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Terminy zebrań wiejskich
Wójt Gminy Istebna podaje do informacji mieszkańców  
terminy i miejsca zebrań wiejskich w poszczególnych so-
łectwach w roku 2009.
KONIAKÓW  - 19 kwietnia (niedziela) 2009 r., godz. 10.30
w sali Ochodzitej Straży Pożarnej Koniaków

ISTEBNA - 26 kwietnia (niedziela) 2009 r., godz. 8.30
w sali Ochodzitej Straży Pożarnej Istebna

JAWORZYNKA - 26 kwietnia (niedziela) 2009 r., godz. 12.00
w sali Ochodzitej Straży Pożarnej Jaworzynka.
W zebraniach uczestniczyć będą przedstawiciele Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, którzy omówią sprawy przebudowy 
drogi Wisła Istebna-Kubalonka.

Zdrowych, miłych i pogodnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

spędzonych w radosnym
i wiosennym nastroju

życzą
Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz Zespół Redakcyjny

powiaTowy
konkurs
recyTaTorski

Pokaz mody Anny Drabczyńskiej
str. 6

    Pamiętamy !
2 kwietnia minęła 4 rocznica
śmierci Papieża Jana Pawła II
- naszego największego Rodaka.

„Wiosenne impresje”

str. 8

str. 12

Witaj
  wiosno!
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V Powiatowy
            Konkurs Recytatorski

Z działalności Stowarzyszenia Beskidzkiego
Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą”

Klasa 2a obsługująca konkursKapela Wałasi

Uczestnicy konkursu

Zwycięzca - Jan TarnowskiSpektakl Świtezianka

Sygnał do rozpoczęcia balu Kapela z Moraw
dr Jerzy Kasprzak
- uczestnik wszystkich 16 bali

str. 13

str. 13

str. 6

Orszak Trzech Króli - uliczne jasełka w Warszawie

XVI Bal Góralski
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Wójt Gminy informuje:

Z dniem 15 lutego minął termin składania deklaracji oraz 
płatności I raty podatku od środków transportowych.

Z dniem 15 marca 2009 r. upłynął termin płatności I raty 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Do 30 kwietnia br. należ wpłacić bez wezwania opłatę od 
posiadania psa.

Wynik konkursu
„Infrastruktura placówek oświaty”

W dniu 12 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, pod-
jął Uchwałę nr 545/249/III/2009 o wyborze projektów do dofinan-
sowania w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu nr 08.02.00-
007/08. Lista projektów wybranych do dofinansowania została 
podzielona na gminy poniżej i powyżej 50 tys. mieszkańców. 

W konkursie brał udział projekt Gmina Istebna „Budowa 
obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przy Gimnazjum w Istebnej” o wartości 3,27 mln zł, ubiegający 
się o 85% dofinansowania w kwocie 2,78 mln zł. Projekt otrzymał 
34,83 punkty na 40 możliwych do uzyskania, co oznacza 87,08 % 
punktów. Wynik ten usytuował projekt Gminy Istebna na pozycji 
63 listy rankingowej dla projektów realizowanych na terenie gmin 
poniżej 50 tys. mieszkańców. W praktyce oznacza to 97 miejsce na 
liście rezerwowej i brak jakichkolwiek szans na dofinansowanie w 
ramach tego programu. Ze 142 pozytywnie ocenionych projektów 
z województwa Śląskiego tylko 9 wniosków wybrano do pełnego 
85% dofinansowania, a 2 wnioski do obniżonego dofinansowania.

Powodem niekorzystnego dla większości beneficjentów wy-
niku konkursu jest przede wszystkim niewystarczająca alokacja 
środków do rozdysponowania w wysokości 87 084 800,00 PLN, w 
tym dla gmin do 50 tys. mieszkańców przeznaczono 40% tej kwo-
ty tj. 34 833 920,00 PLN. Konkurs cieszył się rekordowym zainte-
resowaniem beneficjentów, którzy łącznie złożyli aż 234 projekty. 
Zainteresowanie wsparciem środkami unijnymi w ramach naboru 
prawie 16-okrotnie przekroczyło możliwą do rozdysponowania 
wartość alokacji (wnioskowane dofinansowanie - 816 813 265.34 
zł; wartość alokacji - 14 700 000 Euro, co stanowi  51 779 280 
PLN). Instytucja Zarządzająca zdecydowała rozdysponować ca-
łość środków przeznaczonych do wsparcia w perspektywie finan-
sowej 2007-2013 dla działania 8.2, tj. 24 740 000  EUR w ramach 
jednego konkursu. Rozwiązanie to zwiększyło teoretycznie szanse 
na uzyskanie dotacji (ok. 1:10) jednak nie wystarczyło, aby projekt 
Gminy Istebna został objęty dofinansowaniem. Preferowane były 
projekty, które dotyczyły budowy obiektów kubaturowych w mia-
stach/gminach nie posiadających żadnych obiektów tego typu o 
przeznaczeniu szkolnym, a budowy boisk były oceniane mniejszą 
liczba punktów.

Szczegółowe wyniki konkursu do pobrania ze strony www.
rpo.silesia-region.pl.

Wobec braku środków zewnętrznych projekt nie może być 
realizowany w pełnym zakresie i wymagać będzie przepraco-
wania w taki sposób, aby dostosować parametry funkcjonalne  
i wartości kosztorysowe celem ubiegania się o krajowe środki ze-
wnętrzne, o ile będzie taka możliwość.

Opracował:
Wiesław Legierski, inwestycje@ug.istebna.pl

  

08.04.2009 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującej obszary w rejonie wyciągów pod Złotym 
Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, 
Jasnowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka w 
Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny 
rzeki Czadeczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łu-
pienie i Biłki w Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronc-
kówki w Koniakowie.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Istebna nr 
IX/88/2007 z dnia 15 października 2007 r. (zmienionej uchwałą nr 
XI/107/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz 
uchwałą nr XVIII/173/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 paździer-
nika 2008 r.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Istebna, obejmującej obszary w rejonie wyciągów pod Złotym 
Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, Ja-
snowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka w Isteb-
nej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny rzeki Cza-
deczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w 
Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie, 
w granicach określonych na mapach stanowiących załączniki nr 1, 
2, 3, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a, 11, 12a i 13 do wyżej wymienionej 
uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 27.04.2009 r. do  10.06.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 204 II piętro w godzinach od 
900  do 1300.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się w dniu 30.04.2009 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100 o go-
dzinie 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 1.07.2009 r.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie wy-
ciągów pod Złotym Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przy-
siółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i 
Kubalonka w Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, 
doliny rzeki Czadeczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łu-
pienie i Biłki w Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w 
Koniakowie,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszarów objętych zmianą planu określają załączniki 
graficzne nr 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a, 11, 12a i 13 do uchwały 
Rady Gminy Istebna nr IX/88/2007 z dnia 15 października 2007 r. 
(zmienionej uchwałą nr XI/107/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 
grudnia 2007 r. oraz uchwałą nr XVIII/173/2008 Rady Gminy Isteb-
na z dnia 15 października 2008 r.)
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Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z : 
- ww.  projektem zmiany planu,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszarów objętych 

zmianą planu,
- wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, o 

których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania 
projektu zmiany planu, 

- opiniami, o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.), wyrażonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
można zapoznać się w w dniach od 27.04.2009 r. do 10.06.2009 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 
204  w godzinach od 900  do 1300.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących do-
kumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środo-
wisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.).  

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu 
dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 
terminie do dnia 1 lipca 2009 r., na piśmie do Wójta Gminy Istebna 
(na adres Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000), w postaci 
elektronicznej na adres e-mail: urzad@ug.istebna.pl, lub ustnie do 
protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Istebna. Wójt Gminy Istebna

Danuta Rabin

08.04.2009 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Istebna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Istebna w granicach określonych na za-
łącznikach graficznych nr 1, 2, 3a, 4a, 5, 6, 7 i 8 do uchwały nr 
XI/106/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r. zmie-
niającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Istebna.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 27.04.2009 r. do 10.06.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. 204, II piętro w godzinach od 
9.00  do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.04.2009 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100 o go-
dzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu zmiany studium. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 01.07.2009 r.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Istebna wraz z prognozą od-
działywania na środowisko.

Obszary objęte zmianą studium są położone w rejonie wycią-
gów pod Złotym Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przysiółków 
Brzestowe, Jasnowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalon-
ka w Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny 
rzeki Czadeczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie 
i Biłki w Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w Ko-
niakowie.  

Granice obszarów objętych zmianą studium określają załączniki 
graficzne nr 1, 2, 3a, 4a, 5, 6, 7 i 8 do uchwały nr XI/106/2007 Rady 
Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z : 
- ww.  projektem zmiany studium,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszarów objętych 

zmianą studium,
- wnioskami, opiniami i uzgodnieniami instytucji i organów, o 

których mowa w art. 11 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania 
projektu zmiany studium, 

- opiniami, o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.), wyrażonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

można zapoznać się w dniach od 27.04.2009 r. do 10.06.2009 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 
(204 w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących do-
kumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środo-
wisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.).  

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu 
dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ter-
minie do dnia 1 lipca 2009 r., na piśmie do Wójta Gminy Istebna 
(na adres Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000), w postaci 
elektronicznej na adres e-mail: urzad@ug.istebna.pl, lub ustnie do 
protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Istebna.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin
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Na podstawie art. 32 ust.1, ust.2, ust.3, art_ 35 ust.1 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U z 2004r., Nr 241, 
poz. 2416, z późn. zm.) § 2 rozporządzenia Ministrów Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 
grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia pobo-
ru ( Dz.U. z 2006r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz § 1, § 2, § 3, § 
4 i § 5 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 roku (Dz. U. Nr 
33 poz. 263) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 
roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa ślą-
skiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określo-
nym w pkt. 3 wzywa się mężczyzn:

a) urodzonych w 1990 roku,
b) urodzonych w latach 1985-1989, którzy nie posiadają okre-

ślonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) urodzonych w roku 1989 i latach wcześniejszych którzy: 

- ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdol-
nych do odbycia czynnej służby  wojskowej, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za zdolnych do czyn-
nej służby wojskowej i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z 
dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, 
wnioski o zmianę, kategorii zdolności do czynnej służby wojsko-
wej, jeśli nie zostali przeniesieni do rezerwy.

2.1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się, także kobiety:
a) urodzone w latach 1981-1990 posiadające kwalifikacje 

przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobiera-
jące naukę, w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą naukę, w szkołach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicz-
nych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków,

b) posiadające zgody, rektora wyższej szkoły morskiej na od-
bywanie zajęć wojskowych w tej szkole jeżeli wystąpią z wnio-
skiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej

- o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 maja 2006r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia 
się do poboru (Dz.U. Nr 95, poz.660).

2.2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się 
również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się, ochot-
niczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie określonej zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 za-
mieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące 
na terenie miast Cieszyn, Ustroń,i Wisa; miast i gmin: Skoczów i 
Strumień; gmin Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, 
Istebna i Zebrzydowice - przeprowadzona zostanie budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (III pię-
tro, pok. 200, 201, 202)  w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 5 
czerwca  2009r., oprócz 10 kwietnia oraz 4, 5, 6 maja 2009 r. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

4. Osoba stawiająca się, do kwalifikacji wojskowej po raz 
pierwszy przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód 
osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) powiatowej komisji lekarskiej - posiadane dokumenty doty-
czące stanu zdrowia,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - potwierdzenie 
zgłoszenia się do rejestracji, aktualną fotografię, o wymiarach 3 
x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobieranie nauki.

5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz 
przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód 
osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) powiatowej komisji lekarskiej- dokumenty lekarskie doty-
czące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycz-
nych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień-wojskowy doku-
ment osobisty.

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifika-
cji wojskowej dla osób wymienionych w pkt. 2. Nieotrzymanie 
wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifika-
cji wojskowej od obowiązku stawienia się, w terminie i miejscu 
wskazanym w obwieszczeniu.

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych 
przyczyn nie może stawić się, do kwalifikacji wojskowej w wy-
znaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym 
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze wzglę-
du na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana 
stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie do-
kumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu 
przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji woj-
skowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta 
lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i 
miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa 
w art. 26 ust.1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obo-
wiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem 
upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis 
z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub sto-
pień niepełnosprawności tej osoby.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po roz-
poczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają 
zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego 
do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed 
opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej 
bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) 
nałoży na nią grzywnę w celu przymuszenia albo, zarządzi przy-
musowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej 
zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jedn. Dz. U.z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami).

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem 
lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją 
lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określo-
nym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekar-
skim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawie-
nie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności (art. 224 cytowanej wyżej ustawy).

Wojewoda Śląski (-) Zygmunt Łukaszczyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 
z dnia 17 marca 2009 roku 

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2009 roku
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Gminny Zespół ds. Oświaty
informuje

1. Z ramienia Urzędu Gminy w Istebnej został złożony w 
dniu 13.03.09r . wniosek o przyznanie dofinansowania z Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na realizację pro-
jektu „Transgraniczny, młodzieżowy obóz językowo-tury-
styczny – Istebna 2009”. Realizacja projektu przewidziana 
jest na pierwszą połowę lipca, a grupę docelową stanowić bę-
dzie międzynarodowa grupa młodzieży gimnazjalnej.

2. Gminne Przedszkole nr 1 w Istebnej otrzymało dotację 
na doposażenie sal dydaktyczno-zabawowych z inicjatywy ak-
tywnego rodzica - Pani Elżbiety Kubicy, która złożyła wniosek 
w programie pn. „Dobry pomysł”. Pomysłodawcą „Dobrego 
Pomysłu” jest Fundacja ING Dzieciom, która na wniosek Pani 
Elżbiety przeznaczyła darowiznę w wysokości 4.400 zł dla po-
wyższego przedszkola. Realizacja projektu nastąpi na przeło-
mie kwietnia i maja br.

St. referent Agnieszka Marekwica   

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
wieńce i kwiaty oraz liczny udział

w ostatnim pożegnaniu matki

śp. Jadwigi Bury
dla delegacji z Urzędu Gminy Istebna,

Wojewódzkiego Centrum Pediatrii z Kubalonki,
Urzędu Pocztowego z Istebnej oraz pracownikom

Tartaku Szymcze, a także rodzinie, sąsiadom i znajomym
składa rodzina Bury

Apel
do właścicieli psów
Przypominam właścicielom psów 

o obowiązku trzymania zwierzęcia na 
uwięzi. Do sołtysów wpływają interwencje 
w sprawie napotykania wolno biegających 
psów, w szczególności nocą, kiedy miesz-
kańcy wracają z pracy np. z drugiej zmiany.

Warto zapamiętać, że nagłe, niespodziewane spotkanie 
dziecka czy dorosłego człowieka z obcym psem może spowo-
dować niepowetowane urazy w psychice (lęk, jąkanie się, noc-
ne koszmary, stres) i pozostawić trwały ślad na całe życie.

Referat Usług Komunalnych

Recytacje z muzyką w tle
12 marca 2009 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej 

odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem honoro-
wym imprezy była istebniańska kapela „Wałasi”, która otwarła spo-
tkanie krótkim, ale jakże mistrzowsko wykonanym koncertem. Piękno 
i harmonia emanujące z kompozycji muzycznych zachwyciły licznych  
uczestników konkursu. Ponadto zgromadzeni w gimnazjalnej czytel-
ni mogli zapoznać się z historią muzyków z Istebnej, którzy grają z 
równą maestrią utwory muzyki poważnej, muzyki ludowej niemal z 
całego świata, jak i kompozycje własne. 

Jury w składzie: Piotr Tomaszewski (aktor bielskiego Teatru La-
lek „Banialuka”, przewodniczący komisji), Anita Pala (konsultant 
programowy Teatru Lalek „Banialuka”) oraz Danuta Koenig (in-
struktor teatralny) wysłuchało 20 recytatorów spośród 9 gimnazjów 
naszego powiatu. Repertuar zaprezentowany przez młodzież sięgał 
zarówno do klasyki literatury światowej, jak i do współczesnych 
dzieł. Gimnazjaliści po raz kolejny udowodnili, że poznali tajniki 
sztuki recytacji, doskonale interpretowali utwory pełne ekspresji, to 
znów lirycznej zadumy.

Pierwsze miejsce zajął bezkonkurencyjny Jan Tarnowski z Gim-
nazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przygotowany 
przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce zdobyła Barbara 
Juroszek z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej - uczennica p. 
Cecylii Suszki, trzecie natomiast – reprezentująca Gimnazjum nr 2 w 
Ustroniu – Anna Madura, której opiekunką jest p. Marzena Malina. 
Do rejonowego etapu w Bielsku-Białej  jury zakwalifikowało ponadto 
jeszcze dwie reprezentantki Gimnazjum nr 1 w Cieszynie: Karolinę 
Chroboczek – uczennicę p. Joanny Kubińskiej oraz Julię Matuszek, 
przygotowaną przez p. Martę Sulej. Wszyscy laureaci konkursu otrzy-
mali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Istebnej oraz przez Radę Rodziców istebniańskiego gimnazjum.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. Ory-
ginalna scenografia autorstwa Doroty Miechowicz, oprawa mu-
zyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez Beatę Kawu-
lok, program artystyczny młodzieży istebniańskiej, na który złożył 
się: spektakl Świtezianka w reżyserii Ewy Czulak, Iwony Bogdał i 
Cecylii Suszki oraz występ kabaretu ŻaPka pod opieką Moniki Mi-
chałek – wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Suk-
ces naszego konkursu mierzony choćby licznymi gratulacjami gości 
i wyrazami podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące 
podziękowania kieruję zatem nie tylko do wyżej wymienionych, ale 
również do następujących nauczycieli: Haliny Skrzydłowskiej – 
współorganizatorki konkursu, Andrzeja Suszki – odpowiedzialne-
go za „informatyczne oblicze” imprezy oraz polonistek: Barbary 
Matuszny i Agnieszki Paluszkiewicz, które ofiarnie pomagały przy 
organizacji spotkania. Wyrazy wdzięczności składam także pani 
Elżbiecie Legierskiej – Niewiadomskiej – dyrektorowi Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej za finansowe wsparcie naszego kon-
kursu. Dziękuję również dyrektorowi naszego gimnazjum p. Bog-
danowi Ligockiemu oraz Radzie Rodziców za pomoc w  zdoby-
waniu środków finansowych. Ogromną wdzięczność winna jestem 
też p. Annie Stachurek oraz p. Józefowi Zogacie i wszystkim jego 
współpracownikom, którzy zaserwowali gościom iście królewską 
ucztę! Nie mogę też zapomnieć o słowach uznania dla klasy II a, 
która profesjonalnie obsługiwała imprezę. Wreszcie, a może przede 
wszystkim wyrazy podziękowania  - w imieniu dyrekcji i polonistów 
Gimnazjum w Istebnej – kieruję do lokalnych sponsorów naszego 
konkursu. Mam tu na myśli hojność i bezinteresowność: Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego „Legierski” S.C., PHU „Frada”, firmy 
“Rema”, właścicieli sklepu spożywczego „Alf” oraz rodziców 
klas drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta.

Mam nadzieję, że goście istebniańskiej imprezy wynieśli z niej 
same pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia oraz obudzili w 
sobie miłość do muzyki inspirowanej folklorem Beskidów.

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy 

Opłata cmentarna
Kolejny raz przypominamy o opłacie cmentarnej na cmen-

tarzach komunalnych. Zgodnie z art. 7 ust 1-6 ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 
200 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) groby po upływie 20 lat od 
daty pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty będę likwi-
dowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych.

Prolongata na 10 lat grób pojedynczy - 170 zł
Prolongata na 10 lat grób podwójny - 300 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 

II piętro pok.205 tel. 033 855 65 00 wew. 51.
Zofia Waszut - Referat Usług Komunalnych
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Wywóz śmieci
W miesiącu maju będzie organizowana zbiórka zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informujemy, że moż-
na oddawać następujący sprzęt:

- urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodówki, 
cząjniki, roboty kuchenne itp.)

- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia
- oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd
Wieś Jaworzynka - 25 maja
Wieś Koniaków - 26 maja
Wieś Istebna - 27 maja
Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 8.00-15.00 w wy-

znaczonych punktach.
Akcja będzie trwać tylko jeden dzień w każdej wsi. Inny 

sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany! Jednocześnie 
informujemy, że ponowna taka akcje odbędzie się jesienią.

* * *
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.) 
każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawar-
cia umowy na wywóz odpadów z posesji.

Rodzice są w bliskich relacjach ze swoimi dziećmi, mają 
z nimi dobry kontakt – dziecko zwykle sięga po narkotyki, 
alkohol, gdy czegoś mu brakuje, z czymś sobie nie radzi i nie 
zna innego sposobu na zmianę tej sytuacji. Dlatego właśnie w 
profilaktyce jednym z najważniejszych czynników wspoma-
gających jest bliska relacja dziecko – rodzic, interesowanie 
się sprawami i problemami młodego człowieka, dawanie mu 
wsparcia i pomocy. Dziecko, które ufa rodzicom, wierzy, że 
może im powiedzieć o swoich kłopotach, a oni spróbują mu 
pomóc, nie wywołają awantury jest zdecydowanie mniej nara-
żone na niebezpieczeństwa dzisiejszego świata.

Bycie blisko dzieci, interesowanie się ich sprawami, wy-
maga czasu i uwagi, którymi niestety nie zawsze dysponujemy. 
Specyfika naszych czasów – długie przebywanie poza domem, 
często obojga rodziców, rodziny jednopokoleniowe, swoisty 
przymus aktywności, nie sprzyjają niestety spędzaniu wspól-
nych chwil. Niestety rodzice i opiekunowie na tyle utracili 
kontakt z dziećmi, że jako ostatni dowiadują się o poważnych 
kłopotach swoich pociech.

Dobrą relację zarówno z własnym dzieckiem, jak i z każ-
dym człowiekiem można porównać do dbania o roślinę donicz-
kową, - jeśli nie podlewany jej, nie wystawiamy na słońce i 
nie wzmacniamy odżywkami – prędzej czy później uschnie. 
Podobnie ma się sprawa z dziećmi, - jeśli nie będziemy dbać 
o bliskość i zrozumienie, dzieci z biegiem czasu odsuną się od 
nas, staną się obcymi ludźmi, często nieszczęśliwymi.

Przedruk Profilaktyka Uzależnień                                                                                     
Wydawnictwo Projekt-Kom

Sosnowiec

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PROFILAKTYKA (informacje dla rodziców)

WAżNE ZASADY I SPOSOBY POSTęPOWANIA

  PUNKT KONSULTACYJNY
W budynku OSP w Istebnej Centrum znajduje się 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuza-
leżnionych. Czynny jest w każdą drugą i czwartą środę mie-
siąca w godz. od 8 do 15-tej, gdzie można uzyskać fachową 
pomoc psychologa.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Istebnej

KONKuRS
''LOGO promocji zdrowia'' 

Jeśli jesteś twórczy i kreatywny weź udział w orga-
nizowanym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
konkursie artystycznym na identyfikację wizualną pt.: 
"LOGO promocji zdrowia". 

Regulamin:
1. Prace wykonane w dowolnej technice
2. Uczestnicy: uczniowie - młodzież - dorośli
3. Format A4
4. W opisie należy podać imię, nazwisko, adres i telefon
5. Termin dostarczenia prac: 22 kwietnia 2009

Prace należy dostarczyć na adres:
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29
43 - 400 Cieszyn

„PROMOCJA ZDROWIA” Pokój 216
Barbara Kłosowska

tel. 033 477 72 16

Pani Zuzannie Cieślar i Jej Rodzinie
serdeczne wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci męża
śp. Jerzego Cieślara
- radnego sołectwa Istebna

składają - Sołtys i Rada Sołecka z Istebnej

Pani Irenie Bury wraz z rodziną oraz Pani Annie Bura
z rodziną serdeczne wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci teściowej
śp. Jadwigi Bury

składają Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy

Panu Robertowi Fiedor wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci babci
śp. Marii Michałek

składają
Wójt Gminy oraz współpracownicy z Urzędu Gminy
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KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 07 marca 2009 roku na Wojtoszach z ładowarki 

teleskopowej nieznany sprawca dokonał kradzieży oleju na-
pędowego działając na szkodę mieszkańca Istebnej.

2. W dnu 07 marca 2009 roku mieszkaniec Fibaczki na terenie 
swojej posesji dokonał ujęcia mieszkańca Koniakowa, który 
dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego i 
zabrał stamtąd przedmioty. 

3. W dniu 11 marca 2009 roku na Kubalonce mieszkańcowi 
Sosnowca został skradziony telefon komórkowy marki Sam-
sung E 250.

4. W dniu 11 marca 2009 roku personel sklepu na Tartaku do-
konał ujęcia mieszkańca Istebnej, który zabrał w celu przy-
właszczenia artykuły spożywcze.

5. W nocy z 16 na 17 marca 2009 roku na Rupieńce nieznany 
sprawca z dłużycy do przewożenia drewna dokonał kradzie-
ży oleju napędowego oraz skrzynki z narzędziami działając 
na szkodę mieszkańca Jaworzynki.

6. W dniu 17 marca 2009 roku na Pietroszonce zatrzymano 
mieszkańca Istebnej, który prowadził samochód osobowy 
marki Skoda Fabia znajdując się przy tym w stanie nietrzeź-
wości.

„Wiosenne impresje”
Od dnia 2 kwietnia 2009 

roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej czynna 
jest wystawa osób niepełno-
sprawnych uczestniczących 
w zajęciach warsztatowych 
zorganizowanych w ramach 
projektu systemowego pt. 
„Integracja i aktywizacja 
społeczno zawodowa w Gmi-
nie Istebna”.

Ekspozycja prezentuje pra-
ce nawiązujące tematyką do 
zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych oraz  pięknej pory 
roku - wiosny. Prace zostały 

wykonane z różnorakich materiałów, można tutaj zobaczyć m.in. 
prace z ceramiki, piękne i niepowtarzalne kartki z motywem 
świątecznym wykonane haftem krzyżykowym, biżuteria dla pań 
zwiastująca także nadchodzącą wiosnę, pisanki wielkanocne, a 
także obrazy nawiązujące do zbliżających się świąt.

7. W dniu 19 marca 2009 roku na Beskidzie miała miejsce ko-
lizja drogowa pomiędzy samochodami Mitsubishi prowadzo-
nym przez mieszkańca Koniakowa i Peugeot prowadzonego 
przez mieszkańca Istebnej. Badanie urządzeniem pomiaro-
wym wykazało, że kierowca pierwszego z samochodów jest 
pod wpływem alkoholu.

8. W nocy z 23 na 24 marca 2009 roku na Zapasiekach z tere-
nu budowy skradziono 20 elementów tzw. „rusztowania war-
szawskiego”. Stratę poniósł mieszkaniec Koniakowa.

A K T U A L N O Ś C I
Uprzejmie informuję, że z końcem marca 2009 roku zo-

stał wyłączony z użytkowania telefon stacjonarny o numerze 
033.8556013 znajdujący się do tej pory w pomieszczeniu Re-
wiru Dzielnicowych w Istebnej.

W związku z powyższym wszelkie sprawy związane z ko-
niecznością kontaktu z Policją, interwencje, i. t. p. proszę zgła-
szać na numer telefonu dyżurnego Komisariatu Policji w Wi-
śle - 033.8552413, a sytuacjach nagłych na numer pogotowia 
Policji – 997.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Opracował: asp. szt. Leszek Bujok

Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 15.00. Serdecznie zapraszamy !      
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Ocalmy od zapomnienia
   przi potóćku
   skośtuj wody
   coby było zdrowi
   potym wajec do kośićka 
   pomaluj w cebuli
   Hoknij jeśczie
   Ptośkóm w świecie 
   Żie Pan uż zmartwychwstoł 
   I odewrzij swoje serco 
   Dlo drugigo ćłowieka.
 

Od Niedzieli Palmowej
do Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Palmowa zwana 
też Kwietną należy do ostatnich 
niedziel Wielkiego Postu. Jej 
nazwa nawiązuje do uwiecz-
nionego w Ewangelii opisu po-
witania palmowymi gałązkami 
Chrystusa wjeżdżającego do Je-
rozolimy. W ludowej interpre-
tacji palma, gałązka zielonego 
drzewa, symbolizowała wielką 
życiodajną moc życia. 

U górali w Istebnej do dziś wielkanocna palma zrobiona jest 
z wiązanki baź nazywanych tu kociankami. Stanowią je witki 
wierzbowe, rozkwitnięte już najczęściej w tym okresie czasu. Za-
nosi się je do kościoła, gdzie od niedawna są one świecone przed 
kościołem, a nie tak, jak dawniej po nabożeństwie w kościele. Na-
dal wierzy się tu ich moc ochrony przed burzą, ale przede wszyst-
kim wierzy się w ich moc zapewnienia urodzaju. Toteż do dziś 
wiele gospodyń wkłada kociankym pod pyrszóm skibym coby się 
ziymnioczki rodziły, i do owsa, kiery bedzie sioty. Poświeconą pal-
mę z kocianek wtykano także nad drzwi, do obory, stajni, wierząc 
w jej magiczną ochronę przed złem i czarownicami. 

Wielki Tydzień
Po Niedzieli Palmowej przychodzi czas na Wielki Tydzień, 

nazywany jest Wielim Tydniym. Jest to czas ostatniego przygoto-
wania do wielkich Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wyraź-
na jest w obrzędach i zwyczajach tego okresu symbolika wody, 
ognia oraz obrzędowych akcesoriów jak drzewko, jego rytualna 
odmiana zielonej gałązki, dzwonek, jajko.

W Wielkim Tygodniu dokonywano ostatnich porządków w 
domu i w zagrodzie. W dawnej tradycji w domach bielono ścia-
ny na biało, aby godnie przyjąć Chwalebne Zmartwychwstanie 
Jezusa. 

W Wielki Czwartek w społecznościach katolickich roz-
poczyna się Tridium Paschalne. Do roku 1929 na określenie 
ostatnich dni Wielkiego Tygodnia stosowano nazwę Triudium 
Sacrum. Po reformach liturgicznych podjętych przez papieża 
Piusa XII we współczesnej liturgii upowszechniono nazwę 
tego czasu jako Tridium Paschalne. Wielki Czwartek zawią-
zuje się dzwony, nastaje czas ciszy, która trwa do rezurekcji. 
Od tego momentu w dawnej tradycji nie wykonywano żad-
nych prac w polu. W sposób bardzo uroczysty w katolickich 
kościołach odprawiana jest Msza św. nawiązująca do usta-
nowienia Eucharystii przez Jezusa w Wieczerniku. Następnie 
wszyscy parafianie biorą udział w uroczystej procesji prze-
niesienia eucharystii do ciemnicy.

Zwyczajem dla wszystkich badanych społecz-
ności było poranne umycie się w Wielki Piątek w 
zimnej bieżącej wodzie nad potokiem. Pamiętać 
jednak należy, aby nigdy po umyciu się nie ob-

cierać. Był to akt oczyszczenia, a zatem i zdrowia, dlatego wodę 
z potoka tylko w tym dniu przynoszono do domu chorym, cier-
piącym i zwierzętom. Myto się w czasie uznawanym za magicz-
ny, a więc przed wschodem słońca lub o wchodzie. Ten rytualny 
kontakt z wodą związanym był z powszechnym wierzeniem, że 
oto woda nabiera specjalnych właściwości w czasie Wielkiego 
Piątku, kiedy wrzucono Pana Jezusa do rzeki Cedron. Wierzono 
tu również, że to właśnie w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki 
Piątek woda w rzekach zmienia się w wino. Ale może tego do-
świadczyć tylko niewinny człowiek, całkowicie bez grzechu.

Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. 
W tym dniu katolicy starali się już nie pracować w polu, a jeżeli 
tak to tylko do południa. 

W społecznościach ewangelickich ten żałobny dzień, na pa-
miątkę śmierci Jezusa, spędzali ewangelicy na wyjątkowej ci-
szy i domowym skupieniu. Obowiązuje całkowity zakaz pracy 
w domu, w obejściu czy w polu. Na nabożeństwo zborownicy 
ubierają się w ciemne kolory. Nabożeństwa w tym dniu trwają 
około dwóch godzin, czytana jest cała Pasja Męki i śmierci Je-
zusa. W Wielki Piątek gromadzi się cały zbór w Domu Bożym. 
Piękny i pożyteczny jest zwyczaj całkowitego wstrzymania się 
od przyjmowania posiłków w tym dniu. Post dla ewangelika nie 
jest ani przykazaniem kościelnym, ani zasługą przed Bogiem, ale 
jako dobrowolne umartwienie ciała w tym dniu staje się aktem 
uwielbienia i wdzięczności dla Jezusa, który w dniu swej śmierci, 
głodny i wyczerpany fizycznie szedł za nas na Golgotę.

Dla społeczności katolickich centralnym i wzruszającym 
punktem liturgii tego dnia jest adoracja krzyża jako znaku od-
kupienia. Zwyczaj ten ukształtował się w Jerozolimie, gdzie od 
IV wieku w Wielki Piątek pielgrzymi czcili odnalezione relikwie 
krzyża św. Odprawiana jest ostatnia Droga Krzyżowa. Następnie 
czytana jest Męka Jezusa Chrystusa często nawet z podziałem na 
role. Po skończonej liturgii w uroczystej procesji przenoszony jest 
Najświętszy Sakrament do symbolicznego grobu Chrystusa. Przy 
nim do późnych godzin nocnych odprawiana jest adoracja krzyża. 
Do dnia dzisiejszego wierni budują piękne Groby Chrystusa, w 
których znajduje się figura Zmarłego Jezusa, a całość otoczona 
jest tylko białym kolorem kwiatów i różnych muślinowych ma-
teriałów. 

Czas do skrzyszenio, tj. rezurekcji wypełniał jeszcze obowią-
zek odwiedzania Grobu Jezusa. Honorową straż przy Grobie Je-
zusa przez cały Okres Wielkiej Soboty pełnią od wielu lat człon-
kowie miejscowych Straży Pożarnych. 

Z Wielką Sobotą związany jest od wieków zwyczaj święce-
nia pokarmów. Wyraz święcone kulturze polskiej oznacza przede 
wszystkim pokarmy i napoje wielkanocne poświecone przez od-
powiedniego szafarza w sposób, którego tekst i ryt jest zamiesz-
czony w księdze obrzędowej. Największa żywotność święcone-
go sięga na Zachodzie szczytu średniowiecza. W Polsce obrzęd 
święconego znalazł się dzięki wpływom Zachodu już w XIV 
wieku i mocno się zakorzenił. U górali beskidzkich nie stanowił 
przez długie lata żadnego ważnego zwyczaju. Pojawienie się go 
w tak bardzo rozbudowanej formie nastąpiło głównie w czasach 
współczesnych. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę urosło 
dziś do rangi zwyczaju rodzinnego. Obserwujemy jak całe rodzi-
ny znajdują czas, aby przygotować i udekorować w najpiękniej-
szy sposób koszyk z pokarmem, który będzie spożywany w czasie 
uroczystego śniadania wielkanocnego. Z przygotowanym koszy-
kiem rodzice ze swoimi dziećmi udają się do kościoła, aby tam o 
podanej przez księży godzinie poświęcić pokarmy. W koszyczku 
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obok jajka – wielkanocnej pisanki, jest ciasto, kiełbasa, szynka, 
sól, chleb. Poświęcone pokarmy, uporządkowane wnętrze domu, 
odbyta spowiedź wielkanocna to elementy, które przygotowywa-
ły mieszkańców do największego Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego. W Wielką Sobotę wieczorem, a dziś często przed północą 
odprawiane jest nabożeństwo rezurekcyjne tj. msza Zmartwych-
wstania Pańskiego. 

Wielkanoc
Niedziela należy do najstarszych świąt chrześcijańskich, a 

pierwszą niedzielą było Zmartwychwstanie Pańskie, czyli Wiel-
kanoc. Święto Wielkiej Nocy należy do ruchomych świąt ko-
ścielnych. Spór o datę obchodu pamiątki Zmartwychwstania 
Pańskiego trwał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Osta-
tecznie datę ustalono na soborze powszechnym w Nicei w roku 
325. Data Wielkanocy nawiązuje do żydowskiego święta Paschy, 
którą Izraelici obchodzili na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Przypa-
dało ono na 14 dzień miesiąca wiosennego nizan. W chrześcijań-
stwie od końca II wieku w niedzielę po wiosennej pełni księżyca, 
a więc w okresie od 22 marca do 25 kwietnia. Najwcześniejszy 
możliwy termin Wielkanocy przypada na 22 marca zdarzyło się 
to ostatnio w 1818 roku i zdarzy się powtórnie w 2285 roku, a 
najpóźniejszy termin obchodzenia tego święta 25 kwietnia ostatni 
raz było w 1943 roku, a najbliżej będzie w 2038 roku. Święto to 
zawsze w tradycji górali Beskidu Śląskiego poprzedzało skrzeszy-
ni, tj. rezurekcja. Najstarsze wzmianki o rezurekcji pochodzą z 
Augsburga, gdzie według źródeł historycznych ok. X wieku w 
kościele św. Ambrożego miała odbyć się owa pierwsza rezurek-
cja tj. nabożeństwo ku pamięci Zmartwychwstania Pańskiego. W 
Polsce początki rezurekcji datujemy na XII wiek. Na początku 
w Polsce obrzędy rezurekcyjne podobne były do tych, które od-
prawiano w Europie Zachodniej i korzystano z pontyfikału z XII 
wieku. Był on przez długi okres czasu wzorcem zachowywania 
formy tego nabożeństwa. Wszystkie ceremonie poprzedzone były 
wynoszeniem krzyża z grobu Chrystusa. Odmawiano wówczas 
jeszcze tzw. siedem psalmów pokutnych. Ujednolicenie nastąpiło 
po 1578 roku po wydaniu tzw. Agendy Gnieźnieńskiej. Po tym 
roku rezurekcja zawsze była nabożeństwem o rozbudowanej for-
mie. Przychodzono na nią w odświętnych strojach, uczestniczono 
w procesji rezurekcyjnej ze świecami, strzelano z moździerzy. 
Kiedy widział bogatą rezurekcję i procesję Zmartwychwstania 
ówczesny nuncjusz apostolski Antici, który przebywał w Krako-
wie za czasów Stanisława Augusta, miał zawołać: Wenedo deus 
guanta maistas, a Ojcu świętemu przekazał, że nie widział nic 
piękniejszego w swoim życiu Rezurekcja w Istebnej odbywała 
się zawsze w sobotę wieczorem. Poprzedzało ją palenie Judasza. 
Z tego symbolicznego ognia górale zawsze zabierali do domu 
kawałek spalonego drewna, wierząc, że w ten sposób zabezpie-

czają swój dom przed pożarem. Następnie podczas nabożeństwa 
następuje święcenie wody chrzcielnej, a po mszy rezurekcyjnej 
odbywa się procesja. W materiałach dokumentujących pierwszą 
misję o. Leopolda Tempesa, który nawracał górali na katolicyzm 
czytamy, że oto wierni, nawróceni na katolicyzm górale z Istebnej 
obchodzą z procesją trzy razy drewniany kościółek i pozostają na 
modlitwie, jeszcze długo chwaląc Boga, Zmartwychstałego Pana. 
Jezuita ten zapisał również: organizowane były jeszcze nabożeń-
stwa przez kolejne siedem dni w kościele, codziennie z procesją, 
w której nadal świętowano chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa. 
W swoim diariuszu pisze: pobożność i wiara moich górali nie ma 
końca, są bardzo gorliwi i w modlitwie i w śpiewie. Istebniańscy 
górale śpiewali wówczas i tak jest do dziś jedną z najstarszych 
pieśni polskich Zmartwychwstania Pańskiego pochodzi z 1365 
roku, którą wymienia również jezuita czeski o. L. Tempes: 

Chrystus Zmartwychwstan jest
Nam na przykład dan jest 
Iż mamy z Martwych powstać
Z Panem Bogiem królować 
Alleluja!
Pieśń ta zapisana jest we wszystkich kolejnych kancjonałach, 

które na góralskiej ziemi były używane przez tutejszych miesz-
kańców. Ma 20 zwrotek i wszystkie śpiewane były z kancjonału 
podczas trzykrotnego obchodzenia kościoła na pamiątkę trzydnio-
wego pobytu Jezusa w grobie. Druga pieśń, która po raz kolejny 
nawiązuje do najstarszych polskich pieśni religijnych to pieśń :

Wesoły nam dzień dziś nastał 
Którego z nas każdy żądał
Tego dnia Chrystus Zmartwych powstał 
Alleluja
Ta pieśń Zmartwychwstania Pańskiego licząca 17 zwrotek po-

chodzi z XV wieku. Warto odnotować, że w kancjonale ks. A. Ja-
nusza na stronie 662 znajdujemy kolejną najstarszą polską pieśń 
na czas Zmartwychwstania, którą tu śpiewano: 

Pan Chrystus zmartwychwstał ninie 
Uweselił lud swój mile 
Który śmierć gorzką podstąpił
Aby nas grzesznych odkupił 
Alleluja, Alleluja 
Jej melodia pochodzi z 1635 roku. Oto jeszcze jeden, przykład 

dowodzący, że górale, mieszkańcy beskidzkich wsi, śpiewali pol-
skie pieśni religijne, niezależnie od przynależności państwowej, 
narodowej.

Na tym pograniczu śniadanie wielkanocne, o którym badacze 
piszą nie należało do obowiązkowych spożywanych w gronie ro-
dzinnym. Nie boję się twierdzić, że nawet w wielu domach go nie 
było, spożywano poświęcone jajko indywidualnie. Dzielenie się 
jajkiem, składanie sobie życzeń czy spożywanie jajka przy wspól-
nym stole jest zwyczajem ostatnich lat i to nadal nie we wszystkich 
domach. W większości rodzin znane jest spożywanie jajecznicy. 

Na śniadaniu wielkanocnym najważniejsze było spożycie jaj-
ka. Malowane były tylko w sposób naturalny w liściach cebuli. 
Dziś piecze się babki drożdżowe, makowce, sałatki, szynki, białą 
kiełbasę. 

Na drugi dzień były tak zwane śmiergusty. W tradycji górali 
istebniańskich zaczynały się one zawsze nocą z Wielkanocy na 
Poniedziałek wielkanocny. Był to wielki honor dla dziywczónka 
jak jóm chłapcy przyszli poloć wodóm w nocy. Obowiązkowa była 
też obrzędowa chłosta karwaczem uplecionym z witek wierzbo-
wych. Bućkami smigano po nogach mówiąc:

coby nożki nie bolały 
Coby nóżki nie chromały.

Małgorzata Kiereś
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e

u W A G A  K O N K u R S  ! ! !

„Konkurs na logo promocyjne
Gminy Istebna"

Dziś także i Ty możesz przyczynić się do jeszcze szerszej pro-
mocji naszej gminy...

Zarządzeniem Wójta Gminy Istebna zostaje ogłoszony „Kon-
kurs na logo promocyjne Gminy Istebna". Celem konkursu jest 
wykreowanie znaku graficznego, który zostanie wykorzystany do 
identyfikacji, popularyzacji i promocji Gminy Istebna, w szcze-
gólności poprzez jego umieszczanie na plakatach i innych drukach 
promocyjnych wydawanych przez Gminę Istebna lub na jej zle-
cenie, różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji 
interaktywnych w internecie i innych mediach.

Konkurs ma charakter otwarty - adresowany jest do wszyst-
kich twórców, w szczególności: studentów bądź absolwentów 
wyższych uczelni artystycznych oraz absolwentów i studentów 
wydziałów architektury i wydziałów sztuk plastycznych, studiów 
reklamy i studiów projektowania graficznego. Projekty należy nad-
syłać lub składać osobiście do dnia 30 kwietnia 2009 r. Planowa-
na data ogłoszenia wyników konkursu to 15 maja 2009 r. Wyniki 
konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w serwisie in-
ternetowym Gminy Istebna (www.ug.istebna.pl). W wyniku postę-
powania konkursowego Jury przyznaje nagrodę główną pieniężną 
w wysokości l 000 zł (brutto).

Wszystkie informacje i druki na temat formy prezentacji pra-
cy konkursowej, warunków uczestnictwa w konkursie, kryteriów 
oceny prac konkursowych, czy jury znajdą Państwo na stronie 
www.ug.istebna.pl w zakładce Konkurs na Logo Gminy, a także 
pod numerem tel. 033 855 61 58. Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych do udziału w konkursie!

Opracowała: Aneta Legierska

Gmina Istebna w mediach
polskich i zagranicznych

UKRAINA
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzę-

du Marszałkowskiego realizował w dniach 24 lutego-3 marca 
2009 r. wizytę studyjną w Beskidach dla dziennikarzy ukra-
ińskiego kanału telewizyjnego "Tonis", w związku z plano-
waną realizacją cyklu czterech 25- minutowych programów 
emitowanych w kolejne soboty i powtarzanych w niedziele - w 
sumie osiem emisji, 200 minut programu, gdzie prezentowane 
będą uroki i turystyczne możliwości zimowych Beskidów oraz 
pozostałych atrakcji regionu. Informacyjnym partnerem całego 
przedsięwzięcia jest Polski Ośrodek Informacji Turystycznej 
w Kijowie. Przez cały czas obserwuje się zwiększającą liczbę 
przyjazdów zza wschodniej granicy. Spora część turystów de-
cyduje się na spędzenie zimowego urlopu w Beskidach. Uru-
chomione połączenie Katowice-Kijów niewątpliwie przyczy-
niło się do zwiększenia ruchu turystycznego. Opiekunem grupy 
był Pan Włodzimierz Szczurek - dyrektor Ośrodka w Kijowie 
- Polskiej Organizacji Turystycznej.

2 marca grupa dotarła do gminy Istebna, gdzie nakręcili 
między innymi Trój styk, kolej linową przy ośrodku Zagroń, a 
po wizycie Na Połomiu poznali jak wygląda wzorowo prowa-
dzona agroturystyka. Jednak najbardziej zachwyciły ich konia-
kowskie koronki, które nagrywali w Galerii na Szańcach.

NIEMCY
Z kolei 15 stycznia podobny plan zwiedzania Trójwsi mieli 

dziennikarze z niemieckiej prasy m.in. Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, którzy zwiedzali Beskidy z ramienia Polskiego 
Ośrodka Informacji Turystycznej w Berlinie  i Śląskiej Organi-
zacji Turystycznej. Podobnie jak goście z Ukrainy byli urzeczeni 
koronkami, ale także nowymi trasami biegowymi na Kubalonce.

TVP Info
8 lutego w niedzielę na kanale TYP Info emitowana była 

na żywo pogoda z gminy Istebna. Nasza gmina pokazana była 
w czterech wejściach, podczas których dziennikarze nie tylko 
mówili o pogodzie, ale przede wszystkim zaprezentowali wa-
lory naszych trzech wiosek. Był oczywiście Trójstyk i Kurna 
Chata, koniakowskie koronki i świerki istebniańskie, wyjazd 
koleją i jedzenie regionalne w Zagroniu. Najbardziej jednak 
zachwyceni byli osobą Janka Macoszka, który nie dość że w 
ciekawy sposób przedstawił naszą gminę, to jeszcze pięknie 
grał na instrumentach. Wszyscy wyjechali stąd zadowoleni i 
powiedzieli, że na pewno wrócą do Istebnej.

TVN Meteo i TVN 24
Odzew był skuteczny bo 4 kwietnia w sobotę gmina gościła 

kolejną grupę dziennikarzy telewizyjnych, tym razem ze znanej 
stacji TVN. Trojwieś przedstawiona została w podobny sposób 
jak wcześniej, bo także w programie pogodowym. Wszystkie 
najważniejsze atrakcje zostały ukazane i opowiedziane w cie-
kawy sposób. Cieszy nas bardzo fakt, że coraz więcej zainte-
resowania gmina wzbudza wśród prasy i telewizji, zarówno 
krajowej jak i zagranicznej.

TVS
Telewizja Silesia odwiedziła gminę z programem narciar-

skim „Narty", podczas którego przedstawione zostały możli-
wości uprawiania narciarstwa zjazdowego i biegowego w Trój-
wsi. Podczas półgodzinnego programu zaprezentowane zostały 
atrakcje gminy, przedstawiona oferta wyciągów, trening bie-
gów narciarskich z trenerami i młodzieżą UKS-u Gimnazjum 
i MKS-u Istebna, a także rozmowa z ratownikiem GOPR-u i 
przejażdżka kuligiem .Ten i inne programy dotyczące Trójwsi 
(Na Przełaj, Zawody Furmanów, bal góralski, koncert charyta-
tywny) mogą Państwo zobaczyć w internecie na stronie www.
tvs.pl w zakładce „Programy".

Opracowała: Aneta Legierska
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Wojewódzkie stypendium
dla Beaty Legierskiej! 

Beata Legierska z Istebnej otrzy-
mała stypendium w dziedzinie kul-
tury w I edycji konkursu rozstrzy-
gniętego przez Zarząd Województwa 
Śląskiego.

Wsparcie jest przyznawane osobom 
zajmującym się twórczością artystycz-
ną, upowszechnianiem i ochroną dóbr 
kultury na rzecz województwa śląskie-

go. O przyznaniu stypendium decydują zarówno osiągnięcia i 
dorobek kandydata, jak i program wykorzystania stypendium.

Beata Legierska - koronczarka z Andziołówki otrzymała 
stypendium na upowszechnianie, popularyzację i dokumentację 
(stworzenie wzornika) archaicznych elementów roślinno-kwia-
towych koniakowskiej koronki, odtworzenie wzorów czepców, 
warsztaty koniakowskiej koronki i wystawę. Gratulujemy!

Promocja albumu
„Strój górali śląskich"

Dnia 3 marca 2009 w Domu Narodowym w Cieszynie, od-
była się impreza promująca najnowszy album „Strój górali 
śląskich”. Jest to już druga część przedsięwzięcia składającego 
się z dziewięciu tomów serii wydawniczej Fundacji Braci Golec. 
Pomysł zrodził się z umiłowania Pawła i Łukasza Golców do kul-
tury, tradycji, jak też chęci przekazania przyszłym pokoleniom 
tych elementów strojów góralskich, które już dziś zdają się być 
zapomniane lub często mylone nawet wśród mieszkańców Beski-
du Śląskiego. Inicjatywę wsparł Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego swoim patronatem honorowym.

Autorką książki, która liczy sobie niemal dwieście stron jest 
pani Małgorzata Kiereś, etnografka, badaczka folkloru górali Be-
skidu Śląskiego, dyrektorka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Jej 
niesamowita wiedza na temat kultury tutejszych stron sprawiła, 
że dzieło pełne jest szczegółów, niebagatelnych informacji do-
tyczących stroju góralskiego. Dzięki wizualizacji, tzn. ponad stu 
fotografiom autorstwa Jacka Kubienia czytelnik może przeżyć pa-
sjonującą drogę przez kolejne elementy ubioru, które składają się 
na wdzięczną całość.

W trakcie całej imprezy można było spotkać się z autorką 
książki, jak i wydawcami publikacji. Podczas pokazu ubierania w 
strój, czepienia można było zobaczyć od „podszewki" jak skom-
plikowany jest to proces. Dzieci z Ogniska Twórczości Artystycz-
nej z Milówki umilały spotkanie grą.

Książkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej.

UWAGA!!!
Możliwość spotkania z autorką książki M. Kiereś oraz brać-

mi Golec jest także dla wszystkich zainteresowanych z całej gmi-
ny Istebna. Już 17 kwietnia, tj. piątek o godzinie 15:30 odbędzie 
się promocja książki „Strój górali śląskich" w Gimnazjum w 
Istebnej. Serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Rucka-Ryś

Promocja albumu „Strój górali śląskich"
wydanej przez Fundację Braci Golec

W dniu 17 kwietnia (piątek) o godz. 15.30 w hali Gimnazjum 
w Istebnej odbędzie się promocja książki „Strój górali śląskich” 
autorstwa Małgorzaty Kiereś. Piękną publikację w formie albumu 
wydała Fundacja Braci Golec założona przez znanych muzyków - 
Łukasza i Pawła Golec z Milówki. Album jest jedną z dziewięciu 
części serii wydawniczej poświęconej strojom w całym łuku pol-
skich Karpat. W programie: - występ dzieci i młodzieży z Ogni-
ska Artystycznego z Milówki, - prowadzenie imprezy - Małgorzata 
Kiereś, Łukasz i Paweł Golec. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do udziału w promocji albumu.

Katarzyna Rucka-Ryś

Pokaz Mody z okazji Dnia Kobiet
Tegoroczny Dzień Kobiet w Istebnej odbył się w uroczystej i bar-

dzo miłej atmosferze. Dla wszystkich pań - i nie tylko dla nich - Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Istebnej zorganizował Pokaz Mody przy-
gotowany przez projektantkę mody i stylistkę Annę Drabczyńską 
z Bielska - Białej. Zanim rozpoczęła się główna część programu, każ-
da z kobiet została obdarowana pięknym, bibułowym kwiatem wyko-
nanym z tej okazji przez panią Lucynę Bytow z Koniakowa.

Na wybiegu zobaczyliśmy piękne modelki w najnowszych - mod-
nych w tym sezonie - strojach. Wśród wielu ciekawych propozycji poja-
wiły się min. wiosenne płaszcze, sukienki wieczorowe i letnie, ubiory do 
pracy, a także stroje młodzieżowe i noszone na co dzień.

Jakie są trendy na najbliższy sezon? Mocne kolory, zwariowane de-
senie, ekstrawaganckie dodatki i zestawienia. Po cieniach i szarościach 
pojawiają się w modzie bardzo mocne i agresywne kolory. Jest to moda 
dla odważnych, zalotnych i kochających zmiany kobiet.

Na światowych wybiegach królują lata osiemdziesiąte. Nosimy 
rozmiary o dwa za duże, ponownie nosimy za szerokie swetry, mary-
narki szerokie w plecach, wróciły bajeczne kolory i szerokie spodnie, 
zamaszyste długie spódnice i spódniczki. Inspiracją dla projektantów 
są także lata dwudzieste, jest to styl bardzo, bardzo kobiecy. - mówiła 
Anna Drabczyńska. Wyglądamy najlepiej w tym, w czym naprawdę 
dobrze się czujemy. Nie możemy się przebierać, każda kobieta jest 
piękna i powinna podkreślać, to co w sobie ma najpiękniejsze - dodała 
na zakończenie projektantka.

Pokaz wzbogacony był ponadto projekcją multimedialną innych 
projektów Anny Drabczyńskiej oraz metamorfoz związanych ze zmia-
ną wizerunku kobiety. Muzyczną oprawę imprezy przygotował zespół 
Błażeja Knopka wykonując pomiędzy kolejnymi wyjściami modelek 
znane przeboje muzyki klasycznej.

Dziękujemy serdecznie Ośrodkowi Wypoczynkowo - Rekreacyjne-
mu „Zagroń" z Istebnej za sponsoring i za udostępnienie eleganckiej 
sali, w której bardzo licznie przybyli goście czuli się wyśmienicie. Or-
ganizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Wszyst-
kie panie zapraszamy już teraz na przyszłoroczny Dzień Kobiet!

Lucyna Ligocka-Kohut

Promocja albumu w Domu Narodowym w Cieszynie
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Nowy rok rozpoczął się dla nas bardzo pracowicie. 
Już 4 stycznia zostaliśmy zaproszeni do Warszawy na 
Orszak Trzech Króli – Uliczne Jasełka.

Orszak ten rozpoczął się pod kolumną Zygmunta na 
Placu Zamkowym. Orszakowi przewodniczył Jego Eks-
celencja ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz, który rozpoczął 
przejście modlitwą Anioł Pański i poprowadził i popro-
wadził go Szlakiem Królewskim. Orszak ten składał się z 
grupy pastuszków ubranych w stroje góralskie. Pasterze 
prowadzili owce, które przywieźliśmy z Koniakowa z ba-
cówki Piotra Kohuta. Baca Piotr Kohut razem z pastusz-
kami pilnowali owiec. Na czele orszaku szli kolędnicy 
i kapela Bartka Rybki z trombitą i rogami. Trzej królo-
wie jechali na wielbłądach i na koniu. Kiedy doszliśmy 
do bram Nowego Miasta czekała nas tam żywa szopka. 
Uczestnicy orszaku oddali pokłon Dzieciątku, a potem 
wszyscy razem z zebranymi licznie Warszawiakami śpie-
wali kolędy i kolędowali przy stajence. Mędrcy oddali po-
kłon i złożyli dary. Było to wielkie przeżycie i dla nas i dla 
zebranych tłumów. Patronat nad organizacją orszaku obję-
li prezydent miasta Warszawy- Hanna Gronkiewicz Waltz 
oraz Jego ekscelencja ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz.

9 stycznia 2009r. polskie stowarzyszenie „Malwa” na 
Cyprze zaprosiło mnie na wystawę naszych koronek Ko-
niakowskich. Wystawa odbyła się w stolicy Cypru, Niko-
zji. Była połączona z tradycyjną kolędą oraz opłatkiem 
wigilijnym według polskiej tradycji. Poczęstunek przy-
gotowały wraz z Prezesem Stowarzyszenia p. Urszulą Te-
keli – Savvopoulon  oraz Małgorzatą  Hryzantum Polki 
mieszkające na Cyprze. Wieczór odbył się w uroczych 
podziemiach starożytnych Wyższej Szkoły Muzycznej 
Galerii a Arte w Nikozji. Na spotkanie przybyło ok. 300 
gości polonii, media oraz zaproszeni przyjaciele i goście 
z różnych sfer. 

Częstowano tradycyjnymi potrawami, takimi jak : ka-
pusta z grzybami, kapusta z grochem, barszcz z uszkami, 
pierogi, ryby, gołąbki z grzybami, bigos, kompot z suszu, 
bryja, piernik oraz cypryjskie dania świąteczne. Śpiewa-
no polskie kolędy.

Koronki koniakowskie oraz inne wyroby cieszyły 
się bardzo wielkim poparciem. Najbardziej zaskoczyło 
mnie, że niektóre osoby obecne na spotkaniu były już 
w Koniakowie, gdzie zwiedzały Muzeum Koronki p. 
Gwarkowej wypowiadały się o koronkach i Koniakowie 
z zachwytem.

Na Cyprze kobiety też robią koronki, ale z bardzo gru-
bych nici, choć wzory są podobne do naszych. 

Cypr jest określony wyspą miłości, jest to bardzo 
piękne miejsce, Cypryjczycy żyją z turystyki, lato trwa 
8 miesięcy. Całą wyspę można przejechać w ciągu 2,5 

Z działalności Stowarzyszenia Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, 
Tańca i Śpiewu

„Pod Ochodzitą” w Koniakowie od stycznia do 1 kwietnia 2009 r.

godziny. Cypryjczycy są bardzo przyjaźni i gościnni i 
bardzo dumni z tego, że należą do Unii Europejskiej. Od 
czasu wejścia do Unii na Cyprze pracuje ok. 6 tys. Pola-
ków, przed włączeniem do Unii mieszkało tam ok. 450 
Polaków. 

17 stycznia br. odbył się już  XVI Bal Górali z rekor-
dową ilością kapel z kraju i zagranicy. Przybyły kapele z 
Węgier, Słowacji, Czech oraz kapele z Lublina, Zakopa-
nego, Bukowiny Tatrzańskiej, Szczyrku, Cieszyna, Żyw-
ca oraz nasza kapela Bartka Rybki. Były też dwie kapele 
folkowe: Folkoperacja i Varsovia Manta z Wrocławia. Na 
balu bawiło się 260 osób z zagranicy i z Polski.

Bardzo się im ten bal podobał, obiecywali, że na na-
stępny też przyjadą  nawet z Warszawy, Wrocławia, Kra-
kowa, Gdyni, Gdańska i Koszalina. Cieszyli się ta uczta 
muzyki ludowej oraz ogólnej atmosfery balu góralskiego 
i dobrego góralskiego jadła. Niepowtarzalny jest tez urok 
karczmy „Pod Ochodzitą” . 

Chciałabym serdecznie podziękować członkom Sto-
warzyszenia oraz członkom „Zespołu Koniaków” za po-
moc w zorganizowaniu tego balu. 

Dziękuję kierowniczce gospody, p. Mirosławie Ku-
kuczka za udostępnienie nam Sali na próby zespołu.

Za zakończenie chcę podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że dotych-
czasowe bale się odbyły i proszę o dalszą pomoc w orga-
nizacji następnego, XVII balu w przyszłym roku. 

Z góralskimi pozdrowieniami
Urszula Gruszka

Przy okazji pragnę bardzo podziękować sponsorom, 
którzy pomogli nam przy wydaniu nowego folderu, pla-
katu oraz płyty multimedialnej. Sponsorzy chcą pozostać 
anonimowi, więc nie wymienię ich nazwisk.

U. Gruszka – prezes Stowarzyszenia

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, życzymy wszystkim wiele łask

od Zmartwychwstałego Pana
oraz zdrowych, spokojnych i szczęśliwych

Świąt pełnych wiosennego optymizmu i radości
na przyszłość. 

                                                        Zarząd 

                                                         Stowarzyszenia
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Fenomenalna Justyna

była niedawno w Istebnej!
Wielka Kryształowa Kula za triumf w Pucharze Świata i dwa tytuły 

mistrzyni świata - fenomenalna Justyna Kowalczyk wraz z trenerem 
Aleksandrem Wierietielnym była gościem specjalnym piątej edycji 
Międzynarodowych Zawodów na Nartorolkach „Beskidy Bez Granic 
2008”, które odbyły się 7 września 2008 w Istebnej.

Naszej mistrzyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Brenna zwycięzcą Ligi Mistrzów  
Drużyna Samorządowców Brennej wygrała V Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Piłki Nożnej o „Puchar Euroregionu Śląsk Cie-

szyński”, który odbył się 7 marca w hali Gimnazjum w Istebnej. Impreza zgromadziła na starcie 5 drużyn i stała na niezłym poziomie. 
Zespół Istebnej zajął czwarte miejsce. Mogło być lepiej, jednakże w pierwszych dwóch spotkaniach nasi piłkarze grali bez zawodników 
rezerwowych, co przy trwających 2 x 15 minut meczach powodowało zrozumiałe zmęczenie a w konsekwencji utratę bramek.
Pizzeria Palermo - Goleszów - 11:2 
Samorządowcy Brenna - SPAR Procner T. - 7:1 
Pizzeria Palermo - Istebna - 5:2 
Samorządowcy Brenna - Goleszów - 6:4 
SPAR Procner Team - Istebna - 12:5 
Samorządowcy Brenna - Pizzeria Palermo - 5:3 
SPAR Procner Team - Goleszów - 15:4 
Samorządowcy Brenna - Istebna - 4:4 
SPAR Procner Team - Pizzeria Palermo - 5:4 
Istebna - Goleszów - 7:6 

Tabela: 
1. Samorządowcy Brenna - 10 pkt. 
2. SPAR Procner Team Wisła - 9 pkt.
3. Pizzeria Palermo Cieszyn - 6 pkt. 
4. Istebna - 4 pkt. 
5. Goleszów - 0 pkt. 

Król Strzelców: Ireneusz Adamczyk – SPAR Wisła
Najlepszy Bramkarz:  Robert Kafka - Pizzeria Palermo

J. Kohut

KP Trójwieś
* 12 marca został rozegrany pierwszy sparing drużyny seniorów. Mecz odbył się w Jablonkowie, gdzie nasza drużyna zmierzyła się 

z ekipą z Bukovca. Przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych mecz zakończył się niestety porażką naszej drużyny 5:7. Sparing 
odbył się na małym boisku, na którym grało po 8 zawodników.

* 15 marca na pełnowymiarowym boisku w Novsiu (Czechy) odbył się mecz pomiędzy drużynami K.P. Trójwieś Istebna, a LKS 
Podhalanka Milówka. Sparing ten zakończył się pewnym zwycięstwem naszej drużyny 3:0 (bramki: Bartłomiej Rucki - 2, Dawid 
Wawrzacz - 1). Nasza drużyna rozegrała bardzo dobry mecz potwierdzając to strzeleniem trzech bramek wyżej sklasyfikowanemu 
przeciwnikowi (drużyna z Milówki gra obecnie w A-klasie).

* W meczach kontrolnych testowani są dwaj piłkarze Arkadiusz Tarasewicz i Mariusz Juroszek, którzy prawdopodobnie wzmoc-
nią nasz zespół przed rundą wiosenną.

Leszek Gorzołka
Terminarz rundy wiosennej Klasy B:
05.04.09 15.00 Grodziec - Trójwieś 2:4
13.04.09 15.00 Goleszów - Trójwieś 1:2
19.04.09 15.00 Trójwieś - Simoradz 2:1
26.04.09 15.00 Polifarb - Trójwieś 3:0
03.05.09 16.00 Trójwieś - Iskrzyczyn 2:0
10.05.09 16.00 Pielgrzymowice - Trójwieś 1:4
17.05.09 16.00 Trójwieś - Pogórze 1:1
24.05.09 16.00 Kisielów - Trójwieś 0:5
31.05.09 17.00 Trójwieś - Bąków 2:4
07.06.09 17.00 Pogwizdów - Trójwieś 0:3 wo
11.06.09 17.00 Trójwieś - Pierściec 2:3
14.06.09 11.00 Wiślica - Trójwieś 0:3 wo
21.06.09 11.00 Trójwieś - Dębowiec 1:2
* w ostatniej rubryce wynik rundy jesiennej

Jan Łacek znowu najlepszy!  
Jan Łacek zo-

stał zwycięzcą ski-
joringu podczas ro-
zegranych w Isteb-
nej Kubalonce Mię-
d z y n a r o d o w y c h 
Mistrzostw Polski 
Seniorów i Junio-
rów w wyścigach 
psich zaprzęgów.

Skijoring to bieg 
na nartach z psem a 

reprezentujący klub Biały Kieł Pomiechówek zawod-
nik z Jaworzynki powtórzył swój sukces z 2006 i 2007 
roku. Obszerna informacja o Janie Łacku  znajduje się 
w „Naszej Trójwsi” Nr 11/2006

Sukcesy Janusza Lewandowskiego
Podczas rozegranych w Zakopanem Zimowych Igrzysk Lekarzy 

2009 złoty medal i tytuł Mistrza Polski w swojej kategorii wiekowej 
wywalczył w slalomie gigancie Janusz Lewandowski z Koniakowa.

Kolejny sukces odniósł Janusz Lewandowski w rozegranym w 
Brennej „Pucharze Beskidzkich Groni” w slalomie gigancie. Nasz al-
pejczyk wygrał podczas tej imprezy swoją kategorię wiekową.

J. Kohut
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
Biegi narciarskie - marzec

Marzec to kolejny intensywny i zarazem bardzo udany miesiąc 
dla naszych biegaczy.

*** W poprzednim numerze wspomnieliśmy o medalach wy-
walczonych przez naszych zawodników podczas pierwszego dnia 
rozgrywanej w  Ustrzykach Dolnych XV Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży „Podkarpacie 2009”. Również następne konkurencje 
przyniosły naszym biegaczom kolejne miejsca na podium. Srebrny 
medal zdobyła juniorka Katarzyna Kubalok (MKS Istebna), zaś 
Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) i Mateusz Ligocki 
(MKS Istebna) wywalczyli brązowe medale. 

Dla Sebastiana to już trzeci, a dla Mateusza drugi medal tej im-
prezy, gdyż w ostatnim dniu zawodów zajął on - wraz z Rafałem 
Matusznym jako sztafeta MKS Istebna - drugie miejsce w druży-
nowym biegu sprinterskim.

Dobrze radzili sobie także zawodnicy z naszego terenu startu-
jący w innych klubach. Kolejny złoty medal Olimpiady wywalczył 
w dwubojowym sprincie reprezentujący Wisłę Ustroniankę Adam 
Cieślar, zaś jego koleżanka klubowa Agnieszka Zawada zdobyła 
srebrny medal w biegu sztafet.

*** Dominika Hulawy drugą Justyną Kowalczyk?!  

Prawdziwą gwiazdą rozgrywanych w dniach 5 - 8 marca na Ku-
balonce Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych była 
Dominika Hulawy - zdobywczyni dwóch złotych medali w katego-
rii Młodziczek (Juniorka C).

Trenująca pod okiem swojego taty - Jarosława oraz Henryka 
Gazurka reprezentantka UKS Gimnazjum Istebna zdobyła dwa ty-
tuły mistrzyni Polski w biegach na dystansie 3 km rozgrywanych 
techniką klasyczną (5 marca) i dowolną (6 marca).

Miejmy nadzieję, że słowa napisane w tytule okażą się prorocze!
Impreza, w której wzięło udział ponad 400 biegaczek i biegaczy 

z 50 klubów przyniosła naszym zawodnikom jeszcze jeden złoty 
medal, który wywalczyła sztafeta dziewcząt MKS Istebna (katego-
ria Junior D) w składzie - Justyna Zawada, Justyna Niewiadom-
ska, Ewelina Juroszek i Dorota Kaczmarzyk.

Nasz dorobek medalowy powiększyli także:
- Krzysztof Kukuczka (UKS Gimnazjum Istebna) - drugi w 

klasyku i trzeci w technice dowolnej (Junior C)
- Maciej Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecie miejsce 

w klasyku (Junior E)
- sztafeta MKS Istebna w składzie - Andrzej Zawada, Damian 

Hulawy, Mariusz Sewastynowicz i Dominik Bury - srebrny medal 
w kategorii Junior D.

*** Znakomicie zaprezentowali się nasi biegacze podczas ro-
zegranych w miniony weekend w Jakuszycach Międzynarodowych 
Zawodów FIS o Puchar Karkonoszy, będące równocześnie Memo-
riałem Bronka Czecha.

W sobotnich (14 marca) rozgrywanych techniką klasyczną bie-
gach w kategorii juniorów młodszych zwyciężył Mateusz Ligocki 
(MKS Istebna), zaś jego koleżanka klubowa Katarzyna Kubalok 
oraz Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) wywalczyli 
brązowe medale wśród juniorów.

W ramach imprezy rozegrano również „Mały Memoriał Bronka 
Czecha” czyli biegi dzieci i młodzieży.

Świetną formę z poprzednich imprez potwierdziła Dominika 
Hulawy (UKS Gimnazjum Istebna), która triumfowała w kategorii 
młodziczek (Junior C). Reprezentant MKS Istebna Mariusz Sewa-
stynowicz był najlepszy wśród juniorów E.

Medale w kategorii młodzików zdobyli także koledzy klubowi 
Dominiki Krzysztof Kukuczka (srebro) i Patrycjusz Polok (brąz). 

W niedzielę (15 marca) rywalizowano techniką dowolną. Po raz 
drugi na najwyższym stopniu podium stanęli Dominika Hulawy, 
Mateusz Ligocki i Mariusz Sewastynowicz. Kolejne medale wy-
walczyli także Patrycjusz Polok (złoto) i Krzysztof Kukuczka (sre-
bro). Na trzecim stopniu podium stanęli również zawodnik NKS Trój-
wieś Beskidzka Tomasz Kaczmarzyk (wśród juniorów młodszych) 
oraz Andrzej Jałowiczor z MKS Istebna (w kategorii Junior E).

Warto dodać, że w biegu łączonym mężczyzn na drugim miej-
scu ukończył zawody reprezentujący AZS AwF Katowice Mariusz 
Michałek z Istebnej.

*** Wysoką formę prezentowaną przez cały sezon potwierdzili 
nasi biegacze amatorzy podczas rozegranego w Szczyrku XV Mię-
dzynarodowego Biegu Bacy.

W klasyfikacji generalnej wśród kobiet najlepsza okazała się 
Danuta Ligocka z Istebnej, zaś wśród mężczyzn triumfował Piotr 
Michałek z Jaworzynki. Obaj wygrali też oczywiście swoje kate-
gorie wiekowe. Zwycięzcami swoich kategorii wiekowych zostali 
także Paweł Gorzołka oraz Michał Kawulok (obaj z Jaworzynki), 
zaś inny biegacz z Jaworzynki Jan Gorzołka zajął trzecie miejsce.

Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze w swo-
jej kategorii wiekowej wywalczył syn Pawła Gorzołki (obecnie 
mieszkaniec Ustronia) Stanisław.

W rozegranych w ramach imprezy biegach młodzieżowych 
cztery razy na podium stanęli w swoich kategoriach biegacze NKS 
Trójwieś Beskidzka - Aggeusz Czepczor (pierwsze miejsce), Mar-
tyna Czepczor i Tomasz Skurzok (obaj drugie miejsce) oraz Bar-
tłomiej Rucki (trzecie miejsce).

*** Rozegrane w dniach 17 - 18 marca w Zakopanem Mistrzo-
stwa Tatrzańskiego Związku Narciarskiego w biegach narciarskich 
przyniosły naszym biegaczom sześć miejsc na podium.

Dwa medale w kategorii młodziczek wywalczyła będąca w tym se-
zonie w znakomitej formie reprezentantka UKS Gimnazjum Istebna Do-
minika Hulawy (pierwsza w technice dowolnej i trzecia w klasyku).

Mateusz Ligocki (MKS Istebna) zajął drugie miejsce wśród ju-
niorów młodszych techniką klasyczną.

Pozostałe medale nasi biegacze zdobyli w biegach techniką do-
wolną. Magdalena Ligocka (MKS Istebna) wywalczyła brąz wśród 
seniorek zaś reprezentujący UKS Gimnazjum Istebna Patrycjusz 
Polok i Krzysztof Kukuczka zajęli wśród kategorii młodzików od-
powiednio drugie i trzecie miejsce.

*** W dniach 21 - 22 marca w Zakopanem odbyły się Mistrzo-
stwa SMS. Znakomicie zaprezentował się reprezentant UKS Gim-
nazjum Istebna Patrycjusz Polok, który w swojej kategorii wygrał 
biegi zarówno techniką dowolną, jak i klasyczną. Najlepszy w swo-
jej kategorii wiekowej okazał się również Mateusz Ligocki (MKS 
Istebna), dla którego był to piękny prezent z okazji 18 urodzin. Na 
drugim stopniu podium stanął w swojej kategorii wiekowej Tomasz 
Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka). Kolega klubowy Patrycjusza 
Poloka Krzysztof Kukuczka zajął trzecie miejsce.

*** Spory sukces odniósł zawodnik AZS AWF Katowice Ma-
riusz Michałek z Istebnej. Reprezentant Polski wygrał ogólną kla-
syfikację FIS Slavic Cup zajmując drugie (technika dowolna) oraz 
trzecie (technika klasyczna) miejsce w kończących tegoroczną edy-
cję zawodach rozegranych w słowackiej Kremnicy.

PS. Wyniki naszych biegaczy w Mistrzostwach Polski w następ-
nym numerze.

J. Kohut
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 Reklamy  Reklamy 
 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

Czynne: 
PN – PT  8 – 16 
SOBOTA  8 - 12 

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

- ODZIE DAMSKA I M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (kordonek 100 g) w cenie 10 z  
   SKLEP DEKORAL 
- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10 l od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna  
                                                            CENY FABRYCZNE 
   CZ CI SAMOCHODOWE 
- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA 
  (dwa lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe 

  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 
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PRZEDSI BIORSTWO BUDOWLANO – IN YNIERYJNE  

TROSBUD  LEON TROSZOK            
FIRMA ISTNIEJE OD 1973 ROKU 

wiadczymy kompleksowe  

us ugi budowlane
Oferujemy tak e sprawny i bezpieczny 

demonta  elementów budowlanych 
zawieraj cych azbest

43-450 Ustro  ul. Ba antów 17                                     
tel. 0 33 854 29 75 wew 24 lub 0 604 106 894 
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Zak ad Oczyszczania Miasta             
TROS-EKO Sp. z o.o. 

 OFERUJEMY                          
TRANSPORT I UTYLIZACJ            

AZBESTU                        
W PROMOCYJNYCH CENACH  

-  wiadczymy tak e us ugi                            
w zakresie wywozu odpadów komunalnych               

- Podstawiamy kontenery (kp7m3) na gruz i inne odpady   
- Us ugi hakowcem                                   

43-450 Ustro  ul. Ba antów 17           
tel. 0 33 854 29 75, 0 664 037 532 

Posiadamy wszystkie niezb dne pozwolenia         
 

 

Reklama 9 x 9 
 

PRZEDSI BIORSTWO BUDOWLANO – IN YNIERYJNE  

TROSBUD  LEON TROSZOK            
FIRMA ISTNIEJE OD 1973 ROKU 

wiadczymy kompleksowe  

us ugi budowlane
Oferujemy tak e sprawny i bezpieczny 

demonta  elementów budowlanych 
zawieraj cych azbest

43-450 Ustro  ul. Ba antów 17                                     
tel. 0 33 854 29 75 wew 24 lub 0 604 106 894 
 

 

Reklama 9 x 9 

Zak ad Oczyszczania Miasta             
TROS-EKO Sp. z o.o. 

 OFERUJEMY                          
TRANSPORT I UTYLIZACJ            

AZBESTU                        
W PROMOCYJNYCH CENACH  

-  wiadczymy tak e us ugi                            
w zakresie wywozu odpadów komunalnych               

- Podstawiamy kontenery (kp7m3) na gruz i inne odpady   
- Us ugi hakowcem                                   

43-450 Ustro  ul. Ba antów 17           
tel. 0 33 854 29 75, 0 664 037 532 

Posiadamy wszystkie niezb dne pozwolenia         
 

 

PLISZKI
To powszechnie znane ptaki które odznaczają się tym, że cha-

rakterystycznie potrząsają ogonkiem. Spośród czterech gatunków 
występujących w Polsce, trzy 
można zaobserwować w rejo-
nie Trójwsi. 

Najbardziej powszechna 
to pliszka siwa która przeby-
wa i gnieździ się w pobliżu 
siedzib ludzkich. Żeruje czę-
sto w naszych ogrodach i na 
polach uprawnych.

 Pliszka górska przebywa 
głownie w pobliżu górskich rzek i nad większymi potokami. Gniaz-
da buduje pod mostami lub na skalnych półkach w pobliżu wody. 
Kilkanaście par lęgnie się nad rzeką Olzą i jej dopływami. W Jawo-
rzynce kilka par bytuje nad Czadeczką i Krężelka. W Koniakowie 
pojedyncze pary gnieżdżą się nad potokami u podnóża góry Ocho-
dzitej i Pochodzitej. Pliszka żółta to gatunek obserwowany w Trój-
wsi jedynie w czasie wiosennych i jesiennych przelotów. W Polsce 
gnieździ się na większych łąkach w pobliżu stawów, jezior innych 
zbiorników wodnych. 

Pliszka cytrynowa – to gatunek który bardzo rzadko stwierdza-
ny jest w naszym kraju. Pojedyncze pary lęgowe stwierdzono głów-
nie w północnej części Polski.

Na zdjęciu: Pliszka siwa z pokarmem

ZASKRONIEC
W wilgotnych lasach, szczególnie w pobliżu rzek, stawów i je-

zior, wiedzie żywot zaskroniec 
- najliczniejszy w naszym kra-
ju wąż, podlegający ochronie. 
W Istebnej występuje przede 
wszystkim w dolinie rzeki 
Olzy.

Nietrudno odróżnić za-
skrońca od pozostałych naszych 
węży: dwie duże żółte plamy 
„na skroniach" (na pograniczu głowy i szyi) są najlepszą cechą 
rozpoznawczą tego gatunku. Ubarwienie grzbietu może różnić się 
u poszczególnych osobników, i jest szarawe, oliwkowe bądź brą-

zowe. Zazwyczaj spotyka się zaskrońce o długości ok. 60-80 cm., 
chociaż zdarzają się osobniki blisko półtorametrowe.

Zaskroniec jest wężem zupełnie nie szkodliwym (nie jest ja-
dowity), jedyną jego bronią są drobne zęby, których ukłucia dla 
człowieka nie są groźne. Pomimo tego przez wiele lat był tępiony 
na równi ze żmiją, jedynym jadowitym krajowym wężem, który 
od dłuższego czasu także znajduje się na liście zwierząt chronio-
nych. Najłatwiej zaobserwować zaskrońca wczesną wiosną, kiedy 
to całymi godzinami wygrzewa się w dobrze nasłonecznionych 
miejscach. Ponieważ jest zwierzęciem zmienno cieplnym (jak i 
pozostałe gady), po opuszczeniu zimowych kryjówek „ładuje" or-
ganizm wystawiając go na działanie pierwszych ciepłych promieni 
słońca. Jest doskonałym pływakiem i nurkiem, a żywi się żabami, 
zjada także ropuchy i traszki. 

Tekst i foto: Jarosław Gil
Tekst i foto: Jarosław Gil 
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XIV FESTYN
 ISTEBNIAŃSKI
w ramach 45. TKB

 2 - 3 sierpnia 2008

Coroczny Festyn Istebniań-
ski w ramach Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej jest świetną okazją 
do poznania kultury wielu kra-
jów i narodów. Po raz 14 – ty 
Istebna gościła u siebie zespoły 
regionalne z całego świata. 

W sobotę 2 sierpnia w am-
fiteatrze „Pod Skocznią” wystę-
py rozpoczął zespół „Istebna” z 
Istebnej, który pokazał auten-
tyczne tańce i pieśni charakte-
rystyczne dla folkloru Trójwsi.

Dalej wystąpiła grupa 
„Zora” z Mohacza z Węgier z 
repertuarem tańców węgier-
skich, etnicznych także innych 
grup etnicznych – bośniackich, 
chorwackich i serbskich.

Kolejnym punktem progra-
mu byli „Magurzanie” z Łody-
gowic, których bardzo żywio-
łowy program zachwycił całą 
publiczność. Zespół ten jest 
wielokrotnym laureatem Festi-
walu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu, zdobył także Brą-
zową Ciupagę Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem.

Na koniec wieczoru wystą-
pił zespół „As Lavradeiras De 
Arcozelo” z Vila Nova de Gaia 
w Portugalii.

Drugi dzień Festynu Isteb-
niańskiego rozpoczął się wspól-
nym korowodem zespołów, 
które tego dnia miały się za-
prezentować w naszym amfite-
atrze. 

Byli to: „Suszanie” z Suchej 
Górnej w Czechach, „Trans-
ilvania” z Kluz – Napoki w 
Rumunii, „Rybarzowice” z Ry-
barzowic i zespół, który zrobił 
największą furorę na tegorocz-
nym TKB – „Pom'kanel” z Bas-
se Pointe z Martyniki. Piękne 
i żywiołowe tańce, oryginalne 
stroje, niesamowite pokazy na 
scenie i wspaniały kontakt z pu-
blicznością mieszkańców Wysp 
Karaibskich sprawiły, że cała 
widownia wspaniale się bawiła 
i kilkakrotnie bisowała „jesz-
cze, jeszcze!!!”.

Katarzyna Rucka-Ryś

Trójwieś Beskidzka kilka 
lat temu zasłynęła w świecie 
z oryginalnej imprezy - rajdu 
łunochodów. „Łunochody” to 
traktorki domowej produkcji 
będące zlepkiem różnych czę-
ści pojazdów mechanicznych. 
Pierwszym twórcą łunochodu 
był Antoni Kawulok – mecha-
nik z Istebnej Jasnowic, który 
w roku 1961 rozpoczął budowę 
„dziwoląga na trzech kółkach”. 
Pojazd zrobiony z motora 
wzbudził ogólny śmiech wśród 
mieszkańców Trójwsi, ale jego 
zwinność na naszych „grapach” 
nie podlegała najmniejszej 
dyskusji. Tak rozpoczęła się 
masowa produkcja „bechoci” 
i „pekoci”, których pierwszy 
zjazd zorganizował w roku 
1980 ówczesny naczelnik gmi-
ny Stanisław Probosz. W zlocie 
uczestniczyły 92 traktory z całej 
gminy Istebna.

Tegoroczny Rajd Łunocho-
dów był już czwartym z kolei. 
Mimo, że wzięło w nim udział 
tylko 7 pojazdów, emocje to-
warzyszące konkurencjom były 
ogromne. 
Wśród startujących znaleźli się: 

OPTYK FUCHS
43-460 WISŁA ul. 1 - go Maja 67A
(pawilon usługowo - handlowy)

tel./fax 033 855 30 84

P
O
L
E
C
A

* Usługi optyczne
* Usługi zegarmistrzowskie
* GABINET OKULISTYCZNY:
   - wtorek od godz. 15.00 - lek. med. K. Czajkowski
   - czwartek od godz. 16.00 - lek. med. Wł. Broda

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
optyk optometrysta mgr J. Fuchs

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY
Załatwiamy wszystkie formalności

Z A P R A S Z A M Y
o d  p o n i e d z i a ł k u  d o  p i ą t k u  9 . 0 0  -  1 7 . 0 0

s o b o t y  9 . 0  -  1 3 . 0 0

Dariusz Olszewski z Kiczyc z 
traktorem „Rojs - Rojs”, Józef 
Olszewski z Kiczyc z pojaz-
dem „Diablo”, Dominik Sikora 
– Stuchlik z Istebnej na „Syry-
nie”, Dariusz Sidzina z Brennej 
i traktor „Multek”, Zbigniew 
Urbaczka i „Rambo 2”, Marek 
Gdowski z Jasienicy Dolnej z 
traktorkiem „Szarada” oraz Ste-
fan Juroszek z Istebnej na „Sió-
dymce”. 
Pojazdy - a zwłaszcza ich właści-
ciele - przysporzyły sporo wrażeń, 
ale też i zabawy. Oto zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji: 
Konkurencja I – tor przeszkód 
ze slalomem, przejazdem przez 
rzekę i pochylnię 
1. miejsce Dominik Sikora – 
Stuchlik z czasem 1,32,1 mi-
nuty; 
2. miejsce Dariusz Olszewski z 
czasem 1,32,4 minuty
3. miejsce Józef Olszewski z 
czasem 1,52 minuty      
Konkurencja II – tunel, rzut do 
celu, przejazd przez bramę
1. miejsce Dominik Sikora – 
Stuchlik, czas 0,54 minuty
2. miejsce Dariusz Olszewski, 
czas 0,57 minuty

I V  R A J D  Ł U N O C H O D Ó W
3. miejsce Marek Gdowski,
czas 1,01 minuty.
Konkurencja III – slalom, to-
czenie opony, manewr z przy-
piętą oponą
1. Dariusz Olszewski
– czas 1,11minuty
2. Stefan Juroszek
– czas 1,17 minuty
3. Marek Gdowski
– czas 1,26 minuty
Kolejny rajd już za rok. Mamy 
nadzieję, że startujących będzie 
nam przybywało.
Serdeczne podziękowanie kie-
rujemy w stronę sponsorów, 
dzięki którym udało się zreali-
zować imprezę:
Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie
Firma Stollux z Istebnej
Jasnowic
Tartak Andrzeja Kawuloka
z Istebnej Bucznika
Tartak Marka Matusznego
z Istebnej - Tartaku
Sklep „Alpiline” z Istebnej
z odzieżą roboczą
Usługi Transportowe Robert
Rucki z Jaworzynki
Hubert Kukuczka z Istebnej

s o b o t y  9.00 - 13.00

 Rek lamy  Rek lamy  Rek lamy 

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

Promocja kosiarek i kos

Og oszenie 8 x 10 cm 
 
 

 

ZESPÓ  SZKÓ  PONADGIMNAZJALNYCH W USTRONIU 
 

UL. 3 MAJA 15 
 

prowadzi nabór na rok szkolny 2009 / 2010 
do nast puj cych szkó : 

 

Liceum Ogólnokszta c ce 
 

j zykowo - informatyczne 
 

Technikum 
 

o technik informatyk 
 

o technik mechanik 
 

            Technikum Uzupe niaj ce (na podbudowie ZSZ) 
o technik mechanik 
o technik elektryk 

 

Zasadnicza Szko a Zawodowa 
 

o sprzedawca 
o lusarz 
o elektromechanik 
o operator maszyn do obróbki plastycznej 

 

INFORMACJE: 
 

tel. 854 35 43 
 

www.zspustron.internetdsl.pl 
 

zsp.ustron@interia.pl 

G O K  I N F O R M U J E

Zajęcia stałe
KÓŁKO KORONKI KO-
NIAKOWSKIEJ, prowadzo-
ne przez Beatę Legierską w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej w każdy piątek w godz. 
14.00 – 16.00.
KÓŁKO MUZYCZNE - nauka 
gry na instrumentach ludowych 
i innych, prowadzone przez Zbi-
gniewa Wałacha i Jana Kacz-
marzyka w Gminnym Ośrodku 
Kultury w każdy poniedziałek 
i środę w godz. 14.00 – 18.00 
oraz w Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej w Istebnej Dzielec w 
każdy wtorek, czwartek i piątek 
w godz. 16.00 – 20.00.
AEROBIC, prowadzony przez 
Barbarę Szmek: wtorek,  Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, 
godz. 18.00;  czwartek, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Istebnej, 
godz. 18.00
PILATES (relaksacyjne ćwi-
czenia rozciągające), poniedzia-
łek,  Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Istebnej godz. 18.00
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZĘTA DOMOWE
* FIRMY – pełny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedziałek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, piątek, sobota

rody                12.00 - 19.00

 

 

 

 

 

 

 

- ODZIE  DAMSKA - M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (KORDONEK 100 gr) W CENIE  10 Z  
 
 
 

- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10L od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna 
             CENY FABRYCZNE 
 
 

- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA (dwa 
lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe                                                
 

OFERUJEMY US UGI  
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW(rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36 PIT 37)  
                                                                                                                                                                                                                                        

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOMANDOR 
USTRO  – WIS A 

Ustro , ul. Rynek 3a 
 
 
 

Szafy, garderoby, zabudowy wn trz  
 

z drzwiami przesuwnymi i nie tylko... 
 
 
 

Zamów bezp atny pomiar! 
 

 

email: agnieszkadekor@interia.pl     
 

Agnieszka Kohut 
 
 

Istebna 993 
 

512 317 929 

MEGADEKOR 
 

Us ugi Dekoratorskie 
 

Dekoracje weselne,  
lubne, komunijne,  

urodzinowe, party,  
bankiety oraz wszelkie  

imprezy okoliczno ciowe 
 

Kom. 728 340 518    Tel. 033 854 22 57

STUDNIE - CZYSZCZENIE
605  555  777

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

O.C. komunikacyjne, domy mieszkalne i letniskowe,
O.C. rolników i zabudowania rolnicze.
Koszty leczenia w kraju i za granicą

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

 Poniedz.  15.00-17.00
9.00-12.00  Wtorek  15.00-17.00
9.00-12.00  Czwartek  15.00-17.00
 Piątek  15.00-17.00
Ś r o d y  i  s o b o t y  n i e c z y n n e

Te l .  0 6 0 1  4 5  3 0  4 6   l u b   8 5 5  6 3  1 0

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

WCZASY NAD MORZEM 
Ju  od 770 do 900 z  brutto za 10 dni 

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

 

A - motocykl
B - samochód osobowy
C - samochód ciężarowy
E - naczepa do C
D - autobus
T - ciągnik
B + E - bus z przyczepą

oraz:
- kursy operatorów wózków
widłowych
- kursy przewozów materiałów
niebezpiecznych ADR
- kursy świadectw kwalifikacji
(przewozu osób lub rzeczy)

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka:
Poniedziałek - Piątek 10.00-18.00
Tel. 512 246 348, (032) 473 35 95

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery złote”)

Zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii:
A, A1, B, C, D, D1, E, T

Nasza Trójwieœ    15WRZESIEŃ 2008

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

WCZASY NAD MORZEM 
Ju� od 770 do 900 z� brutto za 10 dni 

Dla dzieci zni�ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O�rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK�ADY 
GMINNY O�RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZĘTA DOMOWE
* FIRMY – pełny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Małgorzata Michałek
Koniaków 733
033 855 71 81, 500 263 371

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedziałek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, piątek, sobota
Środy                12.00 - 19.00
Urząd Gminy –  wtorki    8.30 – 11.00ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

NAPRAWA SPRZĘTU AGD RTV

I ELEKTRONARZĘDZI

SPRZEDAŻ CZĘŚCI - J. DYMAREK

Koniaków (za strażnicą)

poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00

sobota 10.00 - 14.00

Tel. 0 501 216 408

 
Reklama 5 x 9 cm – na miejsce poprzedniej 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

STANIS AW 
KOWALIK 

 

 

 
 
 
 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 

 

 
 
 
Reklama 12 x 9 cm (osobny plik na p ytce) 
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

Czynne: 
PN – PT  8 – 16 
SOBOTA  8 - 12 

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

ZAPRASZAMY 

- ODZIE DAMSKA I M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (kordonek 100 g) w cenie 10 z  
   SKLEP DEKORAL 
- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10 l od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna  
                                                            CENY FABRYCZNE 
   CZ CI SAMOCHODOWE 
- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA 
  (dwa lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe 

  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

O.C. komunikacyjne, domy mieszkalne i letniskowe,
O.C. rolników i zabudowania rolnicze.
Koszty leczenia w kraju i za granic

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

 Poniedz.  15.00-17.00
9.00-12.00  Wtorek  15.00-17.00
9.00-12.00  Czwartek  15.00-17.00
 Piątek  15.00-17.00
Ś r o d y  i  s o b o t y  n i e c z y n n e

Te l .  0 6 0 1  4 5  3 0  4 6   l u b   8 5 5  6 3  1 0

A - motocykl
B - samochód osobowy
C - samochód ci arowy
E - naczepa do C
D - autobus
T - ci gnik
B + E - bus z przyczep

oraz:
- kursy operatorów wózków
widłowych
- kursy przewozów materiałów
niebezpiecznych ADR
- kursy świadectw kwali kacji
(przewozu osób lub rzeczy)

Rozpoczęcie kursu - ka dy czwartek godz. 17.00

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka:
Poniedzia ek - Pi tek 10.00-18.00
Tel. 512 246 348, (032) 473 35 95

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

O rodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”)

Zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii:
A, A1, B, C, D, D1, E, T

 
 

 
 

Telefony 
 

    694 459 899 
694 459 900 

 
 

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 
K.U.B. - Zdzis aw & Pawe  

 

Oferuje swoje us ugi: 
Kompleksowa budowa domów 

Przebudowy, remonty, instalacje, dachy 
 

 

43 – 470 Istebna 1246 
  

CYKLINIARSTWO 
---   Cyklinowanie   --- 

-- Uk adanie parkietów, mozaik -- 
---   Lakierowanie   --- 

---   Renowacja pod óg   --- 
 

Legierski Zbigniew – Istebna Olecki 973 
 

Tel.  504 468 256 
 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZĘTA DOMOWE
* FIRMY – pełny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedzia ek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, pi tek, sobota

rody                12.00 - 19.00
Urz d Gminy –  wtorki    8.30 – 11.00
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Pokaz
Mody

z okazji

Dnia
Kobiet

str. 12

str. 13

Z działalności Stowarzyszenia Beskidzkiego
Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą”

Urszula Gruszka z członkami Polskiego
Stowarzyszenia „Malwa” na Cyprze

Fo
to

: A
nd

rz
ej

 K
aw

cz
yk

Wystawa koronki
koniakowskiej na Cyprze
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Fenomenalna Justyna KowalczyK

Sebastian Gazurek (źródło: PZN)

Mariusz Michałek (źródło: Skipol) Michał Kobielusz
Patrycjusz Polok

Krzysztof Kukuczka
Główny Organizator Turnieju Tomasz Wrześniak wręcza 
Puchar kapitanowi zwycięskiej drużyny

Brenna zwycięzcą Ligi Mistrzów

Biegi  narciarskie str. 15

str. 14


