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Nastał miesiąc czerwiec, miesiąc, na który szczególnie czekają 
dzieci - te małe i te większe. W tym miesiącu bowiem obcho-

dzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka i kończy się rok szkolny.

Z tych okazji życzę Wam Drogie Dzieci, szczęśliwego dzieciństwa, 
spełnienia marzeń i pragnień oraz rozwijania talentów i uzdolnień. 
Życzę wam, byście Waszym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom 
zawsze przynosili radość, zadowolenie i satysfakcję z pracy z Wami.

Czas wakacji niech będzie czasem wypoczynku, relaksu i nabrania 
sił do spełnienia nowych wyzwań i nowych zadań.

Maturzystom życzę wyboru właściwego, zgodnego z zainteresowa-
niami i marzeniami kierunku studiów i wypełnienia zadań, jakich ocze-
kują od Was rodzice, wychowawcy i nasza mała ojczyzna.  

              Danuta Rabin, Wójt Gminy

WystaWa tWórczości ludoWej
Już 20 czerwca rozpoczynamy Wystawę Twórczości Ludo-

wej. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do udziału twórców, arty-
stów i wszystkich, którzy chcą sprzedać lub zaprezentować swoje 
prace. Prace prosimy przynosić do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej do dnia 17 czerwca (wtorek).

	 	 Serdecznie	zapraszamy	do	udziału!!!

Zespół Regionalny ISTEBNA z jubilatką
panią Zuzanną Kawulok w dniu Jej 70 urodzin

Wszystkiego najlepszego!

Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej na 4 dni stał się miejscem zmagań 
najlepszych zawodników kolarstwa górskiego z 13 krajów świata

Apel do mieszkańców naszej gminy!
Zarząd Gminny Związku OSP w Istebnej zwraca się z apelem do 
mieszkańców naszej gminy o to, by:
1) Po usłyszeniu syreny alarmowej w remizach OSP nie dzwonili na 
telefon 998 z pytaniem „co się gdzie stało?”. Udzielenie odpowiedzi 
na wiele telefonów utrudnia pracę dyspozytorowi, który w tym cza-
sie może np. otrzymać informację o kolejnym zdarzeniu.
Informuję, że dyspozytorzy nie będą udzielali na temat zaistniałych 
zdarzeń losowych, wypadków drogowych itp. żadnych informacji.
2) Nie przyjeżdżać samochodami prywatnymi na miejsce pożaru, 
wypadku drogowego lub innego zdarzenia. Na miejsce wypadku 
dojeżdżają wozy bojowe straży pożarnej, karetki pogotowia i samo-
chód policji.
Tłumy gapiów, ich komentarze i zbytnia ciekawość utrudniają w po-
ważnym stopniu prowadzenie akcji ratowniczej i koncentrację osób 
ją prowadzących. Często wokół zdarzenia jest ciasno i zablokowanie 
dojazdu samochodami prywatnymi może po prostu uniemożliwić 
prowadzenie akcji ratowniczej.

Prezes ZGZOSP w Istebnej, dh Józef CzepczorKsiądz prałat Jerzy Palarczyk

jaworzynka
ma Prałata
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Rajd Kukuczki

KonKurs Kulinarny

Miyszani owiec na Stecówce
Dni regionu
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Wójt Gminy informuje

Kiedy remont drogi na Kubalonkę?
Jak już informowaliśmy ogłoszono przetarg na pierwszą część 

przebudowy drogi nr 941 z Wisły Głębiec do Istebnej Kubalonki. 
Przebudowa drogi podzielona jest na kilka etapów.

I tak, w sierpniu br. rozpocznie się przebudowa skrzyżowania 
„na Kubalonce”. Planuje się zakończenie tych robót jeszcze w tym 
roku. Wykonane zostaną m.in.:

• przebudowa skrzyżowania z dodatkowym pasem dla aut 
skręcających od Wisły i do Wisły Czarne.

• przebudowa jezdni głównej wraz z budową wysp rozdziela-
jących,

• budowa dwóch, pełnowymiarowych zatok autobusowych,
• budowa nowego i przebudowa istniejących chodników,
• przebudowa placu w rejonie punktów gastronomicznych 

wraz z budową miejsc postojowych wraz z przylegającą jezdnią 
manewrową,

• budowa schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz 
murków oporowych w rejonie zagospodarowanego placu i po we-
wnętrznej stronie łuku drogi,

• budowa kanalizacji deszczowej,
• zabezpieczenia i przekładki istniejącego uzbrojenia.
Pozostała część drogi z Kubalonki do Głębiec remontowana 

będzie w przyszłym roku w dwóch etapach.
Zakończenie i odbiór prac remontowych całego odcinka został 

zaplanowany na 31 sierpnia 2009 r.
Według tzw. „kosztorysu inwestorskiego” cała renowacja 

drogi na tym odcinku kosztować będzie 35.830.034,22 zł netto 
43.712.641,75 zł

Droga podzielona została zakres inwestycji obejmuje w po-
szczególnych etapach następujące roboty:

1. Etap o długości 2327,07 m, czyli pierwszy odcinek drogi 
(jadąc od strony Wisły) obejmować będzie:

• przebudowę jezdni głównej,
• budowę nowego i przebudowę istniejących chodników,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę tzw. „ścianki tesyńskiej”,
• budowę murów oporowych,
• przebudowę istniejących przepustów,
• przebudowę mostu,
• zabezpieczenia i przekładki istniejącego uzbrojenia .
2. Etap o długości 2198,04 m (bliższy Kubalonki), w ramach 

którego wykonane zostaną:
• przebudowa jezdni głównej,
• budowa kanalizacji deszczowej,
• przebudowa istniejących przepustów,
• zabezpieczenie skarp wykopowych i nasypowych.
Dolny odcinek drogi i skrzyżowanie na Kubalonce nie będą 

wyłączone z ruchu. Natomiast górna część drogi ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu, przez pewien czas będzie zamknięta. Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przygotował sieć dogod-
nych objazdów na okres robót, o czym poinformujemy przed za-
mknięciem tego odcinka drogi.

Szczegółowy harmonogram przewidywanych prac remonto-
wych, będzie podany do publicznej wiadomości po wyłonieniu 
wykonawcy robót, który go opracuje. Ze względów formalnych 
(np. opóźnienia związane z protestami do opublikowanego prze-
targu) terminy przeprowadzenia robót podane wyżej mogą ulec 
zmianom.

Bezpłatna mammografia
Wójt Gminy Istebna oraz Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Med-Jolan” zapraszają we wtorek 17 
czerwca 2008r. kobiety urodzone w latach 1939-1958 na 
Bezpłatną Mammografię. Mammobus będzie ustawiony na 
placu obok OSP Istebna Centrum.

Należy zarejestrować się osobiście lub telefonicznie w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Urzędu 
Gminy (tel. 33 855 62 22)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Istebna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującej obszary w rejonie przysiółka Jasnowice 
w Istebnej i przysiółka Zapasieki w Jaworzynce.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Istebna 
nr IX/86/2007 z dnia 15.10.2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary 
w rejonie przysiółka Jasnowice w Istebnej i przysiółka Zapasieki 
w Jaworzynce, w granicach określonych na mapach stanowiących 
załączniki nr 1 i 2 do wyżej wymienionej uchwały, wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.06.2008 r. do  25. 
07.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 
1000, pok. nr 4   II piętro w godzinach od 9.00  do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się w dniu 11.07.2008 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w sali  GOK-u  
Istebna Koło kościoła., o godzinie 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 11.08.2008 r.

Jednocześnie na podstawie art. 32, ust. 1, pkt 1 i pkt 3, ust. 2, 
art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 
z późn. zm.)  informuję, że w publicznie dostępnym wykazie da-
nych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, zamieszczono informacje o w/w projekcie planu miej-
scowego oraz o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w 
planu miejscowego. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska w/w projekt planu miejscowego poddaje się postępowa-
niu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem spo-
łeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oce-
ny oddziaływania w/w projektu planu miejscowego na środowisko 
można składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna, na adres 43-470 
Istebna 1000, w terminie do dnia 11.08.2008 r.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Wójt Gminy informuje
Informuję, że w dniu 17 maja br. (sobota) w godzinach popo-

łudniowych na skutek uderzenia pioruna uszkodzone zostały dwie 
pompy na ujęciu wody Krężelka, dostarczające wodę dla wsi Ja-
worzynka. Awarię usunięto do godziny 10.00 rano dnia następne-
go. W niektórych domach woda pojawiła się dopiero w niedzielę 
wieczorem powodem czego było zapowietrzenie sieci.

Za utrudnienia przepraszamy.
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Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
- Oddział w Bielsku-Białej organizuje nabór kandydatów 
na kurs przygotowujący do egzaminu na tytuł zawodowy 
„ROLNIK".

Program kursu obejmuje 160 godzin i będzie realizowany w 
okresie od czerwca do grudnia 2008 r. (przerwa wakacyjną w lipcu 
i sierpniu) po godzinach pracy i w wolne soboty.

Ukończenie kursu stanowi spełnienie wymogu posiadania 
kwalifikacji rolniczych przy staraniach o dotacje z funduszy 
unijnych.

Odpowiedni dobór treści kursu oraz wysokiej klasy specjali-
stów prowadzących zajęcia pozwoli Państwu na zapoznanie się z 
nowoczesnym sposobem gospodarowania oraz korzystania z róż-
nych form pomocy na rozwój gospodarstwa i wsi.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 770 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować na jeden z adresów:
Oddział Bielsko-Biała, tel. 0-33 81445 41,
 e-mail: r.golebiowski@odr.net.pl
PZDR Cieszyn Tel. 0-33 85208 94,
 e-mail: pzdr.cieszyn@odr.net.pl

   ZAPRASZAMY!
Ryszard Gołębiowski

Informacja o likwidacji „AZBESTU”
w 2008 r.

W ramach kontynuowanej przez Gminę akcji likwidacji 
azbestu (eternitu) informujemy, że w miesiącu sierpniu br. chce-
my przyjąć do utylizacji (zgodnie z przyjętymi na ten rok za-
sadami) cały zgłoszony przez mieszkańców gminy  zdjęty lub 
składowany eternit. 

Na utylizację posiadamy środki własne, zabezpieczone w  bu-
dżecie gminy.

Poprzednia akcja w 2007 r. została przeprowadzona bardzo 
sprawnie i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się jako zadanie z  
zakresu ochrony środowiska w Gminnym Planie Gospodarki Od-
padami. 

Informujemy, że już od 16 lipca br. przyjmować będziemy 
do utylizacji zgodnie z przyjętymi na ten rok zasadami zgłoszo-
ny przez mieszkańców gminy zdjęty lub składowany eternit. 

Nadal przyjmowane są podania – obecnie  od chętnych na uty-
lizację azbestu w  latach 2009 i  2010. 

Na tę utylizację opracowane zostaną nowe zasady, które poda-
my do wiadomości w późniejszym terminie.

Prosimy także mieszkańców o nie wyrzucanie  odpadów eterni-
towych po lasach, potokach, drogach i tym podobnych miejscach. 

Eternit do utylizacji przyjmowany jest bezpłatnie, więć wyko-
rzystajmy tę okazję i nie zatruwajmy naszego otoczenia szanując 
własne zdrowie.

Naszym obywatelskim obowiązkiem jest zgłaszanie do Urzę-
du Gminy zauważonych przypadków wywożenia eternitu i skła-
dowania go przez naszych  mieszkańców  w miejscach niedozwo-
lonych.

Informacje w zakresie miejsca i terminu  przyjmowania 
eternitu można uzyskać w pokoju Nr  4,  II piętro Urzędu 
Gminy w Istebnej (Anna Bura) lub telefonicznie pod nr 033 
8556500   wew.49  na początku miesiąca lipca br. 

Anna Bura, Inspektor UG

Informator dla rolnIków

Wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej naszego syna i brata

śp. Tomasza Burego
oraz tym, którzy byli z naszą rodziną w tych

smutnych dniach składamy serdeczne podziękowanie

rodzice, siostra i brat

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

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI 

Wakacyjne kursy językoWe 
Gminne Centrum Informacji w Istebnej informuje, że 

w miesiącu sierpniu przeprowadzone zostaną wakacyjne 
intensywne kursy języka angielskiego i niemieckiego. 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Centrum 
Informacji w Istebnej (budynek GOK) trzy razy w tygodniu 
(wtorek, środa, czwartek) po 4 godziny lekcyjne (4 x 45 
minut) w godzinach 18 - 21 w miesiącu sierpniu. Zapisy 
oraz dodatkowe informacje do 20 czerwca pod numerem 
telefonu 605 481 225. Spotkanie organizacyjne uczestników 
kursu z organizatorką kursu - Barbarą Stańko odbędzie się 20 
czerwca (piątek) o godz. 18.00 w siedzibie Gminnego Centrum 
Informacji (budynek GOK) w Istebnej. Koszt kursu - 350 
złotych + koszt podręcznika - 60 złotych. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ISTEBNA

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w III 
kwartale 2008 roku będą przyjmować na dyżurach w Urzędzie 
Gminy Istebna / na I piętrze pok.114 /.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy - Józef Polok
Lipiec: 16 i 23
od 15.00 do 16.00
Sierpień: 20 i 27
od 15.00 do 16.00
Wrzesień: 17 i 24
od 15.00 do 16.00

Przewodniczący Rady
Gminy - Jan Gazur
Lipiec: l i 8
od 16.00 do 17.00
Sierpień: 5 i 12
od 16.00 do 17.00
Wrzesień: 2 i 9
od 16.00 do 17.00

Ś W I A D C Z E N I A   R O D Z I N N E
N O W Y   O K R E S   Z A S I Ł K O W Y  2 0 0 8/ 2 0 0 9 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej – Świadczenia 
Rodzinne informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy można od-
bierać od miesiąca lipca 2008 r. 

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 
lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 września.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w 
okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października.

Świadczenia Rodzinne GOPS
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Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa w Istebnej

„Ty też możesz uratować komuś życie”

Przewodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa 
w Bielsku Białej Leszek Główka przesłał pismo podsumowujące 
przeprowadzoną w Istebnej Akcję Honorowego Krwiodawstwa. 
 
„W dniu 11.05.08 r. przy Parafii Rzymsko - Katolickiej w Istebnej 
odbyła sie akcja pobierania krwi. Akcję zorganizowała Rejonowa 
Rada Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku Białej.

 
Do oddania krwi zgłosiły się 53 osoby z czego 47oddało krew. 
Dzięki tym ludziom pozyskaliśmy 21,25 litrów krwi.

 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili sie do ratowania ludzkie-
go życia, a w szczególności strażakom OSP Istebna ponieważ oni 
ratując ludzkie życie a niejednokrotnie życie w pozarach, powo-
dziach i wypadkach drogowych oddali czastkę siebie dla bliźniego... 
 
                                Z Czerwonokrzyskim Pozdrowieniem 
                            Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK 
                                                 Leszek Główka

100 lat Cechu rzemieślników
i przedsiębiorców w Cieszynie

To już 100 lat działa w Cieszynie Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców (dawna nazwa Cech Rzemiosł Różnych).

Z tej okazji w Cieszynie odbyły się uroczyste obchody, które 
w dniu 17 maja br. zgromadziły w sali Cechu członków Cechu, 
gości oraz poczty sztandarowe. Po przywitaniu wszyscy przeszli 
do kościoła p.w. św. Marii Magdaleny, gdzie odprawiona została 
uroczysta msza św.

Uroczysta akademia odbyła się w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza, na której przedstawiono działalność Cechu.

Cech przede wszystkim dba o ochronę praw pracowniczych 
swoich członków oraz prowadzi działalność społeczno- organi-
zacyjną, kulturalną, oświatową, socjalną itp. Dąży do utrwalania 
więzi i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej 
polskiego rzemiosła.

Naszą gminę na jubileuszu Cechu reprezentowali- przew. Rady 
Gminy Jan Gazur i sekretarz gminy, Teresa Łaszewska.

Krystyna Rucka

Z okazji 100-lecia Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Cieszynie

z najlepszymi życzeniami

Przewodniczący
Rady Gminy Istebna

Jan Gazur

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Konkurs „Aktywna wiosna”
– Możesz zostać aktorem!

Zespół Regionalny „ISTEBNA” – Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Na Groniach” poszukuje chętnych do wzięcia udziału w 
przygotowywanej sztuce „Góralski wiesieli” opracowanej na podsta-
wie dramatu Jerzego Probosza pt. „Wesele górali istebniańskich”. 

Zapraszamy młodzież i dorosłych, wszystkich, którzy czują 
w sobie talent aktorski, dobrze posługują się gwarą, lecz przede 
wszystkim mają czas i chęć. Akurat w roku 2008 mija setna rocznica 
od tego jak górale z Trójwsi byli z góralskim weselem na dworze ce-
sarza Franciszka Józefa w Wiedniu, zaś dokładnie 80 lat temu odbyła 
się premiera sztuki J.Probosza. 

Więcej informacji uzyskać można u kierownika Zespołu Regio-
nalnego „Istebna” – Tadeusza Papierzyńskiego, tel. 503 406 658

Projekt pod nazwą „Oj, będzie wesele”, realizowany jest 
przy wsparciu finansowym w ramach szóstej edycji konkursu 
„Aktywna wiosna” organizowanego ze środków Fundacji J&S 
Pro Bono Poloniae.

zapraszamy na
„Soboty z Beskidzką 5”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców oraz gości przebywających w naszej 
gminie do udziału w cyklu imprez „Soboty z Beskidzką 5”:

- 21 czerwca 2008 r. – Brenna, godz. 15.00, Amfiteatr w Brennej 
Centrum;

- 28 czerwca 2008 r. – Ustroń, godz. 14.00, Rynek;
- 5 lipca 2008 r. – Wisła, godz. 14.00, Rynek;
- 12 lipca 2008 r. – Istebna, godz. 17.00, Amfiteatr pod Skocznią;
- 19 lipca 2008 r.  Szczyrk, godz. 17.00, Amfiteatr „Skalite”.
W programie każdej imprezy znajdą się między innymi:
- Występy zespołów artystycznych;
- Pokazy lotów ptaków drapieżnych;
- Konkursy i zabawy dla publiczności;
- Prezentacja lokalnych produktów.
Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny! W konkursach przewi-

dziano atrakcyjne nagrody!
Organizatorami imprez są Gminy Beskidzkiej 5 (Brenna, Isteb-

na, Szczyrk, Ustroń i Wisła), a partnerem – Beskidzka Organizacja 
Turystyczna.

23 czerwca - Dzień ojca

Z okazji zbliżającego się święta 
naszych Tatusiów, Tatów, Ojców - 

składam Im wszystkim życzenia zdrowia, 
sił, pomyślności i zadowolenia ze swoich dzieci 
i rodziny.

Wójt Gminy, Danuta Rabin



6    Nasza Trójwieœ CZERWIEC 2008

jaworzynka ma Prałata
Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzyn-

ce przeżywa historyczną chwilę. Po 50 latach jej istnienia po raz 
pierwszy jej Proboszcz otrzymał godność Prałata.

To historyczne wydarzenie jest powodem do radości nie tylko 
parafian z Jaworzynki ale także wiernych z całego dekanatu isteb-
niańskiego. Jest to także ważne wydarzenie dla Diecezji Bielsko-
Żywieckiej.

Ten zaszczytny tytuł, który dosłownie brzmi; Kapelan Hono-
rowy Ojca Świętego, ksiądz Jerzy Palarczyk otrzymał od Ojca 
Świętego Benedykta XVI na prośbę - skierowaną za pośrednic-
twem Nuncjatury Apostolskiej - Biskupa Ordynariusza Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej Tadeusza Rakoczego.

Ksiądz Prałat Jerzy Palarczyk urodził się 27 czerwca 1939 r. 
w Cieszynie.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej - w czasie trwania 
studiów - ukończył studia teologiczne w Śląskim Seminarium Du-
chownym w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 1966 r. z rqk ks. 
Biskupa Herberta Bednorza w Katedrze Chrystusa Króla w Kato-
wicach.

Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w tym samym roku jako wi-
kariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mia-
steczku Śląskim. Kolejne lata posługi duszpasterskiej spędził w Sko-
czowie, Chorzowie, Mikołowie, Suchej Górze i w Bieruniu Nowym.

W styczniu 1981 r. został proboszczem nowo utworzonej para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim. Wy-
budował tam probostwo i dom katechetyczny.

Dekretem ks. Biskupa Herberta Bednorza z dnia 20 wrze-
śnia 1984 r. został mianowany proboszczem parafii Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Jaworzynce.

Tu dokończył budowę Domu Katechetycznego i wybudował 
Kaplicę Królowej Pokoju na Zapasiekach, którą 17 kwietnia 1988 
r. poświęcił ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Katowickiej Damian 
Zimoń.

Od początku swego pobytu w Jaworzynce po dzień dzisiejszy 
gości przy kościele w swojej parafii młodzież Ruchu Światło - Ży-
cie Archidiecezji Katowickiej na rekolekcjach oazowych.

W dniu 18 maja 1998 r. został mianowany kanonikiem.
W okresie od 25 stycznia 1999 r. do 30 września 2004 r. pełnił 

posługę wicedziekana Dekanatu Istebniańskiego.
Z dniem 20 sierpnia 2004 ks. Biskup Tadeusz Rakoczy mia-

nował Go Duszpasterzem Rolników w Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej, funkcję tę piastuje do dnia dzisiejszego.

W marcu br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Jerze-
go Palarczyka prałatem.

Wójt	Gminy	Danuta	Rabin	i	Rada	Gminy	Istebna	gratulują	
Księdzu	Proboszczowi	zaszczytnego	wyróżnienia	i	wspólnie	życzą	
Błogosławieństwa	Bożego	oraz	dużo	zdrowia	i	sił	na	dalsze	lata	
posługi	duszpasterskiej. Józef	Polok

Jubileusz	25-lecia	kapłaństwa
ks.	Bogusława	Golarza

Niezwykle uroczystą była niedziela 25 maja 2008 roku w Para-
fii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce. Tego dnia 

bowiem, w miejscowym 
kościółku koncelebrowano 
Mszę św. dziękczynną za 
25 lat posługi kapłańskiej 
tutejszego proboszcza ks. 
Bogusława Golarza.

Mszę Świętą dzięk-
czynną koncelebrowali; ks. 
Bogusław - w intencji Pa-
rafii oraz pochodzący z Po-
łomia ks. Tadeusz Micha-
łek - w intencji Jubilata.

Wśród licznie zgroma-
dzonych parafian a także 
wielu przyjezdnych i tury-
stów w ławach kościelnych 
zasiedli zaproszeni goście; 

gminne władze w osobach Wójta Gminy Istebna Danuty Rabin i 
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Jana Gazura.

Obecni byli także przyjaciele i znajomi Srebrnego Jubilata.
Homilię wygłosił zaprzyjaźniony z księdzem Bogusławem i z 

parafią na Kubalonce ks. Tadeusz, który wskazał na doniosłą rolę 
jaką w Kościele pełnią kapłani, na ich wielką odpowiedzialność a 
także na napotykane przez księży trudności.

Pod koniec Mszy Św. życzenia składali przedstawiciele służby 
liturgicznej ołtarza, dzieci pierwszokomunijne, młodzież i przed-
stawiciele dorosłych. Wśród składających życzenia były także 
władze Gminy Istebna.

Krótka biografia z życia kapłańskiego
ks. Bogusława Golarza.

W roku 1977 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Tam przyjmował Go ówczesny Metropolita Krakow-
ski Kardynał Karol Wojtyła, który rok później został papieżem 
Janem Pawiem II.

W dniu 22 maja 1983 r. w Katedrze na Wawelu otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk Kardynała Franciszka Macharskiego.

Jako nowo wyświęcony kapłan w Święto Trójcy Przenajświęt-
szej - 6 czerwca 1983  Mszę Świętą Prymicyjną odprawił w swojej 
rodzinnej parafii w Brzeziu koło Wieliczki.

Parafia św. Marcina w Pisarzowicach koło Bielska-Białej była 
pierwszą, w której rozpoczął swoją pracę duszpasterską.

W dniu 20 października 1996 r. dekretem Biskupa Ordynariu-
sza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Tadeusza Rakoczego objął swoją 
opieką Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce.

Został jednocześnie kapelanem w tutejszym Sanatorium oraz 
nauczycielem w Zespole Szkół Sanatoryjnych.

Na kolejne lata posługi kapłańskiej - Szczęść Boże!

Józef Polok
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Z życia szkół  podstawowych
MISTRZOWIE ORTOGRAFII KLAS II-III 

20 maja 2008 r. odbył się Gminny  Konkurs Ortograficzny 
dla klas młodszych z naszej Trójwsi. Organizatorem tegoroczne-
go konkursu byli nauczyciele nauczania zintegrowanego z SP1 w 
Istebnej. 

Grupa uczniów z naszych szkół zmagała się z różnymi trudny-
mi zadaniami naszpikowanymi ortograficznymi pułapkami: roz-
wiązywali krzyżówki, rebusy, uzupełniali  teksty z „ortogramami” 
itp. A oto zwycięzcy konkursu:

 W kategorii klas drugich
 I miejsce  –  Natalia Wojtas, SP 1 Istebna
 II miejsce – Karolina Łacek, SP 2 Jaworzynka 
 III miejsce – Katarzyna Greń, SP 1 Koniaków, 
                      Magdalena Kohut, SP 2 Istebna-Zaolzie
                      
 W kategorii klas trzecich 
 I miejsce – Magdalena Sołtysiak, SP 1 Istebna, 
                    Krystyna Musiał, SP 1 Koniaków
 II miejsce – Weronika Kukuczka, SP 1  Istebna  
 III miejsce –Dominik Juroszek, SP 2 Jaworzynka, 
                     Martyna Łupieżowiec, SP 2 Istebna- Zaolzie

Najwięcej trudności sprawiły piszącym rebusy, oraz pisownia 
liczebników. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, kubeczek z 
logo naszej szkoły, a laureaci nagrody rzeczowe. Do zobaczenia w 
przyszłym roku w SP 2 Istebna- Zaolzie. 

WSPÓŁPRACA  SZKÓŁ
PRZYGRANICZNYCH

Współpraca Szkoły Podstawowej nr1w Istebnej ze Szkołą 
Podstawową w Ciernym na Słowacji trwa już pięć lat. Rozpo-
częła się w roku 2004. Wtedy nasze państwa wspólnie przystę-
powały do Unii Europejskiej. Obchody Dnia Patrona w tym roku 
poświęcone były głębszemu poznaniu krajów, przystępujących do 
UE. Zaprosiliśmy  gości ze Słowacji, aby sami zaprezentowali swo-
je państwo. Na wystawie znalazły się symbole narodowe Słowacji, 
foldery, zdjęcia, mapy, widokówki oraz prace plastyczne uczniów. 
Naszą akademię uświetnił występ szkolnego zespołu regionalne-
go. Wówczas zrodziła się myśl dyrektorów obu placówek o stałej 
współpracy między szkołami.  Od tego czasu Słowacy corocznie 
czynnie uczestniczą w obchodach Dnia Patrona. 

Celem współpracy jest  poznanie obyczajów i tradycji naszych 
krajów w wymiarze przyrodniczym, społecznym i kulturowym, 
propagowanie tolerancji, poszerzenie wiedzy o otaczającym nas 
świecie, zbliżenie obu narodów poprzez promocje edukacji regio-
nalnej. Najważniejsze jest jednak budowanie przyjaźni, wzajemne 
poznanie, co w efekcie sprzyja przygotowaniu naszej młodzieży 
do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. 

W 2005 roku podpisana została umowa o wzajemnej współpra-
cy między naszymi szkołami. Od tego czasu rozpoczęliśmy podej-
mowanie różnych działań służących poznaniu, nauce i zabawie. 

Uczniowie obu szkół  zmagali  się w lekkoatletycznych po-
tyczkach sportowych, rozgrywali mecze piłki nożnej. 

Wspólne wycieczki do Janosikowych Skał w Terchowej i Pętlą 
Beskidzką były okazją do lepszego poznania i integracji. Ucznio-
wie wcielali się w rolę przewodników po swoich „małych ojczy-

znach” i przybliżali swój kraj gościom. Spotkaliśmy się także na 
turystycznym szlaku na Trójstyku; tam odbył się konkurs wiedzy o 
przyrodzie naszego wspólnego regionu.Nasze  biblioteki dokonały 
wymiany książek znanych pisarzy polskich i słowackich.   

Tradycją naszej szkoły jest  Szkolny Festiwal Piosenki, który od 
dwóch lat , dzięki gościom z Ciernego, którzy czynnie w nim uczest-
niczą, stał się międzynarodowym festiwalem. Uczniowie ze Słowa-
cji są zawsze ciepło przyjmowani, czego dowodem jest dwukrotne 
zdobycie cennej dla każdego artysty „nagrody publiczności”.

Z okazji świąt obdarowujemy się własnoręcznie wykonanymi 
przez uczniów podarkami. W tym roku klasy piąte przygotowały 
aniołki z masy solnej dla piątoklasistów z zaprzyjaźnionej szkoły, 
a otrzymali oryginalne ozdoby świąteczne. 

Wspólnie organizujemy wystawy prac plastycznych dotyczą-
cych naszego regionu: w naszej szkole mamy możliwość podzi-
wiać prace słowackich uczniów, a nasze prace są ozdobą szkoły 
w Ciernym.

Prezentujemy swe umiejętności artystyczne podczas pokazów 
przedstawień teatralnych i  koncertów muzycznych. Mieliśmy 
możliwość obejrzenia regionalnych Jasełek w wykonaniu Słowa-
ków, a nasza młodzież prezentowała polskie utwory  muzyczne 
grane  na dzwonkach, a Szkolne Koło Teatralne wystawiło w Cier-
nym przedstawienie „Legenda o istebniańskich bruclikach”.

W trakcie wzajemnych wizyt uczniowie zwiedzają zaprzy-
jaźnione szkoły, oglądają klasopracownie, pomoce dydaktyczne, 
sprzęt sportowy, wymieniają się adresami, zawierają przyjaźnie.

Nie tylko uczniowie przyjaźnią się ze sobą, ale nawiązała się 
również więź porozumienia między nauczycielami obu placówek. 
Wymieniamy się doświadczeniami, porównujemy warunki pracy, 
spotykamy się z okazji naszego święta - Dnia Edukacji Narodo-
wej, w Polsce w październiku, a na Słowacji w kwietniu. Planowa-
na jest wspólna wycieczka nauczycieli. 

Dzięki współpracy między naszymi placówkami opartej na 
promocji regionów zostaje zrealizowany cel wychowania dzieci i 
młodzieży w duchu przyjaźni i tolerancji. 

Joanna Kobielusz,
Agata Szymańska

TEATR PASJĄ NAUCZYCIELI
I UCZNIÓW Z SP 1 W ISTEBNEJ

     „ To jest teatr, teatr, teatr, 
a teatr jest po to, aby wszystko było inne niż dotąd, 
aby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie…”. 

Teatr to bardzo trudna forma pracy z uczniem, ale jest to ten ro-
dzaj sztuki, która najsilniej oddziałuje na dziecko. Oprócz wiedzy 
przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wycho-
wawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny młodzie-
ży. Taka forma pracy pomaga w przezwyciężeniu nudy, aktywizuje 
do konstruktywnego spędzania wolnego czasu, dostarcza szeregu 
sytuacji do wypowiadania się dziecku w słowie, piosence i ruchu. 
Uczy kultury słowa i współpracy w grupie. 

 Edukacja teatralna stanowi otwarcie przed dziećmi furtki do 
świata kultury. Z kolei przeżycie razem z bohaterem utworu sce-
nicznego wzbogaca wiedzę dziecka, uczy norm i praw obowiązu-
jących w świecie ludzi dorosłych. Towarzysząc bohaterom w ich 
przygodach dzieci mają okazję od początku do końca prześledzić 
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ich losy, przeżyć z nimi dole i niedole. W tym tkwi duża wartość 
wychowawcza utworów scenicznych. Teatr uwrażliwia młodzież na 
piękno i dobro, pomaga odkrywać talenty. Realizując się na scenie 
uczniowie podnoszą poczucie własnej wartości, przełamują zaha-
mowania i kompleksy, zyskują postawę otwartości i kreatywności.  

 Teatr był zawsze nam bliski. Pracując z dziećmi młodszymi w 
nauczaniu zintegrowanym często „bawimy się w teatr”. Co roku 
przygotowujemy jedno przedstawienie teatralne dla mam z okazji 
ich święta. Jesteśmy także organizatorami Szkolnych Dni Teatru, 
na których nasi wychowankowie prezentują przed całą szkołą 
umiejętności aktorskie. 

Widząc zaangażowanie naszych uczniów w działalność teatral-
ną, a także jej efekty, utworzyłyśmy w ubiegłym roku szkolnym 
Koło Teatralne, by móc systematycznie realizować  działalność ar-
tystyczną poprzez  Program Edukacji Teatralnej i Program Eduka-
cji Regionalno-Turystycznej „Mały istebnianin wyrusza w świat”, 
których jesteśmy autorkami. Pierwszym przedsięwzięciem  na-
szego koła teatralnego było przygotowanie spektaklu  na 70-lecie 
powstania naszej szkoły pt. „Na szkolnym strychu”.  Widownia 
miała okazję wraz z aktorami „poszperać” w zakamarkach podda-
sza i przypomnieć sobie kilka epizodów z historii naszej szkoły. 
Dzięki temu, że spektakl przyciągał treścią, przygodą, humorem, 
żywością akcji, bardzo się podobał mieszkańcom Istebnej oraz za-
proszonym gościom.

Naszym dużym marzeniem było przygotowanie spektaklu o 
historii i pochodzeniu istebniańskich bruclików. Dzięki środkom 
pozyskanym z UE przez Urząd Gminy w Istebnej mogłyśmy z du-
żym rozmachem zrealizować nasze plany. Scenariusz napisałyśmy 
na podstawie legendy Gustawa Morcinka „ Legenda o czerwonych 
bruclikach”. Celem przedstawienia było  rozbudzenie miłości  i sza-
cunku do naszej „Małej Ojczyzny”, w której przechowuje się i czci 
pamięć przodków, kultywuje tradycje, zwyczaje, poznaje  swoje ko-
rzenie czyli gwarę, obrzędy, pieśni, legendy i strój ludowy. 

Premiera przedstawienia odbyła się w listopadzie 2007 roku 
na Święcie Patrona Szkoły. Na scenie kolejno pojawiali się gó-
rale, nocnice, dusze utrapione, diabły, czarownice, Złotogłowiec, 
Szwedzi, Król  Polski. Spektakl ubarwiała świetna gra aktorska., 
tajemnicza  muzyka, barwna scenografia, kostiumy, rekwizyty i 
gra świateł.

Dużym wyzwaniem było dla nas zmierzenie się z innymi gru-
pami teatralnymi na Powiatowym Przeglądzie Grup Teatralnych 
w Cieszynie. Tam nasz zespół teatralny zajął I miejsce i zakwalifi-
kował się do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Teatralnych w 
Częstochowie.   

Chciałyśmy podziękować Dyrekcji naszej szkoły za umożli-
wienie wyjazdów na konkursy, Społecznej Radzie Rodziców za 
sponsorowanie wyjazdów, rodzicom naszych aktorów za uszycie 
pięknych kostiumów: p. Barbarze Bołdys-Żegockiej i p. Teresie 
Sikorze, a także p. Danucie Haratyk-Woźniczce za zaprojektowa-
nie i uszycie barwnego stroju Złotogłowca. Dziękujemy naszej 
pani Dyrektor Danucie Konarzewskiej za wykonanie oryginalnej 
scenografii. Podziękowania składamy także naszym panom woź-
nym Jerzemu Gazurowi i Stanisławowi Kohutowi i p. Bernadecie 
Kukuczka za pomoc w wykonaniu dekoracji. 

Najbardziej wdzięczne jesteśmy całemu zespołowi teatralne-
mu za zaangażowanie, wspaniałą grę aktorską, wspólnie spędzone 
chwile na próbach. Mamy nadzieję, że wspomnienia z „zabawy w 
teatr” pozostaną na zawsze w ich sercach,  bo o uroku teatru sta-
nowi nie tylko sam występ, ale i wszystko, co poprzedza ostatnie 
słowa przed spektaklem: „Kurtyna w górę!”.

Elżbieta Gadacz, Joanna Kobielusz,
Agata Szymańska, Maria Zawada

Obchody	Dni	Regionu	w	Szkole
Podstawowej	nr	2	w	Koniakowie-	Rastoce

,,Ojcowski zagonie ty domie rodzinny
Ciebie nie zastąpi w całym świecie inny.
W całym świecie inny zastąpić nie może, 

Boś go błogosławił Wszechmogący Boże”
Antoni Kretek

Dni Regionu na stałe weszły w kalendarz imprez organizo-
wanych przez naszą placówkę. W tym roku obchody tej uro-
czystości odbyły się 7 maja 2008r. 

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: p. dyrektor 
GOK Elżbieta Legierska-Niewiadomska, p. Teresa Łaszewska- se-
kretarz gminy, p. Bronisława Juroszek - dyrektor GZ ds. O, p. Da-
riusz Matuszny - dyrektor OPP, p. Bogusława Bocek - kierownik 
schroniska ,,Zaolzianka”, p. Henryk Gazurek - przewodniczący 
Komisji Oświaty Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
p. Bolesław Michałek - rzeźbiarz i poeta, którego utwory zostały 
wykorzystane w programie artystycznym, kapela z OPP, rodzice i 
przyjaciele szkoły.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie naszej szkoły, 
którzy przygotowali program pod kierunkiem nauczycielki p. Lu-
cyny Bytow. Zaprezentowano wiersze i utwory prozatorskie twór-
ców ludowych naszego regionu dotyczące życia szkoły i piękna 
krajobrazu Beskidów.

Największy aplauz publiczności zebrała inscenizacja ,,Jak 
Pónbóciek stworzali świat”, autorstwa p. Bolesława Michałka, w 
opracowaniu scenicznym p. Lucyny Bytow.

Spotkanie uświetniła kapela z OPP w Koniakowie, której muzy-
ka zachęcała zebranych do wspólnego śpiewania ludowych pieśni.

Goście mieli także okazję obejrzeć: izbę regionalną, gazetki 
i wystawy przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Wyekspo-
nowane zostały prace naszych uczniów nagrodzone w Między-
narodowym Konkursie,,Mieszkam w Beskidach” oraz wytwory 
uczestników kółka bibułkarskiego prowadzonego w naszej szkole 
w ramach współpracy z OPP.

Zainteresowanie zwiedzających wzbudziła prezentacja twór-
czości Józefa Bocka z Istebnej Mlaskawki- rzeźbiarza, snycerza, 
sadownika i literata, którego zbiory udostępniła córka Teresa Ku-
kuczka zd. Bocek.

Na zakończenie uroczystości poczęstowano gości tradycyjną 
białą polewką, oscypkami i kołaczami.

Wysiłek i zaangażowanie całej społeczności szkolnej włożony 
w organizację Dni Regionu przyniosły nam wiele satysfakcji, o 
czym mogą świadczyć podziękowania wyrażone przez zebranych 
gości.

W imieniu organizatorów:
mgr Lucyna Bytow, mgr Ewa Gazurek 

Z życia szkół  podstawowych
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Z życia szkół  podstawowych

Już od ponad dwóch lat Biblioteka Pu-
bliczna w Koniakowie organizuje co-

miesięczne czytanie najmłodszym spośród 
dzieci uczęszczających do koniakowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Wyspiańskiego. Za każdym razem w tym 
szczególnym dniu do biblioteki zapraszane 
są maluchy z klas pierwszych wraz ze swy-
mi wychowawczyniami. Tam czeka już na 
nie specjalny gość – osoba znana, pełniąca 
ważną misję w lokalnym społeczeństwie, 
wykonująca swój zawód z pasją.

Czasem jest to pielęgniarka, innym ra-
zem policjant, czy ksiądz. Proszeni są o wy-
branie baśni, lub też jakiegoś opowiadania, 
legendy przez siebie lubianej, prowokującej 
do dyskusji, niosącej ze sobą ważne przesła-
nie. W dobie nieustannej pogoni za pienią-
dzem i sukcesem, w świecie, który lansuje 
konsumpcyjne postawy, nagle ktoś bardzo 
znany i co za tym idzie zajęty poświęca swój 
czas grupce dzieci.

Wybierane przez zapraszanych do nas 
gości utwory literackie niosą zawsze ze sobą 
ładunek pozytywnych emocji i przekaz waż-
nych wartości, które niełatwo dziś dostrzec 
oglądając telewizyjne bajki dla dzieci. Prze-
czytane opowieści prowokują najmłodszych 
do zadawania pytań, rozbudzając ich cieka-
wość świata. Czasem jakieś nieznane sło-
wo, innym razem scena z bajki wymagają 
wyjaśnienia i przyczyniają się do dyskusji 
nad tajemniczą przeszłością i tym, co w ży-
ciu człowieka powinno być najważniejsze. 
Bywa jednak, że baśniowe krainy schodzą 
na plan dalszy, a dzieciaki zarzucają czyta-
jących pytaniami o ich zawodową pasję – 
wreszcie, który z chłopców nie chciał być 
kiedyś policjantem?

Podjęta w koniakowskiej bibliotece ini-
cjatywa została zainspirowana ogólnopolską 
akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom”, jaką 
zainaugurowała 1 czerwca 2001 roku Fun-
dacja ABCXXI. Została ona założona przez 
Panią Irenę Koźmińską w grudniu 1998 
roku. Celem tej organizacji jest wspieranie 

zdrowia emocjonalnego – psychicznego, 
umysłowego oraz moralnego – dzieci i mło-
dzieży poprzez działania oświatowe, eduka-
cyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbin-
gowe.

Biblioteka Publiczna w Koniakowie, co 
prawda nie włączyła się w przedsięwzięcie 
formalnie, ale z pewnością duchowo i in-
tencjonalnie. Najważniejsze jest, bowiem 
docenienie wpływu książki na dziecko, to, 
w jaki sposób pomaga mu ona w emocjo-
nalnym dojrzewaniu, poszerzaniu horyzon-
tów, kształtowaniu światopoglądu. Głośne, 
wspólne czytanie stwarza nam dorosłym 
wyjątkową szansę nawiązania z dzieckiem 
kontaktu, a także rozwija jego pamięć i 
wyobraźnię, ubogaca język. Może trudno 
w to uwierzyć, ale obecni uczniowie klas 
1-3 mają niejednokrotnie trudności ze zro-
zumieniem języka jakim zostały napisane 
lektury z naszego dzieciństwa. Nasi goście 
niejednokrotnie cierpliwie tłumaczą, co zna-
czą pewne sformułowania rodem z języka 
potocznego sprzed sześćdziesięciu lat.

Głośne czytanie dzieciom, to także oka-
zja do ubranego w bajkę i zabawę przekaza-
nia ważnych wartości moralnych i choć na 
chwilę wyrwania maluchów z wirtualnego 
świata Batmanów i Pokemonów, bohaterów 
kreskówek i gier komputerowych. Nikt nie 
rodzi się czytelnikiem, chcemy więc po-
przez tę akcję pokazać najmłodszym, że tak-
że książka może wnosić w ich życie uśmiech 
i zabawę.

Kontakt dzieci ze słowem czytanym 
uczy je myślenia i koncentracji. Staramy 
się każdorazowo wciągnąć naszych małych 
gości w dyskusję na temat tego, co zaintere-
sowało je w danej baśni, co najbardziej się 
im w niej podobało. Wspólnie odnajdujemy 
ukrytą w niej życiową mądrość.

Po każdym takim spotkaniu dzieciaki 
posiłkując się swoją wyobraźnią i bajkową 

ZNANI DZIECIOm

inspiracją tworzą prace plastyczne przed-
stawiające sceny z usłyszanych utworów 
literackich. Tworzymy z nich „Galerię prac 
dzieci” – miejsce prezentacji naszych mło-
dych talentów i ich fantazji.

Nasza akcja trwa przez cały rok szkolny 
urozmaicając pierwszakom lekcje polskiego i 
plastyki. Kwietniowe czytanie upłynęło nam 
pod znakiem obronności polskich granic, bo-
wiem naszym gościem był Pan Paweł Ryś ze 
Straży Granicznej. Ubrany w strój galowy – 
piękny mundur, który szczególne wrażenie 
robił na pierwszoklasistkach przeczytał baśń 
o Krasnej i Potworze. Stara śląska opowieść 
przypomniała nam o tym, że nad zewnętrzne 
piękno liczy się uroda naszych serc, a zawód 
naszego gościa zafascynował wszystkich 
„przyszłych wojskowych”.

Mamy nadzieję, że dzięki życzliwo-
ści naszych gości i zainteresowaniu pań 
nauczycielek uda nam się jeszcze wielo-
krotnie zabrać pierwszaki w zaczarowaną 
podróż do świata baśni i wzbudzić w dzie-
ciach chęć poznania tego, co kryje się na 
kartach książek.

Oliwia Szotkowska
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„SpORtOWE GImNAZjum"
„Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej” to projekt ubiegający się 
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Przedmiotem projektu jest budowa jedynego na terenie gminy 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży przy 
Gimnazjum w Istebnej. W jego skład wchodzić będą między in-
nymi cztery obiekty sportowe o zróżnicowanych nawierzchniach, 
trybuny dla widzów, droga dojazdowa i chodniki, ogrodzenie, 
oświetlenie, zewnętrzne instalacje wody, kanalizacja deszczowa. 

Projekt posiada pozwolenie na budowę, prace budowlane do-
tyczące przekładki sieci wodociągowej zostały już częściowo roz-
poczęte.

Projekt o łącznej wartości  3 272 103,44 PLN brutto  ubiega się 
o maksymalne 85% dofinansowanie w  kwocie 2 781 287,92 PLN 
brutto. Gmina Istebna posiada wkład własny w wysokości 15% 
kosztów kwalifikowanych, płynność finansowa projektu zapew-
niona zostanie dzięki środkom własnym samorządu. 

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych pomiędzy dziećmi i młodzieżą z górskich terenów gminy 
Istebna a ich rówieśnikami z terenów miejskich. Cel bezpośredni  
można zdefiniować jako poprawę warunków prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego w gimnazjum i innych szkołach na terenie 
naszej gminy. Obok zlokalizowanych na terenie gminy placówek 
edukacyjnych i klubów sportowych przewiduje się udostępnienie 
kompleksu sportowego również pozostałym mieszkańcom gminy, 
a także osobom przyjezdnym w postaci określonych godzin otwar-
cia kompleksu oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o 

Z  ż y c i a  g i m n a z j u m

II GmINNY DRużYNOWY KONKuRS mAtEmAtYCZNY

charakterze ogólnodostępnym. Po zakończeniu realizacji projektu, 
obiekty sportowe zarządzane będą  przez dyrekcję Gimnazjum w 
Istebnej, natomiast programy wykorzystywania kompleksu przy-
gotowywane będą przez nauczycieli wychowania fizycznego i 
trenerów.

Cel projektu jest w pełni zgodny z celem głównym 8.2. Infra-
struktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego. 

Planowany termin rzeczowej realizacji inwestycji to lata 2009-
2010.

Przygotowany przez Urząd Gminy Istebna projekt i wniosek 
o dofinansowanie Wójt Gminy Istebna, Pani Danuta Rabin dnia 
30.05.2008 r. złożyła w Wydziale Rozwoju Regionalnego Śląskie-
go Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Nabór wniosków do 
działania 8.2 "Infrastruktura placówek oświaty" zakończony został 
dnia 4 czerwca br. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w 
ramach tego konkursu, wynosi 14 700 000 Euro, co stanowi 51 
779 280 złotych.

Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród po-
tencjalnych wnioskodawców. Łącznie złożono aż 234 projekty na 
kwotę 999 628 498,65 zł, a wnioskowana kwota stanowi sumę 816 
813 265,34 zł co stanowi prawie 16-krotne przekroczenie dostęp-
nej alokacji środków wynoszącej 51 779 280 zł.

Projekt w opisanym we wniosku kształcie realizowany będzie 
wyłącznie w przypadku pozytywnej oceny formalnej i meryto-
rycznej i nie wcześniej niż po zawarciu umowy o dofinansowanie. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 27 grudnia 
2008 r.

Przygotowała: S.Górska
Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzędu Gminy w Istebnej

Dnia 21 maja 2008r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Isteb-
nej odbył się po raz drugi Gminny Konkurs Matematyczny.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zaintereso-
wania matematyką, wdrażanie jej do zespołowej i samodzielnej 
pracy przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, podno-
szenie poziomu wiedzy z matematyki, jak również  promowanie 
na terenie gminy najlepszych uczniów  tego przedmiotu. Dzięki 
tej inicjatywie możliwa jest też wymiana doświadczeń pomiędzy 
nauczycielami matematyki szkół podstawowych i gimnazjum.

Do rywalizacji mogły przystąpić trzyosobowe drużyny wszyst-
kich szkół podstawowych naszej gminy. Konkurs składał się z 
dwóch części:

- w pierwszej każdy uczeń rozwiązywał test jednokrotnego 
wyboru

- w drugiej drużyny wspólnie rozwiązywały zadania w okre-
ślonym czasie.

Test indywidualny obejmował materiał szkoły podstawowej, na-
tomiast drużyny rozwiązywały  w formie zabawy zadania : krzyżów-
ki, rebusy, wykreślanki, sudoku, tangram i malowanie liczbami.

Wyniki:
I miejsce zajęli uczniowie z SP 1 im.J. Londzina w Istebnej
II miejsce uczniowie z SP 2– Koniaków Rastoka
III miejsce uczniowie z SP 1 im.S. Wyspiańskiego w Konia-

kowie.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
Oprócz możliwości wykazania się swoimi matematyczny-

mi zdolnościami uczniowie mieli możliwość zawarcia nowych 
znajomości. W trakcie przerwy miał miejsce słodki poczęstunek 

(ciasta upieczone przez rodziców 
naszych uczniów), zaś przyszli 
gimnazjaliści zwiedzali szkołę.

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy. Dziękujemy nauczycie-
lom, którzy przygotowali swoich 
podopiecznych. Wszystkich ser-
decznie zapraszamy do licznego 
udziału w konkursie za rok.

Organizatorki konkursu:       
mgr Elżbieta Szarzec,
mgr Anna Wawrzacz,

mgr Anna Łacek
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pROjEKtu
„pOtRAfImY SAmI

-  pOKOlENIA"
6 maja w czytelni Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Istebnej odbyło się uro-
czyste zakończenie III edycji Projektu 
„POTRAFIMY SAMI- POKOLENIA". 
Młodzież wraz z nauczycielami zaprosiła 
swoich dorosłych gości, przygotowała po-
częstunek, wystawę zdjęć oraz dzieł twór-
ców przybyłych na spotkanie. Wszyscy 
obecni goście otrzymali także publikację 
prezentującą efekty pracy dwunastu dru-
żyn: wywiady, opracowania, wiersze.

Na spotkaniu byli obecni:
ks. Jerzy Patalong-dziekan Dekanatu 

Istebniańskiego. Proboszcz parafii p.w. Do-
brego Pasterza

Paweł Jałowiczor - rzeźbiarz z Trzycatka
Paweł Jałowiczor - stolarz z Jaworzynki
Bolesław Michałek - rzeźbiarz
Józef Zawada - rzeźbiarz
córka Andrzeja Dragona - malarza, ga-

wędziarza, poety,
Maria Motyka - hafciarka,
Beata Legierska - koronczarka
Zuzannna Probosz - twórczyni strojów 

ludowych
Piotr Kohut - hodowca owiec

Młodzież zaprosiła także przedstawi-
cieli Gminnego Ośrodka Kultury w Isteb-
nej, Radną Rady Powiatu Cieszyńskiego 
panią Małgorzatę Kiereś, Przewodniczące-
go Komisji Edukacji i Sportu przy Radzie 
Gminy w Istebnej-pana Henryka Gazurka. 

Na uroczystości nie zabrakło dyrektora i nauczycieli 
gimnazjum.

Po powitaniu gości i podziękowaniu sponsorom 
publikacji i nagród dla młodzieży - Tatrzańsko-Be-
skidzkiej Spółdzielni „Gazdowie" oraz Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Istebnej, Radzie Rodziców w 
Istebnej i Spółdzielni Uczniowskiej „Dziupla"- Moni-
ka Michałek jako pomysłodawca projektu podsumo-
wała działania młodzieży. Wyraziła nadzieję, że idea 
projektu, którą jest samodzielność, wzmacnianie zain-
teresowania tradycją swojego regionu oraz docenienie 
wartości ludzkiej pracy i twórczego życia przetrwa 
przez kolejne lata i będzie dla następnych roczników 
gimnazjalistów okazją do realizacji następnych, wspa-
niałych pomysłów. Młodzież przedstawiła wszystkich 
zaproszonych gości i pokazała prezentacje multimedialne, które powstały podczas roz-
mów z nimi. Później głos oddaliśmy pani Małgorzacie Kiereś, która pochwaliła uczniów 
za pracę a zwłaszcza za to, że poszukiwała mądrych i twórczych ludzi wśród swoich 
bliskich, sąsiadów. Ksiądz dziekan Jerzy Patalong podkreślił, że w tradycji regionu kryje 
się wiele wartości i nie trzeba szukać ich wśród pozorów wielkiego świata, które często 
przyciągają młodych ludzi zewnętrznym urokiem, nie niosąc w sobie wcale prawdy i do-
bra. Głos zabrała również córka gawędziarza z Jaworzynki - Andrzeja Dragona, który nie 
mógł być obecny ze względu na stan zdrowia - i przeczytała kilka wierszy swojego ojca. 
Po wystąpieniach kolejnych gości drużyny otrzymały dyplomy i nagrody książkowe, a 
nauczyciele- organizatorzy projektu-podziękowania dyrektora szkoły.

Spotkanie pokoleń było miłą okazją do rozmowy i wyglądało na to, że jego uczest-
nicy - zarówno ci starsi, jak i młodsi byli z niego bardzo zadowoleni. Pożegnaliśmy się 
w serdecznej i miłej atmosferze, licząc na kontynuowanie projektu „Potrafimy sami" w 
następnych latach.

W III edycji projektu „Potrafimy sami" pt. „Pokolenia" udział wzięli następu-
jący uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej: Krystian Czepczor, Mirek 
Juroszek, Damian Heczko, Paweł Kajzar, Krystian Bielesz, Patrycja Król, Justyna Bia-
łostocka, Kasia Mucha, Asia Haratyk, Zuzia Kawulok, Magda Dragon, Klaudia Bójko, 
Angelica Scraba, Kasia Krężelok, Ania Ligocka, Beata Małyjurek, Dorota Juroszek, 
Sylwia Juroszek, Justyna Łacek, Ania Zogata, Anna Soból, Adrian Zeman, Patrycja 
Fiedor, Paulina Waszut, Żaneta Zowada, Aneta Kukuczka, Sara Suszka, Joanna Zogata, 
Klaudia Kukuczka, Anna Mróz, Dorota Ligocka, Adam Jędrzejowski, Justyna Juroszek, 
Weronika Juroszek, Jerzy Kajzar, Daniel Łacek, Marlena Białożyt, Paulina Zowada, 
Barbara Wojtas.

Organizatorzy - nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej:Monika Mi-
chałek, Anna Probosz, Katarzyna Leżańska -Czulak, Ewa Kożdoń-Waligóra
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Sukces naszych młodych artystów
Znakomicie wypadły grupy artystyczne z naszej gminy 

podczas XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Ze-
społów Artystycznych, który odbył się w Częstochowie.

W wyniku eliminacji rejonowych, które w kwietniu odbyły 
się w Cieszynie, do finału konkursu zakwalifikowały się dwie 
nasze grupy - Kółko Teatralne przy SP nr l w Istebnej oraz Ze-
spół Folklorystyczny z ZSP Istebna - Zaolzie.

Przesłuchania w Częstochowie trwały przez sześć dni, zaś 
4 czerwca w Filharmonii Częstochowskiej odbył się koncert 
laureatów i uroczyste wręczenie nagród.

Wyniki naszych grup: I miejsce - Zespół Folklorystyczny z 
ZSP Istebna (członkowie Zespołu Regionalnego „ISTEBNA" 
- instruktor Tadeusz Papierzyński). Wyróżnienie - Zespół Te-

atralny z SP nr l Istebna (instruktorki: Elżbieta Gadacz, Joanna 
Kobielusz, Agata Szymańska, Maria Zawada).

W składzie komisji oceniających znaleźli się: Edyta Buczek 
- Biłgoraj, Joanna Boruch - Świętochłowice, Lidia Pokuszyń-
ska - Starachowice, Krystyna Stańczak - Pałyga - Warszawa, 
Marzena Lemch - Łoniewska - Częstochowa, Jacek Miszczak 
- Łódź, Jerzy Kuczera - Zabrze, Ireneusz Herisz - Bytom, Woj-
ciech Feliksiak - Warszawa.

W przeglądzie wzięło udział 191 zespołów (88 tanecznych, 
66 muzycznych, 37 teatralnych) ze 145 szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowa-
nia pozaszkolnego z 52 miejscowości województwa Śląskiego. 
W samym etapie wojewódzkim w Częstochowie zaprezento-
wało się około 2500 uczniów.

Tadeusz Papierzyński

Z  d z i a ł a l n o ś c i  O S P
Ochotnicza Straż pożarna Istebna Centrum na międzynarodowych

Ćwiczeniach taktycznych - mosty u jahlunkova
6 czerwca swoje 95-lecie działalności obchodziła za-

przyjaźniona czeska jednostka SDH JPO II (Ochotnicza 
Straż Pożarna) Mosty u Jablunkova. W związku z jubi-
leuszem zorganizowano między innymi międzynarodowe 
ćwiczenia taktyczne, w których brała udział również na-
sza jednostka.

W ćwiczeniach z naszej strony uczestniczył zastęp GBA 
2,3/20 (6 strażaków i „Star 266"). Tematem ćwiczeń był pożar 
biblioteki w szkole podstawowej w Mostach u J. a celem było 
sprawdzenie praktycznej koordynacji i współpracy zespołów 
ratowniczych w ratowaniu i ewakuacji dużej ilości osób z bu-
dynku szkoły podstawowej, w której wybuchł pożar.

O godzinie 11.00 straż została powiadomiona o pożarze bi-
blioteki szkolonej, w której paliły się przechowywane książki 
oraz wyposażenie. Gęsty dym oraz trujący czad rozprzestrzenił 
się na szkolne korytarze i odciął drogi ewakuacyjne z trzech 
klas drugiego piętra. Osoby z dolnych kondygnacji czeskiego i 
polskiego pawilonu szkoły ze względu na mniejsze nadymienie 
zostali ewakuowaniu przez opiekunów, natomiast nauczyciele 
z trzech odciętych klas postanowili pozostać w klasach i pro-
wizorycznymi środkami zabezpieczyć drzwi przed przenikają-
cym dymem.

Po przybyciu na miejsce pożaru jednostki z Mostów zastęp 
1+3 w aparatach powietrznych dokonał rozpoznania i znalazł 
osoby uwięzione w 3 klasach a drugi zastęp dokonał spraw-
dzenia klas czy ktoś nie pozostał w ewakuowanych klasach i 
znalazł trzech poszkodowanych uczniów. W międzyczasie na 
miejsce zdarzenia dotarły kolejne jednostki straży pożarnej, 
pogotowie ratunkowe i policja.

Zastęp 1+1 HZS Trinec 30 metrową drabiną mechaniczną 
ustawia się pod oknem jednej z odciętych klas w celu ewaku-
acji zagrożonych uczniów i nauczycieli. Zastępy w aparatach 
ochrony dróg oddechowych Mosty u J. (1+3) i OSP Istebna 
C.(l+3) w gęstym zadymieniu przedostają się do zagrożonych 
klas i przy pomocy dwóch wentylatorów oddymiają korytarz i 
klasy. W tym samym czasie ewakuują uczniów dwóch klas do 

klasy z której stopniowo zostają przy pomocy drabiny wydo-
byci na zewnątrz budynku. Drugi zastęp (1+3) z Mostów wy-
nosi osoby poszkodowane na zewnątrz i przekazuje je pogoto-
wiu ratunkowemu, które udziela pomocy medycznej. Policja 
w miejscu ewakuacji sporządza ewidencję osób uratowanych 
i koordynuje ich przemieszczanie się. Równolegle do tych 
działań wozy strażackie z Horni Lomnej, Istebnej, Jablunkova 
i Mostów u Jablunkova tworzą linie wodne i gaszą pożar w 
bibliotece. Akcja ratownicza (ćwiczenia) trwała ponad godzinę 
brali w niej udział; strażacy (ponad 30 ratowników), pogotowie 
ratunkowe (3), policja (4) i ponad 250 uczniów, nauczycieli i 
pracowników szkoły podstawowej.

Wszystkie cele i zadania zostały sprawnie wykonane. Ćwi-
czeniami dowodził Radomir Kohut velitel (naczelnik) SDH 
JPO II Mosty u Jablunkova.

Wspólne ćwiczenie pokazało, że można bez problemów 
prowadzić skutecznie akcje ratownicze z jednostkami ratowni-
czymi z drugiej strony granicy.

Ćwiczenia w szkole były tylko jednym punktem programu 
obchodów jubileuszu 95-lecia jednostki z Mostów, już od go-
dziny 8,00 uczniowie ze szkół mogli oglądać pojazdy i sprzęt 
ratowniczy. Jak zwykle przy takich pokazach największym 
zainteresowaniem cieszyła się drabina, którą można było się 
wznieść 30 metrów w górę. O godzinie 17.00 rozpoczęła się 
uroczysta zbiórka, na której wręczono odznaczenia dla zasłu-
żonych strażaków.

Wizyta w Mostach była bardzo owocna dla naszych straża-
ków, mogliśmy się zapoznać ze sprzętem wykorzystywanym w 
Czechach, procedurami i organizacją akcji ratowniczych oraz 
wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi z działal-
nością ochotniczych straży pożarnych. Przy tej okazji poznali-
śmy też ciekawych i serdecznych ludzi, którzy tak samo jak my 
bezinteresownie działają na rzecz bezpieczeństwa.

Mirosław Kukuczka
Prezes OSP Istebna Centrum
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SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
Sygnały ostrzegawcze to negatywne lub budzące niepokój 

zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu i wyglądzie nastolatka. 
Mogą one świadczyć o tym, iż z naszym dzieckiem dzieje się coś 
złego. Nie zawsze przyczyną są używki, zmiany mogą byś wywo-
łane trudnym okresem dojrzewania czy chorobą. Należy jednak 
zwracać uwagę na zachowania typu:

• Pogorszenie ocen w szkole , coraz częstsze wagary. Świadczy 
to, o tym, że nasze dziecko przestaje poświęcać swoją uwagę na-
uce, spędza czas poza szkołą, nauczyciel nie ma nad nim kontroli. 
Tak naprawdę nie wiemy, co się wówczas z nim dzieje, co robi i z 
kim spędza czas.

• Zaniedbanie w wyglądzie. Może być spowodowane np. Przy-
stąpieniem do subkultury punkowej, ale trzeba brać pod uwagę 
fakt, że nasze dziecko zaczyna się CZEMUŚ tak poświęcać, że nie 
ma czasu, siły czy chęci, by o siebie zadbać.

• Szybka utrata wagi ciała. Jeśli nasze dziecko miało kłopoty 
z nadwagą a teraz chodzi na siłownię, uprawia sport czy stosuje 
dietę, to możemy nie obawiać się, że coś nie jest tak. Jeśli jednak, 
oprócz utraty wagi ciała zmienia się w sposób negatywny i zauwa-
żamy też inne sygnały ostrzegawcze, to zapewne ma ono kontakt z 
narkotykami (amfetamina kokaina).

• Zmiana aktywności, dziecko nie śpi w nocy, nad ranem nie 
można go dobudzić. Narkotyki stymulujące, czyli amfetamina czy 
kokaina pobudzają, sprawiaj ą m. in., że nie chce się spać. Dziecko 
może wtedy np. grać całymi nocami na komputerze czy też uczyć 
się. Wyczerpuje to bardzo organizm, dlatego rano jest bez kontak-
tu. W nocy rodzice maja mniejszą kontrolę nad dziećmi.

• Zmiana przyjaciół. Nastolatek szuka ludzi, którzy mu zaim-
ponują, nie odrzucają i będą mieli podobne zainteresowania. Jeśli 
nowi koledzy naszego dziecka wydają się podejrzani i wiemy, że 
niektórzy spożywaj ą alkohol, to jest bardzo prawdopodobne, że 
nasze dziecko też spróbuje.

Jeśli oprócz tego, syn lub córka, nie chce nam przedstawić no-
wych znajomych i nie przyprowadza ich do domu, to powinniśmy 
przyjrzeć się sytuacji.

• Utrata zainteresowań. Zainteresowania są bardzo ważne. 
Nikt nie rezygnuje bez powodu z tego, co lubi robić. Jeśli więc 
nasze dziecko odchodzi od swoich pasji bez konkretnej przyczyny, 
to jest to wyraźny sygnał, że coś jest nie tak.

• Znikanie różnych przedmiotów z domu lub rzeczy z pokoju 
dziecka. Jeśli giną z domu wartościowe rzeczy, to możemy przypusz-
czać, że nasze dziecko ma poważne kłopoty. Mogą to być długi, które 
zaciągnięto z różnych przyczyn. Sam fakt, że nie mówi o swoich kło-
potach, tylko kradnie, świadczy o tym, że dzieje się coś złego.

• Częste zmiany nastroju, depresja,euforia, wybuchy agresji, 
apatia. Jeśli dziecko przechodzi okres dojrzewania, takie objawy 
mogą być wynikiem wieku. Natomiast, jeśli zmiany nastroju łą-
czą się z innymi, wymienionymi sygnałami ostrzegawczymi, to 
zachodzi duże prawdopodobieństwo, że dziecko eksperymentuje 
z używkami.

• Nadmierne reakcje na krytykę lub małe niepowodzenia.
• Umieszczanie na ubraniach emblematów związanych z alko-

holem lub narkotykami. Jeśli nasze dziecko eksponuje tego typu 
znaki, to znaczy, że je akceptuje i nie widzi w nich nic złego.

Zapewne popiera legalizację marihuany i lubi pić piwo. Dzieli 
narkotyki na „twarde", które są niebezpieczne i „miękkie", które 
od czasu do czasu można wziąć.

• Kłopoty z koncentracją - mogą być związane z wpływem nar-
kotyku na centralny układ nerwowy. Wywołuje on napięcie, lęk, 
ogólne rozkojarzenie. Innym powodem braku skupienia może być 
zwykłe zmęczenie, miłość lub zespół nadpobudliwości psychoru-
chowej ADHD, dlatego w tym przypadku wskazane jest poszuki-
wanie innych objawów wskazujących na kontakt z narkotykami.

• Źrenice niereagujące na zmianę światła, zaczerwienione spo-
jówki. Jest to wyraźny sygnał, że nasze dziecko znajduje się pod 
wpływem środka odurzającego.

• Chroniczny kaszel. Jeśli nasze dziecko nie cierpi na choroby 
układu oddechowego, to kaszel może być efektem palenia marihu-
any lub haszyszu.

• Słodkawy zapach w oddechu, na ubraniu i we włosach, 
kadzidełka w pokoju. Jeśli nie jest to zapach alkoholu, a nasze 
dziecko zachowuje się dziwnie (zachodzi się ze śmiechu lub jest 
apatyczne, senne), jest zapewne pod wpływem marihuany lub ha-
szyszu, które są substancjami o silnym zapachu i daj ą efekt w 
postaci niepohamowanego śmiechu, a przy dłuższym paleniu efekt 
przytłumienia, senności, itp.

Należy pamiętać, że pojedynczy sygnał wcale nie musi być 
znakiem uzależnienia naszego dziecka. Może być spowodowany 
wieloma czynnikami. Jeśli jednak sygnałów jest więcej, to nie-
stety zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że nastola-
tek ma kontakt z alkoholem lub narkotykami.

INfORmACjE GmINNEj KOmISjI ROZWIĄZYWANIA
pROBlEmÓW AlKOHOlOWYCH

- INfORmACjE DlA RODZICÓW -

aBc – słownik ekologiczny
* Śledziona – nieparzysty narząd układu krążenia  u wyzszych 
kręgowców oraz u człowieka. Położona jest w jamie brzusznej. 
Tu odbywa się proces rozpadu i fagocytozy zużytych erytrocytów 
oraz części leukocytów a więc stanowi „cmentarzysko” tych ele-
mentów upostaciowionych krwi.
* Śmierć – stan zakończenia życia osobniczego czyli stan zakoń-
czenia wszystkich czynności życiowych. Wyróżniamy trzy rodzaje 
smierci:
- śmierć kliniczna – związana z okresowym zahamowaniem procesów 
myślowych – ale utrzymujacym się oddychaniem i krążeniem krwi
- śmierć biologiczna – to ostateczna śmierć – jako śmierć mózgu i 
wszystkich czynności zyciowych – automatycznie
- śmierć ekologiczna – jako wymieranie gatunków biologicznych, 
roślin, zwierząt a nawet człowieka na skutek niszczacych zmian – 
w wyniku szeroko pojętego zatrucia środowiska, którego jesteśmy 
świadkami.
Chorego człowieka w stanie śmierci klinicznej ratuje się poprzez 
zabiegi zwane resuscytacją.
Śmierć biologiczna następuje w sytuacji braku dopływu O2 do mó-
zgu - do 3 – 4 minut.

Macierzonka

rajd rowerowy do Źródeł olzy
Tradycyjny, organizowany już po raz siódmy Rowerowy Rajd 

do Źródeł Olzy odbędzie się w tym roku w sobotę 28 czerwca. 
Start nastąpi w Jabłonkowie, zaś w Istebnej – koło Marketu Rema 
– uczestnicy spodziewani są około godz. 11.00. Meta zostanie zor-
ganizowana przy schronisku Zaolzianka (w drodze powrotnej od 
źródła). Rajd jest wycieczką rowerową prowadzona krajobrazo-
wymi terenami, której adresatami są osoby w różnym wieku.

Zapraszamy wszystkich miłośników czynnego wypoczynku 
na rowerze do wzięcia udziału w Rajdzie.
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Ocalmy od zapomnienia
TRYPTYK BESKIDZKI 
– trzy wystawy poświęcone

Janowi Pawłowi II
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

W Polsce wydarzenia związane z śmiercią papieża miały wiele 
odniesień lokalnych1. W interesującym nas obszarze beskidzkiej 
Trójwsi - Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, ludzie pogrążeni w 
żałobie spotykali się w tzw. placach, przy krzyżach i kapliczkach, 
przy których modlono się w intencji Ojca Świętego. W czwartek, 
w przeddzień pogrzebu, odbyła się uroczysta procesja wieczorna 
z wszystkich placów Istebnej 
do kościoła Dobrego Paste-
rza, gdzie odprawiono nabo-
żeństwo za zmarłego papieża, 
po czym odbył się koncert 
kapeli Wałasi i Józefa Skrze-
ka w hołdzie zmarłemu2. W 
związku z tymi uroczysto-
ściami, zwłaszcza w oprawie 
artystycznej, szybko zrodziła 
się myśl, żeby przy kolejnych 
rocznicach śmierci papieża w 
wyraźny sposób świadczyć 
pamięcią o jego osobie. Po-
śród różnych inicjatyw za-
planowano aż trzy wystawy 
plastyczne poświęcone papie-
żowi, pomyślane od początku 
jako swoisty tryptyk3. Z tym 
przedsięwzięciem łączył się ważny postulat, żeby scalić całe śro-
dowisko twórcze terenu Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Oko-
licznościowe wydarzenia spowodowały, że plany się ziściły. 

Można prześledzić sporą liczbę obrazów i rzeźb wystawianych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w latach 2006 – 2008 na 
ekspozycjach czasowych, których wernisaże poprzedzały kolejne 
rocznice śmierci papieża. Następujące po sobie tytuły wystaw to: 
Ojciec Święty w sercach górali, Kremówki Ojca Świętego, Wę-
drówki Ojca Świętego. Tytuły w jakiś sposób determinowały cha-
rakter każdej z wystaw. W rezultacie uzyskano prace wykonane w 
różnych technikach. Najwięcej pojawiło się malarstwa olejnego 
na płótnie, rysunków, haftowanych koronek, rzeźb w drzewie i ka-
mieniu, sporadycznie również pojawiła się metaloplastyka, grafika 
czy fotografia. Do wystaw zostali zaproszeni zarówno artyści pro-
fesjonalni jak i ludowi. Nie zabrakło jednak również debiutantów 
z młodszego pokolenia. Niektóre z prac reprodukowano w wyda-
nym katalogu noszącym tytuł Górale Ojcu Świętemu4.

Oryginalne prace zaprezentował twórca ludowy, Jakub Ga-
zurek z  Istebnej – Glinianego. Analogicznie do innych postaci z 
jego obrazów przedstawione przez niego wizerunki papieża mogły 

1 W prasie pojawiło się wiele artykułów relacjonujących reakcję Polaków na 
śmierć papieża, również w ściśle określonych społecznościach lokalnych. Por. 
Gość Niedzielny, nr 16, rok LXXXII, 17 kwietnia 2005. Co roku pojawiają się 
kolejne artykuły dotyczące kolejnych rocznic śmierci papieża. Por. Gość Nie-
dzielny, nr 15, rok LXXXV, 13 kwietnia 2008 (dodatek bielsko – żywiecki).
2 Z rozmów z Bolesławem Michałkiem, lokalnym artystą – rzeźbiarzem, 
inicjatorem wystaw papieskich.
3 Analogicznie do zbioru poezji Jana Pawła II - Tryptyk Rzymski -  plan trzech 
wystaw ułożył się w Tryptyk Beskidzki. 
4 Górale Ojcu Świętemu – katalog twórców ludowych i profesjonalnych, 
Cieszyn 2007.

zaskoczyć smukłymi proporcjami i wieloma 
dekoracyjnymi elementami, jak na przykład 
krzaczastymi brwiami, przeplatanymi biały-

mi i czarnymi pasemkami5. Taki styl miał swoją kontynuację na 
wszystkich trzech wystawach. Jakub Gazurek wzbogacał jednak 
tematykę, która w anegdotyczny sposób dotykała różnych scen z 
urlopów Ojca Świętego, bądź nawiązywała jeszcze do czasów spę-
dzonych w Polsce, wśród których dominowały spływy kajakowe i 
wędrówki po górach. 

Oryginalne podejście do każdej z wystaw prezentowała Krysty-
na Heblińska, która w hołdzie Ojcu Świętemu nie zamierzała dawać 
jego wizerunków czy świętych, ale jako swój dar pokazała to, co 
zwykle tworzy - wykonane własnoręcznie z różnych elementów lal-
ki. Z kolei w realizacji drugiej wystawy Kremówki Ojca Świętego 
namalowała na desce kremowe ciastko, które przy związanej ko-

kardce niesie gołąb, co można 
interpretować zarówno jako 
symbol pokoju, ale i poczucia 
humoru, które nie opuszczało 
Ojca Świętego.

Iwona Konarzewska za-
prezentowała głęboką w wy-
mowie kompozycję pastelową 
z przedstawieniem Ukrzyżo-
wanego Chrystusa. Pod krzy-
żem umieszczona jest Naj-
świętsza Maria Panna, a tuż 
obok niej wspierający ją na 
duchu papież, który właściwie 
zastępuje w tym obrazie św. 
Jana. Obraz ujmuje ekspresją, 
uwydatnioną poprzez zaska-
kujące zestawienia barwne.

Ciekawa w koncepcji i 
stworzona wyłącznie na po-

trzeby pierwszej wystawy okazała się metaloplastyka Jana Ju-
roszka ukazująca geograficzny kształt Polski, z umieszczonymi 
w centrum emblematami papieskimi. Polska w całej kompozycji 
przypominać mogła statek z umieszczonym ponad nim żaglem, na 
którym umieszczono następującą treść: Boże, Ty możesz wszystko. 
Według interpretacji - Polska poprzez wybór papieża Polaka, ze 
swoją głęboko zakorzenioną tradycją chrześcijańską, wypływa ni-
czym okręt na szerokie wody świata.

Barbara Wałach wykonała w związku z wystawami wielki 
obraz z przedstawieniem Chrystusa Miłosiernego, św. Faustyny 
i bazyliki w Łagiewnikach. Tym samym autorka zaznaczyła, jak 
istotną cechą pontyfikatu Jana Pawła II było szerzenie kultu Miło-
sierdzia Bożego. 

Oprócz oryginalności w ujęciu tematu duża część prac charak-
teryzowała się pewnym poczuciem humoru. Józef Zowada Isteb-
nej - Olecek zatytułował swoją jedną z rzeźbiarskich prac - Na 
piesze wędrówki / Ojca Świętego Kremówki, na której przedsta-
wił pielgrzyma z akordeonem pod bokiem i wielką kremówką w 
ustach. Z przymrużeniem oka postać papieża przedstawił również 
Tadeusz Rucki, ukazując go w istebniańskim stroju ludowym i ser-
decznie uśmiechającego się do widzów. Monika Bury zaskoczyła 
wszystkich, ukazując Ojca Świętego z laptopem, co też defini-
tywnie podkreśliło, że papież nadążał za wszystkimi zdobyczami 
techniki. Kompozycje te świadczą o dużej wyobraźni artystycznej 
ich autorów. 
5 Małgorzata Kiereś, etnograf i kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, 
określa Jakuba Gazurka mianem Beskidzkiego Nikifora.

Dokończenie w nastęnym numerze
„Naszej Trójwsi”
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Miyszani owiec na Stecówce
Ładna, majowa pogoda towarzyszyła uczestnikom tradycyj-

nego obrzędu „Miyszanio owiec”, który odbył się w niedzielę 18 
maja na Stecówce.

Gospodarzem obrzędu był gazda Henryk Kukuczka, który pięć 
lat temu był inicjatorem założenia pierwszego po II wojnie światowej 
sałaszu. Wraz z Piotrem Kohutem, Zbyszkiem Wałachem i Jankiem 
Kaczmarzykiem wypasał owce m.in. na Stecówce, Tynioku i stokach 
Ochodzitej. Od trzech lat samodzielnie organizuje wypas, a pomaga 
mu w tym jego rodzina. W tym roku oprócz owiec gospodarza w sta-
dzie znalazły się też owieczki od Danuty Skurzok z Jaworzynki, Mi-
chała Probosza z Istebnej Zaolzia i Alfreda Cieślara z Wisły.

Wszystkich turystów, mieszkańców Trójwsi wędrujących w oko-
lice Stecówki zachęcamy do odwiedzenia agroturystyki Pana Henryka 
Kukuczki, gdzie można pokosztować pysznych owczych serów, ja-
gnięciny czy baraniny.

Owce na Stecówce będą pasły się do 30 września.
Katarzyna Rucka - Ryś

Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki
W dniu 17 maja 2008 odbył się kolejny 

Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki, najwy-
bitniejszego polskiego himalaisty, zdobywcy 
Korony Himalajów i Karakorum. Tegoroczny 
rajd odbył się w 20 rocznicę nadania Jerzemu 
Kukuczce medalu olimpijskiego na Igrzyskach 

Olimpijskich w Calgary. Na trasę rajdu wymarsz większości ekip 
rozpoczął się na Kubalonce, między godziną 8:00 a 9:00. Wszyst-
kie grupy miały za zadanie dotrzeć do istebniańskiego amfiteatru 
pod skocznią, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie Rajdu.

Organizatorem Rajdu im. Jerzego Kukuczki był Oddział PTTK 
Wisła i m. in. Urząd Gminy Istebna.

Rajd odbywał się pod honorowym patronatem Pani Cecylii 
Kukuczki - żony Jerzego, która była obecna na trasie oraz na jego 
uroczystym zakończeniu.

Główne cele Rajdu; popularyzacja turystyki, poszerzenie 
wiedzy o osobie i osiągnięciach Jerzego Kukuczki, propagowa-
nie przyrodniczych i krajobrazowych walorów Beskidu Śląskiego 
oraz bezpieczeństwa w górach zostały w pełni zrealizowane. Ca-
łości towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

W amfiteatrze pod skocznią odbyły się liczne konkursy, a tak-
że występy. Każdy uczestnik otrzymał gorący posiłek. Odbyły się 
także pokazy ratownictwa Beskidzkiej Grupy GOPR

Na zakończenie w sposób uroczysty odbyło się rozdanie na-
gród dyplomów i pucharów, które zwycięskim drużynom wręczali: 
Pani Cecylia Kukuczka, Pani Helena Skorupa – Komandor Rajdu i 
Pan Józef Polok – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Istebna. Naj-
wszechstronniejszymi uczestnikami Rajdu okazali się gimnazjaliści 
z 22 Gimnazjum im. Jerzego Kukuczki w Łodzi. Była to jednocze-
śnie najliczniejsza ekipa. W Rajdzie uczestniczyło około 400 osób.

W przyszłym roku Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki będzie 
miał szczególny charakter. Odbędzie się bowiem w 20 rocznicę 
Jego tragicznej wspinaczki na Południowej Ścianie Lhotse (8516 
m.n.p.m.). Już teraz wszystkich zapraszamy. J. P.

Sprostowanie
W „Naszej Trójwsi” nr 5/78 na str. 15 do informacji o organizo-

wanym w dniu 17 maja br. Rajdzie Górskim im. Jerzego Kukuczki 
wkradł się błąd. Powinno być: „Rajd organizowany jest głównie 
przez Oddział PTTK Wisła pod patronatem Pani Cecylii Kukuczka 
i m. in. Urzędu Urzędu Gminy Istebna.

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy - Panią Cecylię Kukuczka 
i Panią Cecylię Suszka. Aneta Legierska

Pani Janina Ożga - Hołda

Wernisaż wystawy pt. "Indianie"

„INDIANIE” W IStEBNEj
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza na 

niecodzienną wystawę pt. „INDIANIE” malarki z Florydy.
Otwarcie wystawy odbyło się 4 czerwca, na które przybyły dzieci z 

Koniakowa z dyrektor szkoły Danutą Legierską oraz dzieci z Istebnej z 
kółka geograficznego wraz ze swoimi paniami Basią Mojeścik i Elżbietą 

Krężelok. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas także Kry-
styna Rucka z Koniakowa, 
Redaktor „Naszej Trójwsi”

Janina Ożga – Hołda 
urodziła się w 1925 r. w Tar-
nowie. Historia i wojna zmu-
siły jej rodzinę do częstych 
zmian zamieszkania oraz  
szkół. Edukację rozpoczęła 
we Lwowie, później wraz z 
rodziną przeprowadziła się 

do Warszawy z Jordanowa 
koło Rabki. Liceum ukończyła w Tarnowie, a studia we Wrocławiu. Stu-
dia rozpoczęła w 1936 biologiczne, a po otwarciu kierunku artystycznego 
przeniosła się i ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na-
leży do pionierskiego pokolenia absolwenckiego tej uczelni. Studiowała 
u znanych i cenionych profesorów – Gepperta, Dołżyckiego i Pękalskie-
go. W latach siedemdziesiątych wyjechała do Chicago do ojca, który był 
wielkim człowiekiem, zasłużonym dla Polski. Franciszek Ożga w czasie 
wojny był korespondentem  brytyjskim i polskim, nakręcił wiele filmów 
o działaniach armii polskiej i nie tylko, a jego materiały znajdują się w 
Muzeum Filmowym w Warszawie. Wyemigrował do Stanów Zjednoczo-
nych na zaproszenie korporacji filmowej, gdzie kręcił filmy. Był właści-
cielem trzech kin w Chicago na tzw. trójkącie polonijnym.  

Pani Janina wyjechała do Chicago, by ściągnąć ojca do kraju, ale 
losy potoczyły się odwrotnie i to ojciec zatrzymał córkę przy sobie. 
Wstąpiła do Art Clubu, gdzie po raz pierwszy w 1975 roku wystawiła 
swoje malarstwo. Artystka specjalizuje się w portretach i pejzażach 
posługując się techniką akwareli, rysunku, grafiki, dodatkowo prze-
pięknie haftuje, „hekluje” oraz rzeźbi.

W Istebnej wystawia swoją twórczość już po raz drugi, co nas 
bardzo cieszy.  Pomimo sędziowego wieku,  83 lat pani Janina jest 
pełna chęci do współpracy oraz weny twórczej i na naszą prośbę na-
malowała przepiękne portrety Indian. Mieszka na Florydzie, co jest 
dodatkowym utrudnieniem, ale nie zniechęca to artystki i już zapowie-
działa się na przyszły rok.

Serdecznie zapraszamy, szczególnie dzieci i szkoły, dla których 
pani Janka przygotowała indiańskie niespodzianki.

Lucyna Ligocka - Kohut 
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Dzień Dziecka w trójwsi
Najważniejsze Święto Dzieci - Dzień Dziecka obchodziliśmy w 

tym roku w amfiteatrze „Pod Skocznią” z udziałem bardzo licznej 
publiczności. Gwóźdź programu stanowiła Mini Lista Przebojów, w 
której wzięło udział prawie 60 dzieci śpiewających utwory lub na-
śladujących znanych piosenkarzy, piosenkarki i grupy artystyczne.  
Nasze dzieci mają wielkie talenty, które warto dostrzec i rozwijać. 
Piękny pokaz walki wojów średniowiecznych przygotowało Brac-
two Rycerskie z okolic Cieszyna i Bielska – Białej. Przygotowano 
specjalną osadę średniowieczną, w której można było zobaczyć jak 
wyglądało życie w okolicach Cieszyna i Bielska w wiekach śred-
nich. Oprócz degustacji strawy, każdy mógł popróbować również 
strzelania z łuku czy trzymania tarczy.

Wielką uciechą były gry i zabawy sportowe, w których dzieci 
zmagały się nie tylko z sobą, ale przede wszystkim z męczącym 
upałem. Przykro nam, że nie pojawiło się tyle atrakcji, ile zapla-
nowaliśmy. Nie była to nasza wina, a jedynie nie wywiązanie się 
z umowy firmy, która była odpowiedzialna za dostarczenie zjeż-
dżalni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za finansowe 
wsparcie.  

Wszystkie dzieci zapraszamy już teraz na przyszły rok!
Kasia Rucka – Ryś

SPONSORZY, dzięki którym obył się pokaz rycerski:
„Naprzód” Sp.Z o.o Redułtowy, ul. Raciborska 144b.
Kawulok Andrzej, Zawada Walerian s.c. Tartak
„Damart” – Artur Pudalik, Damian Ligocki
„Beskidek” Firma Handlowa Stanisław Matuszny
P.H.U.K.  – „Kacper” – Artur Pudalik
Komis Samochodowy – Władysław Procner
Pizzeria Verona 
„Pecio Bar” - Beata Juroszek – Rucka.
Ligocka Alina. Warzywa i owoce. Istebna 256.
„Baza” Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy – Józef 
Waszut
Karczma „Ochodzita”
Pizzeria „Józef
Sklep „Sekret” Marian Suszka
Apteka Pod Kasztanami – Apteka pod Jaworami
F.H.U „Halifax”  Zenon Sitek
Sklep „Prezenty i Dekoracje”
„Moda i Styl” - Małgorzata Kaczmarzyk
Studio Fryzjersko – Kosmetyczne Iwona Kohut
Salon Fryzjerki Iwona Gazurek - Legierska
Salon fryzjerski „Anna” Istebna – Andziołówka
Auto Serwis – Mechanika Samochodowa – Zenon Haratyk
Gum – Serwis - Ryszard Jałowiczor
Stolarnia  - Leszek Rucki
Golik Jan, Golik Józef - Magazyn
Restauracja „U Ujca”
„Andzia”  - Jolanta Niesłanik – Andziołówka.
SPONSORZY cukierków dla dzieci
Jan Kukuczka z Koniakowa
Market „Rema” z Istebnej
Market „Alf” z Koniakowa
Market „Góraleczka” z Koniakowa
Mini Market „Legierski” z Koniakowa
Sklep spożywczy „Nikola” z Koniakowa
Sklep „Gazda” z Istebnej
Sklep spożywczy Mirosława i Haliny Kowalczyków z Jaworzynki
Sklep spożywczo-przemysłowy w Jaworzynce i Istebnej Wiesława 
Napieralskiego

KALENDARZ IMPREZ NA LATO
CZERWIEC

04.06 – 30.06. - Wystawa Janiny Ożgi - Hołdy - „Indianie” w GOK 
Istebna
20.06. – 07.09. - Wystawa Twórczości Ludowej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej
21.06. – I Międzynarodowy Bieg im. Stanisława Jegierskiego
„O istebniański kapelusz”
22.06 - “Muzyka na Sałaszu na św. Jóna” - Koniaków Ochodzita
– /Oddział Górali Śląskich - Piotr Kohut/
22.06 - Festyn Świętojański – „Muzeum na Grapie”; Jaworzynka 
28.06 - Piknik Leśny  Amfiteatr pod Skocznią /Nadleśnictwo Wisła/ 
- Wystawa prac dzieci z autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony Kona-
rzewskiej /GOK Istebna/

LIPIEC
04-06.07. - XII Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubo-
wą” /GOK Istebna/
Koncerty „De Press”, „Akurat”, „Folkoperacja” - 04.07. godz. 19.00
Koncert Muzyki Organowej w Kościele Ewangelickim w Istebnej 
06.07. godz. 16.00
11.07 – 31.08 Wystawa autorska twórczości „Inspiracje Żywiołem” 
Eugeniusza Białasa /GOK Istebna/ 
Wystawa rzeźby użytkowej i dekoracyjnej Sebastiana Suszki z Isteb-
nej Wilcze
11-12.07. godz. 9.00 - 14.00 - Strzyżenie Owiec na Ochodzitej 
w Koniakowie
12.07 - Impreza „Beskidzkiej 5” w Istebnej „Amfiteatr pod Skocznią”; 
/UG Istebna/
Przez cały miesiąc - Wystawa Twórczości Ludowej GOK Istebna 
W każdą sobotę - Dyskoteki w Amfiteatrze „Pod Skocznią”

SIERPIEŃ
2-3.08 - XIV Festyn Istebniański w ramach „Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej”; /GOK Istebna/
16-17.08 - Pasterskie Przysmaki  Kolyba na Szańcach w Koniakowie 
/Oddział Górali Śląskich/
23.08. - Festyn w Amfiteatrze „Pod Skocznią” Istebna - Bukovec
IV Rajd Łunochodów
30.08. - Festyn w Bukovcu  „Bukovec - Istebna”
Dyskoteki w pozostałe weekendy
Przez cały miesiąc - Wystawa Eugeniusza Białasa w GOK Istebna, Wystawa 
Twórczości Ludowej w GOK Istebna, Wystawa rzeźby użytkowej i dekoracyj-
nej Sebastiana Suszki z Istebnej Wilcze

SPOTKANIA KOSMETYCZNE
Każdy pierwszy wtorek miesiąca w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Istebnej o godz. 16.00 – 18.00 odbywają się spo-
tkania kosmetyczne. Kosmetyczka z Bielska udziela porad do-
tyczących pielęgnacji urody. Poza tym panie mogą skorzystać z 
darmowego makijażu i kosmetyków firmy Avon, która patronuje 
tym ciekawym i przyjemnym spotkaniom.

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie i dziewczyny 1 
LIPCA (wtorek) do GOK–u.

Warsztaty graficzne: drzeworyt, linoryt, gipsoryt
Warsztaty graficzne: drzeworyt, linoryt, gipsoryt organizowa-

ne przy współpracy Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsko - Białej 
prowadzone przez mgr Joannę Rupik, absolwentkę Wydziału Grafiki 
ASP w Katowicach.

Spotkania będą się odbywać w Istebnej Olecki na Wyśnim Polu. 
Zapisy prowadzone będą telefonicznie nr 608 648 579 lub w Gmin-
nym Ośrodku Kultury do 17 czerwca. Rozpoczęcie planowane 21 
czerwca.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!
W grudniu przewiduje się powarsztatową wystawę.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych i dzieci.
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III REGIONALNY KONKURS
KULINARNY

W słoneczny majowy dzień  w Jaworzynce odbył się już III 
Regionalny Konkurs Kulinarny. W tym roku gościła nas Janina 
Juroszek w Agroturystyce „Na Uwietrzu” i  po raz pierwszy roz-
począł go Tadeusz Rucki z Koniakowa grą na trombicie, towarzy-
szyła mu kapela „Wałasi”. 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie konkursem co nas bar-
dzo cieszy. W tym roku 10 gaździn z Trójwsi przygotowało prze-
pyszne tradycyjne potrawy. Gospodyni Uwietrza przywitała nas 
herbatką z sierotek, kawą zbożową i plackami na blaszy. Pojawił 
się kubuś, syr klagany, prażuchy, ciastka ze śpyrek, zupa owoco-
wa, wajcula, maciek w kapuśnicy, groch ze śliwkami, śliwula, 
chleb pieczony, ser topiony z kminkiem smażony, ser twaróg na 
słodko z truskawkami, ser twaróg ze szczypiorkiem i czosnkiem, 
herbata z dziurawca, pokrzywy, mięty, melisy, macierzanki. Furo-
rę zrobiły bachora i kapuściok przygotowane przez Karczmę Ko-
pyrtołka z Koniakowa. Było tyle pyszności, że goście nie mogli się 
nakosztować. Kiedyś te potrawy bardzo skromne były zwykłym 
powszednim jedzeniem, ale teraz w czasach kiedy szynka i mięso 
pojawiają się co dzień na naszych stołach, te tradycyjne jodła są 
wręcz rarytasem. Poza tym nasze młode gaździny już za bardzo 
nie wiedzą jak przygotować babcine przepisy, dlatego nasz kon-
kurs ma wielką wartość edukacyjną.

W jury zasiedli: Jan Gazur – Przewodniczący Rady Gminy, 
Józef Polok – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, sołtysi Istebnej 
i Jaworzynki: Józef Michałek i Paweł Rucki oraz inicjatorka kon-
kursu Maria Szotkowska. 

By spopularyzować „downe jodło”  Gminny Ośrodek Kultury 
organizuje ów konkurs. Głównym jego celem jest zaprezentowa-
nie i posmakowanie naszych tradycyjnych potraw. 

W konkursie wzięły udział Barbara Zowada z Koniakowa 
Szańców, Janina Juroszek z Jaworzynki Stańki, Maria Motyka z 
Jaworzynki Gorzołki, Helena Kohut z Istebnej z Beskidu, Krysty-
na Kaczmarzyk z Istebnej Leszczyny, Katarzyna Juroszek  z  Ja-
worzynki Małyjurki, Małgorzata Małyjurek z Jaworzynki Słowio-
ki, Renata Bielesz z Istebnej Połomia, Anna Rucka z Jaworzynki 
Gorzołki, Dorota Juroszek i Tadeusz Rucki z karczmy „Kopyrtoł-
ka”. Dziękujemy także Zbyszkowi Kuncowi, szefowi kuchni Ho-
telu  „Szarotka”, któremu udało się przybyć i tak mu się podobało, 
że w przyszłym roku wystąpi jako uczestnik.   

Serdecznie dziękujemy wszystkim kucharkom, które miały chęć 
przyrządzić tradycyjne pyszności oraz pani Janinie Juroszek gospo-
dyni agroturystyki  „Na Uwietrzu”, która nas tak miło przyjęła. 

Zachęcamy do udziału w przyszłym roku!!!
Lucyna Ligocka-Kohut

uwaga koronczarki i hafciarki!!!
Firma „Snutka" zatrudni na podstawie umowy 

o dzieło koronczarki i hafciarki. Zależy nam naj-
bardziej na koronkach koniakowskich, ale również na 
klockowych, frywolitkowych, filet na iglicy, makra-
mie szydełkowej, teneryfie, szydełku artystycznym, 
brugijskich, renesansowych, koronkach na drutach.

Z haftów zaś: haft snutkowy, handanger, toledo.
„Snutka" Iwona Bąk - ul. Wyspiańskiego 14/37, 

39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 785 36 
75 82, e-mail: snutka@republika.pl

Wywiad z magdaleną Bury z jaworzynki
– solistką zespołu chrześcijańskiego

„Na Bębnach i Strunach” 
KR-R: Magda, skąd pomysł na stworzenie takiego zespołu?

Magda B.: Pomysł zrodził się w głowach dwóch osób – 
Marty Lach, licealistki z Żywca i Michała Saneckiego z Cie-
szyna. Wszystko zaczęło się po Bożym Narodzeniu. W Interne-
cie pojawiła się informacja o naborze do nowego zespołu. Nikt 
nie spodziewał się, że zbierze się grupa ponad 50 osób! 

KR-R: Jak wygląda zespół od strony przysłowiowej kuchni? 

Magda B.: Pochodzimy z 8 różnych miast i 11 różnych 
szkół – min. z okolic Żywca, Łodygowic, Cieszyna, Brennej. 
Większość kształci się w szkołach muzycznych, stąd mamy aż 
16 instrumentalistów, 9 solistów i prawie 30 chórzystów. 

Członkowie zespołu „Na bębnach i strunach”

Koncert zespołu „Na bębnach i strunach”

KR-R: Jakie utwory usłyszymy podczas Waszego koncertu 
w Istebnej?

Magda B.: Będziemy prezentować utwory znanych zespo-
łów chrześcijańskich – Trzeciej Godziny Dnia, Stróży Poranka, 
Hilsong United, Michaela Smitha, a także piosenki pielgrzym-
kowe i oazowe. Ogólnie będą rytmu gospelowo – rockowe.

KR-R: Macie pewnie wielkie plany na przyszłość…?

Magda B.: Chcemy się rozwijać i pokazywać swoje talenty, 
zwłaszcza że koncert w Istebnej będzie dopiero trzecim w na-
szej karierze. Chcemy zachęcić wszystkich do słuchania tego 
typu muzyki. 

KR-R: Magda, tego Tobie i Wam wszystkim życzę. Mam na-
dzieję, że będziecie grywać u nas jeszcze nie raz. Dziękuję za 
rozmowę.

Rozmowę prowadziła
Katarzyna Rucka – Ryś, GOK Istebna
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PLACKI NA BLASZY
Ciasto: mleko, mąka, jajka, szczypta soli i cukru
Składniki połączyć i piec na blaszy.
KAWA ZBOŻOWA
Kawa zbożowa zalewana wrzątkiem z dodatkiem gorącego mleka

HERBATA Z SIEROTEK
Garść świeżych  bratków  zalać wrzątkiem w dzbanku.

Przygotowała:
Janina Juroszek z Jaworzynki Stańki

PRAŻUCHY – PĄCZKI
mąka pszenna i razowa, mleko, sól

Mąkę wsypać do garnka i prażyć na wolnym ogniu ciągle 
mieszając. Po pojawieniu się grudek z mąki zdjąć z pieca, zalać 
gorącym mlekiem bądź wrzącą wodą. Gdy zrobi się z tego wielka 
kluska łyżką podzielić ją na malutkie kluseczki. Wlać do garnka 
z kluskami roztopione szpyrki i smalec. Podawać z gorącym 
mlekiem  

Przygotowała:
Barbara Zowada z Koniakowa Szańców

CIASTKA ZE ŚPYREK
- 40 dkg mąki
- 1 proszek dopieczenia
- 40 dkg świeżych skwarków (śpyrek)
- 20 tłuczonych goździków
- na koniec noża cynamonu, trochę cytrynowej skórki
- 2 żółtka
- 25 dkg cukru
- trochę mleka
Składniki połączyć i upiec w piekarniku. Gotowe ciastka 
przesmarować marmoladą lub posypać cukrem pudrem.

Przygotowała:
Maria Motyka z Jaworzynki Gorzołki

ZUPA OWOCOWA
Świeże owoce albo suszone jabłka, gruszki, śliwki ugotować. 
Zrobić do tego zasmażkę z wodą, dodać śmietanę doprawić solą 
i cukrem do smaku.

Przygotowała:
Maria Motyka z Jaworzynki Gorzołki

MACIEK W KAPUŚNICY
Ugotować żołądek ze świni, dodać przyprawy zalać wywarem z 
kapusty kiszonej, zakłócić śmietaną. Podawać z ugotowanymi w 
całości ziemniaczkami.

Przygotowała:
Helena Kohut z Istebnej z Beskidu

ZUPA WAJCULA
- wywar z jarzyn: marchew, pietruszka, seler, por

Zrobić zasmażkę najlepiej na maśle wkroić  dużo cebulki, wsypać 
mąkę, chwilę posmażyć, zahartowaną wlać do zupy. Do gotującej 
się zupy wbijać jajka (ilość wg uznania) i zakłócić. Na koniec wlać 
śmietanę, posypać dużą ilością szczypiorku.

Przygotowała: 
Krystyna Kaczmarzyk z Istebnej Leszczyny

GROCH ZE ŚLIWKAMI
cały groch, suszone śliwki z pestką lub kompot z węgierek

Ugotować osobno groch i śliwki, składniki połączyć, można wlać 
dotego 1 litr  kompotu z węgierek. Zrobić zasmażkę na maśle, wlać 
do grochu, wymieszać wszystko, zagotować, doprawić do smaku, 

polać stopionym masłem.
Danie obecnie podawane na wieczerzę wigilijną, a kiedyś ku 
młóceniu lub ku kopaniu.

Przygotowała:
Katarzyna Juroszek z Jaworzynki Małyjurki

ŚLIWULA
Pół kilograma śliwek rozgotować, roztrzepać rogulką, dodać 
śmietanę z mąką i krochmalem. Dodać soli i trochę cukru. Całość 
można przecedzić.

Przygotowała:
Małgorzata Juroszek z Jaworzynki Słwioki

BACHORA
- 2 kg ziemniaków
- jelita wieprzowe
- żołądek wieprzowy
- 1 szklanka mleka
- 0,20 kg mięśnitych szpyrek
- 0,10 kg smalcu
sól, pieprz, majeranek lub gałka muszkatołowa
Żołądek wyczyścić, wymyć z dodatkiem octu i soli i pokroić. 
Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce, wycisnąć sok. Sparzyć gorącym 
mlekiem, dodać śpyrki i przyprawy. Połączyć żołądek i trzecieliny 
i nabić do jelit wieprzowych, zszyć i piec w brytfance ok. 3 godz., 
polewając smalcem. Bachora mogą być bez żołądków.

Przygotowała: Restauracja „Kopyrtołka”,
Dorota Juroszek, Tadeusz Rucki z Koniakowa Szańców

KAPUŚCIOK
- 2 kg ziemniaków
- 1 l mleka
- 1 główka słodkiej kapusty
- 0,5 kg wędzonego boczku
Ziemniaki obrać, zetrzeć, wycisnąć z wody, sparzyć gorącym 
mlekiem, dodać, sól, pieprz. 0,5 kg wyłożyć brytfanię, na to 
podgotowaną kapustę z zesmażonym boczkiem, doprawić na 
ostro, na górę wyłożyć drugą część ziemniaków. Piec, gotowe 
posypać szpyrkami.

Przygotowała: Restauracja „Kopyrtołka”,
Dorota Juroszek, Tadeusz Rucki  z Koniakowa Szańców

CHLEB PIECZONY
- mąka pszenna graham, żytnia
- nasiona słonecznika, dyni, siemienia lnianego
- masło domowe
- kwa
Składniki połączyć i piec w piecu chlebowym
Ser topiony z kminkiem – smażony
Ser twaróg na słodko z truskawkami
Ser twaróg ze szczypiorkiem i czosnkiem
Herbata z dziurawca, pokrzywy, mięty, melisy, macierzanki

Przygotowała: Renata Bielesz z Istebnej Połomia
KUBUŚ
2 kg ziymnioków zetrzyć, wodym łodcisnóć , sparzyć warzonym 
mlykym, rozlać na brutfaniym, na to wyłożyć jabłka. Pod koniec 
pieczynio polo śmietónkóm. Podać z gorącym roztopionym 
masłym.

Przygotowała: Anna Rucka z Jaworzynki Gorzołki
SYR KLAGANY
Żołądek cielęcy zalać wodą i moczyć ok. 12 godz., po czym wlać 
do ciepłego mleka podgrzać, wycisnąć na sitku i zostawić do 
odkapania. 

Przygotowała: Anna Rucka z Jaworzynki Gorzołki

p r z e p i s y  z  k o n k u r s u  k u l i n a r n e g o
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BESKIDZKA pętlA - mARAtON SZOSOWY
Jest co kręcić! Dystanse MINI 86 km i 1700 m przewyższeń, 

MEGA: 150 km i 2700 m oraz GIGA: 225 km i 4100 m są do 
pokonania w czasie tegorocznej 
edycji maratonu szosowego, które-
go start i meta tradycyjnie zlokali-
zowany jest w urokliwiej beskidz-
kiej wsi Istebna. "Pętla Beskidzka" 
wystartuje 28 czerwca br. o godz. 
8.00. Maratończycy walczą o Pu-

char Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Górska 
Edycja Pucharu Polski odbywa się pod Patronatem Wójta Gminy 
Istebna.

Bez względu na umiejętności i kondycję zapraszamy wszyst-
kich miłośników kolarstwa do udziału w Pętli! Po raz pierwszy 
w historii Pucharu Polski zawodnicy wyruszą na trasę ze startu 
wspólnego (dotychczas w 15-osobowych grupach startowych). 
Malownicza trasa Pętli Beskidzkiej to jej największy atut. Średni 
dystans prowadzi m.in. przez Koniaków Ochodzitę, Laliki, Mi-
lówkę, Węgierską Górkę, Juszczynę, Rychwałd, Przeł. Kocierską, 
Międzybrodzie, Tresną, Szczyrk, Przeł. Salmopolską i drogą "pre-
zydencką" obok Zameczku na Przeł. Kubalonka. Meta usytuowa-
na jest na Ochodzitej.

To jedyny tego typu maraton szosowy w Karpatach. Istebna od 
kilku lat słynie z rewelacyjnych tras MTB i doskonałej organizacji 
zawodów w kolarstwie górskim. Po raz drugi odbędzie się tu także 
szosowy maraton rowerowy, którego celem głównym jest propa-
gowanie długodystansowych imprez rowerowych i turystyki ro-
werowej na obszarze Beskidów i pogranicza polsko- czesko- sło-
wackiego. Organizatorzy spodziewają się około 200 zawodników 
z całej Polski, w tym czeskich sąsiadów "zza Olzy".

Regulamin imprezy oraz zapisy dostępne są na stronie www.
petlabeskidzka.pl

pOWIAt BEZ GRANIC
Słoneczna aura towarzyszyła zawodnikom w sobotę 17 maja 

podczas rywalizacji na imprezie sportowo - rekreacyjnej " Powiat bez 
Granic". Ósma edycja tej popularnej imprezy odbyła się tym razem 
w Wiśle na obiektach sportowych OS Start oraz na Jonidle. Dzieci i 
młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych rywalizowała w piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym, sza-
chach. Odbyła się także sztafeta, w której wystartowały reprezentacje 
wszystkich 12 gmin powiatu cieszyńskiego. Tutaj należy podkreślić, 
że tę najbardziej prestiżową konkurencję wygrała nasza sztafeta zło-
żona z uczniów SP l Istebna oraz Gimnazjum Istebna.

Zawodnicy z Istebnej wygrali też turniej piłki nożnej szkół gimna-
zjalnych. Jak co roku nie zabrakło zawodników niepełnosprawnych, 
którzy rywalizowali w rzucie kulą, piłką lekarską, w skoku w dal oraz 
w biegach na 100 i 200 metrów. Specjalne konkurencje przygotowano 
także dla samorządowców. Największe emocje jak co roku wzbudził 
mecz piłki nożnej. W tym roku gospodarz imprezy, Wisła, wzmocnio-
na siłami Powiatu walczyła z reprezentacją składającą się z zawodni-
ków z pozostałych 11 gmin. Podczas spotkania padło aż 6 bramek, a z 
wyniku 3:3 cieszyły się obie drużyny. Puchary i dyplomy dla uczestni-
ków imprezy to nie jedyne wyróżnienia, które trafiły do sportowców. 
Redaktor Naczelny Głosu Ziemi Cieszyńskiej Paweł Czupryna razem 
ze starostą uhonorowali również najlepszych sportowców i trenerów 
2007 roku, którzy zwyciężyli w plebiscycie Głosu: nasz zawodnik 
Tomasz Sikora znalazł się w tym zaszczytnym gronie na 5 miejscu, 
czwarty w plebiscycie był Janusz Rokicki, trzecie miejsce podobnie 
jak w zeszłym roku dla Pauliny Ligockiej, srebro przypadło Martynie 
Cyganek, złoto jest tylko jedno i złotym sportowcem mógł zostać tyl-
ko jeden człowiek, a jest nim oczywiście wielki mistrz z Wisły Adam 
Małysz. Na koniec składamy serdeczne podziękowania opiekunom 
Jarosławowi Hulawemu, Amelii Wróbel, Mariuszowi Juroszkowi i 
Wojciechowi Gościniakowi, którzy przygotowali zawodników do re-
prezentowania naszej gminy i czynnie uczestniczyli w tej imprezie. 
  J. Waszut

„Najbardziej mnie cieszy, że zyskuję przyjaźń dzieci..."
Tymi słowami zwróciła się do zebranych w sali wystawowej GOK w Istebnej Pani Iwona Ko-

narzewska w dniu 15 maja br. Ta wystawa jest uwieńczeniem całorocznej pracy z dziećmi Gmin-
nego Przedszkola w Istebnej oraz uczniów klas młodszych SP1 w Jaworzynce uczestniczących 
w Szkółce Malarskiej Iwony Konarzewskiej. Do Szkółki uczęszcza 47 dzieci, w tym 10 z SP1 w 
Jaworzynce. Zajęcia odbywają się we wtorki w przedszkolu, a w czwartki w szkole. Dzieci lubią 
malować, na obrazach przedstawiają bardzo ciekawy, oryginalny świat widziany swoimi oczyma. 
U niektórych p. Iwona odkryła talent malarski, który będzie rozwijała w dalszej pracy z nimi.

W sali GOK oprócz dzieci z rodzicami gościli - Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, sekre-
tarz gminy p.Teresa Łaszewska, sołtys Istebnej Jerzy Michałek, red. „Naszej Trójwsi" Krystyna Ruc-
ka. Dyr. GOK-BP Elżbieta Legierska-Niewiadomska, która przywitała zebranych i przygotowała też 
poczęstunek dla dzieci. Rodzice i dzieci bardzo przeżywały pierwszy wernisaż prac rysunkowych.

Zachęcamy rodziny, w szczególności dziadków i babcie do obejrzenia wystawy czynnej od 
poniedziałku do piątku do końca czerwca br. w godz. od 8-15. 

 Krystyna Rucka

TurnIej GronI 
zŁoTy GroŃ - ocHoDzITa

– WaWrzaczÓW GroŃ
o PucHar PIzzerII „Werona”

Boisko "Pod Skocznią" w Istebnej
SOBOTA - 21.06.2008 R.
Jaworzynka - Jasnowice - godz. 11.00

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

Istebna - Koniaków - 12.00
Jaworzynka - Istebna - 13.20
Jasnowice - Koniaków - 14.10
Jaworzynka - Koniaków - 15.30
Jasnowice - Istebna - 16.20

Niedziela 22.06.2008 r.
Mecz o 3 miejsce - godz. 15.00
Finał - godz. 17.00

Od godz. 18.00 festyn i zabawa  (gra zespół „JAWOR”)
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
KP Trójwieś

SENIORZY – KLASA B:
* 11.05.08  Pierściec - KP Trójwieś  3:1
   Bramka: Dawid Wawrzacz
* 18.05.08  KP Trójwieś - Pruchna  3:6 
   Bramki: Tomasz Zelek - 2, Mirosław Kawulok
* 26.05.08  Ogrodzona - KP Trójwieś  2:4
   Bramki: Andrzej Mojeścik - 3, Damian Marekwica
* 01.06.08  KP Trójwieś - Pogórze  1:4
   Bramka: Janusz Waszut

JUNIORZY I TRAMPKARZE – KLASA OKRęGOWA B:
* 10.05.08  KP Trójwieś - Porąbka  J - 2:1, T - 2:1
* 18.05.08  Milówka - KP Trójwieś  J - 3:0, T - 1:0
* 24.05.08  KP Trójwieś - Chybie  J - 1:1, T - 0:2
* 31.05.08  Kaniów - KP Trójwieś  J - 2:0, T - 0:6

KOLEJNE ZWYCIęSTWO
PAWŁA GORZOŁKI
Po wygraniu siedmiu tegorocznych zimowych imprez narciar-

skich w swojej kategorii wiekowej niestrudzony Paweł Gorzołka 
z Jaworzynki kontynuuje zwycięską passę również w biegach te-
renowych. W rozegranym w dniu 11 maja w Bielsku Białej XII 
Ogólnopolskim Górskim Biegu "Magurki" Pan Paweł okazał się 
najlepszy w kategorii Mężczyźni 60 lat i starsi.

JANUSZ LEWANDOWSKI NA PODIUM
MISTRZOSTW POLSKI
Janusz Lewandowski z Koniakowa zajął drugie miejsce w ka-

tegorii M 50 podczas rozegranych w dniu 1 czerwca w Bielsku 
Białej Mistrzostw Polski Lekarzy w biegu na 10 kilometrów.

Informacje sportowe przygotował  J. Kohut

Kwietny Bieg 2008
26 maja w Kołobrzegu rozpoczęła się kolejna edycja Kwietne-

go Biegu, którego trasa podobnie jak w ubiegłym roku przebiega-
ła również drogami naszej Gminy.

Bieg ten jest hołdem dla dokonań Ojca Św. Jana Pawła II na 
rzecz niepodległości Polski i upamiętnia Jego pierwszą pielgrzym-
kę do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku.

W tym roku pora Biegu w naszej gminie była dość nietypowa 
- sobota (31 maja) późnym wieczorem. Nasza sztafeta przejęła 
symboliczną szarfę od biegaczy z Wisły o godz. 22.00 na Kuba-
lonce by przekazać ją przedstawicielom gminy Milówka w Kosa-
rzyskach o godz. 23.30.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy 
przyczynili się do powodzenia tego przedsięwzięcia na naszym 
terenie, a przede wszystkim uczestnikom Biegu – młodzieży 
wraz z ich opiekunem Jarkiem Hulawym, na którego zawsze 
można liczyć, Amelii Wróbel, która bez wytchnienia połykała 
na rowerze kolejne kilometry, Ryśkowi Kocybikowi, który ak-
tywnie nam towarzyszył, cierpliwemu kierowcy busa Michało-
wi Zowadzie.

Dziękujemy serdecznie także naszej eskorcie – Policji, dzię-
ki której wszystko przebiegało sprawnie, a co najważniejsze 
bezpiecznie. 

J. Kohut

zapraszamy do udziału w Biegu!
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w I Międzynarodowym 
Biegu im. Stanisława Legierskiego „O Istebniański Kapelusz” 
w dniu 21.06.2008 r. w Amfiteatrze „Pod Skocznią”.
Regulamin

Cel:1. 
 - uczczenie pierwszej rocznicy śmierci Stanisława 

Legierskiego, Popularyzacja biegania oraz pokazanie 
jednego z najpiękniejszych zakątków Beskidu Śląskiego 
jakim jest Istebna. 
Termin i miejsce:2.  

 – 21.06.2008r. start godz: 15.00 Istebna
 – Tartak (100 metrów nad CPN)
 – biuro zawodów czynne od godziny 12.00
           w Gimnazjum 

Dystans i trasa:3.  
 – 12 km, 75% asfalt i 25% droga leśna 

Organizator:4.  
 – Urząd gminy ISTEBNA oraz firma EUROGAMES. 

Kategorie wiekowe:5. 
 – kobiety: 16-19 lat, 20-35 lat, 36 i powyżej  

- mężczyźni: 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 
50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i powyżej. 
Nagrody:6. 

 – kobiety i mężczyźni OPEN nagrody finansowe, 
pierwsze trzy miejsca dyplomy oraz kapelusze. 
- kategorie wiekowe nagrody finansowe pierwsze trzy 
miejsca (kapelusz za zwycięstwo w kategorii     oraz 
dyplomy do III miejsca, nagrodzeni w kategorii OPEN 
nie będą wliczani w kategorie wiekowe. 
Wpisowe:7. 

 – 20 zł. (każdy uczestnik otrzymuje koszulkę, medal, 
posiłek oraz napój) 
Adres Emil : 8. bieg-legierski@wp.pl 
Adres strony internetowej: 9. www.bieg-legierski.pl 
Informacje – Noclegi: 10. tel. 033-855-61-58 
Postanowienia końcowe:11. 

 - opiekę lekarską zapewnia organizator
 - uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw
   nieszczęśliwych wypadków
 - interpretacja regulaminu należy do komitetu
   organizacyjnego 

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej biegu do 
15.06.2008 r. 
Możliwość zgłoszenia jeszcze w dniu zawodów
Więcej informacji na stronie: www.bieg-legierski.pl
 ~ kategoria specjalna dla wszystkich o nazwisku Legierski ~

SUKCES MŁODYCH LEKKOATLETEK
W dniu 8 maja w Wiśle rozegrano finał powiatowy Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w czwórboju lekko-
atletycznym. 

Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna dziewcząt ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Istebnej w składzie - Karina Kukuczka, 
Żaneta Adamus, Justyna Zawada, Justyna Bury, Martyna Polok, 
Dorota Kaczmarzyk - która z dorobkiem 1071 punktów zajęła dru-
gie miejsce. Zwyciężyła reprezentacja Pogwizdowa.

Wśród chłopców najlepsi okazali się młodzi lekkoatleci z Gó-
rek wielkich a nasza drużyna zajęła siódme miejsce.

Zdjęcia na ostatniej stronie
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Zakończył się wyścig etapowy Beskidy MTB Trophy. Ubiegło-
roczna edycja, ze swoimi ekstremalnie ciężkimi trasami przeszła 
do historii polskiego MTB. W tym roku wyścig był równie cięż-

ki, momentalnie ekstremalnie. Ale taka 
już domena Istebnej i okolicznych tras 
MTB. Czteroetapowy wyścig kolarstwa 
górskiego rozgrywany na malowniczych 
trasa wokół Istebnej okazał się wyzwa-
niem tylko dla najlepszych i najwytrwal-
szych. Oddzielił „mężczyzn” od „chłop-
ców”, a dla wielu zawodników okazał 
się być nie do pokonania.

Pierwszy etap był najkrótszym z 
czterech zaplanowanych. Mimo tego 
pokonanie go zajęło zwycięzcy ponad 
trzy godziny! Spory w tym udział mia-

ły warunki atmosferyczne. Na nieco ponad 50km dystansie kolarze 
musieli pokonać blisko 1800 m. przewyższenia, kondensacja trud-
ności była zatem spora. Na trasie klasyczne szlaki w rejonie Stożka 
(podjazd z polskiej i z czeskiej strony), Soszowa i Czantorii. Na 
starcie stanęło 423 zawodników z 13 państw. Wśród nich specjali-
ści ekstremalnych imprez MTB Michael Borup z Danii i Radoslav 
Sibl z Czech. Nie zabrakło oczywiście Andrzeja Kaisera z Polski. 
Niespodzianką była obecność Adriana Brzózki, który tuż po star-
cie nadał bardzo mocne tempo. Wkrótce potem na czoło wysunął 
się Kaiser, który szybko zyskiwał przewagę nad rywalami. Fawo-
ryzowany Borup zmagał się z defektem roweru na odcinku między 
Stożkiem, a Soszowem. Straty, które poniósł, de facto wykluczyły 
go z walki o czołowe pozycje w klasyfikacji generalnej, jednak for-
ma, jaką zaprezentował podczas pościgu pokazuje, że może odegrać 
pewną rolę podczas kolejnych etapów. W kategorii pań na dwóch 
pierwszych miejscach dwie Czeszki Alena Krnacova i Jana Sevci-
kova. Różnica między nimi jest niewielka, a ścigając się między 
sobą będą prawdopodobnie powiększały przewagę nad trzecią na 
tym etapie Anną Sadowską. 

Wyniki I etapu:
1. Kaiser Andrzej - DHL-Author 02:54:39.6
2. Vesterlund Klaus - Team Rivette 02:55:46.2
3. Šíbl Radoslav - Bikezone.cz - MRX 02:57:46.4
4. Ciok Remigiusz - Vitesse Bergamont bikeWorld.pl 
    03:00:37.8
5. Rękawek Radosław - Kross Racing Team 03:01:42.2
6. Hartl Karel - Kelly´s Racing Team 03:01:47.0
7. Strnad Václav - Bikezone.cz - MRX 03:02:29.5
8. Iversen Michael - StorgaardTeam Rivette 03:04:25.9
9. Wiendlocha Paweł - DHL - Author 03:04:41.7
10. Brzózka Adrian - JBG2 03:05:18.9 
Drugi etap to niespełna 70km i aż 2700 m. przewyższenia po naj-

trudniejszych beskidzkich szlakach. Niespotykane gdzie indziej ilości 
błota i korzeni skutecznie spowalniały startujących w MTB Trophy 
maratończyków. Po wczorajszym zwycięstwie Kaiser był pod bacz-
ną obserwacją rywali. Na pierwszych kilometrach do ataku ruszyli 
Duńczycy: Klaus Vesterlund i odrabiający straty z dnia poprzednie-
go Michael Borup. Kaiser wyczekał, a następnie „poprawił” na tyle 
mocno, by zgubić rywali, a na mecie uzyskać miażdżącą przewagę 10 
minut! Wśród pań prowadzenie nad Janą Sevcikovą powiększyła Ale-
na Krancova. Jedyna z Polek, która nawiązywały walkę z Czeszkami, 
Anna Sadowska, nie stanęła na starcie zmożona przeziębieniem. Ten 
etap zaskoczył chyba wszystkich uczestników, zarówno tych walczą-

cych o podium jak i tych walczących o przetrwanie. Trudności były 
spodziewane, ale prawdopodobnie nikt nie przypuszczał, że będą one 
tak skondensowane. Mimo tego warto było podjąć trud wspinaczki na 
Wielką Raczę, by następnie przejechać jednymi z najlepszych ścieżek 
w tej części Europy. To, z czym tego dnia walczyli uczestnicy MTB 
Trophy było esencją kolarstwa górskiego w najbardziej ekstremal-
nym wydaniu. Emocje, ból, strach, adrenalina, maksymalny wysiłek, 
to wszystko mieszało się razem z niepowtarzalną i niespodziewaną 
nigdzie indziej satysfakcją z jazdy. 

Wyniki II etapu:
1. Kaiser Andrzej - DHL-Author 04:23:22.1
2. Borup Michael - 1900MTB - Ghost 04:33:25.7
3. Vesterlund Klaus - Team Rivette 04:33:52.0
4. Hornych Venabike - One Team 04:37:18.6
5. Šíbl Radoslav - Bikezone.cz - MRX 04:37:20.1
6. Strnad Václav - Bikezone.cz - MRX 04:37:21.0
7. Rękawek Radosław - Kross Racing Team 04:37:22.1
8. Hartl Karel - Kelly´s Racing Team 04:40:21.1
9. Stadtherr Jarda - Sportchallenge MTB Příchovice
    04:45:05.2
10. Ciok Remigiusz - Vitesse Bergamont bikeWorld.pl
    04:46:47.3 
Trzeciego dnia MTB Trophy na zawodników czekała trasa zna-

cząco różniąca się od dwóch poprzednich – dystans 76km i przewyż-
szenia ok. 2500 m. Do tego jej większość przebiegała przez tereny 
Czech i jeden z najwyższych szczytów Beskidów, liczący ponad 1000 
m. Ostry. Po starcie ponownie rozpoczęły się ataki rywali Andrzeja 
Kaisera. Mocne tempo nadał Karel Hartl, udało mu się nawet odsko-
czyć czołówce, ale na pierwszych zjazdach sporo stracił do jadących 
na czele Kaisera i Duńczyka Klausa Vesterlunda. To właśnie on na 
ostatnich 20km trasy bardzo mocno naciskał na lidera, raz po raz pod-
kręcając tempo. Kaiser jednak wytrzymał presję i wraz z Vesterlun-
dem dotarł do mety. Po mocnym finiszu Polak jako pierwszy minął li-
nię mety i wygrał trzeci z rzędu etap. Drugim naszym reprezentantem 
był Jakub Krzyżak, który do mety dotarł na siódmej pozycji. Wśród 
pań na metę pierwsza dotarła Jana Sevcikova. 

Wyniki III etapu:
1. Kaiser Andrzej POL - DHL-AUTHOR 03:55:59.9 
2. Vesterlund Klaus DEN - Team Rivette 03:56:01.1 
3. Hartl Karel CZE - Kelly´s Racing Team 03:57:32.1 
4. Borup Michael DEN - 1900MTB - GHOST 04:08:53.6 
5. Strnad Václav CZE - Bikezone.cz - MRX 04:10:39.1 
6. Najser Tomas CZE - Bike One Team 04:11:34.8 
7. Krzyżak Jakub POL - Vitesse Bergamont bikeWorld.pl
    04:12:12.9 

B Ł O T O ,  Ł Z Y  I  A D R E N A L I N A  . . .
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8. Kurowski Ernest POL - Plannja Racing Team 04:12:12.9 
9. Rękawek Radosław POL - Kross Racing Team 04:14:24.3 
10. Hornych Vena CZE - Bike One Team 04:16:55.2 
Czwarty etap to było MTB Trophy 2008 „w miniaturze”. Wszyst-

kiego po trochu: kamienie z dnia pierwszego, korzenie i błoto z dnia 
drugiego, szybkie szutry i asfalty z dnia trzeciego. Choć całość była 
krótka (51km) i stosunkowo szybka, spore przewyższenie (2200 m.) 
sprawiło, że mimo wszystko nie był to łatwy etap. W czołówce od 
początku trwała walka o jak najwyższe pozycje. Kolejno atakowali 
Duńczycy: Borup i zajmujący drugie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej Vesterlund. Przed szczytem Skrzycznego Kaiser oddał prowa-
dzenie Vesterludowi, a ten, szukając ostatniej szansy na zwycięstwo, 
popędził w dół zyskując kilka minut przewagi nad Polakiem. Kaiser 
jednak kontrolował sytuację, jechał ostrożnie unikając pecha i do 
mety przyjechał trzy minuty za Duńczykiem. Rewelacyjnie pojechał 
Remigiusz Ciok, który będąc na swoim terenie postawił wszystko na 
jedną kartę, zajął trzecie miejsce na etapie i dzięki temu awansował 
na trzecie miejsce w kategorii M2. W „generalce” elity przed nim 
znaleźli się tylko Radosław Rękawek i Czech Vaclav Strand.

MTB Trophy potwierdziło, że maratony, a zwłaszcza maratony 
etapowe to domena zawodników bardziej doświadczonych. Zarów-
no Kaiser jak i Vesterlund to kolarze po 30 roku życia. Wśród pań 
atak ubiegłorocznej zwyciężczyni, Jany Sevcikowej nie przyniósł 
spodziewanego rezultatu. Choć wygrała etap, przewaga nad Aleną 
Krnacovą była za mała, by powtórzyć sukces z ubiegłego roku. Po 
czterech dniach rywalizacji i osiemnastu godzinach jazdy obie za-
wodniczki podzieliła różnica zaledwie 1 minuty i 11 sekund. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli Duńczycy z Team Rivet-
te przed Polakami z Vitesse Bergamont bikeWorld.pl i Kross Racing 
Team. 

Wyniki IV etapu:
1. Vesterlund Klaus DEN Team Rivette 02:34:03.1 
2. Kaiser Andrzej POL DHL-Author 02:37:07.8 
3. Ciok Remigiusz POL Vitesse Bergamont bikeWorld.pl
    02:47:23.
4. Kurowski Ernest POL Plannja Racing Team 02:49:14.6 
5. Hartl Karel CZE Kelly´s Racing Team 02:49:18.4 
6. Strnad Václav CZE Bikezone.cz - MRX 02:49:20.7 
7. Rękawek Radosław POL Kross Racing Team 02:49:23.3 
8. Weston Matthew Duncan DEN Team Rivette 02:51:30.4 
9. Iversen Michael Storgaard DEN Team Rivette 02:51:30.4 
10. Stadtherr Jarda CZE Sportchallenge - MTB Příchovice
    02:54:21.0 

Klasyfikacja generalna:
1. Kaiser Andrzej DHL-Author 13:49:59.5 
2. Vesterlund Klaus Team Rivette 13:58:57.5 
3. Hartl Karel Kelly´s Racing Team 14:28:53.7 
4. Strnad Václav Bikezone.cz - MRX 14:39:50.4 
5. Rękawek Radosław Kross Racing Team 14:42:51.9 
6. Ciok Remigiusz Vitesse Bergamont bikeWorld.pl 
   04:55:58.2 
7. Hornych Vena bike one team 14:57:31.6 
8. Kurowski Ernest Plannja Racing Team 15:05:42.2 
9. Borup Michael 1900MTB - Ghost 15:10:24.8 
10. Šíbl RadoslavBikezone.cz - MRX 15:11:13.1
Do zobaczenia ponownie za rok w Istebnej.

Na podstawie www.mtbtrophy.pl i mtbnews.pl
opracował: Wiesław Legierski

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
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OPTYK 
FUCHS 

 
 

   Poleca: 
* Us ugi optyczne 
* Us ugi zegarmistrzowskie 
* GABINET OKULISTYCZNY: 
      - wtorek od godz. 15.00 – lek. med. K. Czajkowski 
     - czwartek od godz. 16.00 -  lek. med. W . Broda 
 

Bezp atne komputerowe badanie wzroku 
optyk optometrysta  mgr. J. Fuchs 

 
 
 
 

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY 
Za atwiamy wszystkie formalno ci 

 
 
 

 

ZAPRASZAMY 
 

od poniedzia ku do pi tku 9.00 – 17.00 
soboty 9.00 – 13.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jASZCZuRKI
W Polsce występują cztery gatunki jaszczurek: zielona, 

zwinka, żyworodna i padalec. Z wyjątkiem jaszczurki zielonej, 
są gadami stosunkowo dość licznymi.

Najpospolitszą jest jaszczurka zwinka, spotykana na terenie 
całego kraju, choć w górach stosunkowo rzadka. Wiąże się to z 
jej wyjątkowym upodobaniem do terenów suchych i ciepłych. 
To również powoduje, że jest gatunkiem o wyraźnie dziennej 
aktywności. 

Nieco inne wymagania ma jaszczurka żyworodna. Jest for-
mą zdecydowanie bardziej wilgociolubną jak również dobrze 
znoszącą niższe temperatury. Często spotykana jest na torfo-
wiskach i w wyższych górskich terenach niedostępnych dla 
jaszczurki zwinki. Przystosowaniem do takich warunków śro-
dowiska jest na przykład jajożyworodność. Jaja rozwijają się w 
jajowodach samicy, a dojrzały zarodek zwykle rozrywa cienką 
skorupkę jajową tuż przed urodzeniem. W rejonie Istebnej jest 
najbardziej powszechną jaszczurką. 

Padalec - ze względu na brak nóg - jest jaszczurką wyjąt-
kową. Nie przysparza mu to jednak 
korzyści: większość ludzi myli go z 
wężem a ponieważ dla wielu każdy 
napotkany wąż to groźna, jadowita 
żmija, często jest bezmyślnie zabijany. 
Mimo to jest wciąż jeszcze gatunkiem 
dość pospolitym. Zawdzięcza to chyba 
swojej zmierzchowo-nocnej aktywno-
ści, co również wyróżnia go spośród 
naszych jaszczurek.

Jaszczurka zielona to gatunek połu-
dniowo-europejski, rzadko stwierdza-
ny na terenie Polski w ubiegłym stule-
ciu. Ostatnie stanowisko tej jaszczurki 
w naszym kraju wykazane zostało w 
latach 1968-1970 w Ustroniu. 

Jak wszystkie polskie gady, jasz-
czurki podlegają ochronie gatunko-
wej. Nie należy ich więc tępić, tym 
bardziej że zjadając duże ilości szko-
dliwych owadów, są zwierzętami po-
żytecznymi.

Tekst i foto: Jarosław Gil 

Na zdjęciu: jaszczurka zwinka

wielka wyprzedaż

starej kolekcji od 10 zł

 Reklamy  Reklamy 
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
 

O RODEK ZDROWIA „NA DZIELCU”  
IM. DR JANA RASZYKA W ISTEBNEJ 

 

ZAPRASZA  DO  
 
 

KOMPLEKSOWEGO LECZENIA , REHABILITACJI  
*  SCHORZE  NEUROLOGICZNYCH  * 

*  SCHORZE  KR GOS UPA  *   
 
 

ZABIEGI: 
 

FIZYKOTERAPEUTYCZNE, BALENOLOGICZNE  
oraz UNIKALNA METODA „POLARITY” 

 
 
 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Dr n. med. 

Andrzej Darmoli ski 
Specjalista Neurochirurg Neurolog 

 
 

Istebna Mikszówka 300 

Tel. 602 217 390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultacje i leczenie: 
 

Soboty 9.00 – 11.00 
oraz wezwania telefoniczne. 

 
 
 

Otwarcie 5 lipca 2008 
 
 

BALNEOLOGICZNE
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Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

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

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

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

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

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery złote”)

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

Producent  kominków  „TYTUS”       
tel./fax 033 854 33 27    www.kominki-tytus.pl
Salon  43-450 Ustroń, Rynek 6        
czynne: pn-pt od 8:30 do 17:00  sob. Od 10:00 do 13:00
Oferujemy:
-  tradycyjne piece kuchenne na węgiel i drewno,
- kominki kaflowe i marmurowe.
- piece wolno stojące (tzw. Kozy),  
- wkłady grzewcze żeliwne i stalowe,   
- wkłady z płaszczem wodnym,   
- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
- systemy kominowe ze stali nierdzewnej.
 - ZAPRASZAMY do zwiedzania
ekspozycji w Ustroniu przy ul. Katowickiej 150
(stacja benzynowa GREWLING)

Piece od

620 zł !!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

PROMOcjA KOSIAREK I KOS
Nowe reklamy: 
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Ju  od 770 do 900 z  brutto za 10 dni 
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CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 
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ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Małgorzata Michałek
Koniaków 733
033 855 71 81, 500 263 371

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

MASAŻ LECZNICZY
509 969 361
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OPTYK 
FUCHS 

 
 

   Poleca: 
* Us ugi optyczne 
* Us ugi zegarmistrzowskie 
* GABINET OKULISTYCZNY: 
      - wtorek od godz. 15.00 – lek. med. K. Czajkowski 
     - czwartek od godz. 16.00 -  lek. med. W . Broda 
 

Bezp atne komputerowe badanie wzroku 
optyk optometrysta  mgr. J. Fuchs 

 
 
 
 

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY 
Za atwiamy wszystkie formalno ci 

 
 
 

 

ZAPRASZAMY 
 

od poniedzia ku do pi tku 9.00 – 17.00 
soboty 9.00 – 13.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama 3 x 9 
 
NAPRAWA SPRZ TU AGD RTV 
I ELEKTRONARZ DZI 
SPRZEDA  CZ CI - J. DYMAREK 
Koniaków (za stra nic ) 
poniedzia ek – pi tek 10.00 – 18.00 
sobota 10.00 – 14.00 
Tel. 0 501 216 408 
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Fphu W.r. podŻorski

heBansc
* MeBle na WyMiar - projekt

* akcesoria MeBloWe

* kuchnie, szaFy i inne

* rolety, Żaluzje, Materace

WISŁA  ul. Kopydło 83
Tel. 855 33 67 http: // www.heban.org

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

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

Ubezpieczeniowy
Teresa Stańko

UBEZPIECZENIA
 KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW

 ZIELONA KARTA
 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

 DOMY MIESZKALNE
 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE

- ZWIERZĘTA DOMOWE

Telefony: praca 033-8556493, dom 033-8557102

Poniedziałek Urząd Gminy
Istebna 9.00 - 11.00

Wtorek, Środa,
Czwartek,

Piątek, Sobota

Biuro
Koniaków Centrum

Dom Ludowy
8.00 13.00

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

Z A P R A S Z A M Y  N A  Z A K U P Y
D O  S K L E P Ó W  F I R M Y  „ M A J A ”

I S T E B N A  C E N T R U M  ( P O D  G R A P Ą )
C Z Y N N E  P N  -  P T  8  -  1 6  S O B O T A  8  -  1 2

T E L .  0 3 3  8 5 5 7 0 6 7  K O M .  0 6 0 2 4 3 6 7 1 9

 - ODZIEŻ DAMSKA - MĘSKA
 - BIELIZNA DAMSKA
 - RAJSTOPY, SKARPETY
 - NICI TURECKIE (KORDONEK 100 gr) w cenie 10 zł

SKLEP DEKORAL
 - FARBY DEKORACYJNE I ANTYKOROZYJNE
 - CIESZYNKA 10l od 34,90 zł, OKNA
 - KONSERWACJE SAMOCHODOWE
 - MIESZALNIK LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH FIRMY MAXMEYER

CENY FABRYCZNE

SKLEP Z CZĘŚCIAMI FIAT 126 P
 - SPROWADZAMY CZĘŚCI DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
     DOSTAWA DWA RAZY W TYGODNIU
 - AKUMULATORY SAMOCHODOWE AD CENTRA
     (sprawdzenie ładowania gratis)
 - CZĘŚCI ROWEROWE
 - CZĘŚCI MOTOCYKLOWE

OFERUJEMY USŁUGI
 - PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 - EWIDENCJA PRZYCHODÓW (ryczałt)
 - EWIDENCJA VAT
 - ROZLICZENIA ZUS
 - ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36 PIT 37)

ZAPRASZAMY!

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 

Barbara Ja owiczor 
Istebna 840 
 

Przepraszam Pana Jana Sewastynowicza 
za pomówienie 
                              Barbara Ja owiczor 
 
 

 
 
Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 
 

 

ZATRUDNI   
FRYZJERK  

Istebna Andzio ówka 

504 630 490 
 
 
Reklama 9 x 18 cm (czarno – bia a) 
 
 

 
AGENCJA PKO BP SA  

W ISTEBNEJ 
43 - 470 Istebna  

Istebna 683 
(w starym kinie) 

Czynna: 
pon.- pi t. 7:30 -15:30 

sobota 8:00 -12:00 
Tel: 033 855 60 33 

 
 

 
 

 
 

Bez problemu mo na: 
- wyp aci  z rachunku na podstawie karty do bankomatu, a 
przy tym uzyska  informacj  o swoich wolnych rodkach 
- wp aci  na rachunek bankowy 
- op aci  swoje rachunku (energi , gaz itp.) 
- z o y  do realizacji przelew, zlecenie sta e, polecenie zap aty
- z o y  wniosek o kredyt, czy za o y  lokat  
 

MAX PO YCZKA mini rata 
Mamy proste zasady: 
- po yczka do 20 000 
- bez zabezpiecze  
- bez za wiadcze  

- do 10 000 bez zgody wspó ma onka 
 

MAX lokata 
WYSOKI I PEWNY ZYSK 

* 6% pewnego zysku 
* Bez adnych gwiazdek 

* 3 Toyoty Auris do wygrania 
* Mo liwo  wyp aty w trakcie trwania umowy 

 

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

WYMARZONY DOM? CZEMU NIE!
Kredyty mieszkaniowe

Co trzeci kredyt hipoteczny w 2007 roku 
został udzielony przez PKO BP



Nasza Trójwieœ    27CZERWIEC 2008

TEATR PASJĄ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW  
Z SP 1 W ISTEBNEJ

WSpÓŁpRACA  SZKÓŁ
pRZYGRANICZNYCH
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Meta 2. etapu (Wlk. Racza) znajdowała się 

przy Karczmie Ochodzita

Pierwsze 2 etapy odbyły się w bardzo trudnych 
warunkach pogodowych: mgła, deszcz, 
przenikliwe zimno i błoto.

Zawodnicy rywalizowali nie tylko ze sobą, największym przeciwnikiem dla większości było błoto.

Wszystkie 4 trasy rozpoczynały się i kończyły 
w Istebnej – beskidzkiej stolicy MTB. Jeszcze 
zwarty peleton tuż po starcie na Tokarzonce.

Najlepsi z najlepszych: główni rozgrywający 
MTB Trophy 2008 to Andrzej Kaiser (DHL 
Author, Polska), Vesterlund Klaus (Team 
Rivette, Dania) i Hartl Karel (Kelly´s Racing 
Team, Czechy)Triumfatorzy zawodów z nagrodami

Kwietny bieg

B ł O t O ,  ł Z y  i  a d r e n a l i n a  . . .

Nasza	ekipa	przed	biegiem	na	Kubalonce
Wspólne	zdjęcie	z	Przedstawicielami	Milówki
na	Kosarzyskach

Powiat
bez granic

wernisaż prac
rysunKowych


