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Dzień Strażaka
- 4 maja
św. Floriana,
patrona strażaków
Z okazji przypadającego 4 maja Waszego patronalnego święta wszystkim
druhom, druhnom i młodzieży strażackiej składamy serdeczne
podziękowania za działalność w zakresie ochrony p. pożarowej i i udział w
akcjach ratunkowych w czasie pożarów
i innych zdarzeń losowych. Życzymy
Wam dużo zdrowia i satysfakcji z Waszej służby, niesienia pomocy bliźniemu oraz szczęścia w życiu osobistym.
Wójt Gminy i Rada Gminy

Naszym kochanym Mamom z okazji
Ich święta składamy serdeczne życzenia
zdrowia, błogosławieństwa bożego,
pomyślności i wiele radości i szacunku
od swoich dzieci
Wójt Gminy
i Rada Gminy

Piotr Kohut
- Osobowością ziem górskich 2009

Nasza Trójwieœ

cena 1,50 (w tym 22% VAT)

Zdjęcie grupowe ze spotkania pracowników Interfonu i redakcji „Nasza Trójwieś”

Dzień Matki - 26 maja
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Gminny Dzień Strażaka w Jaworzynce

Druh Józef Łabaj z OSP Jaworzynka Centrum odbiera gratulacje od
Starosty Cieszyńskiego po otrzymaniu Srebrnej Odznaki Zasłużony
dla Województwa Śląskiego

Ks. prałat Jerzy Palarczyk ze strażakami
przed poświęceniem samochodu terenowego
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Specjalna sesja Rady Gminy

W sesji uczestniczą władze czeskiego Bukowca i Gródka
oraz Ciernego ze Słowacji

Wójt Gminy Danuta Rabin, Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur
oraz Z-ca Przewodniczącego Józef Polok składają wieńce i znicze pod
pomnikiem w Istebnej

Msza św. w Koniakowie w intencji
wszystkich ofiar tragedii pod Smoleńskiem

Członkowie Zespołu Regionalnego „Istebna” oddają hołd ofiarom
tragedii smoleńskiej
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Wójt Gminy informuje
Istebna, 14 maja 2010 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak, Olza, pod Złotym Groniem, Dzielec, Szymcze,
Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej, przysiółków Czerchla,
Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie, Czadeczka w Jaworzynce,
przysiółków Bukowina, Legiery, Gronik w Koniakowie.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Istebna uchwały nr XXVI/249/2009 z dnia
15 października 2009 r. (zmienionej uchwałą nr XXIX/285/2010
Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszary w
rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak, Olza,
pod Złotym Groniem, Dzielec, Szymcze, Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej, przysiółków Czerchla, Klimki, Stańki, Bestwiny,
Łupienie, Czadeczka w Jaworzynce, przysiółków Bukowina,
Legiery, Gronik w Koniakowie, w granicach określonych na załącznikach graficznych nr 1-19 do ww. uchwały.
Z granicami obszarów, dla których będzie sporządzany plan
miejscowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Istebnej,
w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy
w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Istebna, 14 maja 2010 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna
Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust.
3 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.) informuję
o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
obejmującego obszary w rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak, Olza, pod Złotym Groniem,
Dzielec, Szymcze, Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej,
przysiółków Czerchla, Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie,
Czadeczka w Jaworzynce, przysiółków Bukowina, Legiery,
Gronik w Koniakowie. Projekt planu będzie opracowywany
zgodnie z uchwałą nr XXVI/249/2009 Rady Gminy Istebna z
dnia 15 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu, zmienioną uchwałą nr XXIX/285/2010
Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 r.
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Granice obszarów objętych planem określone są na załącznikach graficznych nr 1-19 do wyżej wymienionej uchwały.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikami
graficznymi, na których oznaczone są granice obszarów objętych uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszarów objętych
uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Istebnej, 43470 Istebna 1000, w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie
do dnia 15 czerwca 2010 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

Apel o segregowaniE śmieci

Wiosna to nie tylko czas, kiedy po zimowych chłodach
przychodzi długo wyczekiwane ocieplenie, a łąki i pastwiska
pokrywają się miłą dla oka zielenią. To również czas wzmożonych porządków w naszych gospodarstwach domowych. Niestety wiąże się to często ze słupami czarnego, śmierdzącego
dymu unoszącymi się z przydomowych palenisk. Palone są
śmieci, które według właścicieli nie nadają się do przysłowiowego „kontenera". Jest to proceder karygodny oraz, z czego nie
wszyscy zdają sobie sprawę, jest on wykroczeniem.
Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza
się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to
odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady
komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg
odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok. Są to liczby bardzo duże, które
wydają się nam wręcz nieprawdopodobne, jednak tak przedstawia się smutna rzeczywistość. W dbałości o środowisko
naturalne warto przybliżyć sobie pojęcie recyklingu. Według
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2007
r. Nr 39, póz. 251 ze zm.) pod pojęciem recyklingu „rozumie
się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w
tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii”.
Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji, (np. składowaniu) przez
odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub
przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). Warto, zatem zadać sobie ten niewielki trud
i wrzucić pustą plastikową butelkę czy puszkę do odpowiedniego worka.
Apelujemy do mieszkańców o zainteresowanie się tym
tematem. Dbajmy o zdrowie i przyrodę nie tylko dla nas, ale
przede wszystkim dla naszych wnuków.
Zofia Waszut, Inspektor Ref. UK
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Rada Gminy uchwaliła

W dniu 28 kwietnia 2010 r. o godz. 14.00 w sali 100
Urzędu Gminy Istebna odbyta się XXXI sesja Rady Gminy
Istebna. W trakcie obrad Rada Gminy Istebna udzieliła
Wójtowi Gminy Danucie Rabin absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, "za"- udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, "przeciw" głosowało 2 radnych, l - radny "wstrzymał się" od głosu.
Na sesji podjęto uchwały:
• Nr XXXI/291/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok.
• Nr XXXI/292/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Istebnej.
• Nr XXXI/293/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu
/wieś Koniaków/
• Nr XXXI/294/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości. /wieś Istebna/
• Nr XXXI/295/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości. /z przeznaczeniem droga gminną „Od Marekwicy"/
• Nr XXXI/296/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości. /z przeznaczeniem na drogę gminną „Zimna Woda"/
• Nr XXXI/297/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego
Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Istebnej.
• Nr XXXI/298/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi
Cieszyńskiemu.
• Nr XXXI/299/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie
Gminy Istebna oraz ustalenie opłaty abonamentowej.
• Nr XXXI/300/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.
• Nr XXXI/301/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
• Nr XXXI/302/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy Gminie Panki.
• Nr XXXI/303/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010
Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Istebna.
M. Wieczorek

30 kwietnia br. minął termin płatności opłaty
od posiadania psa
l 15 maja br. mija termin płatności podatku rolnego
oraz od nieruchomości
l
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10 kwietnia 2010 – tragedia narodowa!
10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.56 niespodziewanie stanęliśmy
wszyscy wobec tragicznej katastrofy, która dotknęła cały naród
polski i rodaków rozsianych po całym
świecie. W lasach pod Smoleńskiem
niedaleko Katynia rozbił się rządowy
samolot, wiozący delegacje na obchody 70-rocznicy tragedii katyńskiej.
Wydarzyła się tu największa tragedia w
powojennej historii Polski, zginął najwyższy przedstawiciel Państwa Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. Zginął także ostatni Prezydent
RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz przedstawiciele
kancelarii Prezydenta, Rządu i instytucji państwowych, posłowie i senatorowie RP, dowódcy polskich Sił Zbrojnych, duchowni kilku wyznań, funkcjonariusze BOR, przedstawiciele Rodzin
Katyńskich i załoga samolotu specjalnego TU- 154 M. Nikt nie
przeżył. W sumie – 96 osób – kwiat polskiej elity politycznej.
Cała Polska zjednoczyła się w bólu za tragicznie zmarłymi i
ich osieroconymi rodzinami.
Kwiaty, znicze, flagi narodowe, bicie dzwonów kościelnych i
wycie syren alarmowych pojawiły się w wielu miejscach w kraju.
Polacy złączyli się w bólu i modlitwie, na twarzach pojawił się
smutek, łzy i żal, a także niedowierzanie- czy to naprawę się stało?
Pozostały po nich puste miejsca w rodzinach, w pracy, rozpacz, żal, pustka i wiele pytań, na które nam nigdy nie odpowiedzą. Cześć ich pamięci! Niech odpoczywają w pokoju.
Mieszkańcy Gminy Istebna włączyli się w żałobne uroczystości, a tragicznie zmarłym ofiarowaliśmy to co jest najcenniejsze
oprócz wyrazów współczucia i żalu- msze św. i modlitwę.
We wszystkich kościołach parafialnych Istebnej, Jaworzynki i
Koniakowa odbyły się msze św. a w kościele ewangelicko-augsburskim odbyło się 11 kwietnia br. nabożeństwa żałobne. Wypełniły się kościoły, przybyli mieszkańcy, poczty sztandarowe
szkół, organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń, a także goście ze Słowacji, którzy razem z nami łączyli się w bólu. Mieszkańców zgromadziła tragedia narodowa. W homiliach księża przekazywali
znaki nadziei na życie wieczne oraz mówili o jedności wszystkich rodaków i o tym, że śmierć tragicznie zmarłych przypomina
nam, że wszyscy jesteśmy równi wobec niej. Musimy też pamiętać o tym, że człowieka należy kochać i doceniać za życia, a nie
dopiero po śmierci. Wielu z nas chciałoby zmarłych przeprosić
za niedocenianie ich za życia, ale już teraz jest za późno. Dlatego
pamiętajmy słowa poety- księdza Jana Twardowskiego - „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.” Ogłoszoną 9-dniową
żałobę narodową społeczeństwo naszej gminy przeżyło godnie,
w skupieniu i na modlitwie. Także w szkołach odbyły się specjalne żałobne apele, na których informowano o tragicznych wydarzeniach, a pamięć ofiar uczczono 2 minutami ciszy.
Na wszystkich budynkach państwowych, szkołach, urzędach,
remizach strażackich a także na budynkach prywatnych wywieszono flagi narodowe z żałobnym kirem. W uroczystościach pogrzebowych Pary Prezydenckiej w Krakowie uczestniczyli także
mieszkańcy Trójwsi, oddając hołd tragicznie zmarłym. W pogrzebie księdza Adama Pilcha w Warszawie uczestniczyła delegacja z
istebniańskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Szczególnie przeżywaliśmy tragiczną śmierć żony Prezydenta
- Marii Kaczyńskiej. Niektórzy z nas pamiętają, że 12 grudnia 2009
r. odwiedziła naszą gminę. Celem wizyty Pierwszej Damy była Galeria Kukuczki w Domu Trzech Narodów. Szanownych gości podjęła pani Wójt Danuta Rabin i właściciel galerii Jan Kukuczka.
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A oto dwa wiersze, które wpłynęły do naszej redakcji,
napisane na wieść o tej strasznej katastrofie.
Spójrz
Spójrz…
To łza na policzku.
Jak białe płótno czernią
Spójrz…
Tak życie śmiercią
Zalane.
Czy w najczystszym złocie zatkwi
ułamek kamienia…
Czy tak też w sercu narodu…
Może zagłębić się nóż
Dowódca narodu…
Czy tak miała Twoja krew
Poplamić grube strony historii naszej…
Spójrz…
To żal
Przyszedł i usiadł
Na stołeczku
Złapał mnie za rękę.
Zimno.
Ludzie.
O! ludzie.
Czy ta nieszczęsna godzina miała
Zanurzyć niewinne ofiary
W oceanie ludzkiej rozpaczy…
Matko Boża,
Królowo Polski
Teraz i w godzinie śmierci naszej
Amen
Struny serc naszych biją
W ciemne klawisze
Płanina zdobiąca puste
Jeszcze groby
Spójrz…
To łza na policzku.
Napisała Walentyna T. Probosz, pół godziny po katastrofie
Smoleńskiej. Zamieszkała w Santa Monica w Kaliforni - 13 latka
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Ty i ja ponad nami ziemia
Serce dziś rozdziera zapłakana ziemia
Smutkiem wylewając krew.
W marszu żałobnym. Chopin dodaje siły żywym
Jeszcze porośnięte lasem mogiły
W ostatniej wędrówce do ciszy
Milczenie przerywa dźwięk Zygmunta
Bolejąc w nieszczęściu oczekując Exodus Katynia
Na taki widok sam Bóg poruszył niebo i ziemię
Rozsypując prochy na świat
Jednocząc ludzi
By zbolałe serca doczekały się prawdy
I Zadośćuczynienia
Ty i Ja życie i śmierć
My na Akropolis
Pod nami Ziemia
Istebna, kwiecień 2010 		
Zbigniew Ligocki
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Pozwolę sobie przypomnieć, że artykuł i 3 zdjęcia z tej wizyty umieszczono w nr 1 z 2010r. „Naszej Trójwsi”. pt. Szczególne
odwiedziny”.
Pamięć ofiar katastrofy samolotu uczcili także nasi radni, którzy w dniu 13 kwietnia br. na specjalnie zwołanej sesji Rady Gminy uczcili 2 minutami ciszy pamięć ofiar i przekazali kondolencje
na ręce Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, pełniącego obowiązki prezydenta.
W sesji uczestniczyli też pracownicy Urzędu Gminy a także
członkowie Zespołu Regionalnego Istebna. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem w Istebnej Centrum, po czym
udano się do kościoła pw. Św. Bartłomieja w Koniakowie na
mszę św. w intencji wszystkich ofiar tragedii..
Kondolencje na ręce p. Wójt przesłały także władze sąsiednich gmin, czeskiego Bukowca i Gródka(przy Biegu Hradkiem)
a delegacja z Ciernego ze Słowacji uczestniczyła w sesji oraz we
mszy św., po której zakończeniu kondolencje złożył p.Paweł Gomola Starosta gminy Cierne.
Krystyna Rucka

Pani Wójt Danuta Rabin

Kondolence

Vážená paní starostko,
V souvislosti s tragickou událostí, která postihia Polskou republiku v souvislosti s úmrtím prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského a dalšich desítek významných představitelů
Vaśeho státu si dovoluji jménem všech občanu obce Bukovec
vyjadřit Vám a Vašim občanům hlubokou účast.
V Bukovci dne 12. dubna 2010

Petr Jałowiczor, starosta obce Bukovec, Czechy

Kondolence

Chciałbym również wyrazić współczucie z całym polskim
narodem nad stratą prezydenta oraz dalszych członków
„delegacji do Katynia”.
Z szacunkiem
Robert Borski, Wójt gminy Gródek, Czechy

			
			
			

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAW KOMOROWSKI

Z wielkim smutkiem, żalem i cierpieniem przyjęliśmy wiadomość, że pod Smoleńskiem niedaleko Katynia - miejsca martyrologii Naszego Narodu, zginęli w katastrofie lotniczej rządowego samolotu Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński,
jego małżonka Maria Kaczyńska, Prezydent Rzeczypospolitej
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, posłowie i senatorowie
Rzeczypospolitej, dowódcy wojskowi, duchowieństwo kościoła
katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego, rodziny pomordowanych w Lesie Katyńskim, załoga samolotu.
Polska i Polacy utracili wybitne osoby, które poprzez swoją
działalność i gorący patriotyzm kształtowały teraźniejsze oblicze naszej Rzeczypospolitej.
W tych trudnych dla nas chwilach, solidarnie łączymy się
z rodzinami tragedii, ich bliskimi i znajomymi, którzy w tych
dniach poddani zostali szczególnej próbie.
Składamy im wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.
Pozostajemy także złączeni w modlitwie za Tych, co odeszli i
za Tych, którym ta tragedia zadała niewyobrażalne cierpienie.
Zawsze zostaną w naszej pamięci.
Przewodniczący Rady Gminy Istebna - Jan Gazur
wraz z radnymi Rady Gminy Istebna,
Wójt Gminy Istebna - Danuta Rabin
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz mieszkańcy Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa
Strona
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Wojewoda kontroluje oczyszczalnię

„Rozbudowa infrastruktury
okołoturystycznej Gminy Istebna”
(aktualności III.2010)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013
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W okresie od 26 lutego do 1 marca 2010 r. przeprowadzona
została przez Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Zarządzania
Funduszami
kontrola
trwałości
projektu „Budowa
Moje Europejskimi
boisko Orlik
przy
Gimnazjum
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki,
19 kwietnia
podpisano
protokół
i odTartaku
i Dzielca 2010
– etapr.1”
realizowanego
przezwykonania
Gminę Istebna
w
bioru
której lokalny
przedmiotem
było wykonanie
ramachdokumentacji,
Priorytetu 3 – Rozwój
Zintegrowanego
Programu
projektu
zastępczego
budowlanego i wykonawczego dla
Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
zadania
dotyczącego
budowy
obiektów sportowych wraz
Projekt
kontrolowano
w zakresie:
1. Podmiotowa
i przedmiotowa
projektu
(miejsce
z infrastruktura
towarzyszącą
przytrwałość
Gimnazjum
w Istebnej.
użytkowania, własność
infrastruktury
/ sprzętu) wykorzystania
Opracowanie
realizowane
było z zamiarem
2. Realizacja
rzeczowa
projektu
(zachowanieŚląskiego
celu, wskaźniki)
dotacji
Ministerstwa
Sportu
i Wojewody
w wyso3.
Realizacja
fi
nansowa
projektu
(kwalifi
kalność
podatku VAT,
kości 666.000 zł.
przychody)
4. Archiwizacja
5. Informacja i promocja
6. Realizacja zobowiązań przez beneficjenta.
Nie stwierdzono żadnych odstępstw ani uchybień. W wyniku
przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że trwałość projektu jest zachowana. Informację pokontrolną
sporządzoną przez kontrolujący ŚUW w Katowicach Wójt Gminy
Istebna pani Danuta Rabin podpisała w dniu 12.03.2010 r. (WL)
Kwiecień 2010
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Zakres projektu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Sportu ściśle obejmuje m.in. następujące elementy:
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o
wymiarach 30 m x 62 m,
- pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki
i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej
- dostosowany dla niepełnosprawnych budynek sanitarno-szatniowy wraz z częścią komunikacyjną
- oświetlenie i ogrodzenie z piłkochwytami.
Projekt techniczny zrealizowany został zgodnie z projektem typowym dostępnym na stronie internetowej programu
www.orlik2012.pl.
Do dnia 15 maja br. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, graniczny termin zakończenia budowy to 29.10.2010
r. (W. Legierski)

budowie
PrzebudowaParking
amfiteatruw
„Pod
Skocznią”
Dnia 15.03.2010
27.04.2010 r.r. Gmina
GminaIstebna
Istebnazawarła
zawarłaumowę
umowę
z firz PPUH
mą
Roboty
Bogdan
34-300
Oś.
‘’APM’’
SpółkaBudowlane
z o.o., 44-200
Rybnik,Pezdek
ul. Wyględy
42 Żywiec,
na wykonanie Wzgórzu
zadania polegającego
napn.
budowie
parkinguamfiteatru
w rejonie amfi
Na
3, na zadanie
„Przebudowa
‘Podteatru przywraz
DW 941.
Wykonawcę wyłoniono
w drodze
przetargu
Skocznią’
z zagospodarowaniem
terenu”.
Zadanie
to
nieograniczonego.
ten oznacza
rzeczowej
rerealizowane
jest wFakt
ramach
projekturozpoczęcie
„Rozbudowa
infrastrukalizacji
projektu p.n. „Rozbudowa
infrastruktury
okołoturystycztury
okołoturystycznej
Gminy Istebna”
współfinansowanego
nej Gminy
dofinansowanego
przez
Unię Europejską
przez
Unię Istebna”
Europejską
z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
z Europejskiegow Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego
ramach Regionalnego
Programu OperacyjRegionalnego
Programu
Operacyjnego
Śląskienego
Województwa
Śląskiego
na lataWojewództwa
2007-2013. Wartość
go na lata 2007-2013. Planowany termin zakończenia budowy
zadania brutto wynosi 676 965,28 zł (w tym 22 % VAT).
parkingu to 30 wrzesień 2010 r.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie następują(LG)
cych robót:
1. Budowlane:
Strona 7
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wywóz ziemi i gruzu;
- roboty montażowe dachu;
- wzmocnienie stropu nad sceną;
- wykonanie ścian;
- wykonanie cokołów i izolacji fundamentów;
- wykonanie podłóg i posadzek;
- wykonanie stropu;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie wentylacji.
2. Instalacyjne:
- wykonanie instalacji c.o.;
- wykonanie instalacji kanalizacji;
- wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej;
- wykonanie kotłowni olejowej;
- wykonanie instalacji do odprowadzania spalin.
3. Elektryczne:
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

„Rozbudowa infrastruktury
okołoturystycznej Gminy Istebna”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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4. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
- wykonanie nawierzchni asfaltowej;
- wykonanie i obsianie trawników;
- montaż siedzisk i piłkochwytów;
- wykonanie odwodnienia liniowego
Dnia 29.04.2010 r. (czwartek) Gmina Istebna przekazała
plac budowy głównemu Wykonawcy.
W drodze przetargu nieograniczonego ustanowiono inspektorów nadzoru dla zadania w osobach:
1. Pan inż. Gerard Miczko – posiadający uprawnienia w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2. Pan inż. Wiesław Niemczyk – posiadający uprawnienia
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych;
3. Pan inż. Józef Noga – posiadający uprawnienia w specjalności drogowej.

Planowany termin zakończenia zadania – 30 październik
2010 r.
Dodatkowe elementy realizowane w ramach tego etapu to automatyczny system nawadniania boiska – terenów
zielonych przy amfiteatrze (zamówienie publiczne w trakcie realizacji) oraz kompleksowe urządzenie trasy kolarstwa
górskiego na terenach leśnych, przylegających do obiektu
(przed realizacją). (LG)

Rubrykę PROJEKTY INWESTYCYJNE redagują:
B. Juroszek, W. Legierski, L. Gorzołka, G. Kliś
Referat Gospodarczy i Rolnictwa

tel. 33 855 65 00, inwestycje@ug.istebna.pl

Wybory Prezydenta RP
Informacja
o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień
20 czerwca 2010 r. informuje o warunkach głosowania przez
pełnomocnika.
Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 7. 2000 r. Nr 47, poz.
544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika,
który w imieniu wyborcy odda glos w wyborach.
Szczegółowa zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa Lin głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz.
U. Nr 66. poz. 426).
Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
1) w dniu pierwszego głosowania (tzw. l tura wyborów):
2) w dniu ponownego głosowania (tzw. ll tura wyborów),
jeżeli będzie ono przeprowadzone:
3) w dniu pierwszego i ponownego głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania
mają:
• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu
rentowego, tj. orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2. i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych:
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2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów:
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów:
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym.
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz
• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba:
• wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co
udzielający pełnomocnictwa do głosowania
lub
• posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w
skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania
osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także
mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od
jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z
nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra
lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwu do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym
pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca
udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burStrona
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mistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10
dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie
chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w
10 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24
czerwca 2010 r.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr l do niniejszej informacji.
Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na
przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na
przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji:
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania
nie będzie miał ukończonych 75 lat:
• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie
jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co
udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w
miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze a.ininv.
jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania
następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed
dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r.. stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa
do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem,
że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje,
że głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w
następujący sposób:
• pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający
stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport,
inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do
głosowania.
• obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię
(imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono
nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt
pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,
• pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania
w lasnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczoStrona
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nej na potwierdzenie otrzymaniu karty do głosowania przez
wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a
następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność
głosowania, gdzie na kurcie do głosowania zaznaczy na kogo
oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w:
obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów,
oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na
polskich statkach morskich.
Przewodniczący Państwowy Komisji Wyborczej
Stefan, J. Jaworski

Wnioski o pełnomocnictwo są do pobrania w Urzędzie
Gminy pok. 200 oraz na stronie internetowej ug

Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień
20 czerwca 2010 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
Zasady udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone są ustawą z dnia 27
września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, póz. 544, z późn. zm.).
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel
polski, który:
• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu,
• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być
wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.
I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze
gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do
rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z
urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.
II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
- Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
• Wyborca, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany
na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do
rejestru wyborców na własny wniosek - przebywający
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czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o
dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której
czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed
dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
• Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę
wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów
na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,
policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie
skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w
miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
w danej miejscowości.
Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 30 maja
2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r. Osoby, które przybyły do
miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do
dnia 18 czerwca 2010 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego
zamieszkania.
UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców — w związku z
głosowaniem w dniu 20 czerwca br. - będą ujęte w tym
spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania
ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie
udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy,
który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie
do głosowania.
- Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie
do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu
przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o
prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można
głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za
granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie
ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o
prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz
zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego
głosowania.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania
wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego
głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia
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składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy,
w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później
jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do
głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców
w miejscu stałego zamieszkania.
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe
otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w
głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego
zamieszkania.
- Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów
w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów
wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych
obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu
stałego zamieszkania.
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach
utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w
pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego
głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie
po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z
urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto
wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego
głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców
przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj.
20 czerwca 2010 r. a dniem ponownego głosowania.

- Głosowanie wyborców niepełnosprawnych
• Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5.
dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 czerwca 2010 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w
obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
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Wybory Prezydenta RP

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również
wyborca, który .najpóźniej w dniu głosowania ukończy
75 lat może głosować przez pełnomocnika. Szczegółowe
informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawarte są w odrębnej informacji Państwowej Komisji Wyborczej.
- Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych
za granicą
• Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie
przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział
w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli
przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje
zagranicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego
pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą
lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania
ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej
podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę
do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odci-

śnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie
przeznaczonej na adnotacje wizowe.
• Wyborca stale zamieszkały za granicą może również
głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania
utworzonym za granicą.
III. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
• przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
• zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale
zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd
gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie
przez nich prawa wybierania,
• są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego
paszportu.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Uznanie dla naszych pracowników
służby zdrowia

cel, a jest nim dobro pacjentów. Chciałbym także podziękować
dyrekcji ZZOZ w Cieszynie za wielką aktywność w poszerzaniu
i udoskonalaniu oferty świadczonych usług medycznych na potrzeby mieszkańców Powiatu. Całemu środowisku - lekarzom,
pielęgniarkom, personelowi pomocniczemu i technicznemu - z
okazji Światowego Dnia Zdrowia składam najlepsze życzenia
zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych i wszelkiej osobistej pomyślności - powiedział Cz. Gluza.

Z okazji Święta Pracowników Służby Zdrowia Starosta
Cieszyński Czesław Gluza uhonorował odznaką przyznaną
przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz 11 zasłużonych pracowników służby zdrowia w tym Mariana Jasińskiego z Istebnej

i Aleksandra Ligockiego z Koniakowa, którzy od wielu lat
pracują w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym. Odznakę
otrzymał też pochodzący z Koniakowa a obecnie mieszkaniec Cieszyna Edward Wisełka.
Ratowanie życia drugiego człowieka, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu jest misją, a
ludzie, którzy się jej podejmują zasługują na najwyższe uznanie.
Obchodzony dziś Światowy Dzień Zdrowia upamiętnia
kolejne rocznice powstania Światowej Organizacji Zdrowia w
roku 1948. Przy tej okazji zwracamy uwagę opinii publicznej i
środowisk odpowiedzialnych za ochronę zdrowia na aktualne
i ważne problemy służb i placówek medycznych. Społecznego
znaczenia i wartości pracy służby zdrowia nie da się w żaden
sposób przecenić. Zawsze gotowa jest spieszyć na ratunek
ludzkiego zdrowia i życia. Nie da się tego jednak osiągnąć bez
dobrej współpracy. Przekonałem się wielokrotnie, że ta współpraca w powiecie cieszyńskim jest coraz lepsza za co wszystkim
Państwu serdecznie dziękuję. Wszyscy mamy przecież jeden
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Źródło:
strona internetowa Starostwa Powiatowego w Cieszynie
J. Kohut

Informacja Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Istebnej
Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Istebnej przystąpiły do realizacji programu
dożywiania najuboższych PEAD.
Z pomocy mogą korzystać osoby, które spełniają kryteria
określone w ustawie o pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy powinno być na poziomie 150% kwoty, o której mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 715,50 zł – dla osoby
samotnej, 526,50 zł dla jednego członka rodziny.
Dodatkowa należy kierować się także art. 7 ustawy.
W roku 2009 z pomocy skorzystały 152 rodziny /łącznie
725 osób/. Razem towaru wydano 1.3791,80 kg
Na towar składają się takie produkty jak: mleka, masło, ser
twardy i topiony, cukier, dżem, płatki kukurydziane, makaron, kasza jęczmienna, dania gotowe, kawa zbożowa, musli
oraz herbatniki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że od miesiąca maja br. odbiór żywności odbywać
się będzie w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.
GOPS i ZG PKPS

Nasza Trójwieœ
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i n f o r m u j e

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH „BECIKOWEGO”
Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1/04/2010 r.

Nowelizacja dotyczy art. 9 ust. 7 i 8 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o
świadczeniach rodzinnych. Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki
dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno
zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w
trakcie ciąży, o której mowa w ww. ustawie, może być udzielona
nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.
Na mocy przepisu przejściowego – art. 3 ww. ustawy zmieniającej, do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać
prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie
lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. Nie
przewiduje się wprowadzenia wzoru ww. zaświadczenia, co
oznacza że wybór jego formy zależy od wystawiającego.
W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy
zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę
tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia.
Możliwość ta dotyczy:
- matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych świadczeń z powodu
niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 30 marca 2010 r.;
- matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych
świadczeń, złożony w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do
dnia 30 marca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z
powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
- matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 października
2008 r., którzy z uwagi na niezłożenie wniosku nie otrzymali ww.
świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych. Możliwość
ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych po 31 października 2008 r.,
gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka mogły
nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10
tygodnia ciąży.
Ustalenie prawa do świadczeń na podstawie art. 4 ust. 1 lub
ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych następuje na wniosek rodzica dziecka.
Jeżeli w związku z poprzednim wnioskiem w sprawie ustalenia
prawa do ww. świadczeń, złożonym pomiędzy 1 listopada 2009 r.
a 30 marca 2010 r., w posiadaniu organu znajdują się wszystkie
niezbędne dokumenty do rozpatrzenia ponownego wniosku o
wypłatę tych świadczeń, organ nie powinien ponownie żądać
tych dokumentów (m.in. zaświadczenia potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną, jeżeli do wcześniej złożonego wniosku było
dołączone zaświadczenie, z których wynika taka informacja).
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W okresie obowiązywania przepisów przejściowych nadal
znajdują zastosowanie następujące zasady – zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Zdrowia:
1. Uznaje się, że przedstawienie przez zainteresowaną
przedmiotowej dokumentacji medycznej, w wiarygodnym tłumaczeniu na język polski – lekarzowi w kraju, upoważnia tego
lekarza do wydania zaświadczenia uprawniającego do dodatku
z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka.
2. Każdy lekarz, do którego zgłosi się kobieta w ciąży bez
względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzającej pozostawanie kobiety w ciąży pod
opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja
medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w
innej części kraju lub za granicą) może potwierdzić wykonanie
badań przez lekarza ginekologa.
3. Opieka medyczna może być sprawowana zarówno przez
lekarzy wykonujących zawód w zakładach opieki zdrowotnej, w
ramach grupowej praktyki lekarskiej, jak i indywidualnej praktyki
lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, niezależnie
od tego, kto finansuje wykonanie świadczenia zdrowotnego.
Na podstawie art. 9 ust. 9 i art. 15b ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób
będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
Opiekun faktyczny dziecka to w rozumieniu ww. ustawy osoba
faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Analogicznie, wymóg dotyczący dołączenia do wniosku odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną
nie ma zastosowania również w odniesieniu do rodziców, którzy
ostatecznie przysposobili dziecko.
źródło: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1549
Świadczenia Rodzinne pokój 220, tel. 33-857-76-49

INFORMACJA KOMENDANTA KOMISARIATU
POLICJI W WIŚLE

Informuję, iż z dniem 01 maja 2010 roku nastąpiła
zmiana w obsadzie Rewiru Dzielnicowych w Istebnej
Komisariatu Policji w Wiśle.
Od tego dnia nowymi dzielnicowymi są:
l sołectwo Istebna – młodszy aspirant Janusz Malczyk,
l sołectwo Jaworzynka – młodszy aspirant Tadeusz Skiba,
l sołectwo Koniaków – posterunkowy Dariusz Urbańczyk.
Ponadto informuję, że godziny przyjęć interesantów w budynku Urzędu Gminy Istebna nie ulegną zmianie.
W przypadku potrzeby kontaktu z dzielnicowym należy
dzwonić na niżej podane numery telefonów Komisariatu
Policji w Wiśle:
l 33/8552413,
l 33/8549711,
l bądź telefon dyżurnego Komisariatu Policji w Wiśle
– 33/8549710.
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

Delegacja Gminy Istebna w Branicach

1.05.2010r. odbyły się w Jaworzynce
Centrum
Gminne
Obchody Dnia Strażaka jednostek OSP
z gminy Istebna.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele w
Jaworzynce, którą
odprawił ks. prałat Jerzy Palarczyk. Przed mszą poświęcono
samochód terenowy Land Rover, który będzie używany w
jednostce OSP Jaworzynka Centrum.
Po mszy w strażnicy odbyło się krótkie spotkanie za strażakami, na którym rozdano odznaczenia i medale, które otrzymali: Dh Łabaj Józef - OSP Jaworzynka Centrum odznaczony
został srebrna Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego - odebrał ją z rąk p. A. Brudnego; Dh Legierski Wiesław
– OSP Istebna Zaolzie – Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa; Dh Golik Jan – OSP Jaworzynka centrum – Brązowy
Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa.
Obecni byli na
obchodach goście:
Starosta Cieszyński
dh Czesław Gluza,
Przedstawiciel sejmiku Województwa Śląskiego p.
Alfred Brudny, Wójt
Gminy Istebna p.
Danuta Rabin, Komendant gminny ZOSP w Istebnej młodszy brygadier dh Damian Legierski.
Uczestniczyli prezesi, komendanci i druhowie strażacy ze
wszystkich jednostek OSP, a ponadto przybyły poczty sztandarowe z OSP Koniaków Centrum, OSP Jaworzynka Centrum,
OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie.
Uroczystość uświetniła strażacka orkiestra dęta z OSP Jaworzynka Centrum. Po uroczystościach oficjalnych odbyła się
zabawa strażacka.
Sekretarz ZOG ZOSP RP w Istebnej

Na zaproszenie Wójta Gminy Branice w dniu 01 maja 2010
r. delegacja gminy Istebna w osobach Henryk Gazurek – radny,
Bogdan Ligocki – Dyrektor Gimnazjum, Józef Czepczor prezes
ZG OSP, Michał Zowada – strażak, wzięła udział w obchodach
Dnia Strażaka połączonego z przekazaniem sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz podsumowaniem XX-lecia współpracy
polsko-czeskiej w Gminie Branice. Wójtowi i Strażakom przekazano list gratulacyjny z życzeniami.
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Foto - ekologiczny sukces SP2
w Jaworzynce!

Miło mi poinformować,
że uczniowie klas IV – VI
Szkoły Podstawowej nr 2
w Jaworzynce wygrali etap
wojewódzki konkursu „Akademia 3 R – okiem reportera”. Zadaniem uczniów było
przygotowanie
reportażu
fotograficznego dotyczącego
minimalizacji powstawania i
ekologicznych sposobów gospodarowania odpadami w
szkole i poza nią. Zwycięska
praca weźmie udział w etapie ogólnopolskim, którego
rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród odbędzie się około 6 maja w Krakowie lub w Warszawie. W konkursie brało udział 180 szkół z 10 województw.

Dh Renata Haratyk

W skład jury na poziomie wojewódzkim weszli: koordynator
regionalny, członek Zarządu organizacji regionalnej Polskiej
Zielonej Sieci, grafik/plastyk, filmowiec (technik telewizyjny)
i fotograf. Nagrody za zwycięstwo w etapie wojewódzkim
to DVD dla szkoły oraz Pendrive i torba ekologiczna dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie. Odbiór nagród
odbył się 30 marca w Wilkowicach.
Damian Polok
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Noc z Andersenem

„WIADOMOŚCI Z JEDYNECZKI”

To międzynarodowe
przedsięwzięcie odbywa
się co roku w związku z
przypadającym w dniu 2
kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki Dziecięcej oraz dla upamiętnienia urodzin duńskiego
baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Pomysł imprezy narodził się w Czechach w
2000 roku i powoli rozrastał się na inne kraje, stając się imprezą międzynarodową. Jej motywem przewodnim są baśnie i
bajki oraz wspólna zabawa i głośne czytanie. W związku z tym
w nocy z 23 na 24 kwietnia 2010 roku W Szkole Podstawowej
nr 1 w Istebnej po raz pierwszy urządziliśmy imprezę pod tą
nazwą.
O
godzinie
18.00 spotkali się
wszyscy uczestnicy tzn. uczniowie klasy 4 a i 4 b
naszej szkoły pod
opieką pań Magdaleny Czepczor,
Teresy Łupieżowiec, Sylwii Biegun i Iwony Białas oraz goście ze Słowacji ze
szkoły w Černem wraz z wychowawczynią.
Pani dyrektor Danuta Konarzewska uroczyście powitała
dzieci. Potem poszliśmy zasadzić „Drzewko Andersena” do
szkolnego ogrodu. Z wielką przyjemnością obejrzeliśmy przedstawienie na podstawie legendy Gustawa Morcinka „Żałosna
historia o Meluzynie” w wykonaniu naszych kolegów. Aktorzy
otrzymali gromkie brawa za swój występ. Wysłuchaliśmy też
z zainteresowaniem wykładu Janusza Macoszka na temat „Instrumenty naszego regionu”. Pan Janusz popisywał się również
mistrzowską na nich grą. Po kolacji odbyło się wspólne czytanie
baśni „Nowe szaty króla” po polsku i po słowacku. Usiedliśmy
więc wygodnie na materacach i przy zapalonych świecznikach,
lampionach i lampkach słuchaliśmy jak zaczarowani. Następnie udaliśmy się do czytelni naszej biblioteki, by w 6 grupach
rozwiązywać zagadki oraz kalambury. Dzieciom udało się odpowiedzieć na prawie wszystkie zagadki. Wiemy zatem dużo o
życiu i twórczości H.CH. Andersena. Potem pięknie przebrani
za postacie z baśni pojawiliśmy się na sali gimnastycznej, by
rozpocząć zabawę, a następnie rywalizować sportowo. Wszystkim najbardziej bardzo podobała się zabawa z chustą. O godzinie 23.30 robiliśmy wspólne i indywidualne zdjęcia. Zmęczeni
próbowaliśmy zasnąć ,ale wrażenia były tak duże, że uczestnicy zabawy musieli podzielić się nimi ze wszystkimi i mimo, że
byli już przebrani w piżamy wędrowali po szkole i długo, długo
rozmawiali i śmiali się. Planowana pobudka miała się odbyć się
o godzinie 7.00. Jednak zgodnie z przewidywaniami dzieci nie
"zawiodły" i „buszowały” całą noc. Podziękowaliśmy naszym
nowym znajomym ze Słowacji za wspólną zabawę. Pani Magda Czepczor wręczyła wszystkim drużynom nagrody za udział
w spotkaniu i …. teraz już tylko śniadanko i odsypianie nocy
w domu.
Iwona Białas
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- gazetka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej

Wydawanie gazetki
szkolnej rozpoczęliśmy
od wspólnego spotkania
Samorządu Uczniowskiego i Koła Przyjaciół Biblioteki pod koniec lutego
2010 roku. Uczniowie
przynieśli swoje pomysły dotyczące przyszłej
zawartości pisma, nazwy
i zasad pracy w redakcji.
Ogłosiliśmy również konkurs na najciekawszą nazwę gazetki i zaprosiliśmy wszystkich
chętnych do współpracy. Następnie spotkaliśmy się ponownie
i po głosowaniu wybraliśmy nazwę "Wiadomości z jedyneczki.
Postanowiliśmy się też spotkać 25.03 z redakcją "Trójwsi", by
otrzymać pomoc i rady odnośnie redagowania pisma. Pierwsza gazetka ukazała się na dzień przed Świętami Wielkanocnymi i poświęcona była zwyczajom świątecznym m.in. w Anglii.
Tekst napisali uczniowie biorący udział w międzynarodowym
programie eTwinning. Na łamach gazetki zamieściliśmy również informacje z życia szkoły. Były to ciekawe lekcje o życiu
i twórczości Fryderyka Chopina oraz wyróżnioną notatkę o
kompozytorze. Innym, ciekawym artykułem zachęciliśmy
uczniów do aktywnego spędzenia nowej pory roku. Znalazło
się również dużo miejsca na krzyżówki i żarty.

Drugą gazetkę udało się nam wydać przed długim majowym weekendem.
Przekazywaliśmy informacje o wspaniałej imprezie, która
odbyła się w naszej szkole "Nocy Andersena", o udziale naszego zespołu teatralnego w Przeglądzie Szkolnych Zespołów
Artystycznych i Teatralnych w Cieszynie i zajęciu przez nich III
miejsca. Znalazł się też artykuł o pasjach naszych uczniów i
ciekawostki z życia dzikich kotów.
Praca nad redagowaniem gazetki szkolnej nie jest łatwym
zadaniem. Wymaga ona przede wszystkim systematyczności i
poświęcenia dużej ilości czasu. Mamy nadzieję, że nasze "Wiadomości z jedyneczki" będą rejestrować zmiany zachodzące w
szkole, staną się mini kroniką najważniejszych wydarzeń naszej
społeczności. Myślimy, że uda nam się dopracować stałe działy
i stworzyć nowe zgodnie z zainteresowaniem czytelników naszego miesięcznika.
Strona
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II Szkolny Konkurs Wiedzy o Regionie

30 kwietnia 2010r.
odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie Konkurs Wiedzy o
Regionie. Organizowany
był w dwóch grupach wiekowych klasy I-III i klasy
IV-VI. Konkurs uświetnił
występ zespołu regionalnego „Mały Koniaków” pod kierownictwem p. Urszuli Gruszki.
Każda z grup miała
do wykonania 4 zadania.
Wykonywały 2-osobowe
zespoły z poszczególnych
klas.
1. Wypisanie jak najwięcej słów gwarowych i
określenie ich znaczenia
w języku polskim.
2. Ułożenie z puzzli obiektów muzealnych lub kościołów z
Trójusi i przedstawienie historii tych obiektów.
3. Wykonanie z otrzymanych towarów połaźnićki i
przedstawienie wszystkich
informacji na temat zwyczajów Bożonarodzeniowych –
połazy.
4. Przygotowanie i ugotowanie potraw regionalnych.
Każda grupa wcześniej
wylosowała potrawę, którą przygotowała.
Uczestnik musiał wymienić
- produkty potrzebne do wykonania potrawy
- omówić sposób przyrządzania
- zaprezentować ją komisji konkursowej za pomocą zdjęć,
ilustracji lub gotowej potrawy.
Każda grupa dzielnie walczyła do końca. Członkowie
komisji degustowali przygotowane przy pomocy rodziców
potrawy: Kubuś, placki ziemniaczane ze szpyrkami i śmietanóm, placek ziemniaczany
pieczony w piecu, siulę, biołą
zupym ze ziymniokami, zupym z kiszki, poleśniki. Wszystko było
bardzo smaczne.
Komisja konkursowa w
składzie: p. Elżbieta LegierskaNiewiadomska – dyr. GOK w
Istebnej, p. Urszula Gruszka kier. Zespołu Reg. „Mały i Duży
Koniaków”, p. Janina Bury klasy
oceniała klasy IV-VI nauczycielka, p. Renata Haratyk oceniała klasy I-III nauczycielka - miała nie lada zadanie, by ocenić
klasy sprawiedliwie, bo dzieci spisały się nadzwyczaj dobrze i
były bardzo zaangażowane w wykonywaniu swoich zadań konkursowych.
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A oto wyniki:
klasy I-III
klasy IV-VI
I miejsce klasa I a
I miejsce – kl. VI a
Klasa I b
II miejsce – kl. V a
Klasa III a
III miejsce – kl. VI b
II miejsce klasa II a
IV miejsce – kl. V b
III miejsce klasa II b
V miejsce – kl. IV a
IV miejsce klasa III b
VI miejsce – kl. IV b
Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali naszym
dzieciom nagrody: p. E. Legierskiej-Niewiadomskiej – GOK
Istebna, p. Piotrowi Kohutowi „Szałas na Szańcach z Koniakowa,
Radzie Rodziców SP 1 Koniaków.
Myślimy, że prowadzenie tego typu konkursów przyczyni się
do tego, że nasze zwyczaje i kuchnia regionalna nie zaginie.
Konkurs przygotowały:
mgr Janina Bury, mgr Renata Haratyk

Wyniki eliminacji powiatowych

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
W dniu 24 marca br. rozstrzygnięto powiatowe eliminacje,
ogłoszonego przez Komendę Główną Straży Pożarnej, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod
hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę
poda”. Na konkurs nadesłano 142 prace z całego powiatu
Powiatowe Jury Konkursu zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich prace 2 młodych Artystów z naszej Gminy, którymi są:
I grupa - dzieci w wieku 6 - 8 lat. Wyróżnienie Michalina Legierska - Szkoła Podstawowa NR 2 w Istebnej; II grupa - dzieci w wieku 9-12 lat. Wyróżnienie Anna Haratyk - Szkoła Podstawowa NR 2
w Istebnej. Małym Artystom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Przygotowała: Anna BURA
Czwarty z rzędu, podwójny triumf uczniów z istebniańskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

VII Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny
Dwunastego kwietnia b.r. w Zespole Szkół Technicznych
w Cieszynie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych „Matematyka na co dzień”.
Jak co roku uczestniczyli w nim uczniowie szkół zawodowych z Cieszyna, Skoczowa, Międzyświecia i Wisły. Istebniański
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowali uczniowie
klas drugich Justyna Kaczmarzyk, Rafał Kohut oraz Wojciech
Legierski, przygotowani przez mgr Beatę Cendrzak.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się m.in. znajomością
i biegłością obliczeń procentowych, rozwiązywania problemów
geometrycznych w zadaniach praktycznych oraz Sudoku. Wszystkie zadania badały umiejętność wykorzystania matematyki w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.
Rafał Kohut podobnie jak w ubiegłym roku zwyciężył w
konkursie indywidualnym. Również w konkurencji zespołowej
uczniowie z „Zaolzia” nie dali szans pozostałym drużynom.
Organizatorzy, przygotowali dla wszystkich uczestników dyplomy, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Beata Cendrzak
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12-14 luty,
w Sosnowcu
na Infoturex
od 19-21
certyfikat
Produkt
na 5”. Chcielibyśmy
zaprezentoluty również
oraz na targach
"Na
Styku Kultur"
w Łodzi w 5ostatnim
wać
w ramach
promocji
gmin Beskidzkiej
obiekty
tygodniu lutego.
działające
w naszych miejscowościach. Proponujemy wszystz nich
charakteryzowały
sięwłasnego
promocją stoiska
turystyczną
kimKażde
gestorom
możliwość
ustawienia
i zaale dodatkowo ciekawej
posiadałyformy
wyróżniające
stoiskadziałalności
tematyczproponowania
promocji je
własnej
ne. I tak
ponad 12 tysięcy
odwiedzających
pojawiło się przez
wśród
mieszkańców
Górnego
Śląska.
weekend
weudostępniane
wrocławskiej Hali
Stulecia na
drugiej edycji
tarMiejsce
jest Państwu
nieodpłatnie,
natogów. Goście
kupowali
zbierali
najciekawsze
oferty,
miast
oczekujemy,
że wycieczki,
przygotujecie
Państwo
jakąś atrakcję
wygrywali
nagrody i,np.
oczywiście,
korzystali
z atrakcji
dla
odwiedzających
poczęstunek,
nagrody,
jakąśTargów.
formę
Bogate
i
różnorodne
stoiska
ponad
320
wystawców
oferowały
zabawy. Dopuszczamy również, że oprócz tego będziecie
szereg usług,
począwszy
od odprężającego
masażu ciała, przez
prowadzili
Państwo
sprzedaż
własnych produktów.
doradztwo w wyborze wyprawy marzeń, aż po koncerty lokalOsoby zainteresowane wspólną promocją proszę o konnych zespołów, degustację regionalnych przysmaków i liczne
takt z Punktem Informacji Turystycznej drogą mailową: prokonkursy. We Wrocławiu odbyło się także dwudniowe forum
mocja@ug.istebna.pl lub tel. pod numerem 33-855 61 58 lub
wiedzy, kompetencji i inspiracji WELLNESS & SPA.
507 782 837.
Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku
w Sosnowcu
oraz odbywające
się równolegle,
pierwsze Mię* Rajd Samochodowy
Beskidzkiej
5*
dzynarodowe
Targi Łowieckie
blisko
Kolejna impreza
w ramachEXPOHunting
Beskidzkiej 5,odwiedziło
to Rajd po
Be8 i pół tysiąca
osób. Targi INTOUREX
miały zbogatą
ofertę dla zaskidach
zorganizowany
we współpracy
Automobilklubem
pracowanych,
w
Cieszynie. którzy nie planują wyjazdu, a szukają jedynie relaksu.
wystawców
zachęcało
do uprawiania
ulubionych
JużWielu
13 czerwca
2010r.
zapraszamy
wszystkich
miłośnisportów,
wypoczynku
w
SPA&Wellness,
rekreacji
i
odkrywania
ków rajdów samochodowych na orientację na I RAJD TURYuroków najbliższej
okolicy.
STYCZNO
– KRAJOZNAWCZY
BESKIDZKIEJ 5.
Zdecydowanie
dużym
się targi
Impreza rozpocznie sięzainteresowaniem
w Szczyrku o godz.cieszyły
9.00, natomiast
w
Łodzi.
Wśród
mieszkańców
tego
miasta
gmina
Istebna
później uczestnicy będą mieli do pokonania prawie 100 jest
km
doskonale
znana. Niejedni
wspominali
niedawne
narciarskie
trasy
po najciekawszych
miejscach
pięciu
gmin beskidzkich.
szusowanie
wna
Istebnej,
jednocześnie
już szukali
ciekawej
Dużą
atrakcją,
którą juża dzisiaj
zapraszamy,
będą konkurenoferty
na
lato.
Dodatkowo
województwo
śląskie,
a
więc
nasze
cje sprawnościowe, rozgrywane m.in. na boisku w Istebnej
stoisko było partnerem targów, przez co w ciągu trzech dni odZaolzie, placu Bogumiła Hoffa w Wiśle, czy Rynku w Ustroniu.
bywały się koncerty Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", gotowanie
Nie lada sprawdzianem dla zawodników będą także pytania z
śląskich klusek i rozbieranie Ślązaczki i Ślązoka. Takie dodatwiedzy o regionie oraz zadania niespodzianki.
kowe atrakcje cieszyły się nie lada zainteresowaniem. Warto
W rajdzie może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat,
dodać, iż Śląska Organizacja Turystyczna zdobyła I miejsce za
posiada aktualne prawo jazdy, sprawny samochód i dobrego
najlepsze stoisko targowe. To już kolejne tak duże wyróżniepilota
oraz... zna tereny Beskidzkiej 5 :).
nie dla SOT-u. Na targach na Styku Kultur oferty turystyczne
Szczegóły
rajdu zmożna
znaleźćEgiptu,
na stronie:
zaprezentowałodotyczące
160 wystawców
Polski, Czech,
Gruzji,
www.beskidzka5.pl
lub
www.ak-cieszynki.ox.pl
Izraela, Litwy, Palestyny, Portugalii, Rosji, Tunezji, Słowenii, Sri
Natomiast
rajd
możnaBrytanii.
dokonywać drogą elekLanki,
Ukrainy, zapisy
Węgierna
oraz
Wielkiej
troniczną
rajd@beskidzka5.pl.
Mimo wszystko targi wciąż cieszą się dużym zainteresoOrganizatorem
imprezy jest
waniem,
a my już szykujemy
sięAutomobilklub
z letnią ofertą Cieszyński
na marzec ii
Beskidzka
5.
kwiecień, kiedy to odbędą się targi w Katowicach, Gdańsku i
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rajdzie
Warszawie.
oraz kibicowaniu!
Oprac. A. Legierska
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A. Legierska
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5 do
i prowadzenia usług hotelarskich oraz minimalniezbędne
Beskidzkiej 5. Zielona
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województwa. Na żądanie organu ewidencjonującego
lub
czych DELTA PARTię promocją kontrolującego
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wadzące
wynajem
pokoi
nie będące w dotychczasowej ewiunting odwiedziło
blisko
Panu Nadleśniczemu
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i
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jest jednak
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sięktóra
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współuczestniczenie
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na temiasta gmina cym
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uprawnej
ubezpieczonej
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publikację.
Dla
szczególnie
zainteresowanych
inforśnie już szukali ciekawej
KRUS.
Nie
musi
on
rejestrować
działalności
gospodarczej,
jeztwo śląskie, a więc nasze
śli oferuje
nie więcej niż 5 pokoi gościnnych, a jego obrót w
co w ciągu trzech
dni odskali
roku
nie
Tańca "Śląsk", gotowanie przekracza 10 tys. Euro.
ki i Ślązoka. TakiePokoje
dodat-gościnne – umeblowane pomieszczenia i lokale w
mieszkaniach
zainteresowaniem.
Warto i domach osób fizycznych lub prawnych (z wyczna zdobyła kluczeniem
I miejsce zaobiektów zbiorowego zakwaterowania jak hotele,
pensjonaty,
lejne tak duże
wyróżnie- ośrodki wczasowe i wypoczynkowe, pola biwakoi inne), wynajmowane turystom na noclegi za opłatą.
Kultur oferty we
turystyczne
Samodzielna
jednostka mieszkalna - obiekt wynajmolski, Czech, Egiptu,
Gruzji,
osji, Tunezji, Słowenii,
Sri
wany w całości
jednej rodzinie lub znanej sobie grupie osób.
rytanii.
Jednostka taka obejmuje: mieszkania wakacyjne oraz domy
zą się dużymwolno
zainteresostojące. Mieszkanie wakacyjne obejmuje nie więcej niż
etnią ofertą na
marzec ikuchnię, kącik wypoczynkowy oraz łazienkę.
3 sypialnie,
w Katowicach, Gdańsku
i
I Minimalne
wymagania wiejskiej bazy noclegowej:
Pokoje gościnne:
Oprac.
A. -Legierska
Pokójspotkania
1- i 2-os min. 6 m2;
Uczestnicy
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- Pokój
2-os dodatkowo
2 m2
na każdą
następną
osobę;
mujemy
iż dostępna
jest także
w wersji
pdf na
stronie www.be- łóżka jednoosobowe 80x190cm,
skidzka5.pl/zielona
-Ałóżka
dwuosobowe
już dziś
zapraszamy120x190cm;
na uroczystą konferencję podsumowującą
5, na dzień 19 marca
- nocny Zieloną
stolik lubKsięgę
półka Beskidzkiej
dla każdej osoby;
2010
roku
dostolik;
hotelu Olympic w Ustroniu.
- stół
lub
przyszłym
tygodniu na stronie www.beskidzka5.pl poja-Wkrzesło
lub taboret;
wią-się
kwestionariusze
wieszak
na odzież;zgłoszeniowe.
Zapraszamy!!!
-Serdecznie
lustro umożliwiające
obejrzenie połowy oprac.
sylwetki;
A. Legierska
- pościel zgodna z ilością miejsc noclegowych;
- oświetlenie - min. 1 punkt świetlny;
Targowa gmina Istebna
- zasłony okienne zaciemniające;
targów zimowo-wiosennych za nami. Gmina
-Pierwszy
kosz na etap
śmieci;
Istebna
wystawiała
się wspólnie
z gminami
Beskidzkiej 5 i
- drzwi
pełne z możliwością
zamykania
na klucz;
Euroregionu
Śląsk
Cieszyński
na
stoisku
Śląskiej
Organiza- lampka nocna zgodna z liczbą miejsc noclegowych.
cji Turystycznej.
Byliśmy
obecni
na
targach
we
Wrocławiu
Łazienki:
w dniach
12-14
luty, w Sosnowcu na Infoturex od 19-21
- natrysk
lub wanna;
luty- oraz
na
targach
"Nalub
Styku
Kultur" w Łodzi w ostatnim
umywalka z blatem
półką;
tygodniu
lutego.
- WC lustro z oświetleniem;
z nich
charakteryzowały się promocją turystyczną
-Każde
gniazdko
elektryczne;
ale -dodatkowo
je stoiska
tematyczpojemnik posiadały
na śmieciwyróżniające
dozownik do
płynnego
mydła
I tak ponad
12 tysięcy odwiedzających pojawiło się przez
ine.
ręczniki
papierowe;
weekend
wrocławskiej
Stulecia
na drugiej edycji tar- max. we
15 osób
na 1 WHSHali
(łazienka
+ WC).
gów.
Goście kupowali
wycieczki, zbierali najciekawsze oferty,
Wymagania
ogólne:
wygrywali
nagrody
i, oczywiście,
atrakcji
Targów.
- ogrzewanie
w całym
obiekciekorzystali
w m-cachz X-IV
temp.
18 st.
Bogate
i
różnorodne
stoiska
ponad
320
wystawców
oferowały
Celsjusza;
szereg
usług,
począwszy
odprężającego
masażu
- zimna
i ciepła
wodaod
dostępna
przez całą
dobę.ciała, przez
doradztwo
w
wyborze
wyprawy
marzeń,
aż
po
koncerty lokalII Wymagania budowlane:
nych
zespołów,
degustację
regionalnych
przysmaków
i liczne
Kwatery agroturystyczne to obiekty, w których świadczokonkursy.
We
Wrocławiu
odbyło
się
także
dwudniowe
forum
ne są usługi hotelarskie i powinny spełniać minimalne wymawiedzy, kompetencji i inspiracji WELLNESS & SPA.
gania budowlane. Ustawa o usługach turystycznych odsyła
Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku
w tej kwestii do ustawy Prawo budowlane. Spełnianie tych
w Sosnowcu oraz odbywające się równolegle, pierwsze Mięwymagań przez kwaterodawców może zostać sprawdzodzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting odwiedziło blisko
ne podczas kontroli dokonywanej przez wójta bądź organy
8 i pół tysiąca osób. Targi INTOUREX miały bogatą ofertę dla zanadzoru budowlanego. Wówczas kontrolujący może zażądać
pracowanych, którzy nie planują wyjazdu, a szukają jedynie reprzedstawienia dokumentów, które potwierdzają legalność
laksu. Wielu wystawców zachęcało do uprawiania ulubionych
budynku.
sportów, wypoczynku w SPA&Wellness, rekreacji i odkrywania
III Wymagania przeciwpożarowe:
uroków najbliższej okolicy.
Budynki
mieszkalne
i usługowe
oraz inne cieszyły
obiekty budowZdecydowanie
dużym
zainteresowaniem
się targi
lane
powinny
być
projektowane,
użytkowane
i utrzymywane
w Łodzi. Wśród mieszkańców tego miasta gmina
Istebna jest
w
sposób zabezpieczający
powstawaniem
Kodoskonale
znana. Niejedni przed
wspominali
niedawnepożaru.
narciarskie
menda
Główna
Straży
Pożarnej
zaliczyła
budynki
mieszkalne
szusowanie w Istebnej, a jednocześnie już szukali ciekawej
w
zabudowie
zagrodowej,województwo
a także budynki
gospodarcze
w
oferty
na lato. Dodatkowo
śląskie,
a więc nasze
gospodarstwach
rolnych
przystosowane
do
celów
agroturystoisko było partnerem targów, przez co w ciągu trzech dni odstycznych
zawierające
najwyżej
6 pokoi,
bywały się-koncerty
Zespołu
Pieśni
i Tańcawykorzystywanych
"Śląsk", gotowanie
do
prowadzenia
agroturystycznych,
do kategorii
zagrośląskich
klusek i usług
rozbieranie
Ślązaczki i Ślązoka.
Takie dodatżenia
ZL cieszyły
IV czyli do
mieszkalnych jednorokowe ludzi
atrakcje
się budynków
nie lada zainteresowaniem.
Warto
dzinnych,
do których
stosowane
są najmniejsze
dodać, iż Śląska
Organizacja
Turystyczna
zdobyła wymagania
I miejsce za
pod
tym względem.
najlepsze
stoisko targowe. To już kolejne tak duże wyróżniepotwierdzającym
spełnianie
wymagań
nie Dokumentem
dla SOT-u. Na targach
na Styku Kultur
oferty turystyczne
przeciwpożarowych
jest opinia zpowiatowego
komendanta
zaprezentowało 160 wystawców
Polski, Czech, Egiptu,
Gruzji,
Państwowej
Pożarnej.
Izraela, Litwy,straży
Palestyny,
Portugalii, Rosji, Tunezji, Słowenii, Sri
IV Wymagania
sanitarne:
Lanki,
Ukrainy, Węgier
oraz Wielkiej Brytanii.
Dokumentem
wymagań
Mimo wszystko potwierdzającym
targi wciąż cieszą spełnianie
się dużym zainteresosanitarnych
w
gospodarstwie
agroturystycznym
jest
opiniai
waniem, a my już szykujemy się z letnią ofertą na marzec
właściwego
miejscowo
inspektora
sanitarnego,
a
w
przypadkwiecień, kiedy to odbędą się targi w Katowicach, Gdańsku i
ku
kontroli obiektu za równorzędny opinii uznaje się protokół
Warszawie.
okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Oprac. A. Legierska
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w kampanii
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Księgi
Beskidzkiej 5

województwa śląskiego
W dniu 4 marca
konferencję podsu2010
roku w
Ośrodku
5, na dzień 19
26marca
kwietnia 2010 roku rozpoczęła się kampania
promująca
Edukacji
Ekologicznej
u.
wizerunek Województwa Śląskiego.
w Istebnej
odbyło„Pasię
w.beskidzka5.pl
Na pojabillboardach i w telewizyjnych spotach
występują
spotkanie
promująsjonauci", nieprzeciętni symboliczni reprezentanci regionu. To
ce publikację
Zielona
dzięki ich pasjom w województwie powstają
wciąż nowe
miejoprac. A. Legierska
Księga Beskidzkiej 5.
sca godne odwiedzin i bliższego poznania.
Na spotkaniu zaprezentowano
publiebna
kację „Osobliwości i
nych za nami. Gmina
atrakcje przyrodnicze
nami Beskidzkiej 5 i
Beskidzkiej 5. Zielona
u Śląskiej OrganizaKsięga Beskidzkiej 5”
gach we Wrocławiu
wydaną przez StowaInfoturex od 19-21
rzyszenie Wspierania
w Łodzi w ostatnim
Inicjatyw GospodarProwadząca konferencję i władze gminy
czych DELTA PARTromocją NER.
turystyczną
„Zielona Księga Beskidzkiej 5” ma na celu promocję boje stoiskagactwa
tematyczprzyrodniczego mikroregionu turystycznego Beskidzka
ch pojawiło
się przez
5 (gminy:
Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła), promocję
na drugiejzasad
edycji
tarzrównoważonego
rozwoju i podniesienie świadomości
najciekawsze
oferty,znaczenia zasad zrównoważonego rozwoju turystyki
dotyczącej
ali z atrakcji
Targów. dziedzictwa przyrodniczego naszego regionu.
dla zachowania
wystawców oferowały
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, radni, dyrektoWojewództwo
śląskie jest liderem komunikacji marketino masażurzy
ciała,
przez
i nauczyciele,
przedstawiciele nadleśnictwa oraz młodzież
gowej
wśród
polskich
miast i regionów. Od 2007 roku konseaż po koncerty
lokal- Podczas prelekcji
gimnazjalna.
prowadzonej przez Zosię Parkwentnie
wdraża
strategie
promocji w zakresie atrakcyjności
przysmaków
i liczne
chańską-Puczek
z Delta Partner dowiedzieli się na temat poturystycznej
oraz inwestycyjnej. W obu dokumentach marka
e dwudniowe
mysłu forum
powstania książki, pracy nad jej treścią i składem oraz za„Śląskie"
oparta
jest na tzw. kluczowym przesłaniu „Śląskie. PozyS & SPA. wartych w niej rozdziałów.
Z kolei jeden z współautorów książki
tywna
Energia".
Energia może tu być rozumiana dosłownie jako
reacji i Wypoczynku
pan Andrzej Klimek z Nadleśnictwa Wisła przedstawił bogactwo
źródło światła,
ciepła i bezpieczeństwa, ale także metaforycznie:
olegle, pierwsze
Mię- na
flory i fauny
terenie naszej gminy. Serdecznie dziękujemy
jako
wartość
cechująca
mieszkańców
regionu,
wypływającasaliz
ng odwiedziło
blisko
Panu Nadleśniczemu
Witoldowi
Szoździe
za udostępnienie
jego
tradycji,
różnorodności,
kreatywności,
dynamiki,
efektywbogatą ofertę
dla zaw Ośrodku.
ności
i
optymizmu.
„Województwo
śląskie
jako
pierwsze
PolPublikacja
, a szukają jedynie
re- zawiera 9 rozdziałów, które przedstawiająwm.in.
sce
wypracowało
strategię
promocji
atrakcyjności
turystycznej
prawianiaśrodowisko
ulubionychprzyrodnicze Beskidzkiej 5, opis flory i fauny, pai teraz
z dużą konsekwencją
tę
miątki
przeszłości
i nadzieje
przyszłości orazi zaangażowaniem
rozdział „Przybyłem
ekreacji i województwa
odkrywania
strategię
realizuje.
Jesteśmy
konsekwentni
w
realizacji
naszych
zobaczyłem i ... czyli propozycje poznania atrakcji Beskidzkiej 5”.
celów
związanych
z kreowaniem nowego wizerunku regionu,
Nakład
iem cieszyły
się książki
targi jest ograniczony do 2 tysięcy. Książka jest jednak
wzrostem
liczny
turystów
odwiedzających
tym bardziej,
do wypożyczenia
we wszystkichŚląskie,
bibliotekach
na tea gmina dostępna
Istebna jest
że
jest
tu
co
odwiedzać...
"
mówi
Bogusław
Śmigielski
Marszanaszej gminy. Po spotkaniu każdy z uczestników otrzymał
niedawnerenie
narciarskie
łek
Województwa
Śląskiego. „Pasjonauci polecają" to już kolejna
omawianą
już szukali
ciekawejpublikację. Dla szczególnie zainteresowanych inforz kampanii promujących Śląskie jako region pełen energetyzuśląskie, a więc nasze
jących atrakcji turystycznych. Jej bohaterami są „Pasjonauci",
w ciągu trzech dni odktórzy dzięki swoim pasjom wznoszą się ponad przeciętność, a
ca "Śląsk", gotowanie
dzieląc się nimi z innymi, emanują pozytywną energią. Ich losy i
Ślązoka. Takie dodathistorie budują wizerunek regionu aktywnych i ciekawych ludzi,
eresowaniem. Warto
otwartego dla każdego, kto szuka niezwykłych miejsc i niesazdobyła I miejsce za
mowitych przeżyć. To najlepsza zachęta do spędzenia wolnego
e tak duże wyróżnieczasu w Śląskiem i wyjątkowy atut w budowie pozytywne
ur oferty turystyczne
wizerunku województwa.
Czech, Egiptu, Gruzji,
Prawdziwi „pasjonauci" - realni mieszkańcy regionu są bohaTunezji, Słowenii, Sri
terami działań towarzyszących kampanii, stali się także inspiracją
nii.
dla postaci z plakatów i filmu reklamowego, które portretują naję dużymbardziej
zainteresocharakterystyczne pasje i biografie prosto z życia wzięte.
ą ofertą na
marzec głosem
i
Wspólnym
Pasjonauci zapraszają:
atowicach, Gdańsku
i
• do zakosztowania gościnności mieszkańców Beskidu Śląskiego i Żywieckiego:

Oprac.
A. Legierska
Uczestnicy
spotkania
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jest nam
niezmiernie
milo,
jednym
z Pasjonautów
remujemy
iż dostępna
jest także
w iż
wersji
pdf na
stronie www.beprezentujących
nasze województwo (dokładnie Beskidy)
skidzka5.pl/zielona
jestAkoronczarka
koniakowska.
To ogromne
wyróżnienie
już dziś zapraszamy
na uroczystą
konferencję
podsudla
naszej gminy.
podziękowanie
Urzędowi
Marmowującą
ZielonąSkładamy
Księgę Beskidzkiej
5, na dzień
19 marca
szałkowskiemu,
a
szczególnie
Wydziałowi
Promocji
za
to
2010 roku do hotelu Olympic w Ustroniu.
wyróżnienie.
W przyszłym tygodniu na stronie www.beskidzka5.pl pojadokwestionariusze
aktywnego wypoczynku
na Jurze,
wią•się
zgłoszeniowe.
•Serdecznie
do odwiedzenia
obiektów Szlaku Zabytków Techniki,
Zapraszamy!!!
oprac. A. Legierska
• na spotkanie z wyjątkową kuchnią regionalną,
• do rozwoju własnych pasji w naszym regionie.
Targowawidać
gmina
Istebna
Śląskich Pasjonautów
będzie
w całej Polsce. Na 210
billboardach,
banerach
internetowych
i w prasie,
a Gmina
przede
Pierwszy etap targów zimowo-wiosennych
za nami.
wszystkim
w
spocie
reklamowym
pojawi
się
5
wizerunków,
Istebna wystawiała się wspólnie z gminami Beskidzkiej 5 i
tworzących
spójną
Na każdym
z nich Śląskiej
przedstawiony
jest
Euroregionu
Śląskserię.
Cieszyński
na stoisku
Organizaunoszący się nad ziemią Pasjonauta, najczęściej gospodarz,
cji Turystycznej. Byliśmy obecni na targach we Wrocławiu
twórca lub częsty gość przyciągającego turystów miejsca, które
w dniach 12-14 luty, w Sosnowcu na Infoturex od 19-21
stanowi drugi plan. We wszystkich największych stacjach (TVN,
luty oraz na targach "Na Styku Kultur" w Łodzi w ostatnim
TVN 7, TVN24, TVN Meteo, TVN Style, TVN Turbo TVP 1, 2, TVP3,
tygodniu lutego.
AtMedia, Polsat) pojawi się telewizyjny spot z Pasjonautami.
Każde z nich charakteryzowały się promocją turystyczną
W kolejnych jego scenach bohaterowie, wznosząc się ponad
ale dodatkowo posiadały wyróżniające je stoiska tematyczziemią, opowiadają o swoich pasjach i pokazują ich najwiękne. I tak ponad 12 tysięcy odwiedzających pojawiło się przez
sze smaczki. Pasjonautów będzie też można usłyszeć (Program
weekend we wrocławskiej Hali Stulecia na drugiej edycji tarTrzeci Polskiego Radia, Radio Zet, Radio RMF Fm, Radio Złote
gów. Goście kupowali wycieczki, zbierali najciekawsze oferty,
Przeboje).
wygrywali nagrody i, oczywiście, korzystali z atrakcji Targów.
Emitowane w radiu reklamy wyjaśnią, że dzięki właśnie
Bogate i różnorodne stoiska ponad 320 wystawców oferowały
dzięki tym fantastycznym ludziom Śląskie jest pełne niesamoszereg usług, począwszy od odprężającego masażu ciała, przez
witych muzeów, wspaniałych szlaków i niezapomnianych przedoradztwo w wyborze wyprawy marzeń, aż po koncerty lokalżyć - czyli pozytywnej energii, która ma moc unoszenia wysoko
nych zespołów, degustację regionalnych przysmaków i liczne
ponad ziemią. W nowatorski sposób w kampanii wykorzystany
konkursy. We Wrocławiu odbyło się także dwudniowe forum
zostanie internet. Po raz pierwszy w komunikacji marketingowiedzy, kompetencji i inspiracji WELLNESS & SPA.
wej województwa śląskiego uruchomiona będzie specjalna
Międzynarodowe
Targi Turystyki,
Rekreacji
i Wypoczynku
strona
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- swoiste
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w
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osób.poczytnych
Targi INTOUREX
miały bogatą ofertę dla zawództwa
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Łodzi.
Wśród
mieszkańców
tego
miasta
gmina
Istebna jest
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mujemy iż dostępna jest także w wersji pdf na stronie www.beskidzka5.pl/zielona
A już dziś zapraszamy na uroczystą konferencję podsumowującą Zieloną Księgę Beskidzkiej 5, na dzień 19 marca
2010 roku do hotelu Olympic w Ustroniu.
W przyszłym tygodniu na stronie www.beskidzka5.pl pojawią się kwestionariusze zgłoszeniowe.
Serdecznie Zapraszamy!!!
oprac. A. Legierska

Targowa gmina Istebna
Pierwszy etap targów zimowo-wiosennych za nami. Gmina
Istebna wystawiała się wspólnie z gminami Beskidzkiej 5 i
Euroregionu Śląsk Cieszyński na stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej. Byliśmy obecni na targach we Wrocławiu
w dniach 12-14 luty, w Sosnowcu na Infoturex od 19-21
luty oraz na targach "Na Styku Kultur" w Łodzi w ostatnim
skim
kompleksie
tygodniu
lutego.Centrum Targowo-Kongresowego Międzynarodowych
Targów
Polska przy ulicy
Każde z nich
charakteryzowały
się Marsa.
promocją turystyczną
Targi
LATO
to
największy
w
Polsce
ale dodatkowo posiadały wyróżniającekiermasz
je stoiskaturystyczny
tematyczskierowany
do
mieszkańców
Warszawy
i
okolic.
To niepowtane. I tak ponad 12 tysięcy odwiedzających
pojawiło
się przez
rzalna
okazja
do znalezienia
w jednym
wszystkiego,
weekend
we wrocławskiej
Hali
Stulecia miejscu
na drugiej
edycji tarco
jestGoście
niezbędne
do zaplanowania
udanego
urlopu czy
wygów.
kupowali
wycieczki, zbierali
najciekawsze
oferty,
jazdu
weekendowego
w najatrakcyjniejszych
rejonach
Polwygrywali
nagrody i, oczywiście,
korzystali z atrakcji
Targów.
ski
i poza
granicami naszego
kraju.320 wystawców oferowały
Bogate
i różnorodne
stoiska ponad
Targom
towarzyszą
także liczne atrakcje,
szereg
usług,LATO
począwszy
od odprężającego
masażu jak:
ciała,występrzez
py
zespołów,
degustacje
specjałów
regionaldoradztwo
w pokazy
wyborzetańców,
wyprawy
marzeń, aż
po koncerty
lokalnych zespołów,
degustację
regionalnych
przysmaków
liczne
nych,
a także konkursy
z nagrodami.
Gmina
Istebna iwystakonkursy.
We Wrocławiu
odbyło sięgminami
także dwudniowe
wiała
się tradycyjnie
z pozostałymi
Beskidzkiejforum
5 na
wiedzy, Śląskiej
kompetencji
i inspiracji
WELLNESSW
& Warszawie
SPA.
stoisku
Organizacji
Turystycznej.
jesteTargi
Turystyki,
Rekreacji
i Wypoczynku
śmyMiędzynarodowe
szczególnie dobrze
znani
więc oferta
i materiały
cieszyły
w Sosnowcu
odbywające
się równolegle,
pierwszeczasy
Mięsię
naprawdęoraz
dużym
powodzeniem.
Oferty kolonijne,
dzynarodowe
Targi Łowieckie
EXPOHunting
odwiedziło
blisko
w
gospodarstwach
agroturystycznych
i oferta
dla rowerzy8 i półto
tysiąca
osób. Targi
INTOUREX
miałyo bogatą
ofertęzaintedla zastów
podstawowe
grupy
docelowe,
które pytają
pracowanych,
którzy nie
planują
wyjazdu,iżastoiska
szukająodwiedziła
jedynie reresowani.
Wspaniała
pogoda
sprawiła,
laksu. Wielu
zachęcało
do uprawiania
spora
grupawystawców
rodzin z dziećmi,
dla których
gmina ulubionych
ma znakosportów,
wypoczynku
w
SPA&Wellness,
rekreacji
i odkrywania
mitą, a niedrogą w porównaniu do innych regionów
ofertę.
uroków
najbliższej
okolicy.
Jak sama
nazwa
wskazuje targi warszawskie kończą letzainteresowaniem
się targi
nią Zdecydowanie
ofertę dla tychdużym
turystów,
którzy szukającieszyły
ciekawego
pow
Łodzi.
Wśród
mieszkańców
tego
miasta
gmina
Istebna
mysłu na spędzenie wakacji. Jak zawsze mamy nadzieję,jest
że
doskonale znana. Niejedni wspominali niedawne narciarskie
po raz kolejny udało nam się zaprosić gości w nasze piękne
szusowanie w Istebnej, a jednocześnie już szukali ciekawej
beskidzkie strony.
oferty na lato. Dodatkowo województwo śląskie, a więc nasze
Następne targi odbędą się w Poznaniu i Warszawie na jestoisko było partnerem targów, przez co w ciągu trzech dni odsień br. i będą prezentować ofertę zimową.
bywały się koncerty Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", gotowanie
śląskich klusek i rozbieranie Ślązaczki i Ślązoka. Takie dodatkowe atrakcje cieszyły się nie lada zainteresowaniem. Warto
dodać, iż Śląska Organizacja Turystyczna zdobyła I miejsce za
Prosimy ostoisko
odwiedzanie
strony, To
na której
znajdują tak
się wszelkie
aktualne
najlepsze
targowe.
już kolejne
duże wyróżnieinformacje dotyczące życia mieszkańców, a także polecanie jej
niewszystkim
dla SOT-u.
Na targach na Styku Kultur oferty turystyczne
gościom odwiedzającym naszą gminę.
zaprezentowało 160 wystawców z Polski, Czech, Egiptu, Gruzji,
Izraela, Litwy, Palestyny, Portugalii, Rosji, Tunezji, Słowenii, Sri
Informacje Turystyczne redagują:
Lanki, Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.
Aneta Legierska i Karolina Michałek.
Mimo wszystko targi wciąż cieszą się dużym zainteresoPunkt Informacji Turystycznej
waniem, a my już szykujemy się z letnią ofertą na marzec i
33 855 61 58
kwiecień, kiedy to odbędą się targi w Katowicach, Gdańsku i
promocja@ug.istebna.pl
Warszawie.
www.istebna.eu

Dobre adresy: www.istebna.eu

Oprac. A. Legierska

Nasza Trójwieœ

Maj 2010
Marzec

Na pogrzeb pary prezydenckiej do Krakowa pojechała liczna grupa osób z
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Wyjazd organizował
pan Marek Kukuczka z Koniakowa. Cała reprezentacja Trójwsi ubrana była w regionalne
stroje, nie brakło także sztandaru Oddziału Górali Śląskich
Związku Podhalan.
Mimo trudności z przedostaniem się w tym dniu na
krakowski rynek, kilku osobom – m.in. panu Henrykowi
Kukuczce ze Stecówki udało
się dotrzeć na główne miejsce uroczystości. Swoje wspomnienia z pogrzebu wspomiKondukt z trumną pary prezydenckiej na następująco:
„Atmosfery, jaka tam panowała, nie da się opisać. Było mnóstwo ludzi z całej Polski i choć
panował straszny ścisk, wszyscy byli dla siebie życzliwi, uprzejmi. Od
czasu do czasu zamienialiśmy ze sobą parę słów – każdy ze wzruszeniem wspominał różne epizody
związane z tymi,
którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Dało się
odczuć ducha patriotyzmu polskiego narodu. Ja sam
miałem na sobie
koszulę z wyhaftowanym orłem, którą
chciałem przekazać Pochód Górali polskich uczestniczących
prezydentowi, ale w pogrzebie
nie zdążyłem mu jej
wręczyć…. Mimo, że ta nagła katastrofa była dla Polaków prawdziwym szokiem, pokazaliśmy światu, że potrafimy się zjednoczyć”.
Obok zamieszczamy kilka zdjęć z wyjazdu reprezentacji Trójwsi
na pogrzeb pary prezydenckiej do Krakowa.
Katarzyna Rucka - Ryś

Tragedia Smoleńska
- obchody w gminie Istebna cd.

Nasza Trójwieœ

Wspomnienia z pogrzebu
pary prezydenckiej w Krakowie

Specjalna sesja Rady Gminy

Przemarsz uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy pod pomnik

W Krakowie: Henryk Kukuczka, Marian Bocek, Józef Michałek, Marek
Kukuczka

Maj 2010 		

Nasza Trójwieœ

Składanie kwiatów i zniczy przez radnych gminy Istebna
Strona
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Galeria Kukuczka

Nasza Trójwieœ

WRZESIEŃ 2009

Wernisaż
dokonań Kukuczka
twórczych
Galeria
URODZINOWY
KONCERT
Polskiego
Stowarzyszenia
strumentów.
CzęśćWAŁACHA
oﬁcjalną i artystyczną
JANA
WY KONCERT
zamknął Pan
Jan Kukuczka. Głos podsuArtystów
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AŁACHA
mowującybr.
zabrała
także PaniKukuczka
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rii Kukuczka naodbył
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zamknął Pan„Śniadanie
Jan Kukuczka. Głos
podsuWielkanocne”
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wyraziła swoje nadzieje, że rozpoczęte tuwyraziła swoje nadzieje, że rozpoczęte tuEdukataj prace i podjęte inicjatywy będą owocowały wOśrodku
przyszłości.
t uczczenia 125 dzin
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Jana
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– do
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trudno
mi
dzisiaj
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cichazaproi serPrzybyli
jakgości.
niedawno
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to nie tylko sale ekspoJ. Warchołowski.
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miesiącu piątą rocznicą śmierci Jana Pawłamożna
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Trój- ka przekładają się na zwielokrotniony efekt ich odbioru.
Miłą niespodzianką podczas śniadania była prezentacja
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Twarze te są świadectwem
nawsi,
przedstawiciele
władz
gminy, artyści, członkowie
StowarzyszeW imprezie
wziął
udział
szych pięknych korzeni i tożsarozumianej
monumentańca regionalnego. Uczestnicy warsztatów
po raz
pierwszy
nia
Artystówkultury,
Plastyków
w Republice Czeskiej
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piękno, subtelność
i
– znajdują się założonego
wokół nas i ciągle
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Bywają u nas maje zimne, kiedy to nocą przymrozki a i
śniegiem jeszcze sypnąć potrafi, bywają piękne, z wiosennymi deszczami i palącym słońcem na przemian. Raz wiosna się
opóźnia, rozwój roślin i zwierząt wydłuża się w czasie, innymi
laty już w początkach miesiąca bujność zieleni, ruch w ptasich
gniazdach, chmary owadów - świadczą o pełni wiosny.
W maju w szybkim tempie w krajobrazie przybywa zieleni.
Bezlistne w końcu kwietnia w większości drzewa pokrywają się
w tym miesiącu soczystą zielenią. Kwitną drzewa iglaste: jodły i
świerki, a z liściastych - klony, buki, jarzębina; kwitną czereśnie,

Nasza Trójwieœ

Co się w maju dzieje

Ogłoszenia

Mitingi grupy AA „Nadzieja” odbywają się w każdy
wtorek o godz. 18.00 w Strażnicy OSP Istebna Centrum.
W ostatni wtorek miesiąca – mityng otwarty.

25 maja br. dyżur ZG Związku Kombatantów
i Osób Represjonowanych - Zarząd Koła Gminnego

Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprasza członków Koła na dyżur, który pełniony będzie w dniu
25 maja 2010 r. od godz. 10.00 do 12.00 w salce posiedzeń
Urzędu Gminy Istebna. W tym dniu można dokonać wpłaty
składek członkowskich.

Bezpłatna mammografia

jabłonie i grusze. Z krzewów – kalina, czeremcha, trzmieliny,
szakłak pospolity, a nad Olzą: żółty - żarnowiec. Pokrywa się
drobnymi kwiatkami borówka czernica.
Łąki pokrywają się złocistym kobiercem mniszków lekarskich („dmuchawców") i jaskrów, niebieszczą niezapominajki
i dąbrówki.
Wyraźnie ożywia się i bogaci w porównaniu z kwietniem
świat owadów. W pogodne, zwłaszcza słoneczne dni nad kwiatami unoszą się liczne błonkówki, wśród których zwracają
uwagę pracowite pszczoły i trzmiele. Latają już liczne motyle,
m. in. rusałki i cytrynki oraz zawisaki i pawice.
Ptaki większości gatunków wysiadują jaja: pokrzewki,
pluszcze, jaskółki, rudziki i wiele innych. W niektórych gniazdach są już pisklęta, np. u kruka, szpaka, zięby, wróbla, pliszki
siwej, kosa, drozdów, sikor.
Z ciepłych krajów dopiero w maju powracają: zaganiacz,
wilga, jerzyk, muchołówka szara, derkacz.
Maj - to okres najpiękniejszych żabich koncertów. W górskich
kałużach gody odbywają bowiem żaby trawne, melodyjnie odzywające się kumaki. Licznie pojawiają się salamandry i traszki.
W majowy dzień warto wybrać się do lasu, na łąki, nad wodę
- by zobaczyć te przejawy wzmożonej dynamiki przyrody.
Tekst i foto: Jarosław Gil

Na zdjęciu: Kwitnąca czereśnia.
Składam serdeczne podziękowania Panu Nadleśniczemu Witoldowi Szoździe za wykonanie odwodnienia na drodze obok Schroniska PTSM „Zaolzianka” w Istebnej-Zaolziu.
W ramach prac został wykonany przepust drogowy wraz z
odwodnieniem liniowym, którego zadaniem jest skuteczne odprowadzenie wód oraz poprawienie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi prowadzącej do przysiółków Mlaskawka, Łączyna-Skała, Stecówka i Pietroszonka.
Z poważaniem
Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin
Maj 2010 		
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że w dniach 24 maja 2010 r., 31 maja 2010 r. oraz 2
czerwca 2010 r. po raz kolejny zostaną przeprowadzone
bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku
od 50 do 69 lat organizowane przez Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Akademicka” w Ustroniu.
Zapisy na badania przyjmowane będą w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej w godzinach od 7.30
do 15.00 oraz telefonicznie pod numerem 33 855 62 22 do 20
maja 2010 r. Serdecznie zapraszamy!
Pani Teresie Łacek – Kierowniczce GOPS w Istebnej
serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci babci

śp. Anny Małyjurek

składają współpracownicy
Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Serdeczne podziękowanie za okazane współczucie,
słowa pociechy, złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej
Naszego Kochanego Męża, Taty i Dziadka

śp. Stefana, Wacława GRADONIA
składa pogrążona w smutku
RODZINA

Serdeczne podziękowanie za wyrazy współczucia,
pomoc przy pogrzebie, złożone kwiaty, wieńce
oraz liczny udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Andrzeja Smugi

wszystkim kapłanom z Istebnej,
sołtysowi Jerzemu Michałkowi,
rodzinie Jadwidze i Andrzejowi Legierskim,
delegacji Straży Pożarnej, rodzinie, znajomym
i wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa
mama z rodziną.
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„Grand Prix”
dla kapeli „Wołosi i Lasoniowie”!

Miyszani owiec w Koniakowie

Wielki sukces odniosła Kapela
„Wołosi i Lasoniowie” zdobywając
główną nagrodę "Grand Prix" oraz
Nagrodę Publiczności podczas XIII
Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, który odbył się 22 kwietnia w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda
Lutosławskiego w Warszawie.
Kapela, w której z braćmi Lasoniami grają muzycy z naszego terenu:
Zbyszek "Baja" Michałek, Janek Kaczmarzyk i Robert Waszut otrzymała Nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15000 PLN oraz nagrodę specjalną im. Czesława Niemena a także "Burzę Braw",
czyli nagrodę publiczności.
Muzyków oceniało Jury w składzie: Marcin Pospieszalski (przewodniczący), Małgorzata Małaszko-Stasiewicz,
Maria Baliszewska, Tomasz Janas, Krzysztof TrebuniaTutka.

W dniu 2 maja 2010 r. gazda Piotr Kohut z Koniakowa
po raz pierwszy wypędził stado owiec na zbocza „Ochodzitej". Zgodnie z tradycją pasterską „miyszanio owiec",
rano baczia wbijał „mojkę" w
zagrodzie, rozpalał ognisko,
po czym dał sygnał trombitą
reszcie gazdów, żeby przyprowadzili swoje owce na
miejsce obrzędu.
W tym roku w Koniakowie Centrum zeszło się aż 600
owiec. Ksiądz Kanonik Jerzy Kiera poświęcił stado. Piotr Kohut je okadził oraz przepędził trzy razy wokół „moja", a wszystko po to aby się powodziło na sałaszu. Oprawę artystyczną
zapewnił „Mały i Wielki Koniaków" oraz Kapela Bartka Rybki.
Po wymieszaniu owiec przeprowadzono je na zbocza
„Ochodzitej”, gdzie pasterze Mirek i Kazek będą je wypasać
aż do jesieni. Na redyk przybyło wielu gości, turystów oraz
mieszkańców naszych wsi. Mamy nadzieję, że w październiku na „Rozsodzie owiec” będzie nas jeszcze więcej.
Z chwilą wyjścia owieczek na hale z owczego mleka produkuje się ser. Tradycyjne oscypki, gołki, redykołki, bryndzę,
bunc, a nawet jagnięcinę można zakupić w „Kołybie" w Koniakowie Centrum.
Piotr Kohut, Prezes Stowarzyszenia Górali Śląskich to
godny następca naszych przodków, ludu Wołochów, którzy
przybywając na nasze ziemie z Bałkanów zapoczątkowali
kulturę pasterską. Dzięki takim ludziom, jak Piotr nasza kultura i tradycja nie zaginie.
Lucyna Ligocka - Kohut

Kapela „Wołosi i Lasoniowie” (źródło: www.galeriakukuczka.pl)

W tegorocznym Konkursie Muzyki Folkowej udział wzięło
trzynaście zespołów, których twórczość inspirowana jest polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości
etnicznych zamieszkujących Polskę. Oceniany był repertuar,
poziom wykonania, wartość opracowania muzyki i układ
programu pod kątem różnorodności stylistycznej oraz interpretacji muzyki tradycyjnej.
Kapeli „Wołosi i Lasoniowie” gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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W sobotę 1 maja na Trójstyku spotkali się przedstawiciele
przygranicznych miejscowości
Czech, Polski i Słowacji. Celem
tego spotkania było „postawiyni moja". Jest to praktycznie
już coroczna tradycja związana z
dniem pierwszego maja i symbolem, jakim jest „moj". Tegoroczne
obchody święta przebiegały w
atmosferze powagi i żałoby w
związku z tragedią, jaka spotkała
Polskę 10 kwietnia br. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy spod Smoleńska. Starosta Ćernego i Herćawy złożyli
przybyłym na spotkanie Polakom kondolencje. W krótkich
przemówieniach przedstawiciele władz wyrazili i zadeklarowali chęć rozszerzenia i kontynuowania dalszej współpracy
pomiędzy naszymi państwami, zarówno w sferze gospodarczej, kulturalnej, jak i turystycznej. Uroczystości przewodniczył Paweł Gomola - starosta Ćernego ze Słowacji, z czeskiej
strony przybył Josef Szkandera - starosta Herćawy. Beskidzką
Trójwieś reprezentował Jan Gazur przewodniczący rady Gminy, Józef Polok - wice przewodniczący Rady Gminy, Zenon
Knopek - radny. Paweł Rucki - sołtys wsi Jaworzynka. W przyszłości oprawa tego dnia będzie nawiązaniem do odległych
tradycji
obchodów
tego święta.
Równo za miesiąc
postawiony „moj” będzie uroczyście wywrócony. Na tę okoliczność zaproszono
wszystkich mieszkańców gmin przygranicznych.
Joanna Kohut

Podsumowanie konkursu bibliotecznego
18 marca br. w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w
Cieszynie odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego
konkursu plastycznego „Śladami przeszłości: 1200 lat legendarnego założenia Cieszyna", połączone z wręczeniem na-

Laureaci konkursu poetyckiego z pisarką dla dzieci Renatą Piątkowską
Maj 2010 		
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gród laureatom, czyli tym, którzy najbardziej pomysłowo zaprojektowali widokówkę Cieszyna. W konkursie wzięli udział
czytelnicy bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego oraz
Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Stąd realizacji konkursu towarzyszyły warsztaty regionalne i zajęcia plastyczne
przygotowane przez bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego.
Jury w składzie: Renata Karpińska - kierownik Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Łukasz
Konarzewski - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu,
Turystyki i Informacji oraz Patrycja Kopera - grafik komputerowy, postanowiło nagrodzić 21 autorów prac.
Wśród laureatów znaleźli się: Edyta i Ewa Mojeścik z GBP
w Istebnej, Mateusz Jałowiczor, Paweł Kukuczka, Maria Krężelok i Dawid Krężelok z Filii w Koniakowie i Joanna Łupieżowiec z Filii w Jaworzynce.
Dyplomy i upominki wręczyli dzieciom Wicestarosta Mieczysław Szczurek i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna Eugeniusz Raabe. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców
konkursu był udział w spotkaniu z Renatą Piątkowską, cenioną i lubianą przez najmłodszych autorką książek dla dzieci.

Nasza Trójwieœ

STAWIANI MOJA NA TRÓJSTYKU

Beata Parchańska
Instruktor - koordynator
ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego

Piękne śpiewanie i ...zaskakujący awans!

Zespół wokalny w składzie: Sara Kohut, Katarzyna Legierska i Edyta Mojeścik wraz ze swoim opiekunem, znakomitym multiinstrumentalistą Jankiem Macoszkiem, który
akompaniował im w czasie występu zakwalifikował się do
Finałowego Etapu XVII Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie“!

Eliminacje rejonowe odbyły się 22 kwietnia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Domu Narodowym a organizatorem
Przeglądu byli Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Związek Górnośląski i COK.
Co godne podkreślenia, młodziutkie (uczennice klasy IV)
wokalistki z Istebnej spotkały się razem ze swoim opiekunem na próbie zaledwie kilka razy i był to dla nich pierwszy
w ogóle publiczny występ. Stąd też w tytule naszej informacji określenie "zaskakujący awans". Z drugiej strony wiemy co
Janko Macoszek potrafi!
Dla Janka i dla dziewczynek gratulacje i życzenia powodzenia w Przeglądzie Finałowym, który odbędzie się
w Piekarach Śląskich w dniach 11 i 12 maja!
J. Kohut
Strona
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Konkurs poetycki „Górale wiersze piszą"
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Ogłoszony przez
Gminny
Ośrodek
Kultury w Istebnej
konkurs
poetycki
poświęcony pamięci
Ojca Świętego Jana
Pawła II cieszył się
dużym zainteresowaniem. Do konkursu
napłynęło 25 utworów w wykonaniu 23 osób z terenu Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.
Komisja w składzie: Urszula Stefania Korzonek (poetka z
Pogórza k/Skoczowa), Krystyna Rucka (redaktor „Naszej Trójwsi"), ksiądz Jakub Krupa (wikary z Jaworzynki), Józef Broda
(folklorysta, filozof z Istebnej) oraz Elżbieta Legierska - Niewiadomska (dyrektor GOK) podzieliła wiersze na 3 kategorie:
szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych.

W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali:
1. miejsce
Edyta Mójeścik
2. miejsce
Magdalena Pietrasik
2. miejsce
Joanna Kukuczka
3. miejsce
Karol Skurzok
Wyróżnienie
Sabina Legierska
Wyróżnienie
Jakub Zawada
Wyróżnienie
Roksana Sikora
Nagrodzeni w kategorii młodzieżowej:
1. miejsce
Gabriela Cendrzak
1. miejsce
Agnieszka Pawlusińska
2. miejsce
Brygida Krasowska
3. miejsce
Sabina Haratyk
wyróżnienie
Paulina Skurzok
W kategorii osób dorosłych 3 pierwsze miejsca zajęły:
1. miejsce
Monika Michałek
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2. miejsce
Cecylia Suszka
3. miejsce
Barbara Koleniak
Wiersze oceniano pod kątem walorów artystycznych, dostosowania do wieku autora oraz głębi przesłań zawartych
w wierszach.
Wręczenie nagród z udziałem uczestników, jak również
komisji odbyło się w dniu 8 kwietnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Istebnej. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe
związane z tematyką religijną oraz pamiątkowe dyplomy.
Podczas spotkania wszyscy laureaci 1. miejsc odczytali swoje
wiersze, które zaprezentowali również na uroczystym koncercie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej.
Obok na stronie prezentujemy wiersze, które w poszczególnych kategoriach oceniono najwyżej.
Katarzyna Rucka - Ryś

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej wraz ze Stowarzyszenie im.
artysty Jana Wałacha w Istebnej serdecznie zaprasza na wystawę pt.
„Świat w drzeworytach Jana Wałacha”, przedstawiającą przepiękne
dzieła artysty o rożnej tematyce. Drzeworyty przedstawiają scenki rodzajowe z życia górali istebniańskich, ich kulturę, beskidzki krajobraz,
ale i również architekturę niektórych miast Europy. Prace pochodzą ze
zbiorów pracowni Jana Wałacha, której patronuje Stowarzyszenie.

Wystawa składa się z 25 oprawionych drzeworytów Jana Wałacha ekspozycja będzie czynna od 16 maja do 11 czerwca 2010 r w
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Nasza Trójwieœ

Maj 2010

Pamiętam tamten czas pomiędzy niebem a ziemią.
Zmierzch zapowiadający nadejście nocy,
Rozmazane kontury powszednich spraw.
Kwiecień był wieczorami chłodny,
Nocami nawet zimny,
A my czekaliśmy,
Wpatrując się w otwartą bramę Tajemnicy,
Którą ty przekraczałeś powoli,
Mając na względzie nasz smutek i nieporadność,
Obdarzając nas znakami swej obecności.
Póki jeszcze ciało mogło się do czegoś przydać,
Oddawałeś nam jego ciepło –
Nikłe drgnienie powiek, szeptane słowa otuchy.
Napotkaliśmy w swoich spojrzeniach
zadziwienie wspólnym losem i czasem,
gdy przychodziliśmy do przydrożnego krzyża
z wdzięczności za miłość.
Pamiętam twarze sąsiadów pochylone nad światłem świeczek,
Modlitwy, które się nie dłużyły,
Pozdrowienia jak najserdeczniejsze życzenieDobrej nocy, z BogiemDobrej nocy.
Wszystko znaczyło mocniej i więcej,
O jeden krok na granicy świata
Tego co tu i teraz,
Dalej, prawdziwiej.
Jakbyśmy przez chwilę pojęli
Znaczenie mijających nocy i dni,
Jakbyśmy wybaczyli śmierci,
Że tak boli.
Monika Michałek z Istebnej, I miejsce w kategorii dorosłych
Tak wielu Cię ludzi podziwia
Za wszystko, co w życiu zrobiłeś
Bo choroba – lecz pracowałeś
Bo rana – lecz przebaczyłeś
Cierpliwość i wiara ogromna
- od Ciebie pochodzą te wzorce
Miłosierdzie Twe na świat słynne…
Lecz za nic miałeś proporce
Skromny – i zawsze z uśmiechem,
Choć Bóg życie znaczył cierpienie,
Ty humor swój zachowałeś
I za to najbardziej Cię cenię
Dlatego nadzieję mam taką:
Niech ludzkość pamięta wiek wiekiem,
Nie – człowieka co papieżem został
Lecz papieża – co pozostał człowiekiem
Gabriela Cendrzak z Istebnej I miejsce w kategorii młodzieżowej
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W rocznicę śmierci Jana Pawła II

„Janowi Pawłowi – wyznanie”
Ty, który już mieszkasz w Domu Ojca Swego
A nam pozostawiłeś na Ziemi wiele dobrego,
Chciałabym Ci powiedzieć, co do Ciebie czuję
Gdy Twoje słowa i Twe czyny w sercu rozpatruję

Kocham Ciebie za to, że umiałeś zawsze
Zrozumieć ludzi, tych wielkich i małych
I za to, że byłeś nadzwyczajne dobry,
Przebaczający, wyrozumiały i zawsze wspaniały.
Kocham Cię i za to, że pielgrzymowałeś
Z biednym i z bogatym tak samo rozmawiałeś,
Że Boga niosłeś ludziom w najdalsze zakątki
Dawałeś nadzieję, pokój, miłości początki
Kocham Ciebie za to, że byłeś góralem
Takim z krwi i kości, jakim i ja jestem
I, że z góry nasze tak umiłowałeś
I śpiewałeś o nich z uśmiechem i gestem

Chciałam Ci powiedzieć, że gdyś kończył życie
Łzy jak krople deszczu płynęły po mych skroniach,
A Twoje nauki, całe Twoje życie
Są jako Dekalog w otwartych mych dłoniach

Chciałam Ci powiedzieć, że gdy tylko mogę,
Chodzę po tych miejscach, po których stąpałeś
I choć nieraz grzech mi zrani duszę a kamienie nogę
Wstaję, idę dalej jak nas nauczałeś.
I dałeś mi przykład – nie jeden a wiele,
I za to Ci z serca najmocniej dziękuję.
Zawsze, gdy mi ciężko modlę się do Ciebie
I zawsze Twą obecność przy mym boku czuję.

Agnieszka Pawlusińska z Istebnej I miejsce w kategorii młodzieżowej
„Ojciec Narodów”
Habemus Papa – mamy papieża.
Dzwony rozbrzmiewają na kościelnych wieżach
Wybór Polaka wielkie dzieło zapowiada
Jego słowo Prawdy na świat cały pada
Radosną nowinę niesie wszystkim krajom
Wszyscy Go witają
Jak rolnik w pocie czoła uprawia ziemię
Tak Ojciec Papież słowo wiary sieje
Po krajach Europy i Ameryki
W Australii, Indii oraz Afryki
Indie pióropusz na głowę zakładają
Góralskie kapele pieśni wygrywają
Do Ziemi Świętej gdzie pod płaczu ścianą
Grzechy ludzkości się odpuszczają
Wszędzie dociera ze swym posłaniem
Miłości, Wiary i Pojednaniem…
Edyta Mojeścik z Istebnej, I miejsce
w kategorii szkół podstawowych
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Wykaz najbliższych imprez w gminie
Istebna w 2010 roku:
Maj:

02.03. - Miyszani Łowiec w Koniakowie na Ochodzitej
09.05. - Miyszani Łowiec w Istebnej na Stecówce
06.05. - Regionalny Konkurs Kulinarny, Agroturystyka „Na Połomiu”,
Istebna
11.05. - Wystawa prac dzieci z autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony
Konarzewskiej, GOK Istebna
14.05. - Wystawa Janiny Ożgi – Hołdy „Różnorodny świat”, GOK - BP
14.05. - Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki, PTTK o/Wisła, UG
Istebna
16.05. - Istebniańskie Zawody w Nordic Walking, Istebna Zaolzie
Ośrodek „Zagroń"
03.2010 - Rajd Rowerowy „Do źródeł Olzy", Istebna
03.2010 - Biegi Przełajowe „O puchar Olzy", Istebna

Czerwiec:

03. - 06.06 - Wyścig Rowerowy Beskidy MTB Trophy na pograniczu
Polski, Czech i Słowacji, Istebna
Zaolzie Ośrodek „Zagroń"
13.06. - Wielka Impreza Beskidzkiej 5, Brenna Amfiteatr
Wielki Rajd Samochodowy Beskidzkiej 5, trasa: Szczyrk, Istebna, Wisła, Ustroń, Brenna
17.06. -10.09. - Wystawa Twórczości Ludowej, GOK Istebna
19.06. - III Międzynarodowy Bieg im. S. Legierskiego „O Istebnianski
Kapelusz"
26.06 - „Święty Jan" na Sałaszu Ochodzitej w Koniakowie

Zajęcia stałe organizowane
przez GOK Istebna:
Kółko koronki koniakowskiej, prowadzone
przez Beatę Legierską w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w każdy piątek w godz. 14.00 –
16.00.

Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek
- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce,
godz. 19.00, - czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1
w Istebnej, godz. 19.00
Pilates (relaksacyjne ćwiczenia rozciągające) - poniedziałek,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej godz. 19.00
Zajęcia gry na instrumentach ludowych, prowadzone przez Jana Macoszka w Gminnym Ośrodku Kultury
w Istebnej codziennie w godz. 15.00 – 19.00. W sprawie
szczegółów można się kontaktować tel. 790 262 829.

Majówka samorządowców w Wiśle

Po raz kolejny majówkowe spotkanie Wisły, Istebnej i czeskiego Nydka odbyło się w dniu 1 maja w
wiślańskim amfiteatrze. Przedstawiciele samorządów
wspólnie z kucharzami ze Śląskiej Izby Kulinarnej zmagali
się z gotowaniem nietypowych potraw, którymi częstowano gości i mieszkańców przybyłych na długi weekend
do Wisły.
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Sport l Sport l
SP 1 Jaworzynka najlepsza
w piłce halowej

Zwycięstwem drużyny reprezentującej Szkołę Podstawową nr 1 w Jaworzynce zakończył się rozegrany 21
kwietnia w hali Gimnazjum Turniej Piłkarski Szkół Podstawowych Gminy Istebna.
Turniej, w którym wzięło udział 5 drużyn (cztery szkolne
i jedna gościnnie) stał na wysokim poziomie a mecze były
bardzo wyrównane o czym świadczą wyniki poszczególnych
spotkań.
Wyniki:
Istebna - SP 1 Koniaków 0:1
SP 1 Jaworzynka - SP 2 Jaworzynka Zapasieki 4:0
SP 1 Istebna - Istebna 1:2
SP 1 Koniaków - SP 1 Jaworzynka 1:2
SP 2 Jaworzynka Zapasieki - SP 1 Istebna 1:0
Istebna - SP 1 Jaworzynka 0:1
SP 1 Koniaków - SP 2 Jaworzynka Zapasieki 2:1
SP 1 Istebna - SP 1 Jaworzynka 3:1
SP 2 Jaworzynka Zapasieki - Istebna 1:0
SP 1 Koniaków - SP 1 Istebna 0:0
Tabela:
1. SP 1 Jaworzynka - 9 pkt
2. SP 1 Koniaków - 7 pkt
3. SP 2 Jaworzynka Zapasieki - 6 pkt
4. SP 1 Istebna - 4 pkt
5. Istebna - 3 pkt
J. Kohut

KP Trójwieś - Wyniki - runda wiosenna
Seniorzy - Klasa B:
05.04.10 Zamarski - KP Trójwieś 3:0
25.04.10 Wiślica - KP Trójwieś 2:7
Bramki: Dawid Wawrzacz – 3, Tomasz Zelek – 2, Mateusz
Czepczor, Grzegorz Juroszek
02.05.10 KP Trójwieś – Iskrzyczyn 6:0
Bramki: Marek Kohut – 2, Tomasz Zelek – 2, Leszek Gorzołka, Eliasz Suszka
Juniorzy i trampkarze - Liga Okręgowa B;
10.04.10 Cięcina - KP Trójwieś J - 1:1, T - 3:0 walkower
23.04.10 KP Trójwieś - Milówka J - 1:0, T - 1:1
01.05.10 Kobiernice – KP Trójwieś J – 0:3, T – 0:0
W związku z żałobą narodową po katastrofie samolotu
pod Smoleńskiem zmianie uległy niektóre terminy spotkań
naszych drużyn:
Seniorzy:
05.05.10 17.00 Grodziec – KP Trójwieś
19.05.10 17.00 KP Trójwieś – Polifarb Cieszyn
Juniorzy i trampkarze:
12.05.10 16.00/17.30 Czechowice - KP Trójwieś
Więcej informacji o KP Trójwieś:
www.trojwies.futbolowo.pl
J. Kohut
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Spor t l Spor t l Spor t l Spor t l
Bieg w Hradku

Już od 16. Lat w pobliskim Hradku (Czechy) odbywa
się tradycyjny już „Bieg Hradkem”, w którym od lat biorą
udział także zawodnicy z naszej gminy.
Również w tym roku
reprezentacja Trójwsi, dnia
10.04 udała się do Hradku,
aby tam wystartować w
zawodach razem z ponad
200. Innymi zawodnikami z
Czech i Słowacji.
Nasi biegacze zaprezentowali się bardzo dobrze.
Zajęli 5 miejsc medalowych oraz kilka tuż poza podium.
Miejsca medalowe zajęli:
Grzegorz Zawada – 3 miejsce w kategorii chłopców
rocznik 2001 – 2003

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w biegu, szczególne zaś wyrazy wdzięczności kierujemy do
opiekunów pana Jarosława Hulawego oraz pana Michała Nosowicza, za zorganizowanie sporej grupy chętnych
biegaczy do reprezentowania naszej gminy oraz za poświęcony czas.
K. Czyż

Szanowna Pani Wójt,

serdecznie dziękuję za reprezentację sportowców z Istebnej
na naszym „Biegu”.
Przybyli liczną grupą i byli podczas całego zawodu widoczni.
Szczególnie składam gratulacje zawodnikom, którzy zdobyli medal a mianowicie
Szymon Czepczor - 2 miejsce
Antoni Juroszek - 2 miejsce
Andrzej Jałowiczor - 3 miejsce
Dawid Zawada - 3 miejsce
Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału Waszych sportowców.
Dla Waszej potrzeby zasyłamy DVD ze zdjęciami z Biegu.
			
Z szacunkiem
Robert Borski, Wójt gminy Gródek

Halowy Turniej Gimnazjalistów

Dawid Zawada – 3 miejsce w kategorii chłopców rocznik
1999 – 2000
Antoni Juroszek – 2 miejsce w kategorii chłopców
rocznik 1997 – 1998
Andrzej Jałowiczor – 3 miejsce w kategorii chłopców
rocznik 1997 – 1998
Szymon Czepczor – 2 miejsce w kategorii chłopców
rocznik 1995 – 1996
Gratulujemy !
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Dziewięć drużyn klasowych wzięło udział w Halowym
Turnieju Piłki Nożnej Gimnazjalistów rozegranym 27 marca w
hali Gimnazjum w Istebnej. Drużyny rywalizowały w dwóch
grupach. Zwycięzcy grup spotkali się w finale zaś drużyny z
drugich miejsc zagrały o 3 miejsce. Najlepsza okazała się ekipa reprezentująca Klasę IIIH.
Grupa A:
Tabela Grupy A:
3A - 1B 8:0
1. 3A - 10 pkt. - 14:2
1E - 2E 1:1
2. 1E - 8 - 10:3
1F - 3A 1:3
3. 2E - 7 - 16:5
1B - 1E 0:6
4. 1B - 3 - 4:24
2E - 1F 7:1
3A - 1E 1:1
5. 1F - 0 - 5:15
1B - 2E 1:8
1F - 1B 2:3
3A - 2E 2:0
Tabela Grupy B:
1E - 1F 2:1
1. 3H - 9 - 18:3
2. 1C - 6 - 6:11
Grupa B:
3. 2B - 1 - 3:8
3B - 2B 0:0
4. 3B - 1 - 1:6
1C - 3H 1:9
3B - 1C 0:2
2B - 3H 1:5
Strzelcy:
3B - 3H 1:4
1. Dariusz Juroszek - 3H
2B - 1C 2:3
- 13 bramek
O 3 miejsce:
2. Wojciech Małyjurek
1C - 1E 2:0
- IIE - 9
3. Mikołaj Mróz - IIIA - 7
Finał:
Jakub Żyrek - IE - 7
3H - 3A 5:1
J. Kohut
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2. Reklama 3 x 9 cm czarno – biađa

KWIETNY BIEG 2010

Nasza Trójwieœ

W nocy z 26 maja na 27 maja odbędzie się „Kwietny Bieg”. Jest to bieg dookoła Polski, podzielony na etapy,
a jeden z nich przebiega przez teren naszej Gminy. W tym
roku przejęcie pałeczki od miasta Wisły nastąpi o godz. 22.47
pod kościołem na Stecówce, skąd Zaolziem pobiegniemy do
Koniakowa, przez Centrum, Legiery aż na Kosarzyska, gdzie
przekażemy sztafetę Gminie Milówka. Zachęcamy do wzięcia
udziału wszystkich chętnych biegaczy oraz rowerzystów.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 502 244 896
lub e-mail: karina.istebna@gmail.com
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USĐUGI ZDUĘSKIE – Motyka Stanisđaw
Milówka, ul. Kasztanowa 3

* 33 863 77 29 * 511 685 075 *

- budowa i remonty pieców kuchennych i pokojowych
z materiaáu wáasnego i powierzonego
- kominki kaflowe i wszystkie materiaáy do pieców
kaflowych
- kafle, okucia, piekarniki, blachy, drzwiczki, szamot itp.

Zestawienie reklam – kwiecieę 2010
Czarno – biaáe:

1. Wisáanet
2. PZU Michaáek
3. Karina
Karczma naChwist
Andziołówce
4.Stara
Ubezpieczenia
nabór pracowników
5. ogłasza
Sklepy Maja
nowo otwieranego lokalu.
6.do
TYTUS
Poszukuje się osób na następujące
7. PZU StaĔko
stanowiska pracy:
8. Kowalik • szef kuchni,
• pomocników kucharza,
9. Dymarek
• kelnerki/ów
10.OfertyUsáugi
ZduĔskie
CV ze wskazaniem stanowiska
prosimy kierować na adres:

Kolorowe: karczma.istebna@tlen.pl

lub pozostawić w sklepie Lewiatan na Andziołówce.

1. Optyk Fuchs
2. ZS Sikora
3. Zajazd U Michala
4. LeĞniczówka
5. MS Meble

Nasza Trójwieœ

Maj 2010

ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
NA
NAZAKUPY
ZAKUPY
DO
DOSKLEPÓW
SKLEPÓW
FIRMY
FIRMY„MAJA”
„MAJA”
ISTEBNA
ISTEBNA
(POD
GRAPĄ)
(POD GRAPĄ)

Reklamy l Reklamy l

- ODZIEĩ DAMSKA I MĉSKA
- ODZIEĩ DAMSKA I MĉSKA
-- BIELIZNA
DAMSKA
BIELIZNA DAMSKA
-- SKARPETY
SKARPETY
-- RAJSTOPY
RAJSTOPY
-- NICI
TURECKIE(kordonek
(kordonek100
100
w cenie
NICI TURECKIE
g) g)
w cenie
10 10
zâ zâ
SKLEP
DEKORAL
SKLEP DEKORAL
-- farby dekoracyjne
dekoracyjnei iantykorozyjne
antykorozyjne
-- cieszynka
10l lodod34,90
34,90zázá
cieszynka 10
konserwacje samochodowe
-- konserwacje
samochodowe
mieszalnik lakierów
-- mieszalnik
lakierówsamochodowych
samochodowych
mieszalnik farb
-- mieszalnik
farbdekoracyjnych
dekoracyjnych
tynki akrylowe
-- tynki
akryloweoraz
orazmozaikowe
mozaikowe
okna
-- okna

Czynne:
Czynne:
PT 88––16
16 CZĉĝCI SAMOCHODOWE CENY
CENYFABRYCZNE
FABRYCZNE
PNPN––PT
CZĉĝCI SAMOCHODOWE
sprowadzamy czĊĞci do wszystkich samochodów
SOBOTA 88--12
12 ---sprowadzamy
czĊĞci do wszystkich samochodów
SOBOTA
akumulatory samochodowe AD CENTRA
- akumulatory samochodowe AD CENTRA
Telefon:

Telefon:

033 855 70 67

033 855 70 67
Komórka:

Komórka:

0 602 436 719

0 602 436 719

ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY

(dwa lata gwarancji, sprawdzenie áadowania gratis)
gwarancji, sprawdzenie áadowania gratis)
-(dwa
czĊĞcilata
rowerowe
-- czĊĞci
rowerowe
czĊĞci motocyklowe
- czĊĞci
motocyklowe
OFERUJEMY
USàUGI
USàUGI
-OFERUJEMY
PROWADZENIE
KSIĉGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
-- PROWADZENIE
KSIĉGI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW
EWIDENCJA PRZYCHODÓW
(ryczaát)
-- EWIDENCJA
PRZYCHODÓW (ryczaát)
EWIDENCJA VAT
-- EWIDENCJA
ROZLICZENIAVAT
ZUS
ROZLICZENIA ROCZNE
-- ROZLICZENIA
ZUS (PIT 36 PIT 37)

- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36 PIT 37)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W USTRONIU, UL. 3 MAJA 15
prowadzi nabór na rok szkolny

2010 / 2011

do następujących szkół:
Liceum Ogólnokształcące
językowo - informatyczne
Technikum
l technik informatyk
l technik mechanik
Technikum uzupełniające (na podbudowie ZSZ)
technik informatyk, technik mechanik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
l sprzedawca
l mechanik pojazdów samochodowych
l elektromechanik
l operator maszyn do obróbki plastycznej-kowal
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
wszystkie zawody, praktyka w zakładach pracy
INFORMACJE:
tel. 854 35 43
www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl
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REKLAMA
77XX99 CM
l
Reklamy
l
REKLAMA
CM
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siĊ uroczystoĞü wypĊdzenia
owiec na letni wypas, czyli
26
24
z Naszaowiec.
Trójwieœ
tzw. mieszanie
ObrzĊd
polega
na rozpaleniu ognisk,
z
z
l
okadzaniu owiec zioáami i
ich poĞwiĊceniu
ksiĊĪy.
24
z Nasza przez
Trójwieœ
ObrzĊdowi
temu towarzyszyOĞRODEK
OĞRODEK
OĞRODEK
li na Stecówce „Maáa
SZKOLENIAz JeteSZKOLENIA
SZKOLENIA
linka” i „Mali Zgrapianie” z
KIEROWCÓW
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prowadzi nabór na rok szkolny 2009 / 2010
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Technikum Uzupeđniające (na podbudowie ZSZ)
o technik mechanik
o technik elektryk
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o operator maszyn do obróbki plastycznej
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