bia³ej fasolki ugotowanej (dwie puszki)
10 dag czarnych oliwek
z¹bek czosnku
2 grube plastry szynki
2 jajka na twardo
3  �rednie pomidory
4 1/2 ³y¿ki oleju s³onecznikowego, ocet winny z jab³ek,
pieprz, natka pietruszki, sól, przyprawa prowansalska.

WYSTAWA PRAC JÓZEFA ZOWADY Z ISTEBNEJ
W Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej uroczy�cie

otwarto wystawê prac Józefa Zowady z Olecek. Ujec Jozef
rze�bi¹ to, co dzieje siê wokó³ nich. Wiele spraw z ¿ycia
codziennego, a zw³aszcza ¿ycia politycznego naszego kraju
jest dla ujca ironi¹. Nie sposób nie po�miaæ siê patrz¹c cho-
cia¿by na p³askorze�bê emigrantów masowo wyje¿d¿aj¹cych
z Trójwsi czy spogladaj¹c na rze�bê ujca i ciotki, którzy jad¹
na osio³ku i udzielaj¹ porad unijnego gazdowanio.

Wystawa czynna jest w budynku GOK-u od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zapraszamy!!!

2 Gawêdy z konkursu gwarowego
�Nasióm Rzecióm�

Caluæki ³ociec - wyk. Martyna Bielesz
Matka mi kiejsi ³opowiadali jako downij nie by³o zoróbku i tó�

gazdowie byli ³okropnie radzi, dy sie ³ocieli³a jako cieliæka lebo prosiac-
ko, kurki ci gynsi. Wsiecko to miywali w izbie, a tak kole tego chodzili a
na to dbali jako na dziecko.

Roz sie te� jednym gazdóm ³ocieli³a krowa i miasto do s³ómy, tó�
dali tóm cieliækym pod pierzinym do ³o¿nice. A baba te� mia³a mieæ ³o
tym czasie ma³e. Mieli ci gazdowie takóm jednóm sómsiadkym, co te�
byle ciymu uwierzi³a, a u� te� borok nie dowidzia³a, bo by³a starsio.
Ani ij ³okulory nie pómoga³y. I kierysi ij roz powiado:

- Ty,ciu³a zie�? Hanka mo ma³e.
- Na có¿ te� mo?
- Na ch³apca.
- Jej, tó� sie tam pudym na nich podziwaæ.
No i tó� dóma tam cosi ma³o niewiela zrychtowa³a i po�³a. Wlaz³a do izby:
- Pochwalóny.
- Na wieki amyn.
- Czu³ach, Haniæko, izie mo� ch³apieæka. Kaj� te� go mo�???
A tego gazdym sie dyrzia³y �pasy i powiado:
- Pod pierzinóm.
- Pod pierzinóm? Na nie zadusi sie tam? Trza to pierziñsko �niego

schynóæ!
Idzie ku ³o¿nicy. D�wig³a pierzinym, dziwo sie, dziwo.... a powiado:
- Nale je te�to piekny ch³apiec. A caluæki ³ociec!!!

Wyró¿nienia:
Tymoteusz Gazur najm³odszy uczestnik, SP 1 Jaworzynka
Natalia Czepczor SP 1 Istebna
Andrzej Ja³owiczor SP 1 Istebna
Kategoria dzieci z klas IV � VI
1. Szymon £abaj SP 2 Jaworzynka Zapasieki
1. Marian Mazur Polska Szko³a w Jab³onkowie

� kat. insc. wiersza
2. Józef Juroszek SP 1 Jaworzynka
2. Wojtek Ma³yjurek SP 1 Jaworzynka
3. Zuzanna Kawulok �Mali Zgrapianie�

3. Magdalena Dragon �Mali Zgrapianie�
4. Katarzyna Ligocka SP 2 Zapasieki
5. Damian Szymanek �Mali Zgrapianie�
Wyró¿nienia:
Urszula £upie¿owiec �Mali Istebniocy�
Mateusz Ja³owiczor SP 2 Zapasieki
Kategoria Gimnazjum
1. Grzegorz Legierski Gimnazjum Istebna
2. Magdalena Bury Gimnazjum Istebna
3. Agnieszka Ja³owiczor Gimnazjum Istebna
4. Jerzy Kajzar Gimnazjum Istebna
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OLIMPIADA SAMORZ¥DOWA
Reprezentacja Gminy Istebna znów na podium!
Stok narciarski umiejscowiony obok hotelu (no-

men omen) "Stok" w Wi�le okaza³ siê szczê�liwy dla
reprezentacji naszej Gminy, która wywalczy³a trzecie
miejsce na rozegranej w poniedzia³ek III Zimowej
Spartakiadzie Samorz¹dowców Ziemi Cieszyñskiej
w slalomie gigancie.Tak wiêc nasza Gmina jako jedy-
na ze startuj¹cych w tegorocznej Olimpiadzie Samo-
rz¹dowej gmin znalaz³a siê na podium w dwóch roze-
granych do tej pory dyscyplinach (pi³karze wygrali
turniej w Strumieniu).W imprezie w Wi�le wziê³o
udzia³ 12 reprezentacji gmin oraz Starostwo Powiato-
we. Nasza ekipa by³a bardzo wyrównana, co okaza³o
siê jej si³¹, chocia¿ mieli�my w naszym zespole
"gwiazdki" w osobach Urszuli Macury i Janusza Wa-
szuta, którzy indywidualnie stanêli na trzecim stop-
niu podium w swoich kategoriach.Pozostali nasi za-
wodnicy - Maria Pietraszko, Jadwiga Iwanek, Ma-
ria Haratyk, Miros³aw Kawulok, Wies³aw Legier-
ski i Jacek Kohut - równie¿ pojechali dobrze, co da³o
nam w klasyfikacji generalnej miejsce na podium tu¿
za "zawodowcami" z Cieszyna i Ustronia.

To du¿y sukces zwa¿ywszy na fakt, ¿e niektórzy z
naszych zawodników je¿d¿¹ na nartach zjazdowych
sporadycznie, podczas gdy przedstawiciele gmin "niewysoko-
górskich" czyni¹ to regularnie. Paradoks? Okazuje siê, ¿e nie...

Ten sukces pozwoli³ naszej reprezentacji utrzymaæ pierw-
sze miejsce w ogólnej klasyfikacji Olimpiady Samorz¹dowej
Ziemi Cieszyñskiej wywalczone na turnieju pi³ki no¿nej w Stru-
mieniu.

Czasy naszych reprezentantów i - w nawiasach - miejsca w
swoich kategoriach:

Kobiety: Urszula Macura - 32.78 (3), Jadwiga Iwanek - 39.63
(8), Maria Haratyk - 45.02 (8), Maria Pietraszko - 1.03.23 (13)

Mê¿czy�ni: Janusz Waszut - 32.72 (3), Miros³aw Kawulok - 35.12
(10), Jacek Kohut - 35.80 (10), Wies³aw Legierski - 36.38 (13)

Koñcowa klasyfikacja:
1. Ustroñ - 262 pkt.
2. Cieszyn - 213 pkt.
3. Istebna - 211 pkt.
4. Wis³a - 195 pkt.
Dalsza kolejno�æ: Goleszów, Dêbowiec, Skoczów, Ha¿lach,

Zebrzydowice, Jaworze, Chybie, Brenna, Starostwo Powiatowe

J.Kohut

Reprezentacja naszej Gminy prezentuje wywalczone trofea: stoj¹ od lewej -
Miros³aw Kawulok, Maria Pietraszko, Danuta Rabin (Wójt Gminy Istebna),

Bogdan Kasperek (Naczelnik Biura Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej),
w przednim rzêdzie od lewej - Jacek Kohut, Urszula Macura, Jadwiga Iwanek,

Janusz Waszut, Wies³aw Legierski.

Olza Team Istebna
Stoj¹ od lewej: Leszek Gorza³ka, Miros³aw Adamus, Bogdan Gredka,

Miros³aw Kawulok, Tomasz Wrze�niak (manager),
w przednim rzêdzie od lewej: Janusz Szalbut, Jacek Kohut, Janusz Waszut

i Micha³ Zowada.

PECH I ... OBIAD
Wystêpuj¹ca go�cinnie dru¿yna Olza Team

Istebna wziê³a udzia³ w II Turnieju Mistrzów
Halowych Amatorskich Lig Pi³ki No¿nej o �Pu-
char Euroregionu �l¹sk Cieszyñski�, który od-
by³ siê niedzielê 12 marca w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Jastrzêbiu Zdroju.

W gronie zespo³ów graj¹cych regularnie w tur-
niejach halowych nasza ekipa spisa³a siê bardzo
przyzwoicie zajmuj¹c 4 miejsce, ale z tym samym
dorobkiem punktowym, co druga i trzecia dru¿y-
na imprezy (9 punktów). Na przeszkodzie w dro-
dze na podium stan¹³ pech i ...obiad. Pech - bo
zaledwie jedna stracona bramka mniej gwaranto-
wa³a Olzie miejsce na podium, a obiad - bo nasi
pi³karze musieli zje�æ obiad tu¿ przed meczem z
pó�niejszym wicemistrzem, co niew¹tpliwie mia-
³o wp³yw na wysok¹ pora¿kê w tym meczu.

Bilans Olzy Team Istebna w turnieju to trzy
zwyciêstwa i dwie pora¿ki.

Na pocieszenie naszej ekipie pozosta³ fakt,
¿e Micha³ Zowada zosta³ wybrany najlepszym
bramkarzem turnieju.

Turniej wygra³a Pizzeria Luciano Jastrzêbie.
 J. Kohut
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Pañstwu
Krzysztofowi i Ma³gorzacie Kiere�

serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu �mierci matki i te�ciowej

�p. Marii Kiere�

sk³adaj¹ Wójt Gminy, pracownicy GOK i Zespó³ Redakcyjny

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê tym, którzy byli ze mn¹ i pomagali

mi w ciê¿kich chwilach po nag³ej �mierci mojego mê¿a �p.
Boles³awa Suszka, lat 45.

Dziêkujê ca³ej rodzinie bliskiej i dalszej, s¹siadom, zna-
jomym oraz firmie A. M. Market i pracownikom Domu Han-
dlowego. Gor¹co dziêkujê proboszczowi parafii �w. Bart³o-
mieja za s³owa otuchy i pociechy oraz tym wszystkim, którzy
tak licznie towarzyszyli mojemu Drogiemu Mê¿owi w Jego
ostatniej drodze.

Dziêkujê Pañstwu M. Zb. Kawulokom za pomoc w zor-
ganizowaniu stypy.

Bóg zap³aæ � ¿ona z synem

S P O R T  l  S P O R T  l  S P O R T  l  S P O R T  l  S P O R T

BIEGI NARCIARSKIE - marzec
1. Mocna ekipa MKS Istebna wystartowa³a w Mar-

klowicach w zawodach �O Puchar Wójta Gminy Marklowi-
ce�. Niecodzienny wyczyn zanotowali na swoim konci nasi
m³odzi reprezentanci z rocznika 1993 - 94, którzy zajêli wszyst-
kie miejsca na podium zarówno w kategorii dziewcz¹t jak i
ch³opców! Najlepsi okazali siê Dominika Hulawy i Patryk
Polok. Drugie miejsca zajêli Kinga £acek i Krzysztof Kukucz-
ka, za� Kinga Borowiak i Boles³aw Marekwica stanêli na trze-
cim stopniu podium. Medalowe miejsca zdobyli tak¿e Dorota
Kaczmarzyk (drugie) i Andrzej £acek (trzecie). W zawodach
wziêli udzia³ tak¿e zawodnicy UKS Gimnazjum Istebna, z któ-
rych na trzecim miejscu w swojej kategorii ukoñczy³a zawody
Judyta Czepczor oraz niezrzeszeni - Jacek Suszka z Istebnej
wygra³ swoj¹ kategoriê.

2. 895 zawodników ukoñczy³o tradycyjny XXX Bieg Pia-
stów w Jakuszycach. W tym gronie z niez³ej strony pokazali siê
tak¿e nasi biegacze. W biegu na 30 km drugie miejsce zaj¹³
Piotr Micha³ek z Jaworzynki natomiast Pawe³ Gorzo³ka w
swojej kategorii wiekowej zaj¹³ trzecie (najwy¿sze z Pola-
ków)miejsce w biegu g³ównym na 50 km.

3. Kapitaln¹ dyspozycjê w tym sezonie potwierdzili nasi
biegacze w Kluszkowcach, gdzie w dniach 7 - 9 marca odby³y
siê Otwarte Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych.
M³odzi reprezentanci MKS Istebna i UKS Gimnazjum Istebna
wrócili z tych zawodów z robi¹cym wra¿enie plonem 14 meda-
li. Na najwy¿szym podium stawali - sztafety MKS Istebna (za-
równo dziewczyny jak i ch³opcy) i UKS Gimnazjum Istebna I
oraz indywidualnie Marcin Wolny (UKS Gimnazjum Istebna).
Piêæ razy nasi zawodnicy byli dekorowani srebrnymi medala-
mi. Otrzymali je nadzieja MKS Istebna - D. Hulawy oraz przed-
stawiciele UKS Gimnazjum Istebna - Katarzyna Kubalok (dwu-
krotnie), Sebastian Gazurek, a tak¿e sztafeta dziewczyn tego
klubu. Równie¿ piêciokrotnie nasi m³odzi biegacze zajmowali
trzecie miejsca - J. Czepczor, S. Gazurek, Adam Kaczmarzyk,
Rafa³ Matuszny (wszyscy UKS Gimnazjum Istebna) oraz K.
Kukuczka z MKS Istebna. Ogromna praca zawodników i ich
opiekunów nie idzie na marne.

4. M³odziczki i m³odzicy UKS Gimnazjum Istebna zdomi-
nowali rozegrane na Kubalonce w dniach 17 - 18 marca Miê-
dzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików. Na dwana�cie mo-

zliwych do zdobycia medali wywalczyli a¿ osiem. Dokona³o
tego czterech naszych zawodników, którzy stawali na podium
po dwa razy. K. Kubalok i S. Gazurek dwukrotnie stawali na
najwy¿szym podium w swoich kategoriach (zarówno technik¹
klasyczn¹ jak i dowoln¹). Z kolei Katarzyna Kawulok by³a
druga w klasyku i trzecia w stylu dowolnym a A. Kaczmarzyk
dwa razy uplasowa³ siê na drugim miejscu, tu¿ za swoim koleg¹
klubowym. W zawodach wziê³o udzia³ w sumie 19 zawodni-
ków UKS Gimnazjum Istebna.

5. Ju¿ po raz 12 na Hali Boraczej rozegrano Miêdzynarodo-
wy Bieg Bacy. Impreza, która odby³a sie w sobotê 25 marca
by³a równocze�nie Mistrzostwami Polski Amatorów PZN. �wiet-
nie spisali siê w biegu g³ównym nasi biegacze - Mariusz Mi-
cha³ek (NKS Trójwie� Beskidzka) zaj¹³ drugie miejsce, prze-
grywaj¹c nieznacznie z Maciejem Kreczmerem natomiast P.
Micha³ek wywalczy³ br¹zowy medal. W�ród kobiet  w biegu na
7 km triumfowa³a inna reprezentantka NKS Trójwie� Beskidz-
ka - Agata Krê¿elok, która tym samym zwyciê¿y³a tak¿e w
swojej kategorii wiekowej. Najlepsi w swoich kategoriach oka-
zali siê tak¿e P. Micha³ek i P. Gorzo³ka za� Jan £acek z Jawo-
rzynki zaj¹³ trzecie miejsce.

6. Niezwykle udany dla naszych biegaczy sezon dobieg³
koñca. Ostatnie zawody pod nazw¹ �Zakoñczenie sezonu 2005/
06� rozegrano w niedzielê 26 marca na Kubalonce. Tradycyj-
nie reprezentanci naszych klubów wypadli bardzo dobrze. W
siedmiu rozegranych kategoriach (biegi ³¹czone i ze startu
wspólnego) a¿ 12 razy stawali na podium.

Pierwsze miejsca zajêli: K. Kubalok, S. Gazurek i R. Ma-
tuszny. Na drugim miejscu ukoñczyli zawody: D. Hulawy, M.
Wolny i Tomasz Sikora (NKS Trójwie� Beskidzka). Na najni¿-
szym stopniu podium stanêli: K. Kawulok, J. Czepczor i Mag-
dalena Ligocka oraz Tomasz Kaczmarzyk, A. Kaczmarzyk i
M. Micha³ek.

Szkoda, ¿e tak obfity w sukcesy sezon dobieg³ ju¿ koñca.
Gratulacje nale¿¹ siê wszystkim, którzy przyczynili siê do

osi¹gniêæ minionego sezonu - zawodnikom, ich trenerom i opie-
kunom, a tak¿e dzia³aczom! J. Kohut

PI£KA NO¯NA KP TRÓJWIE�
Mimo zimowej aury i trudnych warunków terenowych pi³ka-

rze przygotowuj¹cy siê do rundy wiosennej nie pró¿nowali i
rozgrywali mecze sparingowe.

04.03.06 Ku�nia Ustroñ - KP Trójwie� 9:2
05.03.06 Rudnik - KP Trójwie� 1:2
12.03.06 Pruchna - KP Trójwie� 1:1
18.03.06 KP Trójwie� Seniorzy - KP Trójwie� Juniorzy 10:5
26.03.06 Nierodzim - KP Trójwie� 4:2
01.04.06 Milówka - KP Trójwie� 3:3
04.04.06 Jab³onków - KP Trójwie� 4:4
Dwa ostatnie mecze rozegrano na boisku ze sztuczn¹ traw¹

w Jab³onkowie - Nawsiu.

Uwaga! Nast¹pi³a zmiana w terminarzu rozgrywek klasy A:
- Mecz I kolejki z Koñczycami Ma³ymi odbêdzie siê
  w dniu 3 maja 2006 roku
- Mecz ze Strumieniem zosta³ prze³o¿ony na �rodê 10 maja
  2006 r.
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O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

STANIS£AW KOWALIK
ZAPISY I WYK£ADY
GMINNY O�RODEK KULTURY
Istebna Centrum - obok ko�cio³a
Tel. 854 42 48, 0502 742 929, 0508 176 967

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 :  TA P I C E R O WA N E ,
M E B L O � C I A N K I ,  M E B L E  S Y S T E M O W E ,
S Y P I A L N I E ,  K U C H N I E  I  P R Z E D P O K O J E ,

MATERACE

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

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZÊTA DOMOWE
- FIRMY - pe³ny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ¯YCIE TYP �P� PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

7 KWIECIEÑ - �WIATOWY
DZIEÑ ZDROWIA

�wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)
powsta³a 7 kwietnia 1948r. Od tej pory na ca-
³ym �wiecie dzieñ ten jest obchodzony jako
�wiatowy Dzieñ Zdrowia. Dotyczy to tak¿e
Polski, która jest cz³onkiem WHO od pocz¹t-
ku jego powstania.

Og³aszane corocznie przez WHO Has³a
Roku maj¹ na celu zwrócenie uwagi narodów �wiata na najwa¿-
niejsze problemy w zakresie ochrony zdrowia i ¿ycia ludzkiego.

Tegoroczne has³o brzmi: �Pracuj¹c dla zdrowia�- po�wiê-
cone jest kryzysowi zasobów ludzkich w s³u¿bie zdrowia na
�wiecie.

Koncentruje siê na problemach zwi¹zanych z kadr¹ facho-
wych pracowników medycznych sprawuj¹cych opiekê zdro-
wotn¹ nad dzieæmi i doros³ymi.

�wiat cierpi na chroniczny brak wykwalifikowanych pracow-
ników medycznych, spowodowany niewystarczaj¹cymi inwesty-
cjami pañstw na ich edukacjê,szkolenia, zarobki,�rodowisko pracy
oraz zarz¹dzaniem systemami zdrowia publicznego. Doprowa-
dzi³o to do powa¿nych zaburzeñ w podnoszeniu kwalifikacji,
rozwijaniu kariery i wczesnego odchodzenia na emeryturê, a tak-
¿e migracji na poziomie krajowym i miêdzynarodowym.

W rozwi¹zanie tego problemu musz¹ byæ zaanga¿owane orga-
nizacje rz¹dowe i pozarz¹dowe jak i same �rodowiska medyczne.

Maj¹c na celu zdrowie jako warto�æ najcenniejsz¹ dla cz³o-
wieka nale¿y wszystkie wysi³ki skierowaæ na promocjê zdro-

P a ñ s t w o w y  P o w i a t o w y  I n s p e k t o r  S a n i t a r n y
w  C i e s z y n i e  i n f o r m u j e

wia.Ka¿dy cz³owiek jest odpowiedzialny za w³asne zdrowie.Pra-
wid³owo prowadzona edukacja w ka¿dym okresie ¿ycia po-
zwala wyrobiæ pewne nawyki higieniczne,zrozumieæ procesy
zachodz¹ce w organizmie i przewidzieæ skutki zdrowotne któ-
rym mo¿na zapobiec.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie za-
chêca do ró¿nych dzia³añ w �rodowiskach lokalnych pod ha-
s³em: �Pracuj¹c dla zdrowia�.
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PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

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

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

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

Po�rednik Ubezpieczeniowy
Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 855 64 93
Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 85 57 102

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

FPHU W.R. POD¯ORSKI

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

WIS£A  ul. Kopyd³o 83
Tel. 855 33 67 http: // www.heban.org
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�NAUCZYCIEL Z KLAS¥� - AKCJA W SP 1 W ISTEBNEJ

Klasa Ia Klasa Ib

Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIIa


