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Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

l Przypomina siê, ¿e z dniem 15 maja 2005 r. up³ywa termin p³atno�ci II raty
podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego oraz op³ata za posiadanie psa,
która wynosi na rok 25, � z³ a tak¿e za wywóz nieczysto�ci.
l W dniach 5, 6, 7, 15 i 19 kwietnia br. odby³ siê pobór mê¿czyzn rocznika

1986 oraz kobiet które w roku bie¿¹cym ukoñczy³y szko³y o profilu medycz-
nym. Do poboru zg³osi³o siê 112 mê¿czyzn i 2 kobiety � tj. wszyscy którzy
zostali wezwani.
l Od 16 maja 2005 r. biuro so³tysa wsi Jaworzynka zostanie przeniesione na I

piêtro budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzynce.
l Uprzejmie informujê Szanownych Czytelników, ¿e od 1 czerwca 2005 r.

�Nasza Trójwie�� bêdzie do nabycia za odp³atno�ci¹.
Na zebraniach wiejskich mieszkañcy zg³aszali, ¿e od czasu, gdy gazetka

ukazuje siê bezp³atnie jest trudno dostêpna mimo zwiêkszonego nak³adu.
W zwi¹zku z tym radni wyrazili zgodê na powrót do sprzeda¿y gazetki.

26 maja � Dzieñ Matki
Wszystkim naszym drogim Mamom, Mamusiom

i Matkom sk³adamy serdeczne ¿yczenia. Obchodzi-
my to �wiêto od 1914 roku w najpiêkniejszym mie-
si¹cu maju i w³a�nie w tym miesi¹cu wszystkie mat-
ki szczególnie ciesz¹ siê i raduj¹.

Niech ten dzieñ Waszego �wiêta bêdzie pogod-
ny, radosny, a Wasze dzieci niech otaczaj¹ Was mi-
³o�ci¹, ciep³em i szczê�ciem.

Wójt Gminy
i Rada Gminy

W dniu 22 kwietnia 2005 r. odby³a siê sesja Rady Gminy.
Obradom przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady Józef Micha³ek,
obecni byli równie¿ go�cie: Pan Alfred Brudny - Radny Wojewódz-
twa �l¹skiego oraz Pani Ma³gorzata Kiere� - Radna Rady Powiatu
Cieszyñskiego.

Na sesji Rada Gminy udzieli³a Wójtowi Gminy absolutorium
/sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za rok 2004 publikuje-
my jako wk³adka do gazety/

Na sesji podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
� w sprawie absolutorium,
� w sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o zabezpie-

czeniu �rodków na realizacjê zadania �Poprawa dostêpno�ci obsza-
ru pogranicza poprzez modernizacjê drogi lokalnej Olecki w Isteb-
nej� realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
III A Czechy- Polska,

�  w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do Wojewody �l¹skiego o
przekazanie na w³asno�æ Gminy Istebna nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa.

�  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym uczniom zamieszka³ym na terenie Gminy Istebna,

� w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie bêd¹cych
nauczycielami zatrudnionych w szko³ach ka¿dego typu i w przed-
szkolu,

� w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ze-
spo³u ds. O�wiaty w Istebnej,

� w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Istebnej,

� w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki
� w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego
� w sprawie zmian bud¿etu gminy Istebna na rok 2005.
Ponadto Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej oraz

Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury-Biblioteki Publicznej z³o¿y³y
sprawozdanie z dzia³alno�ci za 2004 rok.

RADA GMINY uchwali³a Nasi górale na VIII �wiatowych
Rekolekcjach Podhalañskich w Rzymie

Nie przewidzieli tego górale, ¿e gdy pojad¹ do Rzymu na VIII
�wiatowe Rekolekcje Podhalañskie, nie spotkaj¹ siê ju¿ z Ojcem
�wiêtym Janem Paw³em II. Wiadomo�æ o Jego �mierci w dniu 2 kwiet-
nia br. zasta³a ich w kraju, jednak nie zrezygnowali z udzia³u w Reko-
lekcjach i w dniach od 11 IV-16 IV uczestniczyli w nich w Rzymie.
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Módl siê i przebaczaj
do �ród³a powracaj
z Beskidów i Tater
przywieje nas wiater

Do Miasta wiecznego
Do Rzymu naszego
Do Ojca �wiêtego
Zawsze obecnego

Zawsze na nas liczysz
Choæ ró¿nie to bywa
Tego sobie ¿yczym
By wiara w nas ¿ywa

dok. ze str. 1
Wyjecha³a czê�æ cz³onków kapeli �Wa³asi�

(ju¿ po raz trzeci) - Zbigniew i Jan Wa³achowie
oraz sekretarka grupy p. Barbara Zowada, Sta-
nis³aw i Teresa Zowadowie z Koniakowa, An-
toni Micha³ek i Henryk Kukuczka z Istebnej.
Reprezentowali górali Beskidu �l¹skiego. Byli
tak¿e górale ¿ywieccy i podhalañscy oraz bar-
dzo liczna grupa Polonii ze Stanów Zjednoczo-
nych, Francji, Niemiec i wielu innych krajów.

W Rzymie opiekowa³ siê nimi O. Leon
Knabit (na zdjêciu)

Rekolekcje te cechowa³a �inno�æ�- odby³y
siê po pogrzebie papie¿a, przed konklawe.
Wszyscy wyczuwali atmosferê wielkiego wy-
czekiwania i bardzo powa¿nego nastroju. Nie
by³o muzykowania, �piewów, okrzyków. Czu-
li, ¿e Ojciec �wiêty jest w�ród nich, jest blisko.
Grupa naszych górali przebywa³a w najbli¿szym
otoczeniu wspó³pracowników polskich Ojca
�w., mieszkali bowiem w �Domu Polskim�, w którym przebywa³ ju¿ m. in. najzacniejszy go�æ arcybiskup ks. Stanis³aw Dziwisz.
Zorganizowa³ tam �Wieczór wspomnieñ o Janie Pawle II�, który to wieczór pozostanie na zawsze w pamiêci jego uczestników. Arcybi-
skup ks. Stanis³aw Dziwisz powiedzia³ zebranym, ¿e swoje losy powierza nowej sytuacji i pogodzi siê z ka¿d¹ decyzj¹, jaka zostanie
podjêta w stosunku do jego osoby.

W �rodê 13 kwietnia oficjalnie udostêpniono dla odwiedzaj¹cych grób Jana Paw³a II. Naszych górali spotka³o wielkie szczê�cie, bo
byli jednymi z pierwszych, którzy mogli z³o¿yæ ho³d zmar³emu papie¿owi. Uznano górali za grupê uprzywilejowan¹, zatrzymano wiêc
ruch na oko³o pó³ godziny, mogli wiêc nie tylko pomodliæ siê, ale tak¿e za�piewaæ i z³o¿yæ na grobie bia³o- czerwone kwiaty.

Tradycj¹ rekolekcji jest dok³adne poznawanie co roku jednego obiektu sakralnego w Rzymie. W tym roku uczestnicy rekolekcji
zwiedzali sanktuarium Montarello k. Castel Gandolfo.

W drodze powrotnej zatrzymali siê w Wiedniu, gdzie wczesnym rankiem zosta³a odprawiona msza �w. w ko�ciele na Kallenbergu i
stamt¹d uczestnicy rozjechali siê do swoich domów.

Grupa naszych górali i muzyków beskidzkich by³a nieliczna, ale za to bardzo aktywna i widoczna w�ród o wiele liczniej reprezento-
wanych górali podhalañskich.

Pañstwo Teresa i Stanis³aw Zowadowie �piewali na mszach �w. Psalmy, co siê bardzo wszystkim podoba³o.
Zbigniew Wa³ach, kierownik kapeli �Wa³asi� pozostawi³ na rekolekcjach swój trwa³y �lad. Przed trzema laty skomponowa³ utwór

muzyczny ³atwo wpadaj¹cy w ucho, który podchwycili wtedy uczestnicy rekolekcji i czêsto nucili. W tym roku s³owa polskie do melodii
napisa³ O. Leon Knabit i tak powsta³ hymn rekolekcji. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kapela �Wa³asi� czêsto wykonuje improwizacje, które

powstaj¹ w zale¿no�ci od miejsca, w którym wystêpuj¹. Nie zawsze jest to muzyka
ludowa, ale tak¿e sakralna lub inna w zale¿no�ci od zaistnia³ej sytuacji i potrzeby
chwili. Wrócili do kraju szczê�liwi, ¿e mogli prze¿yæ te dni w Rzymie, a wspomnie-
nia pozostan¹ na zawsze w ich sercach i pamiêci.

Na podstawie rozmowy z p. Zbigniewem Wa³achem spisa³a Krystyna Rucka

Nasi górale na VIII �wiatowych Rekolekcjach Podhalañskich w Rzymie

Razem jednoczy³a
Na tej naszej ziemi
któr¹ ca³ym sercem
szczerze mi³ujemy

Góralsko swoboda
Ku Bogu zwrócona
Ku dobru cz³owieka
sercem przepe³niona
umocnieni s³owy
Jana Paw³owymi
Odnowi¹ oblicze,
Oblicze tej ziemi.

Hymn rekolekcji podhalañskich

muz. Zbigniew Wa³ach, s³. Ojciec Leon Knabit
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Informacje
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych
Uprzejmie informujemy, ¿e w naszej gminie funkcjonuje Punkt

Konsultacyjno-Terapeutyczny, który s³u¿y pomoc¹ psychologicz-
n¹ i psychoterapeutyczn¹ osobom uzale¿nionym od alkoholu, wspó³-
uzale¿nionym i ich rodzinom.

Prowadzi poradnictwo i konsultuje tak¿e w zakresie innych uza-
le¿nieñ, zachowañ przemocowych oraz zaburzeñ osobowo�ciowych.

Punkt znajduje siê w Stra¿nicy OSP Istebna centrum /II
piêtro. Czynny w drug¹ i czwart¹ �rodê ka¿dego miesi¹ca w
godz. 10.00 - 17.00. Pomoc jest udzielana bezp³atnie, bez po-
trzeby posiadania skierowañ.

Ponadto od miesi¹ca kwietnia 2005 roku rozpoczê³o dzia³alno�æ
stowarzyszenie trze�wo�ciowe �Homo - Homini� (�cz³owiek - cz³o-
wiekowi�), które stanowi wzbogacenie oferty dla osób uzale¿nio-
nych i ich rodzin. Jest grup¹ wsparcia dla osób, które chc¹ trze�wieæ,
zdrowieæ a nastêpnie twórczo rozwi¹zywaæ swoje problemy osobi-
ste. Szczególn¹ troskê kierujemy wraz ze stowarzyszeniem do m³o-
dzie¿y i dzieci, które szukaj¹ w³a�ciwego celu i miejsca w ¿yciu.

Stowarzyszenie �Homo - Homini� zaprasza zainteresowanych
dzia³alno�ci¹ w tym zakresie w ka¿d¹ �rodê w godz. 17.00 - 20.00,
w sali nr l /II piêtro/ w Stra¿nicy OSP Istebna Centrum.

GKRPA w Istebnej

SPOTKANIE KOMBATANTÓW
Dnia 17 kwietnia 2005 roku odby³a siê w ko�ciele Dobrego

Pasterza w Istebnej msza �wiêta w intencji ofiar pomordowanych
w okresie II wojny �wiatowej, w 60 rocznicê jej zakoñczenia.

Po mszy �w. kombatanci oraz ich rodziny, w ho³dzie poleg³ym,
z³o¿yli kwiaty i znicze na zbiorowej mogile mieszkañców Isteb-
nej i Jaworzynki zamordowanych przez okupanta w dniu 13 kwiet-
nia 1945 roku w Jab³onkowie.

Fotografia: T. £upie¿owiec - Juroszek

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

Og³asza przetarg nieograniczony do 60 tys. EURO
na

Usuwanie szkód powodziowych na drodze Jasnowice - Szym-
cze we wsi Istebna

Termin realizacji do 20 czerwca 2005 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ

w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.
Uprawniony do kontaktu z oferentami:
Miros³aw Kawulok, Robert Fiedor
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102

w terminie do dnia 16 maja 2005 r. do godziny 10.00 Otwarcie
ofert nast¹pi w dniu 16 maja 2005 r. o godzinie 10.10. w Urzêdzie
Gminy pok.100

Kryteria wyboru ofert - Cena 100 %
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wy-

mogi okre�lone w ustawie prawo zamówieñ publicznych i specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy
Danuta Rabin

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

Og³asza przetarg nieograniczony do 60 tys. EURO
na

zmianê konstrukcji dachowej na tzw. �³¹czniku�  oraz wy-
konaniu zadaszenia nad wej�ciem g³ównym - budynku Urzêdu
Gminy Istebna.

Termin realizacji do 28 lipca 2005 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ

w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.
Uprawniony do kontaktu z oferentami:
Miros³aw Kawulok
Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 102

w terminie do dnia 10 maja 2005 r. do godziny 10.00 Otwarcie

ofert nast¹pi w dniu 10 maja 2005 r. o godzinie 10.15. w Urzêdzie
Gminy pok. 100

Kryteria wyboru ofert
- Cena 100 %
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wy-

mogi okre�lone w ustawie prawo zamówieñ publicznych i specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy, Danuta Rabin

PRZETARGI  l PRZETARGI l PRZETARGI l PRZETARGI l PRZETARGI

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000  tel. 033 - 8556500
uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia przetar-

gu nieograniczonego na: wybór inspektora nadzoru nad robo-
tami inwestorskimi i remontowymi realizowanymi przez Urz¹d
Gminy Istebna w latach 2005-2006 w bran¿ach:

- ogólnobudowlanej
- instalacyjno-sanitarnej
- instalacji - elektrycznej

Komisja przetargowa wybra³a ofertê Firmy w bran¿y ogólno-
budowlanej i instalacyjno - sanitarnej:

Biuro Us³ug Ogólnobudowlanych
in¿. Gerard Miczko
ul. �wierkowa 5
43-460 Wis³a

dla bran¿y instalacji - elektrycznej:
Przedsiêbiorstwo Us³ug
Elektroenergetycznych �WM�
in¿. Wies³aw Niemczyk
ul. ¯eromskiego 17
43-400 Cieszyn

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin
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GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Gminne Centrum Informacji podaje do wiadomo�ci, ¿e po-

siada materia³y promocyjne dotycz¹ce us³ug Europejskich S³u¿b
Zatrudnienia - EURES, �wiadczonych przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Katowicach.

Zawieraj¹ one podstawowe informacje dla wszystkich, którzy
s¹ zainteresowani wyjazdem za granicê w celu studiowania lub
podjêcia pracy. Informacje dotycz¹ 28 krajów europejskich i za-
wieraj¹ nastêpuj¹ce punkty:

Studia:
1. Jaka szko³a
2. Z egzaminem czy bez
3. Drogie / tanie studiowanie
4. Za³atw formalno�ci
5. Dodatkowe informacje - strony internetowe

Praca:
1. Od kiedy mo¿na pracowaæ
2. Formalno�ci
3. Koszty utrzymania
4. Poszukiwane zawody
5. Szukaj w sieci - strony internetowe
6. Praca sezonowa

W/w materia³y s¹ do wgl¹du w siedzibie Gminnego Centrum
Informacji - Istebna Centrum - budynek Gminnego O�rodka Kultu-
ry - sala nr 4 - pierwsze piêtro.          J.Kohut

4 MAJA
DZIEÑ STRA¯AKA

Drodzy Stra¿acy!
Z okazji Dnia Stra¿aka obcho-

dzonego w dzieñ Waszego patrona
�wiêtego Floriana sk³adam Wam i
Waszym najbli¿szym ¿yczenia zdro-
wia i wszelkiej pomy�lno�ci.

¯yczê Wam wiele satysfakcji i za-
dowolenia z wykonywanych spo³ecz-
nie obowi¹zków. Swoj¹ stra¿ack¹
s³u¿bê pe³nicie nie zwa¿aj¹c na w³a-

sne bezpieczeñstwo, ratuj¹c ¿ycie, zdrowie i mienie ludzkie.
Szczególnie chcê podziêkowaæ za Wasze zaanga¿owanie w dzia-

³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹ na terenie naszej gminy.
Dziêkujê równie¿ wszystkim zarz¹dom OSP i gospodarzom re-

miz za dba³o�æ o te obiekty, za wbogacanie i unowocze�nienia ich
wyposa¿enia i wielogodzinn¹ pracê spo³eczn¹ i popularyzacjê za-
gadnieñ ochrony p/po¿arowych w�ród dzieci i m³odzie¿y naszej
gminy, co uwidacznia siê osi¹ganiem dobrych wyników na Turnie-
jach Wiedzy Po¿arniczej i Zawodach Sportowo�Po¿arniczych ró¿-
nych szczebli.

Najserdeczniejsze ¿yczenia sk³adam weteranom stra¿akom i
m³odzie¿y stra¿ackiej.

Wójt Gminy Danuta Rabin

GMINNY DZIEÑ STRA¯AKA
l maja br. na obiekcie rekreacyjno- sportowym �Pod skocz-

ni¹� w Istebnej podczas imprezy �Pokaz s³u¿b mundurowych�
odby³y siê obchody gminne Dnia Stra¿aka.

Obecni byli: pose³ na Sejm, Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP
RP w Cieszynie dh Jan Sztwiernia, Wójt Gminy Istebna dh Danuta
Rabin, Komendant Gminny dh Jan Waszut, Prezes Gminny dh Jó-
zef Czepczor, przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Rewizyjnej dh Jó-
zef Chmiel oraz stra¿acy z jednostek OSP z terenu gminy Istebna.

Obchody rozpoczê³y siê ju¿ przy stra¿nicy w Istebnej Centrum,
gdzie uformowano szyk przemarszu w kolejno�ci- pluton honoro-
wy OSP Koniaków Centrum, poczty sztandarowe OSP Koniaków
Centrum, OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie, OSP Jawo-
rzynka Centrum, poczet flagowy oraz druhny i druhowie MDP i
pozostali druhowie z poszczególnych jednostek. Ca³¹ kompaniê
prowadzi³ dh Stanis³aw Legierski przy akompaniamencie orkiestry
dêtej OSP z Jaworzynki Centrum.

Po przybyciu pod skoczniê zosta³a wci¹gniêta flaga pañstwo-
wa na maszt i odegrano hymn pañstwowy.

Nastêpnie odznaczono wyró¿nione druhny i druhów.
Z³ote Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzymali:
- dh Marekwica Jan OSP Istebna Zaolzie
- dh Siwek Jan OSP Istebna Centrum
- dh Zawalski Stefan OSP Koniaków Centrum
Srebrne Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzymali:
- dh Bury Pawe³ OSP Istebna Centrum
- dh Golik Kazimierz OSP Koniaków Centrum
- dh Haratyk Renata OSP Koniaków Centrum
- dh Kajzar Alojzy OSP Jaworzynka Centrum
- dh Kohut Piotr OSP Istebna Zaolzie
- dh Kujawa Antoni OSP Istebna Zaolzie
- dh Legierski Antoni OSP Istebna Centrum
- dh Micha³ek Kazimierz OSP Istebna Zaolzie
- p. Urbaczka Micha³ Istebna Centrum
Br¹zowe Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzymali:
- dh Czepczor Franciszek OSP Istebna Centrum
- dh Jojko Marian OSP Jaworzynka Centrum
- dh Kêdzior Stefania OSP Istebna Centrum
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Odznaki Stra¿ak Wzorowy otrzymali:
- dh Fuchs Zbigniew OSP Istebna Zaolzie
- dh Juroszek Teresa OSP Koniaków Centrum
- dh Kawulok Andrzej OSP Koniaków Centrum
- dh Kotela Edward OSP Koniaków Centrum
- dh Kukuczka Ryszard OSP Jaworzynka Centrum
- dh £acek Miros³aw OSP Istebna Centrum
- dh Probosz Micha³ OSP Istebna Zaolzie
Po oficjalnych uroczysto�ciach odby³ siê pokaz s³u¿b mundu-

rowych, m.in. pokaz ratownictwa drogowego przygotowanego przez
druhów z OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie i JRG Ustroñ
Polana. Pokaz obejmowa³ pokaz gaszenia pal¹cego siê samocho-
du, ratunek i ewakuacjê poszkodowanych.

Pokaz by³ bardzo widowiskowy i udowodni³, ¿e stra¿acy gasz¹
nie tylko po¿ary zabudowañ, ale nios¹ pomoc tak¿e w czasie in-
nych zdarzeñ losowych, np. wypadków drogowych, powodzi, hu-
raganów itp.

Sekretarz Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Istebnej
dh Renata Haratyk

Kolejnym punktem imprezy by³y prezentacje Oddzia³ów
Stra¿y Granicznej.

�l¹ski Oddzia³ w Raciborzu zaprezentowa³ zgromadzonym licz-
nie widzom pokazy z psem, za� Karpacki Oddzia³ w Zwardoniu
wystawi³ stoisko ze sprzêtem u¿ywanym przez stra¿ graniczn¹ (m.in.
Land Rovery, Ouady).

Wystawione na placu amfiteatru stoisko Policji Wis³a by³o do-
datkow¹ okazj¹ do zapoznania siê z problematyk¹ narkomanii i al-
koholizmu, z któr¹ coraz czê�ciej stykaj¹ siê nie tylko doro�li, ale
równie¿ dzieci i m³odzie¿ z naszego terenu. Dwa pozosta³e stoiska
zagospodarowa³y Agencje Ochrony �Tifom� z Istebnej i �Centu-
rion� z Ustronia, prezentuj¹c najnowszy sprzêt stanowi¹cy ich wy-
posa¿enie (m.in. kamery obrotowe).

Program imprezy wzbogacony zosta³ o wystêpy grupy tanecz-
nej z SP l Istebna pod kierunkiem Ma³gorzaty Galej i Jaros³awa
Hulawego. Tañce dzieci z Istebnej tak siê spodoba³y najm³odszej
publiczno�ci, ¿e chwilê pó�niej - podczas festynu - stara³a siê ona
powtarzaæ podpatrzone wcze�niej figury i uk³ady choreograficzne.

Pó³godzinny program muzyczny zaprezentowa³a równie¿ Or-
kiestra Dêta jednostki OSP Jaworzynka C. prowadzona przez Jana
Ja³owiczora z Jaworzynki.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy Kung-Fu i
Ju-Jitsu Klubu Rekreacyjno - Sportowego �Goshin-Do�. l Precy-
zyjne ruchy i zrêczno�ciowe uk³ady dawa³y niesamowite efekty w
postaci chocia¿by rozkruszonej m³otem betonowej p³yty, umiesz-
czonej na klatce piersiowej le¿¹cego na stole cz³onka klubu, który
z tej mro¿¹cej w ¿y³ach krew sytuacji wyszed³ bez szwanku.

Na scenie amfiteatru pojawi³ siê równie¿ kabaret �Stuñczyk i
Bu³gar�, który tworz¹ Kamil Kohut, Dawid Kohut, Marcin Rêgo-
rowicz i Dawid Zawada.

Eliminacje Powiatowego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej w Koniakowie

Zaszczyt to wielki dla OSP Koniaków Centrum, ¿e w³a�nie tê
jednostkê wybrano na miejsce Eliminacji Powiatowych Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej. 16 kwietnia br. przybyli do remizy OSP cz³on-
kowie w³adz: dh Jan Sztwiertnia - prezes ZP ZOSP RP (Zarz¹d
Powiatowy Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospo-
litej Polskiej), pose³ na Sejm RP, dh Chrapek- z-ca prezesa dh ma-
jor Ryszard Wichert- sekretarz ZP ZOSP RP kapitan Damian Le-
gierski- z-ca Komendanta PSP w Cieszynie, cz³onkowie Zarz¹du
Gminnego OSP w Istebnej oraz 63 uczestników eliminacji wraz z
opiekunami.

Zebranych przywita³ w imieniu gospodarzy remizy OSP naczel-
nik dh Stanis³aw Legierski.

Eliminacje prowadzi³ dh Ryszard Wichert.

W grupie szkó³ ponadgimnazjalnych uczestniczy³o 7 uczniów,
którzy reprezentowali gminy. Zwyciê¿y³:

1) Rafa³ Kokotek z gminy Ha¿lach (LOTE Cieszyn)
2) Ma³gorzta Gaw³owska z gminy Skoczów (LO Skoczów)
3) Krzysztof Micek z Cieszyna (ZSP nr l Cieszyn)
Grupa gimnazjalna pisa³a test, 5 najlepszych przesz³o do egza-

minu ustnego. Spo�ród 22 uczestników byli to: Marcin Sidzina z
Brennej, Anna Bukowczan z Ochab, Sebastian Dobromilski z Cie-
szyna, Marcin Legierski z Koniakowa, Andrzej Pietrzyk z Pruchnej.

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowa³ siê Marcin Sidzi-
na z Brennej. Jako ostatni do eliminacji przyst¹pili uczniowie szkó³
podstawowych.

Startowa³o 34 uczestników.
Zwyciê¿y³:
l) Dawid Legierski z SP l Koniaków
2) Dariusz Ma³ysz z SP 5 Ustroñ
3) Adam Kiedroñ z SP 7 Cieszyn- Krasna

�Wizyta w restauracji�, �Zapasy Sumo� czy �Rozmowa z Ju-
li¹� w wykonaniu tego kabaretu rozbawi³y publiczno�æ do ³ez....

Nie brak³o tak¿e konkurencji dla publiczno�ci, która mia³a oka-
zjê popróbowaæ swoich si³ w rzucie pi³k¹ lekarsk¹, biegu na trzy-
osobowych, drewnianych nartach oraz biegu w worach.

Na murawie boiska odby³ siê równie¿ mecz pi³ki no¿nej KP;
Trójwie� i Beskid Brenna z wynikiem, niestety, niezbyt  zadowala-
j¹cym dla wiernych kibiców KP Trójwie�.

Dla najbardziej wytrwa³ych uczestników �majówki�, których
nie odstraszy³ ponad godzinny deszcz impreza zakoñczy³a siê do-
br¹ zabaw¹ z zespo³em �Kaczmarzyk� z Koniakowa.

GOK ISTEBNA
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4) Rafa³ Zabawczyk z SP 7 Cieszyn- Krasna
5) Dariusz Felisiak z SP w Puñcowie
Zdobywcy czo³owych miejsc otrzymali dyplomy i cenne na-

grody m. in. encyklopedie ufundowane przez ZP ZOPS RP i jed-
nostkê OSP Koniaków Centrum.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na pami¹tkê serwetkê koniakow-
sk¹. Pose³ na Sejm RP Jan Sztwiertnia pogratulowa³ zwyciêzcom,
komisji egzaminacyjnej i gospodarzom za przeprowadzenie tych
eliminacji.

Z obserwacji Turnieju wynika, ¿e uczestnicy mieli bardzo wielk¹
wiedzê podrêcznikow¹, czasem jednak za³amywali siê na prostych
pytaniach.

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 24 lutego 2005 roku na terenie szko³y ponadgimna-

zjalnej na Zaolziu nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu ko-
mórkowego marki SAGEM.

2. W dniu  26.02.2005 roku na Kubalonce zatrzymano wo�nicê,
który  powozi³ zaprzêgiem konnym znajduj¹c siê przy tym w stanie
nietrze�wo�ci.

3. W dniu 08.03.2005 roku w Istebnej Centrum zatrzymano miesz-
kañca Jaworzynki, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW
Golf znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

4. W nocy z 12/13 marca 2005 roku w Jaworzynce Krzy¿owej
nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w samochodzie mar-
ki Opel Astra dosta³ siê do wnêtrza samochodu,  sk¹d  dokona³  zabo-
ru  w  celu  przyw³aszczenia akumulatora i akcesoriów samochodo-
wych na szkodê jednej z krakowskich firm.

 5. W dniu  12.03.2005 roku na Kubalonce  skradziono  telefon
komórkowy marki Siemens MT 50 na szkodê mieszkañca miejsco-
wo�ci Libidza w powiecie k³obuckim.

6. W dniu 18.03.2005 roku do Policji zg³osi³ siê mieszkaniec Ja-
worzna, który zawiadomi³ o dokonanej na jego szkodê kradzie¿y  z
w³amaniem do domu letniskowego po³o¿onego w Istebnej. Sprawca
z wnêtrza budynku zabra³ sprzêt komputerowy, sprzêt narciarski i
narzêdzia. Podjête niezw³ocznie po uzyskaniu zawiadomienia  czyn-
no�ci wykrywcze pozwoli³y na ustalenie osoby sprawcy, którym oka-
za³ siê nieletni mieszkaniec Jaworzynki. Odzyskano ca³o�æ utracone-
go mienia, które oddano prawowitemu w³a�cicielowi

7. W dniu 27.03.2005 roku na Zapasiekach mia³ miejsce tragicz-
ny w skutkach wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Volkswagen Golf mieszkaniec Jaworzynki, potraci³ pieszego,

który zosta³ przewieziony do szpitala w Jastrzêbiu,  gdzie w nastêp-
stwie odniesionych obra¿eñ cia³a zmar³ po kilku dniach.

8. W nocy z 01/02 kwietnia 2005 roku w Istebnej Centrum doko-
nano kradzie¿y z w³amaniem do kiosku ma³ej  gastronomii. Ze �rod-
ka kiosku sprawca zabra³ art. spo¿ywcze na szkodê mieszkañca Isteb-
nej. Podjête niezw³ocznie dzia³ania wykrywcze pozwoli³y na ustale-
nie to¿samo�ci sprawcy czynu, którym okaza³ siê mieszkaniec Isteb-
nej. W wyniku prowadzonego dochodzenia  przedstawiono  mu kil-
kana�cie zarzutów o dokonaniu b¹d� usi³owaniu dokonania kradzie-
¿y z w³amaniem do sklepów i domków letniskowych na terenie gmi-
ny Istebna. W stosunku do osoby sprawcy Prokurator Rejonowy w
Cieszynie zastosowa³ �rodek zapobiegawczy w postaci dozoru poli-
cyjnego.

9. W dniu 04 kwietnia 2005 roku na Tartaku zatrzymano miesz-
kañca Istebnej, który prowadzi³ samochód osobowy marki Skoda
Octavia znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

10. W dniu 14 kwietnia 2005 roku w Istebnej Centrum zatrzyma-
no mieszkañca Istebnej, który prowadzi³ samochód osobowy marki
Fiat 126p znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

11. W okresie pomiêdzy 01.04 a 19.04.2005 roku w Istebnej
Zaolziu z terenu jednego z wyci¹gów narciarskich nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y 12 sztuk metalowych obci¹¿ników.

12. W dniu  23.04.2005 roku na Beskidzie  w Istebnej  ujawnione
zosta³y dwie kradzie¿e  z w³amaniem do domków letniskowych sta-
nowi¹cych w³asno�æ mieszkañców ¯or i Jastrzêbia Zdroju. Z budyn-
ku skradziono bi¿uteriê i przeno�ny telewizor.

13. W dniu 25 kwietnia 2005 roku W  Istebnej Centrum zatrzy-
mano mieszkañca Istebnej,  który  prowadzi³  samochód  osobowy
marki  Volkswagen  Transporter znajduj¹c siê przy tym w stanie nie-
trze�wo�ci.

Opracowa³: asp. Leszek Bujok

Cieszy fakt, ¿e wszyscy uczestnicy prawid³owo odpowiadali
na pytania z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jest wiêc na-
dzieja, ¿e gdy zajdzie potrzeba, wykorzystaj¹ swoje umiejêtno�ci i
bêd¹ umieli udzieliæ pierwszej pomocy osobom potrzebuj¹cym.

Chcia³abym podzieliæ siê jeszcze jedn¹ ciekawostk¹ �wiadcz¹-
c¹ o zainteresowaniach rodzinnych dzia³alno�ci¹ OSP. Otó¿ w tych
Powiatowych eliminacjach startowa³o 6 wnuków druha W³adys³a-
wa Legierskiego. Jeden z nich, Dawid Legierski awansowa³ w naj-
m³odszej grupie do eliminacji wojewódzkich.

GRATULUJEMY!!!          Krystyna Rucka
Z ostatniej chwili! 30.IV.br. na Woj. Turnieju Wiedzy Po¿arniczej,

który odby³ siê w Paw³owicach, Dawid Legierski zdoby³ 5 miejsce.
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DELEGACJA POLICJI KRÓLESTWA
HOLANDII W NASZEJ GMINIE

Pragnê poinformowaæ P. T. Czytelników �Naszej Trójwsi�, i¿ w
dniu 5 marca bie¿¹cego roku na terenie gminy Istebna go�ci³a delega-
cja Policji Królestwa Holandii w osobach komendanta okrêgu Limbur-
gia w po³udniowej Holandii ze stolic¹ w Maastricht / odpowiednik
polskiego komendanta wojewódzkiego policji/ i oficera ³¹cznikowego
holenderskiej Policji na Europê �rodkowo�Wschodni¹ wraz z Komen-
dantem Powiatowym Policji w Cieszynie m³. insp. Miros³awem Wij¹.

Zaproszeni go�cie zwiedzili chatê Kawuloka w Istebnej, gdzie
niezrównany gawêdziarz p. Jan Macoszek wprowadzi³ ich w �wiat
dawnego ¿ycia górali beskidzkich. Odwiedzili tak¿e muzeum ko-
ronki koniakowskiej w Koniakowie p. Gwarkowej, gdzie gospodyni
zapozna³a go�ci z czarownym �wiatem �heklowanego� rêkodzie³a.
Na zakoñczenie zwiedzaj¹cy zostali zaproszeni w go�cinne progi
gospodarstwa agroturystycznego na Po³omiu prowadzonego przez
pp. Bieleszów i Procnerów, gdzie mieli niepowtarzaln¹ okazjê skosz-
towania specja³ów domowej produkcji.

Holenderzy zachwycili siê piêknem beskidzkiej ziemi, a zw³asz-
cza �niegiem, którego, jak podali, nie widzieli w takiej ilo�ci od
urodzenia. Zapewnili, ¿e piêkno krajobrazu, go�cinno�æ i przyja�ñ
górali na d³ugo zapadn¹ w ich pamiêci. W swoich rodzinnych stro-
nach szeroko rozreklamuj¹ walory przyrodnicze Istebnej, tak by w
nasze strony mogli przyjechaæ nastêpni mieszkañcy nizinnych Ni-
derlandów.

Chcia³bym z tego miejsca podziêkowaæ p. Wójt Gminy Istebna
Danucie Rabin za udostêpnienie mikrobusa na potrzeby zwiedzania
Istebnej, jak równie¿ pracownikom Gminnego O�rodka Kultury w
Istebnej za udostêpnienie folderów dot. oferty turystycznej gminy
Istebna i okolicznych miejscowo�ci.  Opracowa³: asp. Leszek Bujok

z ¯ycia szkó³

Z  ¿ y c i a  Z S P  w  I s t e b n e j
OFIARA PASYJNA 2005

Podzielisz twój chleb z g³odnym i biednym i bezdomnym
przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go,
a od swego wspó³brata siê nie odwrócisz.

Ksiêga Izajasza 58,7
Ju¿ od kilku lat Diakonia - organizacja charytatywna Ko�cio³a

Ewangelicko-Augsburskiego w RP w okresie pasyjnym, czyli w
czasie wielkiego postu; przeprowadza w swoich parafiach i nie tyl-
ko ogólnopolsk¹ zbiórkê pieniêdzy pt.: �Ofiara pasyjna�.

Tegorocznym celem tej¿e akcji by³o wsparcie wy¿ywienia dzieci
i m³odzie¿y bez wzglêdu na to¿samo�æ wyznaniow¹, którzy ¿yj¹
na granicy nêdzy i ubóstwa w naszym kraju.

W tym roku po raz pierwszy do tej¿e zbiórki w³¹czy³ siê tak¿e
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej. ZSP w Istebnej
³¹cznie zebra³: 90 z³. 57 gr.

Zebrane pieni¹dze zosta³y przekazane proboszczowi Parafii
E-A w Istebnej - ks. Markowi Londzinowi - koordynatorowi Dia-
konii Cieszyñskiej Ko�cio³a E-A w RP.

Bardzo serdecznie dziêkujê za zaanga¿owanie siê w tê akcjê
oraz przekazanie pieniêdzy na ten¿e jak¿e szlachetny cel. S³owa
podziêki sk³adam ca³emu gronu pedagogicznemu ZSP w Istebnej
na czele z Pani¹ dyrektor mgr Beat¹ Go�ciniak, pracownikom ad-
ministracji oraz ca³ej braci uczniowskiej. Jerzy Kêdzior

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
�JONASZ� 2004/2005

W Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie odby³y siê elimi-
nacje rejonowe Miêdzynarodowego Ekumenicznego Konkursu
Biblijnego. W tym roku ( 6 kwietnia ) uczestnicy wykazali siê
znajomo�ci¹ Ewangelii wed³ug �wiêtego £ukasza.

Ekumeniczne spotkanie rozpoczê³o siê od przywitania wszyst-
kich go�ci przez Pani¹ Dyrektor Danutê Legiersk¹. Towarzyszy³a nam
równie¿ wspólna modlitwa �Ojcze nasz�.

W sk³ad 7-osobowej komisji wchodzili przedstawiciele wyznania
rzymsko-katolickiego: Domañska Dorota, Wis³a Jawornik; Ks. Kornec-
ki Maciej, Jaworzynka; Kukuczka Agnieszka,  Istebna Zaolzie; Zowada
Barbara, Koniaków, a tak¿e przedstawiciele wyznania ewangelicko-au-
gsburskiego: pastorzy Byrt Tadeusz, Wis³a G³êbce i Londzin Marek, Isteb-
na Centrum oraz Pani Mosler Anna, Wis³a Malinka.

W konkursie bra³o udzia³ 23 dzieci. W m³odszej grupie wiekowej

Serdeczne podziêkowania za okazane wspó³czucie,
z³o¿one wieñce i kwiaty oraz pomoc w czasie choroby

�p. Paw³a Gleta

rodzinie, przyjacio³om, znajomym, mieszkañcom Osiedla i
pracownikom Wojeódzkiego O�rodka Pediatrii na Kubalonce,

s¹siadom, szczególnie Pañstwu Danucie i Stanis³awowi
Ligockim, Pañstwu Jurkiewiczom, lekarzowi Franciszkowi

£ackowi i sanitariuszom Pogotowia Ratunkowego w Istebnej,
ks. Stanis³awowi Golaszowi za prowadzenie pogrzebu,

ks. Jerzemu Kierze za wyrazy wspó³czucia i pamiêæ
oraz wszystkim delegacjom

sk³ada pogr¹¿ona w smutku Rodzina
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(klasy III-IV) do fina³u z 15-osobowej dru¿yny weszli: 1. Juroszek Anna SP1 Koniaków RK*; 2. Pilch Magda SP3 Wis³a Malinka EA*; 3.
Juroszek Agnieszka SP1 Jaworzynka RK; 4. Broda Kamila SP4 Wis³a G³êbce EA; 5. Rabiêcny Adam SP5 Wis³a Jawornik EA; 6. Skurzok
Paulina SP1 Koniaków RK; 7. Buzek Anna SP1 Istebna EA; 8. Kulik Aleksandra SP1 Koniaków RK; 9. Chmiel Jakub SP1 Wis³a Centrum
EA; 10. Krasowska Brygida SP1 Koniaków RK.

Niecodziennym zdarzeniem by³o zakwalifikowanie siê do fina³u ca³ej 8-osobowej grupy dzieci starszych (klasy V-VI) w nastêpuj¹cym
sk³adzie: 1. Pietrasik Adam SP1 Koniaków RK; 2. Londzin Piotr SP1 Istebna EA; 3. Szeremet Magdalena SP5 Wis³a Jawornik RK; 4.
Troszok Piotr SP5 Wis³a Jawornik EA; 5. Karch Wies³awa SP1 Koniaków RK; 6. Cie�lar Tymoteusz SP3 Wis³a Malinka EA; 7. Kulik Pawe³
SP1 Koniaków RK; 8. �pila Pawe³ SP2 Istebna.

Dziêkujê wszystkim za wspania³¹ atmosferê panuj¹c¹ podczas przebiegu ca³ego konkursu. Dzieciom gratulujê posiadania ogromnej
wiedzy biblijnej i ¿yczê dalszych sukcesów tym razem ju¿  podczas fina³u w Bielsku-Bie³ej.    Katecheta Barbara Zowada

�Po zwyciêstwo do Czêstochowy�
20 kwietnia b.r. czêstochowianie mieli okazjê przekonaæ siê jak piêknie potrafi¹ �piewaæ beskidzcy górale! A wszystko to za spraw¹

naszego chóru o wdziêcznej nazwie �Cantabile� (z ³ac. - �piewnie), który dzia³a ju¿ od 2002 roku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w
Koniakowie pod opiek¹ pana Zenona Knopka. Chór ten wzi¹³ udzia³ w Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Wokalnych w Czêstocho-
wie i zaj¹³ II miejsce wyprzedzaj¹c 9 innych zespo³ów (I miejsce zaj¹³ chór z ¯or, który reprezentowali uczniowie szkó³ ponadgimna-
zjalnych, a którego mieszkañcy Trójwsi mieli okazjê poznaæ w sierpniu ubieg³ego roku podczas koncertu w Ko�ciele �w. Bart³omieja w
Koniakowie). Nasi ma³oletni chórzy�ci (uczniowie klas IV-VI) okazali siê wspania³ymi �piewakami, a dziêki p. Zenonowi Knopkowi
mogli pochwaliæ siê, ju¿ nie pierwszy raz, swoim talentem szerszej publiczno�ci. Z r¹k Prezydenta Miasta Czêstochowy otrzymali
dyplom i puchar zwyciêzcy, który dumnie przywie�li do Koniakowa.

Zespó³ kieruje serdeczne podziêkowania do dyrekcji firmy �Lys Fusion�, w szczególno�ci do pana Zbigniewa Kukuczki, za zaspon-
sorowanie strojów dla chórzystów.

Zespo³owi ¿yczymy jak najwiêcej sukcesów i cieszymy siê, ¿e w tak wspania³y sposób buduje wizerunek swojej szko³y i naszej gminy.
mgr Joanna Ligêza

Od kilku lat uczniowie naszej szko³y bior¹ udzia³
w ró¿nych akcjach ekologicznych. Miêdzy innymi
w³aczaj¹ siê w coroczne sprz¹tanie �wiata, przygo-
towuj¹ akademie.

W tym roku obchody DNIA ZIEMI 22.04.- roz-
poczêli�my akademi¹ pt. �¯yj z przyrod¹ w zgo-
dzie�. Krótki program artystyczny przygotowali
uczniowie szkolnego ko³a przyrodniczo-ekologicz-
nego.
- dzieci klas I-III przygotowa³y plakaty o tematyce

ekologicznej
- uczniowie klas I-VI przygotowali z artyku³ów eko-

logicznych �moda ekologiczna�
- klasy IV-VI przygotowa³y has³a ekologiczne i

wyja�ni³y ich sens i znaczenie.
By³y ciekawe przentacje, a wszystkim dopisywa-

³y humory.
Nagrody i upominki rzeczowe ufundowane zo-

sta³y przez SU �Przysz³o�æ� dzia³aj¹c¹ w naszej
szkole (sklepik).

Opiekun szkolnego ko³a przyrodniczo-
ekologicznego, mgr Renata Haratyk

Dzieñ Ziemi w SP 1 Koniaków
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Micha³ Probosz, ur. 08.07.1923 zm. 26.03.2005
26. marca po¿egna³ góry, lasy i doliny
Micha³ Probosz z £¹czyny.
Przyszed³ na �wiat jako pierwszy syn
Marii i Jerzego Probosza Zo Doliny.
Od dziecka musia³ siê uczyæ wszystkiego.
By³ bardzo kochany i ³obuzowaty
Nieraz tez dosta³ burê od Taty.
Kierownik Handel te¿ mia³ z nim k³opoty
Bo nie bardzo siê ima³ uczniowskiej roboty,
A wiêcej go interesowa³y zabawy i psoty.
By³ bardzo lubiany przez kolegów i mi³y,
Zawsze Go dzieci oblega³y i lubi³y.
Trzeba go by³o kochaæ.
Pó�niej go ¿ycie nie rozpieszcza³o
Od dziecka mia³ roboty niema³o.
Z koniem ciê¿ko pracowaæ i Ojca zastêpowaæ,
Który z nadmiaru zainteresowañ i roboty
Ma³o mia³ czasu na domowe k³opoty.
Wiêc Micha³ g³ównie z Mam¹ siê tym zajmowali
I resztê rodzeñstwa (8 dzieci) wychowali.
A gdy II wojna �wiatowa siê rozpêta³a
Z Ojca by³a pierwsza w Istebnej ofiara.
18.12.1939 r. zosta³ przez Niemców aresztowany
I ju¿ nie wróci³ do dzieci i ¿ony.
Micha³ sta³ siê g³ow¹ ca³ej rodziny.
Gdy komisarz Szwarz wezwa³ Mamê i da³ jej znaæ,
¿e Ojca wypuszcz¹ z wiêzienia, tylko trzeba trójkê braæ,
Matka z p³aczem do dzieci wróci³a i to im oznajmi³a.
Wtedy Micha³ i Jano jako najstarszy z dzieci
powiedzieli, ¿e biegiem z Matk¹ do gminy poleci
po Tatê kochanego, choæby co ich czeka³o.
Bo do wojska ich zabior¹, lecz trzeba pogodziæ siê z t¹ dol¹,
Byleby Tata zdrowi do domu wrócili
I znów z Matk¹ i Dzieæmi razem byli.
Bêd¹ wtedy mogli znowu ludziom s³u¿yæ
I po cierpieniach w Dachau do domu wróciæ.
A Bóg dobry napewno sprawi,
¯e my z wojny wrócimy ¿ywi i cali.
Tak te¿ siê sta³o. Ch³opcy z wojny wrócili
Lecz Niemcy Tatê zamordowali i s³owa nie dotrzymali.
Gdy siê to dzia³o, Tata ju¿ nie ¿yli (28,02.1942),
A nam powiadomienie dali (29.05.1942),
Jak ju¿ ch³opców do wojska zabrali.
By³a to tragedia, któr¹ prze¿yæ musia³a ca³a rodzina,
A szczególnie w �wiecie Micha³ i Jano,
Co trzy lata z tym bólem w wojsku wroga s³u¿yli -
- tego wroga, co im Ojca zabili.
By³ to ból, którego zapomnieæ siê nie da.
Nosiæ go w sobie przez ¿ycie i zabraæ do grobu trzeba.
Po wojnie dom na £¹czynie wyszykowa³
Z nim i lud�mi na sta³e swe losy zwi¹za³.
O¿eni³ siê z piêkn¹ pann¹ Stefani¹ Nies³anik
I ¿y³ z ni¹ przez 47 lat jako dobry obywatel i katolik.
Czego siê ima³, wszystko zrobiæ umia³.
By³; cie�l¹, stolarzem, murarzem, zdunem, elektrykiem,
Rolnikiem, rze�nikiem i samochodziarzem.
Dobrym Ojcem, Dziadkiem i Pradziadkiem.
(Mia³ 3 dzieci, 11 wnuków i 12 prawnuków)
W schronisku Zaolzianka 30 lat by³ jego gospodarzem.
Za³o¿y³ w nim izbê regionaln¹, która o ¿yciu
Górali opowiada i tradycje przekazuje od pradziada.
By³ te¿ spo³ecznikiem (radny gminy)

Wspomnienie o Michale Proboszu
I ludziom po�wiêca³ wolne godziny.
By³ honorowym dawc¹ krwi (posiada³ z³ot¹
odznakê Honorowego Dawcy Krwi).
Srebrny i z³oty krzy¿ zas³ugi i z³ot¹ odznakê PTSM.
Jego dom by³ zawsze go�cinny, pe³ny humoru.
Mia³ go w sobie, dawa³ go ludziom gdzie by³
I z kim obcowa³, bo takim by³ Micha³.
Sportu czynnie nie uprawia³,
Ale ¿arliwie mu kibicowa³-
Nie opu�ci³ ¿adnej sportowej imprezy.
By³ to cz³owiek, co nie zna³ s³owa �nie�.
Ludzie siê do niego zg³aszali w ka¿dej potrzebie,
Gdy co� potrzebowali, do Micha³a siê udawali.
Miewa³ ró¿ne przygody. Wozi³ nawet na WFM-ce
Kobiety do porodówki w Istebnej.
Raz nie dojechali i u Bulki poród odbierali.
Twardzi s¹ górale, trudno�ci ¿ycia nie boj¹ siê wcale.
Ze wszystkim se góral rady daæ musi,
Bo tego ich tu twarde ¿ycie uczy.
Ludzie zasmuceni w ostatniej drodze ¿ycia Ci towarzyszyli
I na wieczny odpoczynek Ciê odprowadzili.
Wspomnienie o Tobie w sercach pozostanie.
Groniom i nam bêdzie Ciê brakowaæ - kto nas bêdzie rozweselaæ?
Pozwól, Michale, ¿e ja na koñcu Ci podziêkujê,
Bo szczególn¹ wdziêczno�æ do Ciebie czujê.
¯e mog³em siê uczyæ - Tobie i Mamie dziêkujê.
Gdy zabrano Was do wojska, ja obowi¹zki przej¹³em
I do koñca wojny je pe³ni³em.
Po powrocie Ty je przej¹³e� i mnie zast¹pi³e�.
Ja do Gimnazjum w Wi�le mog³em i�æ siê uczyæ,
Bo na Wasz¹ pomoc mog³em zawsze liczyæ.
Istebna, 20.04.2005 brat Staszek

Po¿egnanie Stryka Micha³a
Mi³osny �lad
Nigdy
Nigdzie
Nie pozostanie
- w sercu tylko -

Walusia, lat 7
córka Marka Probosza

Mieszkaj¹cy w USA Marek
Probosz o stryku Michale
Gospoda.
Stary góral Stryk Micha³ z £¹czy-

ny umiera³ se pomalutku tej zimy.
Jego liczna rodzina czuwa³a przy jego
po�cieli w dzieñ i w nocy, ale tej ostat-
niej godziny los chcia³, ¿e warta przy-
pad³a na 20 - letniego wnuczka Ja-
nusza. Stryk widz¹c Jak¹ zatroskan¹
ma minê wnuczek, przemówi³ do nie-
go z u�miechem �Opowiem Ci ka-
wa³� - Janusz kiwn¹³ potakuj¹co g³o-

w¹, a stryk zacz¹³: �Ch³op szed³ do gospody...� - zabrak³o mu tchu i
przerwa³. Odchrz¹kn¹³ i po chwili znów zacz¹³: �Jeszcze raz Ci opo-
wiem ten kawa³�. Wzi¹³ g³êboki oddech �Ch³op szed³ do gospody...�
znów urwa³, bo mu oddechu nie starczy³o. Wnuczkowi stanê³y �wiecz-
ki w oczach. Stryk u�miechn¹³ siê jak najczulej potrafi³ �jeszcze raz
Ci opowiem ten kawa³, bo dla górala ni ma cofki. Ch³op szed³ do
gospody...� i umar³ stryk Micha³ jakby sobie zasn¹³. Albo jakoby se
poszed³ do niebieskiej gospody na piwo do Pónbóczka, by tam siê z
nim dobrze po�miaæ z tego naszego ¿ywota.
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O Ojcu �wiêtym
Kocha³ gór okolice
Jego domem by³y Wadowice.
Wszystkich ludzi b³ogos³awi³
Sw¹ g³êbok¹ wiar¹ siê ws³awi³.
Pozostawi³ po sobie trwa³y �lad
Choæ mia³ ju¿ tyle lat.
I prze¿y³ w ¿yciu te¿ ciê¿kiej chwile
Kremówki zawsze wspomina³ mile.
Jego mi³o�æ nie zna³a granic
Potrafi³ kochaæ za nic.
Wiadomo�æ to niemi³a
Drugiego kwietnia odszed³ Karol Wojty³a.

Kasia Bocek, lat 13

Jan Pawe³ II
Nasz kochany Papie¿ odszed³ z chwa³¹ i mi³o�ci¹.
By³ zawsze mile widziany w ka¿dym kraju.
W�ród ubogich, najubo¿szych i tych bogatych.
I czasami lubia³ sobie z nami po¿artowaæ.

Grze� Bocek, lat 8, kl. IIa

K ¹ c i k    p o e z j i
d z i e c i ê c e j

Wiersze o tematyce ekologicznej zaprezentowane
przez uczniów z okazji Dnia Ziemi

I miejsce

��MIECI - TRAWKA�
Ro�nie, ro�nie trawka
A na trawce �mieci
I co nam z tej trawy
Kiedy na niej �mieci.
�mieci - dzieci - �mieci
Rzucaj¹ papierki na nasze pagórki
Kiedy jeden �mietek wyl¹duje w trawie
Ca³a masa innych bêdzie wielka na niej.
Papier na papierze
Ludzie s¹ przy sterze
Rzucaj¹ papiórki na nasze pagórki
Dzieci siê wpieni³y
Starszym przywali³y
Ci siê nawrócili
Ziemiê wyczy�cili.

Ewelina Kukuczka, kl. VI SP 1 Koniaków

II miejsce

��MIEÆ�
Ilekroæ miniony,
Ilekroæ niezauwa¿ony,
Ilekroæ obok kosza rzucony,
Przdchodzimy obok niego
Lecz chc¹ nie zauwa¿amy.
Nie podnosimy,
Miniony, niezauwa¿ony.
Spowoduje nam, Ziemi zniszczeñ wiele
Ten wyrzucony, ominiêty
�mieæ.

Hubert Królikowski, kl. VI SP1 Koniaków

URZ¥D GMINY W ISTEBNEJ

e-mail: urzad@ug.istebna.pl

e-mail: urzad.gminy@ug.istebna.pl

WÓJT GMINY ISTEBNA

e-mail: wojt@ug.istebna.pl

REFERAT SPO£ECZNO-ADMINISTRACYJNY

e-mail: sekretariat@ug.istebna.pl

e-mail: promocja@ug.istebna.pl

e-mail: informatyk@ug.istebna.pl

REFERAT FINANSOWY

e-mail: finanse@ug.istebna.pl

REFERAT GOSPODARCZY I ROLNICTWA

ORAZ ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

e-mail: inwestycje@ug.istebna.pl

REFERAT US£UG KOMUNALNYCH

e-mail: komunalny@ug.istebna.pl

URZ¥D STANU CYWILNEGO

e-mail: usc@ug.istebna.pl

BIURO RADY GMINY

e-mail: biuro.rady@ug.istebna.pl
Informatyk UG Istebna, in¿. Piotr Gazurek

UWAGA ZMIANA ADRESÓW
POCZTY ELEKTRONICZNEJ

URZÊDU GMINY

Za�piewaj Panu ...
Za�piewaj Panu pie�ñ radosn¹,
pie�ñ pochwaln¹, now¹ pie�ñ w³asn¹.
Wy�piewaj w pie�ni swe pragnienia,
uczucia, wiarê, nadziejê w spe³nienia
marzeñ, wszystkich stworzeñ.
Bo Pan nasz wszystkie cuda czyni,
�piewaj pie�ñ w³asn¹ i z innymi
stwórz chóry pochwalne, dziêkczynienia,
za wszystko, co otrzymujesz, za zdrowie, zadowolenie,
za s³oñce i deszcz, za pracê, jak mrówka Go chwali.
Zadziwiaj piêknem pie�ni, jak kwiat swoj¹ woni¹,
Za�piewaj razem z innymi o takich, co ³zy roni¹,
w Pie�ñ w³asn¹ w³ó¿ s³owa mi³osierdzia swego,
aby zawsze starczy³o chleba dla ka¿dego.
Przy³¹cz do pie�ni w³asnej nowe s³owa
i naucz, jak trzeba opodziêkowaæ Bogu,
za ludzi dobrych, postawionych na Twej drodze.
za ka¿dy dzieñ miniony w zdrowiu i bez trwogi
za wszystko, co otrzma³e� i co chcesz Mu oddaæ,
Pie�ñ w³asn¹, now¹, wy�piewaj¹ j¹ godnie.
Nie zapominaj w Pie�ni, ¿e dzie³em Pana jest Niebo i Ziemia,
i Czas przemijania - on wszystko odmienia.
Niechaj twa pie�ñ w³asna bêdzie hymnem na cze�æ Pana
I �piewana przez chóry z Anio³ami, stale, nieprzerwanie.

9.I.05 r.     El¿bieta Bukowska-Gluza

K ¹ c i k    p o e z j i
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,,STWORY NA GRAPIE�
W Muzeum Regionalnym �Na Grapie� w Jaworzynce 10

kwietnia br. otwarto wystawê nieprofesjonalnych prac artystycz-
nych Krystyny Hebliñskiej.

Prezentowane s¹ prace malarskie wykonane technik¹ pasteli i far-
bami akrylowymi - malowane na p³ótnie lub na specjalnym grubym,
czerpanym papierze o fakturze materia³u workowego. Dominuj¹ w
nich kwiaty i beskidzkie pejza¿e. Ekspozycjê uzupe³niaj¹ oryginalne
butelki, przyozdobione wzornictwem ro�linnym oraz widokami wiej-
skich chat w kolorach starego z³ota. Wszystko to utrwalone specjal-

nymi farbami do malowania na szkle. Podziwiaæ tak¿e mo¿emy ró¿-
nej wielko�ci  ,,stwory� do których wykonania pos³u¿y³y artystce
miêdzy innymi: korki, orzechy, tkanina jutowa, surowe elementy drew-
na �wierkowego. W sumie jest tu ok. 100 rzadko spotykanych, orygi-
nalnych prac artystycznych.

Nigdy nie s¹dzi³am, ¿e doczekam siê publicznej prezentacji mo-
ich prac - stwierdza Krystyna Hebliñska. Tworzy³am je z wewnêtrz-
nej potrzeby serca i chêci urozmaicenia wystroju wnêtrz mojego domu.
Wspólnie z mê¿em i synem zbudowali�my go w dolinie Krê¿elki, pra-
wie 10 lat temu. Moje prace spotka³y siê ze sporym zainteresowa-
niem znajomych i przyjació³. To oni, a zw³aszcza syn Arkadiusz, na-
mówili mnie do ich prezentacji na szerszym forum. W ten sposób zro-
dzi³a siê w 2002 roku �Galeria w Drewutni� w której poprzednio
by³y gospodarskie narzêdzia i drewno  opa³owe. A poniewa¿ miesz-
kamy w dolinie, któr¹ licznie odwiedzaj¹ tury�ci i wczasowicze m.in.
z pobliskiego Hotelu �Jano� - wielu z nich zagl¹da do �rodka. Ota-
czaj¹ca mnie na co dzieñ beskidzka  przyroda stanowi doskona³¹
inspiracjê dla mojej twórczo�ci. Staram siê bowiem utrwaliæ piêkno
kwiatów i malowniczych, wiejskich krajobrazów.

Prace Krystyny Hebliñskiej bardzo dobrze komponuj¹ siê ze sta-
³¹ ekspozycj¹ Muzeum Regionalnego ,,Na Grapie� któr¹ stanowi¹:
dawny sprzêt codziennego u¿ytku, stroje regionu istebniañskiego,
prace innych miejscowych artystów takie jak: rze�by, hafty, koronki.
Wystawa potrwa do 7 maja br.

Katarzyna Rucka

WIARA TACIKA I MATKI
- wystawa w GOK-u

17.04.2005r. w niedzielne popo³udnie do GOK w Istebnej przy-
byli ksiê¿a dekanatu istebniañskiego, cz³onkowie Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Istebnej, m³odzie¿ Oazowa, Radni Gminy,
przedstawiciele Urzêdu Gminy oraz mieszkañcy gminy. Obecni byli
tak¿e ksiê¿a Salezjanie z Wis³y. Przybyli, by obejrzeæ wystawê
przedstawiaj¹c¹ choæ w czê�ci historiê ¿ycia religijnego górali be-
skidzkich oraz wys³uchaæ pie�ni �Ze starego kancyno³a� w wyko-
naniu kapeli �Wa³asi�.

Wystawa �Wiara tacika i matki� - etnograficzne - historyczne
aspekty ¿ycia religijnego górali Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa
zosta³a zadedykowana zmar³emu Ojcu �wiêtemu, który uczy³ nas:
�Nie odcinajcie siê nigdy od swoich korzeni�. Janko Macoszek za-
gra³ na fujarce �Barkê�, ulubion¹ pie�ñ Ojca �wiêtego, a wszyscy
uczestnicy byli my�lami i sercem przy + Janie Pawle II.

Po przywitaniu zebranych przez p. E. Niewiadomsk¹ dyr. GOK
w Istebnej g³os zabra³ ks. Jerzy Patalong, który przekaza³ pozdro-
wienia od biskupa Tadeusza Rakoczego dla wszystkich uczestni-
ków wystawy. W pewnym sensie ks. pra³at i inni ksiê¿a uczestni-
czyli w jej organizowaniu, gdy¿ udostêpnili ze swoich zbiorów
parafialnych stare msza³y liturgiczne z przepiêkn¹ ikonografi¹, �sta-
re� fotografie, kancyno³y, kopie dokumentów, obrazy �wiête i wie-
le innych rzeczy. Ksiê¿a proboszczowie przedstawili na planszach
historiê swoich ko�cio³ów, ich powstawanie i rozwój a¿ po dzieñ
dzisiejszy.

Kurator wystawy, p. Ma³gorzata Kiere� w krótkim zarysie przed-
stawi³a historiê szerzenia wiary katolickiej na terenie Trójwsi, ze
szczególnym uwzglêdnieniem dzia³alno�ci ks. Leopolda Tempesa,
jezuity, który w po³owie XVII w. uformowa³ parafiê istebniañsk¹,
zaszczepi³ w góralach kult Matki Boskiej, nauczy³ ich ró¿añca,
modlitwy Anio³ Pañski a tak¿e organizowa³ pierwsze pielgrzymki
do Kalwarii Zebrzydowskiej, Frydku, Turzówki na S³owacji.

Na wystawie przedstawione s¹ obrazy przedstawiaj¹ce te wy-
darzenia a tak¿e kopie zapisu pracy ksiê¿y i wiele innych pami¹tek.
Pokazano te¿ tzw. ��wiêty k¹t�, który bywa³ w ka¿dym domu. Na
wystawie � �wiêty k¹t� mia³ wystrój sto³u wigilijnego.

Górale zawsze ¿yli w zgodzie z natur¹ i byli religijni. Z Bogiem
rozpoczynali dzieñ i z Bogiem dzieñ koñczyli. Z Bogiem rozpo-
czynali te¿ ka¿d¹ pracê. Naszym obowi¹zkiem jest, by te warto�ci
zachowaæ i utrwalaæ.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ¯E
�II  RAJD £UNOCHODÓW� ODBÊDZIE SIÊ

25 CZERWCA (SOBOTA) 2005 R.  A NIE JAK
PODAWALI�MY W POPRZEDNIM NUMERZE

�NASZEJ TRÓJWSI�,  26 .06 .2005 R.

Muzeum Beskidzkie im. A. Podzorskiego w Wi�le
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej

zapraszaj¹

do obejrzenia wystawy:

WIARA TACIKA I MATKI
Etnograficzno-Historyczne
Aspekty ¿ycia religijnego

górali Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa

Gminny O�odek Kultury w Istebnej

codziennie od godz. 8.00 do 15.00
w niedzielê od 10.00 do 13.00.

(dok. na str. 12)
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ISTEBNIAÑSKI WIESIELI
W dniu 21 kwietnia 2005 roku Gminny O�rodek Kultu-

ry w Istebnej z udzia³em zespo³u �Istebna�, kapeli �Wa³asi�
oraz pañstwa Marekwiców z Andzio³ówki zaprezentowa³ in-
scenizacjê tradycyjnego wesela w Istebnej. Z inicjatyw¹ wy-
sz³y nauczycielki klas pocz¹tkowych z SP l Istebna, a to za
spraw¹ og³oszonego przez Muzeum Beskidzkie w Wi�le kon-
kursu plastyczno-literackiego �Tradycyjne wiesieli�.

Wesele góralskie, na które sk³ada³y siê �snymby�, �wywód�,
�lub, zabawa i oczepiny obejrza³o ponad 200 dzieci z klas I - III
wraz z nauczycielami. Dzieci kosztowa³y tradycyjnych �ko³o-
ciæków z herbatom� i uczy³y siê naszych tradycyjnych tañców.

Bardzo serdecznie dziêkujemy w³a�cicielom Karczmy �U
Ujca� za udostêpnienie sali i przygotowanie poczêstunku.

Kontakt z przyrod¹ przynosi pogodê ducha.
    Jan Pawe³ II

MAJÓWKA W JASKÓ£CZYM GNIE�DZIE
W tym roku roku cz³onkowie Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewido-

mych w Cieszynie spotkali siê 30 kwietnia na �Majówce� w Jawo-
rzynce w Willi �Jaskó³cze Gniazdo�.

Program Majówki opracowa³ i przygotowa³ w³a�ciciel willi �Ja-
skó³cze Gniazdo� pan Bogdan Madecki. Uczestnicy spotkania mieli
do wyboru jazdê zielonym kuligiem lub zwiedzanie Skansenu i Mu-
zeum na Grapie.

Ci, którzy wybrali przeja¿d¿kê konnym zaprzêgiem z przewod-
nikiem góralem podziwiali piêkno �Trójwsi� roz³o¿onej na oko-
licznych groniach. Grupa zwiedzaj¹ca Skansen i Muzeum na Grapie
dziêki barwnym relacjom pani Teresy Ruckiej pozna³a trud ¿ycia,
stroje i zwyczaje górali i Ich umi³owanie ziemi ojczystej. Dla wielu
osób by³y to wspomnienia z dzieciñstwa i lat m³odo�ci.

Potrzebê takich spotkañ potwierdzaj¹ wypowiedzi uczestników:
pani Aniela : mieszkam w Koniakowie, a w Jaworzynce jestem

pierwszy raz, pani Hildegarda z Cieszyna- mam 91 lat nie wiedzia-
³am, ¿e kiedy� jeszcze pojadê wozem konnym, zwiedzaæ Jaworzynkê
z przewodnikiem - starym góralem zakochanym w groniczkach.

pan Marian z Wis³y - �piywejmy Szumi jawor szumi....
pan Zbyszek z Istebnej  jest tu tak fajnie.....
a jego Mama pani Maria t³umaczy tym z Cieszyna i Skoczowa

wyrazy gwarowe, pani Tekla ze Skoczowa, pyta: - kiedy znów bê-
dzie nastêpne spotkanie?

Przy ognisku prezentowana by³a poezja s³awi¹ca piêkno przy-
rody wed³ug propozycji cz³onkini Ko³a PZN w Cieszynie pani Wie-
s³awy Kopoczek :

Kto potrafi rozmawiaæ z drzewem,
nie potrzebuje psychiatry.
Wiêkszo�æ ludzi s¹dzi jednak odwrotnie.
Porozmawiaj kiedy� z drzewem,
zupe³nie po ludzku.
B¹d� przede wszystkim przyjazny.
Pochwal Je
z powodu jego wspania³ego listowia,
jego du¿ych li�ci,
jego ma³ych li�ci,
jego delikatnych li�ci.
Z powodu jego �wietnego wygl¹du.
Powiedz mu,
jak silny jest Jego pieñ
i ¿e w jego ga³êziach
bawiæ siê mo¿e s³oñce.
Przypatrz mu siê kiedy� spokojnie
i przys³uchaj siê.
Us³ysz je.
Mo¿e po raz pierwszy
w swoim ¿yciu.

Phil Bosman

S³oneczny dzieñ, piêkno krajobrazu, mi³e serdeczne przyjêcie
przez gospodarzy willi �Jaskó³cze Gniazdo�, przyjazna atmosfera
uczestników �Majówki� potwierdzi³y s³owa Gustawa Morcinka :

........� gdy Pan Bóg postanowi³ stworzyæ Ziemiê Cieszyñsk¹ -
u�miechn¹³ siê i z tego boskiego u�miechu Ona powsta³a�.....

Zatrzymaj siê na chwilê,
Odetchnij piêknem �wiata....
ZATRZYMAJ SIÊ NA CHWILÊ!!!!!

Z-ca Przewodnicz¹cego Zarz¹du Ko³a
mgr Halina Massalska-Mietnik

Ks. Kanonik Jerzy Palarczyk przypomnia³ s³owa Ojca �wiête-
go wypowiedziane w 1991 r. w Rzeszowie, ¿e �ka¿dy z nas powi-
nien byæ chrze�cijaninem naprawdê, a nie z nazwy�. Trzeba wróciæ
do wiary �Tacika i Matki�, trzeba nam uczyæ siê nowej wiary, no-
wej nadziei i nowej mi³o�ci.

Ks. Kanonik Jerzy Kiera stwierdzi³, ¿e nie ma pasterza bez
owiec, wiêc ksi¹dz jest bardzo potrzebny w ka¿dym �rodowisku.
Dziêki Bogu, ¿e ludzie przyjmuj¹ ksiê¿y z ¿yczliwo�ci¹ i ceni¹ swo-
ich duszpasterzy. Ka¿dy z duszpasterzy wpisuje siê w tê ziemiê i
pozostawia po sobie trwa³y �lad.

Ks. Skurski, salezjanin mówi³ o tym, ¿e ju¿ Jan D³ugosz w swojej
kronice pisa³ o naszych Beskidach, sk¹d swoje �ród³a bierze rzeka
Wis³a o tej piêknej ziemi, która po dzieñ dzisiejszy zachowa³a swoj¹
to¿samo�æ i wiarê,

Kierownik Wydzia³u Kultury Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie, p. Lidia W¹jdzik podziêkowa³a p. Kiere� dyr. Muzeum Be-
skidzkiego w Wi�le, GOK i tym wszystkim, którzy przygotowali tê
wystawê i udostêpnili te unikatowe materia³y. Prosi³a, by nadal pie-
lêgnowaæ i utrwalaæ tê piêkn¹ tradycjê.

Po³¹czone kapele �Wa³asi� i �Jetelinka� zagra³y i za�piewa³y
kilka pie�ni religijnych �Ze starego kancyno³a� a na koniec wszy-
scy uczestnicy od�piewali �Ojcowski dom�.

Wystawa czynna bêdzie do 15.06.05. Zapraszamy do jej obej-
rzenia!          Krystyna Rucka

WIARA TACIKA I MATKI
- cd. ze str. 11
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KOLYBA NA SZAÑCACH
OTWARTA!

W dniu 28.04.2005 r. odby³o siê uro-
czyste po�wiêcenie pierwszej tradycyjnej
bacówki pasterskiej w Beskidach.

Po�wiêcenia dokona³ ks. kanonik Jerzy
Kiera, proboszcz parafii p. w. �w. Bart³omie-
ja w Koniakowie.

Kolyba na Szañcach jest tradycyjn¹ ba-
cówk¹, wybudowan¹ z drewnianych bali.
Spe³nia wszystkie higieniczno�sanitarne wy-

mogi Unii Europejskiej
dotycz¹ce obiektów wyra-
biaj¹cych tradycyjne pro-
dukty regionalne. Jest
obiektem zrzeszonym w
Karpackim Zrzeszeniu
Hodowców Owiec i Kóz.

Oferujemy sery gór-
skie (owcze, owczo�krowie) wyrabiane starymi tradycyjnymi spo-
sobami góralskimi. Równie¿ w ofercie s¹ skóry, we³na, jagniêcina
i baranina i inne.

W Kolybie �Na Szañcach� mog¹ pañstwo nabyæ produkty z
mleka owczego � bunc, bryndzê, ¿yntycê, sery wo³oskie � wyra-
biane w tradycyjny sposób:

� Bunc � bia³y ser tzw. �ser kalgany; pozyskiwany ze �wie¿ego
mleka owczego star¹, tradycyjn¹ metod¹.

� Bryndza � dojrza³y bia³y ser, lekowany, rozdrobniony, solo-
ny. Mo¿e byæ przechowywany w odpowiednich warunkach przez
wiele miesiêcy, nie trac¹c smaku.

� ¯yntyca � inaczej tzw. �mulka� lub �hórda�, napój pozyski-
wany z pozosta³ego po klaganiu mleka.

� Sery wo³oskie inaczej �oscypki�, �redyko³ki�, �pucoki�, ¿ó³-
te sery wyrabiane z buncu, formowane w gor¹cej wodzie, moczo-
ne w solankach, a nastêpnie wêdzone w kolibie.

� Jagniêcina
� Baranina
� Wyroby z we³ny owczej skarpety, swetry, skóry, we³na.
Zapraszamy � kolyba czynna codziennie w sezonie letnim, tj.

od kwietnia do pa�dziernika. Poza sezonem prosimy o wcze�niej-
szy kontakt telefoniczny.

Kolyba na Szañcach - Piotr Kohut
43-474 Koniaków 33
tel. 0609 02 46 33, (033) 855 70 78
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PI£KARSKA WIOSNA
Po d³ugiej zimowej przerwie na boiska wy-

szli wreszcie pi³karze. W niedzielê 10 kwietnia
meczem w Drogomy�lu KP Trójwie� rozpocz¹³
wiosenn¹ rundê rozgrywek w klasie A. Dzieñ

wcze�niej wystartowali tak¿e nasi m³odzi pi³karze - trampkarze i
juniorzy. Zapraszamy na stronê internetow¹ Urzêdu Gminy -
www.ug.istebna.pl, gdzie znajduj¹ sie podstawowe informacje dla
ka¿dego kibica - terminarze, wyniki, fotogaleria...

�Fragment meczu KP Trójwie� - Zab³ocie 2:1�
Wyniki
Seniorzy - Klasa A:
10.04.05  Drogomy�l - KP Trójwie� 4:2
               Bramki: Leszek Gorzo³ka, Andrzej Moje�cik
17.04.05  KP Trójwie� - Zab³ocie 2:1
               Bramki: Leszek Gorzo³ka, Andrzej Moje�cik
24.04.05  Koñczyce Wielkie - KP Trójwie�  4:1
               Bramka: Andrzej Moje�cik
01.05.05  KP Trójwie� - Brenna 1:3
              Bramka:  Miros³aw Adamus
03.05.05  Ochaby - KP Trójwie� 1:2
               Bramki: Leszek Gorzo³ka, Stanis³aw Marekwica
M³odzicy i Juniorzy - Liga Okrêgowa:
09.04.05  Pogwizdów - KP Trójwie�  M - 1:3,  J - 0:4
16.04.05  Milówka - KP Trójwie�  M - 5:0,  J - 2:0
24.04.05  Ku�nia Ustroñ - KP Trójwie�  M - 7:1, J - 0:0

Opracowa³: J.Kohut

VII Turniej Pi³ki Siatkowej
Samorz¹dowców Ziemi
Cieszyñskiej
W sobotê, 9 kwietnia w Simoradzu i w Dê-

bowcu odby³ siê VII Turniej Pi³ki Siatkowej
Radnych i Pracowników Samorz¹dowych zaliczany do klasyfi-
kacji II Samorz¹dowej Olipiady Ziemi Cieszyñskiej.

Po raz pierwszy w historii w zawodach wziê³a udzia³ tak¿e na-
sza ekipa, która spisa³a siê zupe³nie przyzwoicie zajmuj¹c w silnej
stawce rywali siódme miejsce. Zabrak³o jednego wygranego seta,
aby uplasowaæ siê na 5 miejscu w turnieju. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e
nasza dru¿yna trafi³a do bardzo silnej grupy, której zwyciêzca -
Cieszyn wygra³ ca³y turniej, a druga dru¿yna w grupie - Dêbowiec
zwyciê¿y³a w pojedynku o 3 miejsce w zawodach. Tym bardziej

Za rok bêdziemy lepsi

ciesz¹ dwa zwyciêstwa w meczach grupowych - z Jaworzem i Ze-
brzydowicacmi. Trzeba równie¿ dodaæ, ¿e kilku z naszych zawod-
ników po raz piewszy od lat gra³o w siatkówkê, a dru¿yna przed
wyjazdem na turniej nie odby³a ani jednego treningu. Do�æ powie-
dzieæ, ¿e kilku z nas dopiero w trakcie trwania turnieju zaznajomi-
³o siê z przepisami gry w siatkówkê. Dlatego za rok bêdzie na pew-
no du¿o lepiej!

Turniej wygra³a dru¿yna Cieszyna po zwyciêstwie nad Gole-
szowem 2:0. W meczu o 3 miejsce gospodarze - Dêbowiec poko-
nali zespó³ Ustronia równie¿ 2:0.

Wyniki naszej dru¿yny w grupie:
Jaworze 2:1, Zebrzydowice 2:1, Cieszyn 1:2, Dêbowiec 0:2
Sk³ad naszej dru¿yny:
Janusz Waszut (kapitan), Wies³aw Legierski, Piotr Gazurek,

Micha³ Zowada, Wojciech Ka³ucki, Wojciech Go�ciniak, Bartosz
Chmielewski, Jacek Kohut + coach Krzysztof Chor¹¿y.

Po tym turnieju czo³ówka II Olimpiady Samorz¹dowej przed-
stawia siê natêpuj¹co: 1. Cieszyn - 46 pkt., 2. Ustroñ - 42 pkt., 3.
Istebna - 40 pkt. Sklasyfikowano 14 gmin.

J. Kohut

M³odzie¿owy Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Istebna

W poniedzia³kowe popo³udnie 25.04.2005 ro-
zegrano w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce kolejny ju¿ tur-
niej dzieci szkó³ podstawowych o �Puchar Wójta�. Grano syste-
mem b³yskawicznym, ka¿dy z ka¿dym w czterech kategoriach wie-
kowych. Oto wyniki:

Dziewczyny - klasy 1-4:
1. Beata Szymanek, 2. Izabela Mucha, 3. Paulina Morys
Ch³opcy - klasy 1-4:
1. Wojciech Ma³yjurek, 2. Krzysztof Bojko, 3. Krzysztof Janoszek
Dziewczyny - klasy 4-6:
1. Katarzyna Mucha, 2. Sylwia Izba, 3. Anna Sikorska
Ch³opcy - klasy 4-6:
1. Krzysztof Ma³yjurek, 2. Marek Ma³yjurek, 3. Tomasz Morys
Sk³adam serdeczne podziêkowania Dyrekcji Szko³y w Jawo-

rzynce, a szczególnie pani Barbarze Musur za sprawne przeprowa-
dzenie turnieju oraz za to, ¿e szko³a ta jest centrum szachowym
naszej gminy. Trzeba z przykro�ci¹ stwierdziæ, ¿e mimo zaprosze-
nia m³odzie¿ z innych szkó³ nie wziê³a udzia³u w turnieju.

Janusz Waszut
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Biegi Uliczne w Gródku
W nawi¹zaniu do krótkiej informacji

zamieszczonej w poprzednim numerze NT
prezentujemy wyniki naszych zawodników
- miejsca w pierwszej dziesi¹tce - uczestni-
cz¹cych w tradycyjnych ulicznych biegach
w Gródku (Czechy). W zawodach wziê³o
udzia³ 58 m³odych biegaczy z Istebnej, Ja-
worzynki i Koniakowa. Komplet wyników
naszych zawodników znajduje siê na stro-
nie internetowej www.ug.istebna.pl.

DZIEWCZYNY:
Rocznik 1996 - 1998:
1. Krystyna Turoñ - Czechy
4. Dorota Kaczmarzyk - Istebna
Rocznik 1994 - 1995:
1. Katerina Klepaæova - Czechy
5. Justyna Juroszek - Istebna
6. Katarzyna Micha³ek - Istebna
7. Natalia Kukuczka - Istebna
Rocznik 1992 - 1993:
1. Beata Markowa - Czechy
5. Dominika Hulawy - Istebna
7. Monika Mucha - Istebna
9. El¿bieta Kilian - Istebna
Rocznik 1990 - 1991:
1. Adela Markowa - Czechy
3. Katarzyna Kubalok - Istebna
7. Agata S³owik - Istebna
8. Edyta Klimosz - Istebna
Rocznik 1988 - 1989:
1. Romana Sindelkowa - Czechy
2. Joanna Kawulok - Istebna
5. Agnieszka Zawada - Istebna
6. Aniela Legierska - Istebna

CH£OPCY:
Rocznik 1996 - 1998:
1. Dalibor Sikora - Czechy
6. Damian Hulawy - Istebna
Rocznik 1994 - 1995:
1. Oto Svider - Czechy
6. Mariusz Bielesz - Istebna
Rocznik 1992 - 1993:
1. Filip Vludaræik - Czechy
3. Jakub Micha³ek - Jaworzynka
4. Bart³omiej Rucki - Istebna
Rocznik 1990 - 1991:
1. Jakub Gajza - Czechy
3. Tomasz Zelek - Istebna
4. Janusz Rejowicz - Koniaków
6. Pawe³ Kohut - Koniaków

J. Kohut

TURNIEJ KRÊGLARSKI
PRACOWNIKÓW

SAMORZ¥DOWYCH �REM 2005
Na zaproszenie dzia³u promocji Starostwa Po-

wiatowego w �remie reprezentacja gminy Istebna w
dniach 15-16 kwietnia wziê³a udzia³ w I Miêdzypo-
wiatowym Turnieju Krêglarskim Samorz¹dowców
�REM 2005.

W imprezie wziê³o udzia³ 12 dru¿yn: reprezen-
tanci Trzebiatowa, Mogilna, Gryfic, Zakopanego,
Istebnej, dru¿yna aktorów popularnego serialu �Ple-
bania� oraz ekipy gospodarzy Starostwa w �remie.

Nasza dru¿yna w sk³adzie: Danuta Rabin, Bo-
gus³aw Juroszek i Janusz Waszut zajê³a w tej staw-

ce 6 miejsce. Bior¹c pod uwagê to, ¿e nasi reprezentanci grali w krêgle po raz pierwszy w
¿yciu, wynik mo¿na chyba uznaæ za ca³kiem przyzwoity. Du¿y sukces odniós³ Bogu� Ju-
roszek zajmuj¹c w klasyfikacji indywidualnej II miejsce, ustêpuj¹c jedynie popularnemu
aktorowi z serialu Plebania Rados³awowi Pop³onikowskiemu. By³a to dobra forma po³¹-
czenia rozgrywek sportowych , promocji i integracji regionów na terenie Wielkopolski,
gdzie jeste�my jeszcze ma³o znani.         J. Waszut

KOLARZE GÓRSCY NA START!
Intel Powerade Bike Maraton 2005 zago�ci w naszej

gminie w pierwszych dniach lipca br. To wielkie sportowe
wydarzenie mo¿liwe jest dziêki staraniom Firmy G&G Pro-
motion Grzegorz Golonko, Urzêdu Gminy Istebna i spon-
sorom dla edycji w Istebnej, którzy zadeklarowali pomoc
finansow¹. S¹ nimi firmy: MIROTRANS z Jaworzynki,
LYS FUSION Poland z Istebnej oraz EUROGAMES z
Katowic. Informacje zamieszczone poni¿ej pochodz¹ z
oficjalnego folderu cyklu zawodów, w ramach którego od-

bywa siê w Polsce ³¹cznie 13 edycji. Udzia³ w zawodach mo¿e wzi¹æ praktycznie ka¿dy
je¿d¿acy na rowerze i spe³niaj¹cy warunki regulaminowe. Choæ trasa istebniañskiego
maratonu nie nale¿y do ³atwych (ze wzglêdu na du¿¹ sumê przewy¿szeñ) do wyboru s¹
dwa dystanse Pro (ok. 94 km) i krótszy, ³atwiejszy Amator (ok. 46 km). Szczegó³owe
informacje, regulamin, opisy, mapy, galerie zdjêæ, praktyczne informacje znajduj¹ siê na
stronach internetowych www.bikemaraton.pl oraz www.ug.istebna.pl. Mo¿na tak¿e wysy-
³aæ zapytania o przebieg trasy na adres jej koordynatora e-mail: wlegierski@poczta.ox.pl

W. Legierski
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�Przedruk z folderu�
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EUROLOKUM 43- 470 ISTEBNA - BESKID 1288

Edward Bielesz tel.(033) 857 72 80, (032) 328 32 94
kom. 0695756316

BIURO NIERUCHOMO�CI
I DORADZTWA BUDOWLANEGO

PO�REDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDA¯Y I NAJMIE NIERUCHOMO�CI

CENTRUM STOMATOLOGII
RODZINNEJ
Lek. dent. Piotr Ligêza, IAO

Istebna 859 - budynek przedszkola
Tel. gab. 033-855 77 11, tel. kom. 502 077 603

www.naszdentysta.net        email:ligeza@naszdentysta.net

kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci i doros³ych
(leczenie bezwiert³owe)
leczenie wad zgryzu bez usuwania zêbów u dzieci i doros³ych
leczenie zaburzeñ stawu skroniowego - ¿uchwowego
leczenie bólów g³owy
chirodoncja (wp³yw zgryzu na ogólny rozwój i zdrowie cz³owieka)
leczenie zgrzytania i chrapania

Oferuje:
- budowê i przebudowê pieców kuchennych i pokojowych
  z  materia³u w³asnego i powierzonego
- kominki kaflowe + wszystkie materia³y do pieców kaflowych
- kafle, okucia, piekarniki, blachy itp.

US£UGI ZDUÑSKIE - MOTYKA STANIS£AW
Milówka - ul. Kasztanowa

3, tel. 863 77 29
Ceny:
Piece przeno�ne - od 1500 z³
Piece kuchenne -  od 2200 z³

S O L A R I U M  -  S O L A R I U M

! NOWE LAMPY!
STUDIO FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE

Istebna Centrum - pod sklepem �Daria�
Tel. 506 273 847 ZAPRASZAMY!

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

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Reklamy ❁ Reklamy

* I s a b e l l  *
S k l e p  o d z i e ¿ o w o  -  o b u w n i c z y

- MODNA ODZIE¯ I OBUWIE
- PRZYSTÊPNE CENY

- MI£A OBS£UGA

Sklep otwarty od poniedzia³ku do pi¹tku od 9.00 do 17.00
oraz w soboty od 9.00 do 15.00

Istebna Tartak 1150 I piêtro (nad barem �Pecio�), tel. 0501 559 862

Serdecznie zapraszamy !!!

X TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU
Lato 2005

Podobnie jak w roku ubieg³ym w dniach 22-24 kwietnia br.
gmina Istebna prezentowa³a swoje walory turystyczne wspól-
nie z Wis³¹ Ustroniem Skoczowem i Cieszynem na stoisku ,,Zie-
mia Cieszyñska Zaprasza�.

Tegoroczne jubileuszowe targi by³y najwiêksz¹ tego typu im-
prez¹ w naszym kraju, wziê³o w niej udzia³ ponad 300 wystawców
przyci¹gaj¹c kilkudziesiêciotysiêczn¹ widowniê, odwiedzaj¹c¹
warszawskie targi. Stoisko nasze cieszy³o siê w�ród zwiedzaj¹cych
du¿ym zainteresowaniem, pytano najczê�ciej o kwatery agrotury-
styczne, obiekty dla grup zorganizowanych, oraz pod organizacjê
konferencji. Potencjalnych turystów interesowa³y równie¿ walory
kulturowe naszego regionu, jak równie¿ oferta aktywnego spêdze-
nia czasu, pytano o �cie¿ki rowerowe, wyci¹gi narciarskie, szlaki
turystyczne i spacerowe.

Zaprezentowali�my równie¿ bardzo bogat¹ ofertê imprez kul-
turalno - rekreacyjnych organizowanych w regionie, co spotka³o
siê ze szczególnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. Wielu pyta-
³o np. o Rajd £unochodów, Dni Istebnej, Mieszani owiec jak rów-
nie¿ o nasze kapele i zespo³y. Udzia³ w targach by³ dla nas spraw-
dzianem dotychczasowych dzia³añ w zakresie promocji i miejmy
nadziejê, ¿e wymiernym tego efektem bêdzie liczba turystów któ-
rzy zechc¹ odwiedziæ nasz region i znajd¹ w nim co�, co pozwoli
powracaæ w nasze piêkne beskidzkie gronie jak najczê�ciej.

Janusz Waszut
Biuro Promocji i Informacji
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Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,
MATERACE

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

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

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

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

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

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 855 64 93

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 85 57 102

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

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

 ra
bat

ow
y

5%

BOBAS
Zapraszamy
do nowo otwarego sklepu
�BOBAS�
z artyku³ami dzieciêcymi w Wi�le - Plac Targowy

Czynne codziennie
w godz. od 9.00- 17.00
tel. 855 22 84


