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Wakacje rozpoczęte, a co za tym idzie sezon turystyczny 
w pełni. Na szlakach turystycznych spotyka się coraz wię-
cej gości, którzy przyjechali odpocząć w nasze strony. Mam 
nadzieję, że pogoda pozwoli cieszyć się wszystkim pięknem 
naszej gminy i umożliwi udane wędrówki.

Pragnę wszystkim gościom i mieszkańcom życzyć cie-
płych, pogodnych i atrakcyjnych wakacji, zaś gestorom bazy 
turystycznej ciągłego ruchu i obłożenia w obiektach. 

Życzę, by pobyt w naszej Trójwsi ubogacił wszystkich du-
chowo i wpłynął na wzmocnienie sił fi zycznych.

Wójt Gminy
Danuta Rabin

*   *   *
Jednocześnie zapraszamy wszystkich do odwiedzania 

Punktu Informacji Turystycznej w celu uzyskania interesu-
jących Państwa informacji. Oferta imprez weekendowych 
przez całe lato jest bogata, dzięki czemu pobyt w gminie 
Istebna będzie jeszcze ciekawszy. Bliższe informacje znajdą 
Państwo na stronie internetowej www.ug.istebna.pl

Życzymy pogodnych wakacji!!!
GCI

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
serdecznie zaprasza na 

XIII Festyn Istebniański – 
Tydzień Kultury Beskidzkiej

28 lipiec – sobota godz. 18.00
   29 lipiec – niedziela godz. 16.00

Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej

Program
28.07 (sobota)
18.00 - Zespół regionalny „Istebna” 
z Istebnej
18.45 - Zespół „Fantezia” z Kiszy-
niowa – MOŁDAWIA
19.25 - Zespół „Mały Śląsk” z Ra-
dzionkowa
20.10 - Zespół „Corale Rododendron” z Lanzo Torinese – WŁO-
CHY
21.00 - Zabawa taneczna
29.07 (niedziela)
16.00 - Korowód zespołów z Istebnej Centrum
17.00 - Zespół „Zgrapianie” z Jaworzynki
17.45 - Zespół „Swoboda” ze Staropola - ROSJA
18.30 - Zespół „Olza” z Czeskiego Cieszyna
19.15 - Zespół „Goce Delcev” z Drugova - MACEDONIA
Imprezy towarzyszące:
15.00 (28.07) - Strzyżenie owiec – Koniaków Ochodzita 
10.00-17.00 - Wystawa Twórczości Ludowej – Istebna Centrum 
(GOK)             Zapraszamy!

PRYMICJE KS. BARTOSZA ŁACKA 
Z JAWORZYNKI „POLANY”

Parafi a p.w. Matki Boskiej Frydeckiej w Jaworzynce na Trzy-
catku przeżywała niecodzienną uroczystość prymicji ks. Bartosza 
Łacka „z Polany”. Odbyły się one w dniu 10 czerwca 2007 r., zaś 
wcześniej - tj. 2 czerwca w katedrze św. Mikołaja w Bielsku - Bia-
łej ksiądz Bartek przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa diece-
zji bielsko - żywieckiej Tadeusza Rakoczego. 

Było to wielkie święto, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
Trzycatka ubrani w stroje regionalne, rodzina, krewni, przyjaciele, 
a także mieszkańcy całej Trójwsi. Przybyło wielu księży z całego 
dekanatu, jak również z parafi i w Kętach, Andrychowie, Strumie-
niu. (c.d. na str. 10) Ksiądz Bartek celebruje mszę św. prymicyjną.
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„70 LAT MINĘŁO ...”

Rodzice przygotowa-
li wspaniałe wypieki 
- chętnych do zakupu 
było wielu.

Droga do szkoły - poczty sztandarowe SP1 
Istebna i SP1 Koniaków.

Nowo otwarte wejście główne.

Goście i uczniowie przed rozpoczęciem 
uroczystości.

Nasi goście od lewej Dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty Józef Szczepańczyk, 
poseł Stanisław Pięta, poseł Grzegorz To-
biszowski, wizytator Bożena Szypuła, dy-
rektor szkoły w Ciernem Ladislaw Knap.

Nasi goście.

Przemówienie i życzenia Pani Wójt.

Wpisy do Kroniki Szkolnej.

Dawni absolwenci oglądają Kronikę 
Szkolną.

Fragment przedstawienia „Na szkolnym 
strychu”.

Listy byłych absolwentów 
według roczników.

Puchary zdo-
byte na prze-
strzeni lat.

Wystawa z historii 
Szkoły Sportów Zi-
mowych.

Wystawa z hi-
storii kółek za-
interesowań. Na 
pierwszym planie 
rakiety udostęp-
nione przez ro-
dzinę Karchów.
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WÓJT  GMINY  INFORMUJE

Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz przy wymianie starego dowodu:
www.mswia.gov.pl

ZBIÓRKA PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

W miesiącu wrześniu br. na terenie całej gminy organizowana 
będzie zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych. Odbiór odby-
wać się będzie przez 2 dni w każdej wsi, w wyznaczonych miej-
scach. Szczegółowy harmonogram podany zostanie w miesiącu 
sierpniu w „Naszej Trójwsi”, biurach sołtysa, tablicach ogłoszeń.

PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI 
POSIADANIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU

W związku z licznymi interwencjami w sprawie braku tabli-
czek z numerami na niektórych budynkach na terenie gminy infor-
muję, że zgodnie z art. 64 § l. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. Nr 12 
póz. 114 z 1971 r. z późniejszymi zmianami) który mówi... „Kto 
będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem 
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpo-
wiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu 
albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych ...”.

W związku z występowaniem tego problemu na terenie naszej 
gminy, informuję o kontrolach, jakie zostaną przeprowadzone w 
tym zakresie i konsekwencjach fi nansowych jakie za to wykrocze-
nie mogą zostać zastosowane.

Informuję też, że nadal istnieje obowiązek zgłaszania nowo 
wybudowanych budynków do użytkowania. Budynki należy zgła-
szać u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszy-
nie ul. Szeroka 13. Numery budynkom, zarówno mieszkalnym jak 
i usługowym, nadaje Urząd Gminy w Istebnej pok. 204 II piętro, 
po zgłoszeniu budynku do użytkowania.

Anna Bura - Inspektor UG

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 - 8556500

uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę istniejącego dojazdu do gruntów 
rolnych - droga wewnętrzna „Małączka” 

we wsi Koniaków o długości 300 mb
Kody robót według słownika CPV

- 45.23.31.20 - 6 roboty w zakresie budowy dróg

Komisja przetargowa w dniu 19 czerwca 2007 r., zgodnie z 
przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert wybrała ofertę fi rmy:

Usługi Transportowe, Drogowe i Budowlane, 
Karol Cypcer, 43-430 Skoczów, Kowale 69
Wartość robót netto - 40.943,75 zł.
Wartość robót brutto - 49.951,38 zł.
Termin wykonania do 10 września 2007 r.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

MODERNIZACJA PARKU
Urząd Gminy w Istebnej w bieżącym roku przystąpi do II 

etapu modernizacji parku spacerowo – rekreacyjnego w centrum 
Istebnej. W celu zdobycia dodatkowych środków fi nansowych 
Gmina Istebna przystąpiła do Konkursu Przedsięwzięć Odnowy 
Wsi ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego. Do konkursu przystąpiło 80 gmin Województwa Śląskiego 
składając ponad 200 wniosków. 

Dofi nansowanie uzyskało 70 najlepszych projektów. Projekt 
„Remont placu publicznego w Istebnej pod nazwą Park imienia 
Pawła Stalmacha” złożony przez Gminę Istebna znalazł się na 12 
miejscu listy rankingowej. 

Całkowita wartość projektu wynosi 61 024 PLN a wartość 
dofi nansowania 20 000 PLN (maksymalna o jaką można było 
wnioskować). W ramach projektu zostanie wykonana nowa na-
wierzchnia drogi gminnej, odbudowany chodnik i wykonane 
schody łączące zabytkowy cmentarz z parkiem. Wykonane zosta-
ną prace pielęgnacyjne roślin, wprowadzona zostanie dodatkowa 
zieleń ozdobna. Wykonane zostaną dwie tablice kamienne opisu-
jące historię parku i powstania pomnika, uporządkowany zostanie 
teren wokół pomnika. Przeprowadzone prace znacząco wpłyną na 
poprawę wizerunku centrum Istebnej w oczach turystów spędza-
jących czas w parku oraz podniesie się poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów korzystających z parku.

Stanisław Kędzior
Referat Gospodarczy i Rolnictwa

ZAWARTO POROZUMIENIA
W dniu 13.04. br pomiędzy Województwem Śląskim z siedzi-

bą w  Katowicach, reprezentowany przez Zarząd Województwa, a 
Gminą Istebna reprezentowaną przez Wójta Gminy, zawarte zo-
stało porozumienie na „Opracowanie projektu budowy chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 943 w miejscowości Koniaków” 
(od Probostwa po drogę do Sztoczku).

Zostały wykonane podkłady geodezyjne do celów projekto-
wych, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

Natomiast w dniu 29.06. br podpisane zostało porozumienie 
na „Opracowanie projektu budowy chodników w ciągu drogi wo-
jewódzkiej Nr 943 w miejscowości Istebna - Jasnowice wraz z 
przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941”.

W wyniku podpisanego porozumienia zlecono wykonanie 
podkładów geodezyjnych do celów projektowych.
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Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 - 8556500

uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia prze-
targu nieograniczonego na:

Likwidację szkód powodziowych na drodze 
Miki - Gliniane 95

Kody robót według słownika CPV
- 45.23.31.42 - 6 roboty w zakresie naprawy dróg

- 45.23.32.20 - 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

Komisja przetargowa w dniu 13 czerwca 2007 r., zgodnie z 
przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert wybrała ofertę fi rmy:

Usługi Transportowe, Drogowe i Budowlane
Karol Cypcer, 43-400 Skoczów, Kowale 69
Wartość robót netto - 92.706,46 zL
Wartość robót brutto - 99.195,91 zł.
Termin wykonania do 31 lipca 2007 r.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

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

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 tyś. EURO na 
remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia 

w Jaworzynce
Kody robót według słownika CPV 
45.00.00.00 - 7 - roboty budowlane

Termin realizacji do 30 sierpnia 2007 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać 

w siedzibie zamawiającego pok. 205.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Mirosław Kawulok.
Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy w Istebnej pok. 102 

w terminie do dnia 20 lipca 2007 r. do godziny 10.00 Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2007 r. o godzinie 10.15. w Urzędzie 
Gminy pok. 100.

Kryteria wyboru ofert - Cena 100 %.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy-

mogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i specy-
fi kacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 - 8556500

uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę istniejącego dojazdu do gruntów rolnych
- droga wewnętrzna „Ochodzita” we wsi Koniaków

o długości 300 mb
Kody robót według słownika CPV

- 45.23.31.20 - 6 roboty w zakresie budowy dróg

Komisja przetargowa w dniu 19 czerwca 2007 r., zgodnie z 
przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert wybrała ofertę fi rmy:

Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości - Handel
Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301
Wartość robót netto - 82.946,99 zl.
Wartość robót brutto - 101.195,33 zl.
Termin wykonania do 10 września 2007 r.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ 
KONTROLUJE PROJEKT „ZPORR”

Planowany termin  zakończenia  rzeczowego inwestycji  
„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 
Andziołówki, Tartaku i Dzielca - Etap l” dofi nasowanej w 
ramach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego to 30 czerwiec 2007 r. Na ten projekt 
Gmina Istebna otrzymała prawie 2,6 min złotych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 
państwa. Do końca lipca br. złożony zostanie wniosek o płat-
ność końcową i sprawozdanie końcowe, które rozpocznie for-
malny proces rozliczenia końcowego i kontroli projektu przez 
Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Nieplanowaną kontrolę projektu zgłosił Urząd Kontroli 
Skarbowej z Katowic, którą przeprowadzili w okresie 14 ma-
rzec - 8 maj Inspektor i Komisarz skarbowy z Ośrodka Zamiej-
scowego w Bielsku-Białej, działający na podstawie upoważ-
nienia Dyrektora UKS-u w Katowicach z dnia 13.03.2007. 

Zakres kontroli obejmował celowość i zgodność z prawem 
gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pocho-
dzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu 
ZPORR, Działania 3.1 Obszary wiejskie, nr wniosku o płatność 
SUW/BE.2/701200/Z/2.24/ III/3.1/291/04/U/106/05/09/06 
za okres od 15 lipca do 16 sierpnia 2006 r. Przeprowadzone 
czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów:

1. Zachowanie wystarczającej ścieżki audytu.
2. Kwalifi kowalność poniesionych wydatków.
3. Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicz-

nych.
4. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji 

i promocji.
5. Kontrola postępu rzeczowego projektu.
6. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawo-

zdawczości.
Szczegółowa kontrola każdego z wymienionych obsza-

rów nie wykazała żadnych nieprawidłowości i była podsta-
wą do sporządzenia w dniu 8 maja br. protokołu kontroli 
bez konieczności dokonywania korekt. Dyrektor Urzędu 
Kontroli Skarbowej w Katowicach w dniu 12 czerwca br. wy-
dał wynik kontroli Nr III BKP1-531-1-031-01362/070264 o 
nie stwierdzeniu nieprawidłowości.

Dokumenty podpisane przez przedstawicieli UKS oraz 
Panią Danutę Rabin, Wójta Gminy Istebna, zamieszczona są 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
www.ug.istebna.pl. Szczegółowych informacji na temat pro-
jektu udziela Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Istebna, tel. 33 855 65 00, e-mail: inwestycje@ug.istebna.pl.

Projekt rea-
lizowany jest ze 
środków Europej-
skiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

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

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

WYJAŚNIENIE
W związku z podaniem w „Nowej Trójwsi” niepraw-

dziwej informacji o zakresie rzeczowym modernizacji 
dróg w okolicach Wawrzaczowego Gronia informuję, że 
zakres rzeczowy projektu p.t. „Poprawa dostępności ob-
szaru pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych 
Polana, Korbasy, Łupienie w Jaworzynce - Etap l Pro-
gramu Rozwoju Trójstyku” obejmował także drogę przez 
Wawrzaczów Groń. Zakres rzeczowy projektu, wynikają-
cy z opracowanej w roku 2004 dokumentacji technicznej 
stanowi załącznik do zawartej 9 grudnia 2005 r. umowy 
o dofi nansowanie projektu pomiędzy Wojewodą Śląskim 
a Wójtem Gminy Istebna. Łączna długość dróg objętych 
projektem wyniosła 3166 m. Przypisywanie zasługi uję-
cia wspomnianej drogi w dofi nansowanym projekcie 
pani Łucji Michałek jest wprowadzaniem opinii pub-
licznej w błąd.

„LINIE KREDYTOWE EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ”
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do 

korzystania z preferencyjnych linii kredytowych. Oferta kre-
dytowa jest adresowana zarówno do jednostek samorządu te-
rytorialnego, jak i do małych i średnich przedsiębiorców oraz 
osób fi zycznych, realizujących inwestycje na terenach wiej-
skich. Kredyty ze środków Funduszu były i są podstawową 
formą realizacji celów statutowych Funduszu. Są udzielane za 
pośrednictwem banków, w oparciu o regulaminy kredytowa-
nia, określone przez Fundację oraz stosowne umowy o współ-
pracy pomiędzy Fundacją a bankami kredytującymi. Kredyty 
mogą być wykorzystywane między innymi na sfi nansowanie 
nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem no-
wych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych 
w zakresie agroturystyki na wsi obejmujących zakup, budowę, 
rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposaże-
nie inwestycyjne obiektów bazy noclegowej, gastronomicznej, 
rekreacyjno – sportowej i kulturowej. Kredyty udzielane są 
również na sfi nansowanie wszelkich nakładów związanych z 
uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych 
przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. Fundusz 
realizuje linię udzielania preferencyjnych mikrokredytów na 
pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich, 
adresowaną głównie do młodzieży i mniej zasobnych miesz-
kańców terenów wiejskich, w zakresie udzielania preferencyj-
nych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą 
na terenach wiejskich. Mikrokredyty mogą być udzielane na 
sfi nansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomie-
niem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przed-
sięwzięć gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub 
usług, które są realizowane na wsi, z wyłączeniem produkcji 
rolnej oraz wszelkiej działalności związanej z produkcją, han-
dlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych. Mikrokredyty 
mogą być udzielane tylko na działalność gospodarczą już pro-
wadzoną lub przewidzianą do rozpoczęcia, w trybie ustawy z 
dnia 19 listopada 1999 r. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Fundu-
szu, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 -16 
pod numerami telefonów: (0-22) 639 81 25, 639 81 26, 639 87 
63, 639 87 64, faks: (0-22) 620 90 93 lub na stronie interneto-
wej Funduszu: www.efrwp.com.pl

RADA GMINY UCHWALIŁA
28 czerwca 2007 r. odbyła się w Urzędzie Gminy Istebna VII 

sesja Rady Gminy Istebna.
Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy w 

Istebnej Jan Gazur.
W sesji jako zaproszeni goście brali udział dyrektorzy szkół i 

przedszkola Gminy Istebna, którzy omawiali temat remontów, in-
westycji i spraw bieżących prowadzonych placówek szkolnych.

Na sesji byli również obecni mieszkańcy przysiółka Andzio-
łówka, którzy w związku ze stałym niedoborem wody zwrócili 
się do Rady Gminy i Wójta Gminy z pytaniami w sprawie zaopa-
trzenia w wodę oraz podłączenia do kanalizacji.

Podjęto uchwały:
• w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników Sądu Rejonowego.
• w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wy-

sokie wyniki sportowe w 2006 r.
• w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komu-
nalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych.

• w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych 
na terenie Gminy Istebna.

• w sprawie nabycia nieruchomości /z przeznaczeniem na 
drogę gminną „Istebna Szymcze”/.

• w sprawie nabycia nieruchomości /z przeznaczeniem na 
drogę gminną „Istebna Szymcze”/.

• w sprawie nabycia nieruchomości /z przeznaczeniem na 
drogę gminną „Istebna Gliniane”/.

• w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Woje-
wództwa Śląskiego p.n. „Opracowanie projektu i budowa chod-
ników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna - 
Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich 
nr 943 i 941”.

• w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007.
Informuję, że teksty wszystkich uchwał publikowane są w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.

M. Wieczorek

UWAGA RODZICE I DZIECI!
Przypominamy, że wzorem lat poprzednich w czasie wakacji 

Gminne Centrum Informacji w Istebnej udostępnia sprzęt będący 
na jego wyposażeniu dzieciom – uczniom szkół podstawowych. 

W okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2007 w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach 9.00 – 13.00 dzieci mogą korzystać 
ze sprzętu komputerowego – Internet, Word Pad, Paint – zarówno 
w celu zabawy, jak i rozwijania swojej wiedzy. Pomocą i opieką 
służą pracownicy Centrum. Rodziców zaś prosimy o dopilnowa-
nie, aby dzieci bezpiecznie dotarły do Centrum i wróciły do domu 
po zajęciach.

W związku z powyższym w podanych godzinach inni użyt-
kownicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych tylko w 
przypadku, gdy takie stanowiska nie są zajęte przez dzieci. 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Centrum 
(adres powyżej) oraz pod numerem telefonu 855 61 58.

Jacek Kohut
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KRONIKA POLICYJNA
1. W okresie pomiędzy 02 maja a 04 maja 2007 roku na Ja-

siach nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do domu 
w budowie, skąd zabrał w celu przywłaszczenia radiomagnetofon 
marki „WATON”. Do tropienia śladów został użyty pies tropiący z 
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, który doprowadził do 
miejsca zamieszkania sprawcy. W trakcie przeszukania zajmowa-
nych przez niego pomieszczeń odzyskano skradzioną rzecz.

2. W dniu 12 maja 2007 roku w Kosarzyskach zatrzymano 
mieszkańca Koniakowa poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w 
Cieszynie.

3. W nocy z 09/10 czerwca 2007 roku z hotelu SZAROTKA” 
w Istebnej skradzione zostały dwa rowery marki „SOTT” na szko-
dę mieszkańców Republiki Czeskiej, o wartości, bagatela, 40000 
złotych! Pokrzywdzeni brali udział w mających miejsce na terenie 
Istebnej zawodach rowerów górskich.

4. W dniu 16 czerwca 207 roku na Wawrzaczowym Groniu 
w Jaworzynce ujawniono rozbite szyby w oknie budynku górnej 
stacji wyciągu.

5. Tego samego dnia na Wojtoszach nieustalony sprawca rozbił 
lusterka w dwóch zaparkowanych przy drodze samochodach.

6. W dniu 18 czerwca 2007 roku na Tartaku podczas legity-
mowania mieszkańca Rumii ustalono, ze jest on poszukiwany na 
podstawie zarządzenia wydanego przez Komornika Sądowego.

7. W dniu 20 czerwca 2007 roku na Kubalonce zatrzymano 
mieszkańca Istebnej, który kierował samochodem marki Ford 
Mondeo pomimo zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego 
przez Sąd.

8. W dniu 24 czerwca 2007 roku funkcjonariusze Sekcji ds. 
Przestępczości Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Cie-
szynie podczas kontroli dyskoteki „Pod Kasztanem” ujawnili 96 
sztuk płyt z muzyką , na które właściciel nie posiadał umów na ich 
publiczne odtwarzanie.

ARiMR informuje

Od 1 czerwca rolnicy mogą składać wnioski 
o wypłatę premii na grunty już zalesione

Od 1 czerwca rolnicy, którzy w latach 2004-2006 zalesili swoje 
grunty, mogą składać wnioski o przyznanie premii zalesieniowej 
i pielęgnacyjnej. Na udane uprawy leśne, założone na gruntach 
rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma wypłacać 
corocznie premie zalesieniowe przez 20 lat. Premie takie przysłu-
gują ponad 8 tyś. rolników, którzy we wspomnianych wyżej latach 
zalesili ok. 25 tyś. hektarów gruntów.

Jednocześnie ARiMR w okresie od 1 sierpnia do 30 września 
br. planuje przyjmowanie wniosków od rolników na nowe zalesie-
nia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013. Agencja przygotowuje się na rozpoczęcie 
przyjmowania wniosków jeszcze przez zakończeniem uzgodnień 
z Komisją Europejską w sprawie nowego PROW, aby dać rolni-
kom czas na załatwienie wszystkich formalności, które umożliwią 
rozpoczęcie prac zalesieniowych wiosną 2008 roku.

Rolnicy, którzy mają w planach zalesianie gruntów, muszą uzy-
skać wypis z miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego  dotyczący  działek ewidencyjnych, na których są położone 
grunty przewidziane do założenia upraw leśnych. Na terenach, 
gdzie nie ma tego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać za-

świadczenie potwierdzające, że 
przeznaczenie gruntów do zale-
sienia nie jest sprzeczne z usta-
leniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego tej gminy. Rol-
nik przygotowujący się do za-
lesiania swoich gruntów musi 
też posiadać mapę zalesienio-
wą sporządzoną przez geodetę 
(z zaznaczonymi na tej mapie 
granicami działek, które zamie-
rza zalesiać). O te dokumenty 
rolnicy mogą już występować 
do urzędów. Rolnik powinien 
ponadto z odpowiednim wy-
przedzeniem zamówić w nad-
leśnictwie sadzonki, które będą 
mu potrzebne wiosną.

W ramach nowego PROW 
będą funkcjonowały dwa sche-
maty zalesieniowe.

Pierwszy, uruchamiany od 
1 sierpnia br., będzie dotyczył 
zalesiania gruntów rolnych.

Drugi, który zostanie uru-
chomiony od przyszłego roku, 
dotyczyć ma zalesiania grun-
tów innych niż rolne.

Radosław Iwański 
rzecznik prasowy ARiMR

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
Firma „Naprzód” Spółka z o.o. przypomina jak segregować odpady

Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych , metalu i szkła powinny być czyste opróż-
nione z produktów!

WRZUCAĆ CZYSTE SUROWIEC WTÓRNY NIE WRZUCAĆ

opakowania szklane 
po przetworach, butelki 
po napojach,

stłuczka szklana wolna od
zanieczyszczeń metalami 
i tworzywami

Szkło białe - worek biały

Szkło kolorowe - worek
zielony

luster, szkła zbrojonego, 
porcelany i ceramiki (talerze. 
fi liżanki itp.), szkła okiennego!, 
szyb samochodowych, 
żarówek, lamp neonowych i
halogenowych, termometrów,
kapsli, korków, zakrętek

butelki po napojach i płynach 
do prania i mycia, opakowania 
po artykułach spożywczych 
jak pudełka po margarynie, 
kubki po nabiale itp. 
reklamówki, opakowania po 
kosmetykach, folie budowlane 
i ogrodnicze

Plastik - worek żółty foliowych woreczków po
mleku, tworzyw piankowych 
i styropianowych, worków
foliowych po nawozach 
i materiałach budowlanych
oraz środkach chemicznych,
wyrobów z PCV jak płytki 
i wykładziny

puszki po konserwach,
napojach i sokach

Puszki - worek żółty zużytych akumulatorów 
i baterii, pojemników po
smarach, lakierach, farbach

WORKI PRZEZNACZONE SĄ DO SEGREGACJI CZYSTYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH
ODPOWIEDNIO POSEGREGOWANYCH.

WORKI ZANIECZYSZCZONE NIE BĘDĄ ODBIERANE.

9. W dniu 25 czerwca 2007 roku na Dzielcu zatrzymano miesz-
kańca Brennej, który kierował samochodem marki Ford Transit 
znajdując się przy tym w stanie po użyciu alkoholu.

10. W dniu 27 czerwca 2007 roku na Beskidzie zatrzymano 
mieszkańca Jaworzynki, który był poszukiwany przez Sąd Rejo-
nowy w Cieszynie.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok
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RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ogłaszają, że w dniu 25 czerwca 2007 roku,

rozpocznie się nabór wniosków od rolników, którzy chcą 
przejść na rentę strukturalną i przekazać swoje gospodarstwo 
następcy albo na powiększenie innych gospodarstw.

Szczegółowe warunki uzyskania rent strukturalnych zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania „Renty 
strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:
1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie 

ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;
2) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospo-

darstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprze-
dzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie 
podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w 
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników zwanemu dalej 
„ubezpieczeniem emerytalno-rentowym”, przez co najmniej 5 lat;

3) przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rol-
nych co najmniej:

ATAKU KORNIKA CIĄG DALSZY
Co nowego u kornika?
Owad ten wkracza właśnie w swój sezonowy szczyt możliwo-

ści. Po lekkiej zimie atakuje ze zdwojoną siłą a jego liczebność jest 
znacznie większa niż rok temu o tej samej porze! Leśnicy widzą to 
po ilości odłowionych owadów w pułapkach feromonowych. Także i 

świerkom jest coraz trudniej opierać się presji szkodnika. Młode po-
kolenie korników drukarzy pod korą świerków osiąga w tym momen-
cie stadium poczwarki, które można unicestwić tylko przez korowa-
nie wyciętych drzew i palenie kory. Naukowcy spekulują, że nie jest 
to jeszcze niestety maksimum, jakie może osiągnąć ten chrząszcz i że 
sytuacja prawdopodobnie ulegnie pogorszeniu w następnych latach. 
Dlatego nie należy litować się nad zasiedlonymi drzewami, ponieważ 
nie ma już dla nich ratunku! Za to przez ich wycięcie i spalenie kory 
można ograniczyć liczbę szkodnika. Świetne warunki pogodowe i 
osłabione innymi czynnikami świerczyny sprzyjają zwiększeniu li-
czebności korników znajdujących się pod korą jednego drzewa. Sza-
cuje się, że kornikowa rodzina zajmująca jedno drzewo osiągać może 
nawet i 100 000 sztuk!! Dodatkowo na leśnikach i właścicielach la-
sów prywatnych ciąży fakt, że im więcej korników wyleci z zasied-

- l ha, w przypadku gospodarstw położonych w wojewódz-
twach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim 
albo

- 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych 
województwach;

4) został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej 
przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności;

5) w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
- nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia spo-

łecznego rolników;
6) zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.
Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na formularzu 

udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
•  w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR 

(adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie interne-
towej Agencji).

• pod bezpłatnym numerem infolinii: 0-800-38-00-84
• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz 
  www.minrol.gov.pl
• wysyłając e-mail na adres: info@doplaty.gov.pl

lonych drzew, tym gorzej będzie wyglądała sytuacja w przyszłości. 
Dlatego za wszelką cenę nie wolno do tego dopuścić!

Czarne skrzynki, graffi ti i martwe drzewa w lasach...
Obecnie w lasach różnych form własności wystawione są 

czarne skrzynki na palikach – są to pułapki feromonowe, które 
wabią korniki. Złapane owady wyjmuje się raz w tygodniu i unie-
szkodliwia. Mieszkańców i turystów mogą również zaniepokoić 
wykonane sprayem kolorowe napisy na drzewach, wyglądające 
jak wykonane niejednokrotnie przez wandali graffi ti na murach. 
Jednak w tym wypadku jest to działanie pozytywne – tak oznacza 
się drzewa trocinkowe, w których znajdują się korniki i które na-
leży wyciąć. Podczas spacerów czy wycieczek można spotkać w 
lesie także grupy suchych i martwych drzew  - jest to tzw. posusz 
jałowy. Drzewa te nie są już niebezpieczne, ponieważ kornik daw-

no je opuścił, natomiast są one mieszkaniem dla wielu gatunków 
pożytecznych owadów a także i ptaków (dziuple) i innych małych 
kręgowców.  

Lasy państwowe a lasy prywatne - apel o pomoc dla świer-
czyn!

W zasięgu Nadleśnictwa Wisła w obrębie Wisła znajduje się 7,5 
tysiąca hektarów lasów, z czego blisko 40% to lasy własności pry-
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REFLEKSJE – wyniesione ze spotkania 
„NATURA – 2000”

Dnia 28 maja br. odbyło się w URZĘDZIE GMINY ekolo-
giczne spotkanie przybliżające wielkie przedsięwzięcie unijne 
pod hasłem: SIEĆ NATURA – 2000. Naukowcy z K.U.L-u oraz z 
Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot w sposób wizualny i słowny 
przedstawili założenia tej unijnej interwencji. Ma ona na celu tak-
że i Polsce (i jej małych ojczyznach) stać na straży zahamowania 
spadku różnorodności życia biologicznego przez ochronę dziedzi-
ctwa przyrodniczego całej tej europejskiej wspólnoty.

Odbywać się to będzie planowo za pomocą rozwoju turystyki 
kwalifi kowanej, zachowania – powrót tradycyjnych metod gospo-
darki rolnej, proekologicznej gospodarki leśnej – na bazie możli-
wości specyfi ki regionalnej oraz kultury lokalnej. Temat trudny, 
bulwersujący – postrzegany czasem jako czynnik hamujący wzrost 
gospodarczy czy stanowiący też i barierę do rozwoju potrzeb czło-
wieka (jak np. dolina Rospudy).

Niemniej jednak od 1 maja 2004 roku Polska stała się peł-
noprawnym członkiem Unii i musi się wywiązywać ze swych 
obowiązków (ale i szans) w różnych aspektach życia. Tam, gdzie 
można liczyć na dotacje fi nansowe – a obszary sieci Natura 2000 
służyć mogą jako znak promocyjny gminy – panują solidne i twar-
de prawa aż do sankcji fi nansowych (tych unijnych). Ludzie na-
uki podkreślali wyraźnie rolę kultury ekologicznej człowieka – jej 
sens w realiach, korzyści z niej płynące a także szanse na jej roz-
wój otwierające się w regionach. 

Interesujące są 2 główne tzw. DYREKTYWY ochrony na obsza-
rach tej sieci to jest: Dyrektywa Ptasia oraz Dyrektywa Siedliskowa. 
Nie zapomnijmy, że nasz kraj wysłał do Komisji Europejskiej 72 
propozycje chroniące ptaki oraz 184 obszary chroniące siedliska 
przyrodnicze fl ory i fauny rodzimej. W tym, w Polsce występuje 
13 siedlisk priorytetowych – to jest takich, które w sposób szcze-
gólny są już zagrożone zanikiem. Pozbawiane sukcesywnie swego 
„domu” – rośliny, zwierzęta, nie są w stanie przetrwać i upośledza 
się ich bank genów. Właśnie dlatego – rola nas, ludzi – jest szcze-
gólnie ważna, bo planeta Ziemia, jako wspólne „gniazdo” wszyst-
kich istot oraz jej jakość ekologiczna wyznacza i dla nas ludzi status 
jakości bycia i przetrwania. Wniosek jest prosty: OCHRONA NA-
SZEJ PLANETY – danej tylko raz człowiekowi = ochrona czło-

wieka i szansa przetrwania pokoleń tej ziemi. Wyeksponowanie w 
terenie ochronnym rozwijania umiejętności: współistnienia, współ-
zależności i współdziałania – szeroko pojętego (człowieka z przy-
rodą) – poprzez szukanie kompromisów pomiędzy wymaganiami 
ekosystemów w ich funkcjonowaniu jako układu dynamicznego a 
potrzebami bio-psycho-społecznymi ludzi – bazuje na świadomo-
ści ekologicznej. Nie można racjonalnie działać – perspektywicz-
nie – ograniczając się tylko do potrzeb nas, ludzi. Jesteśmy tylko 
użytkownikami planety – stworzonej przez Pana – a żyjemy już w 
czasach klęsk ekologicznych świata, których jesteśmy świadkami 
a które sami sobie zgotowaliśmy. Musimy liczyć się ze środowi-
skiem przyrodniczym i mieć przed nim respekt, a nie odwrotnie. 
Każda „rana” zadana Ziemi jest również raną zadaną nam, ludziom. 
Wystarczą wzmożone opady deszczu i w efekcie dochodzi do po-
wodzi, a my – homo-sapiens, bezsilni tracimy życie i cały majątek, 
nie tylko swój, ale nie rzadko całych pokoleń. Poszanowanie prawa 
do życia każdego stworzenia poprzez ochronę planety to indywi-
dualny i zbiorowy obowiązek nie tylko decydentów świata, ale i 
każdego człowieka, bo wszystkich nas rozliczy historia. Nie może 
być wobec Ziemi zakłamania w postaci rabunkowej gospodarki! Co 
zostawimy po sobie naszym dzieciom? Przyszłym pokoleniom?! 
Ochrona Ziemi to nie tylko szansa przetrwania naszego gatunku, 
ale i poszanowanie ludzkiej godności. Ciągle jeszcze w umysłach 
wielu ludzi „pokutuje” pogląd, że to Ziemia należy do nas, a nie my 
do niej. Na ten temat dużo mówił nasz wielki rodak – Papież Jan 
Paweł II – podczas swego pielgrzymowania do ojczyzny. Oczywistą 
sprawą jest to, że śmierć planety będzie również i naszą śmiercią, 
ponieważ to my trujemy środowisko przyrodnicze, degradujemy, 
dewastujemy – „fundując” sobie kolejne nieuleczalne choroby 
współczesnej cywilizacji. To zdrowa przyroda nas leczy, karmi, 
chroni, ubiera. Piękno zdrowego środowiska przyrodniczego to 
nie tylko wieloaspektowy dobrobyt ludzi – poprzez choćby rozwój 
agroturystyki, propagowanie kultury folkloru czy turystyki kwalifi -
kowanej – a więc z możliwością umiejętności spojrzenia ekologii 
symbiotycznej a nie egocentrycznej, ale też i teraz – obowiązkowe 
– Polsce nadanie europejskiej rangi ekologicznej. Tak więc istotą 
klęski ekologicznej jest rozdźwięk między tym jak myśli i działa 
człowiek, a jakie są odwieczne i mądre prawa przyrody.

Wychodźmy tym prawom przyrody zawsze „na przeciw”, bo 
to się tylko sowicie opłaca. Nosimy w sobie nie tylko całą tabli-
cę Mendelejewa pierwiastków, ale i serce, które niech zawsze i 
wszędzie brata się z „Wielkim, Zielonym, Żywym – BIJĄCYM 
SERCEM PRZYRODY”, stworzonym dla nasz przez Najwyższe-
go Pana.

Tak więc kultura ekologiczna, będąca wizytówką regionu jest 
wpisana w ogólnonarodową kulturę państwa i świata, stanowiąc jej 
integralną część. Cieszymy się, że również i nasz góralski zakątek 
coraz to więcej znaczy w świecie – już zajmuje swoje miejsce i w 
tym nieodzownym trendzie postępu a nie regresu. Metody osiąg-
nięcia tych celów każde państwo i region opracowuje we własnym 
zakresie. Warto również wiedzieć, że w procesie zarządzania sie-
cią Natura 2000 mogą być włączeni prywatni właściciele gruntów, 
(oprócz władz różnych szczebli) – jako użytkownicy tych obsza-
rów. Oczywiste dla każdego ekosystemu – czy będzie to las, łąka, 
czy też pole uprawne – wymagania są stosowane do specyfi ki jego 
funkcjonowania. Ograniczenia gospodarcze na terenach chronio-
nych będą dotyczyć znaczącej intensyfi kacji czy nadmiernej eks-
ploatacji (rabunkowej) – co nie powinno budzić zastrzeżeń.

Nad planowaniem programu i jego wdrażaniem ochronnym 
będzie i już pracuje cały sztab kompetentnych urzędników – na 
podstawie monitoringu stanu siedlisk i gatunków biologicznych 
– żyjących na danym terenie – oraz wytycznych. 

Życzymy sobie wzajemnie powodzenia!

Bogumiła Kohut Szymańska

watnej! W obrębie Istebna sytuacja jest nieco inna, bo z 4,7 tysiąca 
hektarów nieco ponad 16% to lasy prywatne. Lasy Państwowe mają 
jednego właściciela i wielu gospodarzy danego terenu – leśniczych, 
działających w imieniu Państwa. Lasy prywatne mają wielu właści-
cieli, gdzie każdy z nich działa we własnym imieniu i według włas-
nego uznania – przy pomocy leśniczych. W takiej sytuacji, w obliczu 
ataku kornika drukarza na nasze świerczyny, na działania ochronne 
nie może mieć wpływu forma własności lasów, a współpraca właś-
cicieli ze sobą jest niezbędna! Dlatego APELUJEMY o POMOC dla 
Naszych Lasów! O współpracę z leśniczymi i ze sobą nawzajem! O 
zaangażowanie w problem! Tylko szybkie i sprawne działania są jesz-
cze w stanie ograniczyć zamieranie świerków. I chodzi tutaj głównie 
o szybkie wycinanie i sprzedaż lub korowanie i palenie kory drzew, 
w których są już korniki.

Na zakończenie informacja dla chętnych do pracy w lesie:
W związku z pozyskiwaniem dużych ilości drewna oraz ko-

niecznością jego korowania, istnieje możliwość okresowego za-
trudnienia w prywatnych fi rmach leśnych przy pracach związa-
nych z korowaniem drewna i paleniem gałęzi.

Bliżej zainteresowanych prosimy o kontakt z Nadleśnictwem 
Wisła (tel. 855-24-26), których skierujemy do fi rm leśnych potrze-
bujących ludzi do takich prac.

Magdalena Mijal
Nadleśnictwo Wisła
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„70 LAT MINĘŁO ...”
W pierwszą sobotę czerwca, tj. 02.06.2007 roku w Szkole Pod-

stawowej nr l w Istebnej odbyła się uroczystość 70-lecia istnienia 
budynku szkoły.

Przygotowania do wielkiego święta były długofalowe. Pracę 
rozpoczęto od przygotowania projektu obchodów, który podzielił 
brać szkolną na dziesięć zespołów zadaniowych. Młodzież wraz 
ze swoimi opiekunami z ogromnym zaangażowaniem przystąpiła 
do jego realizacji szukając „śladów przeszłości” budynku: archi-
walnych zdjęć, dokumentów, pamiątek po znanych i cenionych 
absolwentach oraz przeprowadzając z nimi wywiady, które stały 
się cennym źródłem informacji. 

Na zbliżającą się uroczystość zmieniono całkowicie wizerunek 
szkoły, przeprowadzając w roku poprzednim całkowity remont 
budynku - nowa elewacja, zmiana dachu i wymiana centralnego 
ogrzewania. Modernizacja budynku była możliwa dzięki środkom 
z budżetu Gminy oraz pożyczce i dotacji z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach.

Obchody tak ważnej rocznicy poprzedziła msza św. w koście-
le p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej pod przewodnictwem księ-
dza dziekana Jerzego Patalonga. Wzięli udział dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie. Po za-
kończeniu Eucharystii przemaszerowano zwartym orszakiem do 
budynku szkoły, by obejrzeć spektakl przygotowany na tę uroczy-
stość przez wybraną grupę nauczycieli (J. Kobielusz, A. Szymań-
ska, E. Gadacz, K. Juroszek, A. Czepczor, H. Krężelok i M. Wali-
ca) pt. „Na szkolnym strychu”.

Dyrektor szkoły pani Danuta Konarzewska serdecznie przy-
witała i podziękowała ofi cjalnym gościom za tak liczne przybycie 
oraz przyjęła gratulacje i życzenia złożone na jej ręce. W uroczy-
stościach wzięli udział m.in. dyrektor zaprzyjaźnionej słowackiej 
szkoły w Ciernym - Ladisław Knap wraz z zastępcą Daną Orawco-
wą, posłowie na Sejm - panowie Grzegorz Tobiszowski i Stanisław 
Pięta, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej 
Józef Szczepańczyk wraz z wizytatorem panią Bożeną Szypu-
łą, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński z wice-przewod-
niczącym Rady Gminy Mirosławem Tupaczewskim i delegacją, 
przedstawiciele Rady Gminy na czele z panią wójt Danutą Rabin i 
przewodniczącym Rady Gminy Janem Gazurem, dyrektor partner-
skiej szkoły w Chorzowie pani Jolanta Noworyta, przedstawiciel 
duchowieństwa ks. dziekan Jerzy Patalong, dyrektorzy szkół Gm-
niny Istebna pani Beata Gościniak, Bogdan Ligocki, Danuta Kawu-
lok, Danuta Legierska i Małgorzata Kaczmarczyk, byli dyrektorzy 
szkoły - pan Józef Chmiel i Tadeusz Leżański oraz nauczyciele 
emeryci, absolwenci, nauczyciele, rodzice i młodzież szkolna.

Młodzi artyści przybliżyli w kilku scenkach rodzajowych po-
krótce historię szkoły ze szczególnym zaakcentowaniem najważ-
niejszych kart z dziejów: nauczanie pod koniec lat trzydziestych, 
okres okupacji hitlerowskiej, wkład kierownika Franciszka Sikory 
w edukowanie młodzieży wiejskiej, nadanie imienia Jurija Gaga-
rina i początki kółka modelarskiego, osiągnięcia i sukcesy jako 
Szkoły Sportów Zimowych, pod kierunkiem Tadeusza Maciejczy-
ka ponowne przyjęcie za patrona ks. Józefa Londzina. Uczniowie 
wraz ze swoimi opiekunami artystycznymi przygotowali niezwykle 
wzruszające widowisko. Musiała to być prawdziwa uczta duchowa, 
skoro niejednemu z zaproszonych gości popłynęła łza z oczu.

Na zakończenie części artystycznej chórek odśpiewał propo-
zycję hymnu szkoły, którego słowa są autorstwa ks. Emanuela Gri-
ma, a muzykę skomponował nauczyciel Paweł Sowa. 

Na uwagę zasługiwała także pełna prostoty i piękna scenogra-
fi a autorstwa pani Danuty Konarzewskiej.

Po części ofi cjalnej zaproszono przybyłych gości do obejrze-
nia wystaw upamiętniających 70 lat pracy szkoły, przygotowanych 

przez nauczycieli. Wystawy skupiały się wokół następującej tema-
tyki: historia budynku (zmiany, przebudowy, remonty), absolwenci 
szkoły i ich osiągnięcia (wykaz wszystkich absolwentów), historia 
szkoły sportowej (przedstawienie częściowego dorobku państwa 
Maciejczyk, model toru saneczkowego, dawny sprzęt sportowy), 
współpraca ze środowiskiem lokalnym na przestrzeni lat, historia 
stroju szkolnego i wyposażenia uczniów oraz klas, patron szkoły, 
świętowanie imienin szkoły oraz izba regionalna. Ciekawym wi-
dowiskiem był także krótki pokaz wypuszczania modeli rakiet w 
przestrzeń przygotowany przez absolwenta - znanego modelarza 
nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami-pana Antoniego Kar-
cha i jego syna Tomasza oraz Jerzego Worka i Jerzego Kawuloka.

Ogromne zaangażowanie społeczności szkolnej, połączenie 
wysiłków nauczycieli, uczniów i rodziców sprawiły, że impreza 
stała na wysokim poziomie, można by rzec, została dopięta na 
ostatni guzik. Była to również okazja do spotkania wielu pokoleń. 
Wszak dopisali zaproszeni goście, pierwsi absolwenci, ale zawied-
li uczniowie i absolwenci wiekowo młodsi.

Każdy znalazł tu coś dla siebie.
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły skła-

dają serdeczne podziękowania za udział w uroczystości zaproszo-
nym gościom, kapeli „Wałasi”, znakomitym modelarzom - panom 
Antoniemu i Tomaszowi Karchom -za udostępnienie wyjątkowo 
cennych pamiątek oraz wszystkim, którzy w dużym stopniu przy-
czynili się do zorganizowania tak zacnej uroczystości.

Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu.
Elżbieta Krężelok

(Fotoreportaż na str. 2)

Rada Rodziców, Dyrekcja, 
Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej nr l w Istebnej 
im ks. Józefa Londzina skła-
dają serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, którzy 
z okazji siedemdziesięciolecia 
szkoły udzielili nam pomo-
cy i wsparcia. Pozostajemy z 
wdzięcznością 

Bury Małgorzata
Karczmarek Anna
Apteka pod Ochodzitą
Mróz Halina
Tomcia Barbara
Buszka Magdalena, Tomasz
Kawulok Wioleta
Zawada Józef
Kośmider Lech
Kawulok Danuta
Turek Jerzy
Juroszek Bronisława
Gazurek Henryk
Gazur Jan
Kohut Edward
Polok Czesław
Karch Władysław
Juroszek Jacek
Szulska Wiesława
Bołdys Marek
Tomcia Małgorzata
Legierska Anna
Niesłanik Józef - Przedsiębior-
stwo Handlowo - Gastronomicz-
ne Istebna 888
Kuczera Marian

Suszka Adam
Rabin Danuta
Gradoń Stefan
Łaszewska Teresa
Małyjurek Danuta
Szlauer Bronisława
Łacek Bogdan
Wałach Zbigniew
Chmiel Józef
Podlasińscy
Kawulok Danuta, Andrzej
Ligocki Bogdan
Zowada Iwona
Michałek Jerzy
Kawulok Maria
Węglarz Iwanek Janina
Gawlas Wanda
Kędzior Stefania
Haratyk Henryk
Legierska Danuta
Kohut Stanisław
Sikora Bożena
Bury Anna
Byrtus Wiesław - Transport Oso-
bowo Ciężarowy Istebna 1355
Gościniak Beata
Szczypka Maria
Legierska Joanna
Łacek Wanda
Łacek Beata, Jan - PPH Stolux 
Istebna 1316
Rucki Leszek - Stolarstwo Isteb-
na 1346
Kawulok Józef
Kawulok Andrzej, Kawulok Sta-
nisław, Zawada Walerian - Tar-
tacznictwo S.C. Istebna 1078
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Kamińska Teresa - Market Rema 
Istebna 1370
Rucka Juroszek Beata - Zajazd 
Pecio Istebna 1216
Lozański Eugeniusz - Artykuły 
Motoryzacyjne Istebna 407
Kawulok Renata Pizzeria Werona 
Istebna 1150
Legierski Leszek, Legierski Zdzi-
sław - Firma Legierski Istebna 
1150
Kafe Bar Kosarzyska Koniaków 797
Haratyk Zenon -Auto Serwis 
Istebna 821
Golik Jan, Golik Józef- Magazyn 
Towarów Masowych
Kowalczyk Halina - Firma Han-
dlowo Usługowa
Bielesz Barbara, Roman Konia-
ków 948
Kwiatkowski Bartłomiej - Firma 
Remontowo - Budowlana Konia-
ków 580
Sikora Zbigniew
Legierski - Firma Obróbki Drew-
na Koniaków 172
Jałowiczor Ryszard - Gum Serwis 
Istebna
Probosz Anna, Probosz Andrzej 
- Propiek Istebna 1348
Legierski
Waszut
Małyjurek
Matuszny Stanisław - Firma 
Usługowa Istebna 1267
Kulik Grzegorz - Apteka na 
Dzielcu Istebna 1475
Bury Grzegorz
Gorzołka Renata, Gorzołka Maria 
- PHU Bucznik
Suszka Marian - FU Sumar Isteb-
na 700
Grażyna Zembol - Firma Małgo-
rzatka Istebna 1127

Poloczek, Szlaur, Bujok - Apteka 
pod Kasztanami Istebna 68
Patalong Jerzy - Rzymsko Katoli-
cka Parafi a Istebna
Kawulok Franciszek - Firma Fra-
da Istebna 556
Zawada Teresa
Ligocka Alina - Warzywa - Owo-
ce Istebna 256
Deruś Władysław - Licencjono-
wany Punkt Sprzedaży Skok
Pilch
Giela Elżbieta
Glet Edward - Firma Handlowo 
Usługowa Istebna 1000
Pudalik Barbara PHU Kacper 
Istebna 68
Kohut Iwona
Łacek Bogdan - Firma Blacharska
Gorzołka Krzysztof Istebna 1466
Wójcik Józef - Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe Maja Koń-
czyce Wielkie
Polok Józef
Hanuszewicz Ryszard - Wyrób 
Zabawek Drewnianych Istebna 
1059
Pabis Andrzej - Firma Usługowa 
Pabis Istebna 317
Biały Krystyna, Stanisław
Legierski Józef
Kobielusz Leszek
Anna Legierska
Tadeusz Kukuczka - renowacja 
opon
Jan Kukuczka - kantor
Waszut Agnieszka Hurtownia Ja-
rzyn
Juroszek Franciszek Zakłady 
Mięsne JURGAST Wisła
Kędzior Justyna - Hurtownia Ja-
rzyn Wisła
Macoszek Stanisław - Stolarz Ko-
niaków Rastoka

AKCJA KRWIODAWSTWA W ISTEBNEJ
Podobnie jak w roku ubiegłym w niedzielę 1 lipca w Istebnej 

przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi. 
Do akcji zgłosiły się 54 osoby, z których 46 oddało krew. Dzięki 

temu pozyskano 21 litrów krwi, dzięki której może być uratowane 
niejedno zdrowie, a nawet życie ludzkie. 

Do akcji krwiodawstwa aktywnie włączyli się druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej Istebna – Centrum. Do oddania krwi chętnych 
było 11 strażaków, jednemu warunki zdrowotne nie pozwoliły włą-
czyć się do akcji.

Organizatorzy - Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyza i Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa - składają wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdeczne Bóg 
Zapłać!                          J.K.

„Nasi strażacy – uczestnicy akcji wraz z organizatorami”.

PRYMICJE KS. BARTOSZA ŁACKA 
Z JAWORZYNKI „POLANY”

(c.d. ze str. 1)
Po błogosławieństwie w domu rodzinnym do kościoła wyru-

szyła bardzo liczna procesja na czele z banderią konną i orkiestrą 
dętą przy OSP w Jaworzynce. Parafi anie zadbali o przystrojenie 
całej długości drogi, a nad całością dekoracji – również w kościele 
i na sali czuwał pan Paweł Jałowiczor – wujek księdza Bartosza.

Słowo Boże podczas mszy świętej wygłosił ojciec duchow-
ny Tadeusz Mrowiec z Wyższego Seminarium Duchownego w 
Krakowie. Podczas kazania dał pewną namiastkę odpowiedzi na 
pytanie o sens powołania, o jego początek przywołując cytat z 
Księgi Mądrości „…W łonie matki Cię utkałem…”. „Nie pozo-
staje bez wpływu na powołanie to piękne środowisko – te góry i 
Ci wspaniali ludzie” – dodał, zaznaczając, że proces ten kształtuje 
się przez długie lata.

Powołanie Bartka formowało się od najmłodszych lat. Jego 
mama – Irena Łacek –wspomina, że kiedy przyszedł na świat – 16 
grudnia 1981 roku – rozpoczął się stan wojenny. Podczas powrotu 
ze szpitala kierowca auta zadał jej retoryczne pytanie „Sami chłop-
cy się teraz rodzą. Ciekawe co z nich będzie? Może żołnierze…?”. 

Wtedy po raz pierwszy zastanowiła się nad przyszłością swojego 
dziecka.

W wieku szkolnym był bardzo pilnym i sumiennym ministran-
tem. 

Podczas nauki w szkole średniej u księży salezjanów w Oświę-
cimiu myśl o kapłaństwie dojrzewała w nim coraz bardziej. Po 
ostatnim egzaminie maturalnym powiedział rodzicom, że chce 
pójść do seminarium. Dla rodziny nie były to łatwe chwile, a 
zwłaszcza dla mamy. Zawsze modliła się o powołania, ale nigdy 
nie myślała o którymś ze swoich czterech synów.

Zdał egzaminy na Uniwersytet Śląski, ale cały czas myślał 
o kapłaństwie - mimo zakończonego naboru do seminarium. W 
podjęciu decyzji pomógł mu jego proboszcz, ks. Borys Kroczek. 
Od października Bartek był już studentem Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie.

Mottem jego drogi kapłańskiej są słowa z Księgi Syraha: 
„Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę 

na doświadczenia” Syr 2,1.
Od września ksiądz Bartosz pracować będzie w parafi i Św. 

Barbary w Czechowicach – Dziedzicach. Wraz ze swoimi rodzi-
cami dziękuje wszystkim krewnym, bliskim, sąsiadom, rodzinie, 
księżom, mieszkańcom Trzycatka za okazaną pomoc, modlitwę i 
wsparcie. Dziękuje w szczególności swojemu wujkowi – Pawłowi 
Jałowiczorowi – za „czuwanie” nad całością uroczystości od stro-
ny technicznej.

Pan Paweł dodaje na koniec, że powołania kapłańskie w para-
fi i na Trzycatku są niejako rodzinne.  Ksiądz Józef Bestwina „od 
Korbasa” jest spokrewniony z prababcią księdza Bartka - Ewą Ja-
łowiczor „z Wyśnij Izby”. Zmarły ksiądz Jan Michałek „od Wa-
szuty” był z kolei krewnym babci  - Marii Jałowiczor. 

Księdzu Bartoszowi życzymy pomyślności i błogosławień-
stwa bożego.

Katarzyna Rucka - Ryś
(fotoreportaż na str. 21)
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SŁÓW KILKA ZE ŚRODOWISKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNNYCH NASZEJ TRÓJWSI!     

„TO DOBRZE, ŻE  ZNOWU SIĘ  SPOTYKAMY!”
Osoby niepełnosprawne od dzieciństwa doznają cierpienia z 

uwagi na wiele chorób, które ich dotykają.
I choć ich rodzice-opiekunowie starają się okazać im swoją 

miłość i troskę  często, czy to w najbliższym otoczeniu, w szkole, 
wśród rówieśników a może i we własnej rodzinie  spotykają się z  
niezrozumieniem czy  wręcz z odrzuceniem. Są takie sytuacje, gdy 
nie dane jest im zaznać atmosfery, której potrzebuje KAŻDY by 
rozwijać się prawidłowo - by czuć  się kochanym.

Doskonale to znamy - nikt nie może zaprzeczyć!
I dlatego tak ważne jest by ciągle uczyć się szacunku wobec 

każdego, a może szczególnie wobec słabszego  i potrzebującego.
Każda osoba niepełnosprawna jest zwyczajnym człowiekiem; 

jak każdy z nas ma marzenia, ambicje, potrzeby, uczucia. I choć są 
to osoby trochę inne od nas, ze względu na swą chorobę, niespraw-
ność czy swe kalectwo nie wolno nam udawać, że wokół nas takich 
osób nie ma lub, że nas ta sprawa nie dotyczy.

SĄ!!! Trzeba zatem uwrażliwiać własne serce, by umieć to do-
strzegać, by zechcieć wreszcie pomóc, okazać trochę życzliwości i 
zrozumienia. 

W naszej Trójwsi środowisko osób niepełnosprawnych jest duże 
i ważna jest każda inicjatywa, każde spotkanie które da osobie nie-
pełnosprawnej i jej rodzinie pewność, że choć są w trudniejszej sy-
tuacji nie są sami. 

Zatem dobrze się dzieje, bo „znowu się spotkaliśmy”.
W środę 20 czerw-

ca br. w Domu Reko-
lekcyjnym „Emaus” w 
Koniakowie odbyła się 
Msza Święta, a później 
spotkanie przy stole, 
kawie i herbacie.

Pomysł takiego 
spotkania  a szczegól-
nie jego religijny wy-
miar zrodził się wśród uczestników świetlicy integracyjnej działają-
cej od początku maja w naszej gminie, a mieszczącej się w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej na Dzielcu. (w ubiegłum numerze pisaliśmy 
o tym obszerniej)

Mszę Św. sprawował opiekun Domu Rekolekcyjnego Ruchu 
Światło - Życie „Emaus” ks. Jarosław Ogrodniczak. Ta „specjalna” 
Eucharystia była prawdziwym obrazem tego co w życiu chrześcijan 
jest najważniejsze. To autentyczne spotkanie z Chrystusem. Aby tak 
było każda osoba musi tego chcieć, musi je na swój sposób przeżyć 
oraz cieszyć się z niego. Czy i w tym wypadku tak było?- Nikt z 
uczestników nie ma wątpliwości! Atmosfera, oprawa Mszy św. pomo-
gły osobie niepełnosprawnej (np: przeżycie emocjonalne związane z 
możliwością służenia na Mszy św.) i jej najbliższym uczestniczyć w 
tym radosnym spotkaniu z Bogiem. Sprzyjały temu oczywiście piosen-
ki z „pokazywaniem” śpiewane głośno przez wszystkich uczestników, 
wzajemna życzliwość czy serdecznie przekazywany znak pokoju.

Radość trwała nadal poprzez możliwość spotkania się przy sto-
le, chwilę rozmowy, okazję do wspólnego pośpiewania piosenek 

czy potańczeniu.
To spotkanie stało 

się połączeniem tego 
co najważniejsze. Co 
związane z Bogiem 
- dobrym, kochający 
i z radością, z uśmie-
chem, z tańcem i za-
bawą.

Doświaczenie, że Bóg jest z nami zawsze i  wszyscy jesteśmy 
WAŻNI!!! 

Takie doświadczenie wspólnoty pomaga dziecku wymagające-
mu specjalnej troski przybliżać i poznawać „tajemnicę wiary” a ma 
do tego prawo tak samo jak ich rówieśnicy.

Zatem w imieniu dzieci i ich rodziców bardzo serdecznie dzię-
kujemy ks. Jarkowi za sprawowanie tej Mszy św. i możliwość pięk-
nego jej przeżycia. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły 
się w przygotowanie spotkania; zadbały o oprawę liturgiczną, mu-
zyczną, za przygotowanie stołu.

Dziękujemy! Chrześcijaństwo uczy nas „by to co moje stawało 
się w części nie moje”

To nieustanna szkoła dzielenia, która zbliża ludzi i pozwala do-
strzec to co w życiu najważniejsze.

*   *   *
Drugim ważnym wydarzeniem w środowisku osób niepełno-

sprawnych było impreza pod hasłem „Dzieci dzieciom”, która od-
była się 25 czerwca br. 
w „Jaskółczym Gnieź-
dzie” w Jaworzynce.

Było to spotkanie 
dzieci niepełnopraw-
nych zrzeszonych w 
Polskim Związku Nie-
widomych z Cieszyna i 
dzieci  z gminy Istebna. 
Organizatorami  tego 
spotkania  byli Pań-
stwo Madeccy - właściciele „Jaskółczego Gniazda” za co w imieniu 
wszystkich bardzo im dziękuję. 

To właśnie takie inicjatywy integrują dzieci i ich rodziców. 
Takie imprezy są okazją, by spotkać się w wspólnym gronie gdzie 
rozmowy, dzielenie się doświadczeniami, możliwość skorzystania 
z porad, czy też wspólny posiłek, zabawy, śpiewy i miłe podarunki 
są bardzo potrzebną dawką życzliwości i wzajemnego zrozumienia. 
Są wsparciem na później, w codzienności. To chwile gdy człowiek 
wreszcie przestaje czuć się pozostawiony samemu sobie, ze swoimi 
problemami - wreszcie czuje, że nie jest sam.

Spotkanie to rozpoczęło się o godz. 10 występem zespołu „Mali 
Zgrapianie”, a zakończyło się wspólnym śpiewem i wierszami recy-
towanymi przez dzieci przy ognisku późnym popołudniem. Atrakcją 
dla dzieci było  również zwiedzanie Skansenu „Na Grapie”, gdzie 
oprowadzający Pan Stanisław Rucki przez swoje barwne opowie-
ści umiał zachwycić  swoim przywiązaniem do góralskiej tradycji 

i umiłowaniem ziemi 
ojczystej. Te i inne nie-
spodzianki sprawiły, 
że te chwile pozostaną 
w naszej pamięci. 

Jeszcze raz bardzo 
serdecznie - dziękuje-
my!!! państwu Made-
ckim oraz wszystkim 
tym osobom i instytu-

cją które wsparły tę inicjatywę.
I na koniec jeszcze ostatnia refl eksja:
Nikt nie zaprzeczy, że te wydarzenia dla osób niepełnospraw-

nych były ważne i bardzo potrzebne. 
Były radością i stały sie niezapomnianymi chwilami.
Zatem DOBRZE SIĘ DZIEJE, ŻE SIĘ SPOTYKAMY!
I oby tak było dalej. Życzmy sobie tego wszyscy, abyśmy śpie-

szyli się „dobrze czynić”, bo może nie starczy nam czasu na to. 
Umiejmy więc żyć jak najpiękniej - dla innych, bo to przecież w 

życiu jest najważniejsze.
Do zobaczenia!

Bogumiła Juroszek
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Refl eksje o kapłaństwie - wspomnienie
śp. ks. prob. Franciszka Kubaloka

z okazji 26 rocznicy śmierci

Ks. prób. Franciszek Kuba-
lok ur. się 5.08.1913 r. w Istebnej 
pod nr 121, jako syn karczmarza, 
Alojzego Kubaloka. Matka, Ja-
dwiga z domu Bury, przy poro-
dzie czwartego dziecka zmarła. 
Ojciec, w krótkim czasie ożenił 
się powtórnie, przez co sytuacja 
w rodzin bardzo się skompliko-
wała. Opiekę nad Franciszkiem 
przejęła ciocia, Maria Kobielusz, 

matka wielodzietnej rodziny, w której najmłodszym dzieckiem 
była Jadwiga, późniejsza gospodyni i dozgonna opiekunka ks. 
Franciszka. 

Po ukończeniu gimnazjum i liceum w Cieszynie w 1935 r., 
Franciszek rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ w 
Krakowie. Młodym klerykiem zainteresował się i okazywał 
mu wiele serca, nowomianowany administrator parafi i Dobre-
go Pasterza w Istebnej, ks. August Zając. Na UJ w Krakowie 
Franciszek ukończył IV rok studiów i po 1939 r. uzupełnił je 
w tajnym nauczaniu w trybie przyspieszonym, z powodu trwa-
jącej wojny.

Już wówczas, młodego kleryka otaczali studenci, których 
to Franciszek zapraszał do Istebnej porą letnią i zimową. Był 
bardzo lubiany przez nich, stał się idolem młodych.

Święcenia kapłańskie otrzymał 23.12.1939 r. w Kato-
wicach. Po prymicjach został wikarym w parafi i Pstrążna, 
gdzie pracował do 1942 r. Młodym, energicznym wikarym, 
zawsze otoczonym młodzieżą, zainteresowało się gestapo. 
Zagrożony aresztowaniem, uciekł z parafi i i ukrywał się w 

Rzuchowie i Krzyżkowicach. Żył w nieustannym lęku, nie 
miał spokojnego dnia ani nocy, aż do maja 1945 r. Był po-
szukiwany i tylko cudem uniknął aresztowania. Gdy gestapo 
przeszukiwało probostwo w Krzyżkowicach, on na pobliskim 
cmentarzu prowadził nabożeństwo pogrzebowe. Uprzedzony 
o niebezpieczeństwie, w koszuli z sutanną pod pachą, uciekł, 
ukrywszy się u p. Żydków. Tymczasem tamtejszego pro-

boszcza rozstrzelano. Już do końca okupacji 
zmuszony był często zmieniać parafi e, gdyż 
zagrożenie ciągle nad nim wisiało.

Przez całą okupację i w ciężkich latach 
powojennych prześladowań bardzo pomagała mu wspomniana 
już ciocia, Maria Kobielusz, która dla zmylenia czujności ge-
stapo, wysyłała swoje najmłodsze dziecko - Jadwigę - z paczka-
mi żywnościowymi 
do kuzyna - księdza. 
Jadwiga przemierza-
ła znaczne odległo-
ści, aby z Istebnej 
dotrzeć piechotą do 
Wisły - Głębiec, a 
potem pociągiem 
dojechać do miejsca 
pobytu ukrywające-
go się księdza.

Od 26.04.1945 
ks. Franciszek Ku-
balok przebywał w 
Piotrowicach u ks. 
prob. Augustyna 
Zająca. Tam uczył 
religii w szkołach 
średnich oraz spra-
wował funkcję ka-
pelana hufca harce-
rzy w Katowicach 
II. Otoczony ciągle 
młodzieżą coraz bardziej wzbudzał podejrzenie o działalność 
antypaństwową u nowych prześladowców. Wracając ze szkoły 
na parafi ę, został zatrzymany przez bezpiekę i na podstawie 
podłożonej mu do kieszeni ulotki w dniu 1.10.1948 r. przez 
studenta-prowokatora, znalazł się w więzieniu w Katowicach 
na ulicy Mikołowskiej. W tym więzieniu przebywał 2 lata, a 
po rozprawie sądowej, dalszą, trzyletnią karę ks. Franciszek 
odsiadywał we Wronkach. Na ten temat nigdy nie chciał opo-
wiadać. Wspomniał jedynie przed p. Jadwigą o „ścieżkach 
zdrowia” i o nieludzkim traktowaniu więźniów. 

Po powrocie z więzienia, w listopadzie 1953 r. został mia-
nowany kapelanem szpitali cieszyńskich. W 1958 r. miano-
wano Go proboszczem w Wiśle. Miejscowość uzdrowiskowa 
wymagała ciężkiej pracy, wiele odwiedzin wyczerpywało, 
zdrowie domagało się leczenia. Dwunastego czerwca 1968 r. 
przybył jako proboszcz do Kończyc Wielkich. Zatroskany o 
trzy obiekty sakralne, w miarę możliwości remontował je, za-
bezpieczał przed zniszczeniem, a probostwo doprowadził do 
używalności.

Pamiętamy Go jako rozmodlonego kapłana, wspaniałe-
go kaznodzieję o romantycznej duszy, wielkiego miłośnika 
folkloru o bezkompromisowych zasadach chrześcijańskiego 
życia.

Przez 11 lat duszpasterzował w naszej parafi i i wskazywał 
nam drogę do Boga. W 1979 r., ze względu na zły stan zdro-
wia przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Istebnej. Zmarł 
20.07.1981 r., w szpitalu w Katowicach. Został pochowany na 
istebniańskim cmentarzu, obok zaprzyjaźnionego ks. Augusta 
Zająca.

I.W
Przedruk - „Anioł Kończycki” nr 14/2006 (134)

Ocalmy od zapomnienia



Nasza Trójwieœ    13LIPIEC 2007

NA GÓRSKIM SZLAKU
Wiele rzadkich gatunków roślin zachowało się już tylko na tere-

nach rezerwatów i parków narodowych, bądź też w miejscach gdzie 
gospodarka ludzka nie ingeruje zbytnio w naturalne środowisko. Do 
takich należą z pewnością nasze 
Beskidy. Toteż wędrowanie gór-
skim szlakiem daje możliwość 
spotkania wielu interesujących 
gatunków roślin, z których część 
znajduje się pod ścisłą ochroną.

Szczególnie ciekawą pod 
względem fl orystycznym są re-
jony góry Ochodzitej, Bukowca 
i doliny rzeki Olzy. Rzadkie ro-
śliny chronione rosną tu często 
tuż przy turystycznych ścież-
kach, co daje możliwość swo-
bodnej obserwacji i fotografo-
wania.

Nietrudno spotkać w Trójw-
si gatunków rzadkich w Polsce, 
chronionej paproci- pióropusznika strusiego i podrzenia żebrow-
ca. Pierwsza z nich rośnie w dolinach rzecznych, druga - porasta 
widne łąki na skrajach lasów. Powszechnymi roślinami są tu także 
inne, rzadkie w Polsce i chronione gatunki: storczyk plamisty, go-
ryczka trojeściowa i parzydło leśne. Na podmokłych łąkach rośnie 
wełnianka, która kwitnie latem. W beskidzkich lasach i zaroślach 
pospolity jest barwinek, kwitnący od kwietnia do maja. Jest to ko-
lejny gatunek podlegający ochronie.

W Istebnej rośnie także wiele innych ciekawych roślin, nie-
koniecznie chronionych. Bardzo charakterystyczną rośliną Ko-
niakowa jest wierzbówka kiprzyca, która wysokością nierzadko 
przerasta dorosłego człowieka. W niektórych miejscach tworzy 
ona istne tunele, którymi wiją się turystyczne szlaki. Bardzo po-
spolite i związane z górskimi łąkami są: świetlik łąkowy i fi ołek 
trójbarwny, szczególnie częsty na górze Ochodzitej, gdzie porasta 
zbocza wespół z dąbrówką.           

Tekst i foto: Jarosław Gil

Na zdjęciu: wierzbówka kiprzyca

KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
NA RZECZ DZIECI W WIEKU 0-3 LAT

Kochaj. Nie Krzywdź. Pomóż.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
Tel. 022 696 55 50, Fax 022 629 60 79
e-mail: rpd@brpd.gov.pl   
www.brpd.gov.pl

Fundacja Mederi
AL Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
e-mail: mederi@czd.pl   
www.czd.pl/~mederi

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
TEL. 0-781 119 150

od 1 lipca do 31 sierpnia 2007
wtorki w godz. 12.00-17.00

KRZYWDZENIE DZIECKA - stwarzanie ryzyka dla jego 
rozwoju psychoruchowego, stosowanie przemocy fi zycznej, psy-
chicznej i seksualnej oraz zaniedbywanie dziecka poniżej 18 roku 
życia przez osobę, która jest odpowiedzialna za jego prawidłowy 
rozwój.

PRZEMOC WOBEC 
DZIECI
• przemoc fi zyczna - agre-

sywne zachowania odnoszące 
się do ciała dziecka, gwałtowne 
potrząsanie niemowlęcia (zespół 
dziecka potrząsanego). W wyni-
ku potrząsania i szarpania małe-
go dziecka może dojść do złamań 
żeber, kości długich, krwiaków 
wewnątrzczaszkowych i wyle-
wów do gałki ocznej,

• przemoc seksualna - włą-
czanie dziecka w aktywność 
seksualną dla zaspokojenia włas-
nych potrzeb,

• przemoc psychiczna - roz-
myślne niszczenie lub obniża-
nie możliwości prawidłowego 
rozwoju dziecka bez stosowania 

przemocy fi zycznej, powodujące stany lękowe i nerwicowe, niskie 
poczucie własnej wartości,

• zaniedbanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb biolo-
gicznych i psychicznych dziecka; pozostawianie małego dziecka 
bez opieki; nieprawidłowe odżywianie dziecka; niezgłaszanie się 
na szczepienia ochronne; brak zabezpieczenia przed wypadkami i 
oparzeniami,

• zastępczy zespół Miinchhausena - świadome wywoływanie 
u dziecka objawów chorobowych dla osiągnięcia własnych korzy-
ści.

NIEMOWLĘTA SĄ NAJBARDZIEJ NARAŻONE NA 
PRZEMOC FIZYCZNĄ

Mózg niemowlęcia jest bardzo delikatny, nie w pełni wykształ-
cony, mięśnie szyi nie utrzymują głowy w odpowiedniej pozycji. 
Podczas potrząsania, szarpania można łatwo uszkodzić jego mózg, 
a nawet spowodować śmierć dziecka!

• PAMIĘTAJ, ŻE WSZYSTKIE NIEMOWLĘTA MOGĄ BYĆ 
POTENCJALNYMI OFIARAMI POTRZĄSANIA!

• UWAŻAJ, ŻEBY NIE STRACIĆ KONTROLI NAD SWOIM 
ZACHOWANIEM KIEDY DZIECKO PŁACZE!

• POMYŚL, ŻE KAŻDE POTRZĄSANIE, SZARPANIE, BI-
CIE MOŻE TRWALE USZKODZIĆ MÓZG NIEMOWLĘCIA!

JEŻELI PODEJRZEWASZ PRZEMOC WOBEC DZIE-
CKA, ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

• wygląd dziecka - zmiany na skórze świadczące o zaniedbaniu 
lub urazach,

• zachowanie dziecka - ciągły płacz lub brak reakcji na otocze-
nie u niemowląt, smutek, strach, apatia, agresja u dzieci starszych,

• czynniki ryzyka - rodzice niedojrzali emocjonalnie, popada-
jący w konfl ikty z prawem, nałogi, uzależnienia w rodzinie, trudna 
sytuacja ekonomiczna i społeczna, niechciana lub zagrożona cią-
ża, dziecko z wadami, nieprawidłowe relacje pomiędzy rodzicami 
i dzieckiem.

SKUTKI PRZEMOCY WOBEC DZIECI:
• zaburzenia podstawowych funkcji życiowych,
• bezpośrednie zaburzenia emocjonalne i somatyczne, nadpo-

budliwość psychoruchowa, trwałe zaburzenie rozwoju mózgu u nie-
mowląt,

• dalsze niekorzystne następstwa somatyczne i emocjonalne:
• 90% sprawców przemocy w rodzinie w dzieciństwie dozna-

wało przemocy,
• 70% dzieci po trzech latach stosowania wobec nich przemocy 

wykazuje opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
• 43 - 70% ofi ar przemocy wykazuje objawy zespołu stresu po-

urazowego.                 (c.d. w następnym numerze)
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ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE 
WARSZTATY

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej otrzymał dotację z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 
25.000 zł. W związku z tym organizujemy warsztaty rzemiosła 
artystycznego z udziałem dzieci i młodzieży z Trójwsi oraz za-
interesowanych osób spoza regionu.

Przez okres 7 miesięcy (od maja do listopada 2007 r.) pro-
wadzone są zajęcia w następujących kółkach:

- rzeźbiarskie prowadzone przez Bolesława Michałka z 
Istebnej - w każdy wtorek od 15 maja w godz. od 14.00 do 
16.00

- hafciarskie prowadzone przez Zuzannę Jancz Rancz Isteb-
nej - w każdą środę od 16 maja w godz. od 14.00 do 16.00

- koronkarskie prowadzone przez Beatę Legierską z Isteb-
nej - w każdy czwartek od 17 maja w godz. od 13.00 do 16.00

- malarstwa na szkle prowadzone przez Ewę Lazar z Wisły 
- w każdy piątek od 18 maja w godz. od 13.00 do 16.00

- druciarstwa prowadzone przez Agnieszkę Bielesz z Ko-

Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU „ISTEBNA”
W miesiącu czerwcu Zespół Regionalny „Istebna” na dobre 

zaczął występy na różnych scenach. Najpierw, w Dzień Dziecka, 
wziął udział w corocznym festiwalu folklorystycznym w Jabłon-
kowie pod nazwą „Jackowie dzieciom”. Tam prezentował się obok 
innych zespołów z Polski, Czech i Słowacji. Już następnego dnia 
„Istebna” pojechała do Katowic, gdzie na zaproszenie Szkoły Pod-
stawowej nr 10 wzbogaciła uroczystości 70-lecia tejże placówki. 
10. czerwca zespół śpiewał, później także tańczył w Niezdrowi-
cach koło Ujazdu, gdzie odbył się VI Koncert Muzyki Religijnej 
„Barka”. Zostaliśmy niezwykle gościnnie przyjęci, zaś udanego 
koncertu gratulował nam nawet dyrygent chóru Archikatedry Ka-
towickiej – podobno jednego z najlepszych w Polsce. Właśnie z 
tym chórem na zakończenie koncertu zespół wykonał dwie pieśni: 
„Barkę” i „Czarną Madonnę”. Tydzień później traktorami, na wo-
zach, pojechaliśmy na odpust na Stecówkę, gdzie również zespół 
zaśpiewał kilka pieśni. 30. czerwca „Istebna” tańczyła na Pikniku 
Leśnym w Wiśle, gdzie swoim występem chcieliśmy podziękować 
Nadleśnictwu Wisła, a zwłaszcza Panu Nadleśniczemu Witoldo-
wi Szoździe za pomoc zespołowi w postaci bezpłatnego udostęp-
nienia sali w Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu. Trudno 
było by nam znaleźć lepsze warunki do prób niż właśnie tam.

Zespół „Istebna” dziękuje również wszystkim tym, którzy 
wsparli nas przy organizacji gastronomii podczas dyskoteki 
„Pod Skocznią” w dniu 30. czerwca. Podziękowania składamy 
dla:
Franciszka Juroszka - Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jur-
Gast” w Wiśle

Imprezy

kulturalne GOK
LIPIEC
• Termin:15.07
VII Spotkanie Gajdoszy, Jubileusz Kapeli „Wałasi”, Koncert kapel 
i zespołów
Miejsce: Koniaków Ochodzita
Organizator: Związek Podhalan – Oddział Górali Śląskich, Karczma 
„Ochodzita”
• Termin: 28.07. - godz. 18.00;  29.07. - godz. 17.00
XIII Festyn Istebniański
Miejsce: Amfi teatr „Pod Skocznią”
Organizator: GOK Istebna

WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
Serdecznie zapraszamy na Wystawę Twórczości Ludowej, 

organizowanej w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej (czyn-
ną codziennie od 10.00 do 17.00 (22.06 – 10.09) w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej.

Wystawa prezentuje: koronkę, haft, rzeźbę, malarstwo ole-
jowe, pastelowe, na szkle, ceramikę, elementy stroju regional-
nego. Niemalże wszystkie prace wykonane są przez artystów z 
Trójwsi, których cały czas zachęcamy do przynoszenia swoich 
dzieł, za co z góry dziękujemy!

 Na wystawie można kupić wiele ciekawych i praktycznych 
pamiątek, które zawsze przydadzą się choćby na piękne i ory-
ginalne prezenty.

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie tańca 

towarzyskiego, który odbywać się będzie w lipcu w piątki od 
16.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 
Kurs prowadzi Dariusz Matuszny. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Muzeum – Skansen Regionalny „Na Grapie” w Jaworzynce 
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Istebna 
oraz turystów na warsztaty kowalstwa, szycia kyrpców, wy-
platania koszy oraz tkactwa. Warsztaty pt. „Co Góral z Jawo-
rzynki zrobić umiał” odbywać się będą do końca września.

Warsztaty odbywają się dzięki Programowi Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce

niakowa - w każdy czwartek od 17 maja w godz. od 14.00 do  
16.00

Dodatkowo 2 kółka prowadzone są w SP1 w Jaworzynce:
- kółko rzeźby w każdy piątek od 16 maja w godz. 14.00
- kółko haftu krzyżykowego w każdy wtorek od 17 maja w 

godz. 14.00-16.00
Z powodu remontu szkoły w Jaworzynce kółko rzeźbiar-

skie na okres wakacyjny zostało przeniesione do Istebnej do 
warsztatu rzeźbiarskiego Bolesława Michałka, natomiast kółko 
hafciarskie odbywać się będzie w Muzeum „Na Grapie”.

Prowadzone są także zajęcia ruchowe z Panią Bogumiłą 
Juroszek i ceramiczne z Panią Iwoną Konarzewską dla dzieci 
niepełnosprawnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Isteb-
nej na Dzielcu.                                          

Elrzbieta Legierska - Niewiadomska
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KP TRÓJWIEŚ
Dobiegł końca kolejny sezon piłkarski. Nasze drużyny 

reprezentujące KP Trójwieś walczyły ze zmiennym szczęś-
ciem. 

Dla seniorów grających w Klasie B był to jeden z naj-
trudniejszych sezonów w historii. Przez większą część roz-
grywek drużyna znajdowała się w strefi e zespołów zagrożo-
nych spadkiem. Dopiero końcówka sezonu, w czasie której 
seniorzy wygrali kilka kolejnych spotkań pozwoliła na awans 
na bardzo przyzwoitym szóstym miejscu w końcowej tabeli 
rozgrywek.

Znakomicie wypadli przedstawiciele drużyn młodzieżo-
wych. Zarówno juniorzy jak i trampkarze zdecydowanie wy-
grali swoje kategorie w rozgrywkach Klasy A i wywalczyli tym 
samym awans do bielskiej Ligi Okręgowej. Juniorzy zakończy-
li rozgrywki z przewagą 12 a trampkarze 8 punktów nad na-
stępnymi zespołami. Gratulacje dla piłkarzy i ich opiekunów! 
Tak trzymać!

Seniorzy – Klasa B:
10.06.07  KP Trójwieś - Pielgrzymowice  1:2  
17.06.07  Ogrodzona - KP Trójwieś  2:4  

Końcowa tabela:

m pkt bramki

1 LKS Lutnia Zamarski 20 40 52:30

2 LKS Wiślica 20 37 48:32

3 LKS Olza Pogwizdów 20 37 37:29

4 LKS Zryw Bąków 20 31 44:37

5 LKS Rudnik 20 32 31:25

6 KP Trójwieś Istebna 20 25 40:41

7 LKS Spójnia Górki Wielkie 20 25 32:40

8 LKS 99 Pruchna 20 25 29:36

9 LKS Start Ogrodzona 20 21 36:47

10 LKS Pogórze 20 19 38:51

11 LKS Strażak Pielgrzymowice 20 18 36:55

Juniorzy i trampkarze – Klasa A:
* 07.06.07  KP Trójwieś - Kaczyce  J - 5:2, T - 3:1
* 09.06.07  KP Trójwieś - Kończyce Małe  J - 3:0, T - 5:1
* 16.06.07  Bąków - KP Trójwieś  J - 1:0, T - 0:2

Tabela:

Juniorzy 1. KP Trójwieś – 22 – 50 – 72:22

Trampkarze 1. KP Trójwieś – 22 – 59 – 81:15

J. Kohut

GORĄCY WEEKEND PIŁKARZY
Mimo zakończonego sezonu ligowego piłkarze wszystkich 

drużyn KP Trójwieś byli bardzo zapracowani w weekend 23 
– 24 czerwca.

*   *   *
Seniorzy rozegrali w niedzielę na boisku „Pod Skocznią” 

towarzyski mecz z czeską drużyną Slavia Orlova, która gra na 
codzień w czwartej lidze naszych południowych sąsiadów. 

Rozgrywane przy pięknej pogodzie spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem gości 7:1, ale nasi piłkarze zagrali - zwłasz-
cza w pierwszej połowie -zupełnie przyzwoicie.  Objęli nawet 
prowadzenie 1:0 po bramce Sławomira Suszki, a do przerwy 
piłkarze Slavii prowadzili tylko 2:1. 

W drugiej połowie zabrakło już sił, a z drugiej strony nasz 
trener dał mozliwość gry zawodnikom, którzy dotychczas nie 
grali wiele w meczach ligowych - szczególnie juniorom.

*   *   *
Juniorzy i trampkarze reprezentujący Podokręg Skoczów 

uczestniczyli w sobotę w tradycyjnych Międzynarodowych 
Turniejach przygranicznych okręgów piłkarskich.

Juniorzy wystąpili na Słowacji, gdzie zajęli drugie miejsce.
Wyniki:
KP Trójwieś - FK Snaha Zborov nad Bystricou (Słowacja) - 
4:3  
KP Trójwieś - TJ Spartak Jablunkov (Czechy) - 2:2  
TJ Spartak Jablunkov - FK Snaha Zborov nad Bystricou - 7:2 

Tabela:
1. TJ Spartak Jablunkov - 4 pkt. - 9:4 
2. KP Trójwieś - 4 pkt. - 6:5 
3. FK Snaza Zborov nad Bystricou - 0 pkt. - 5:11 

SPORT SPORT SPORT

W meczu KP Trójwieś ze Slavią Orlova walka była bardzo zacięta.

Trampkarze KP Trójwieś.

Zdzisława Legierskiego - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w 
Istebnej 
Renaty Kamińskiej - Supermarket „Rema”, 
Zbigniewa i Małgorzaty Kawulok - Piekarnia Koniaków,
Anny Kukuczka – bar „Nad Olzą”
Józefa Waszuta – „Olzianka” 
Andrzeja Cieślara – fi rma leśna

DZIĘKUJEMY
Tadeusz Papierzyński

kir. Zespołu Regionalnego Istebna
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• Kolejne dobre występy zanotował na swoim koncie nie-
strudzony Paweł Gorzołka z Jaworzynki. Startując po kontu-
zji w XIII edycji Marszobiegu na Równicę w Ustroniu zajął 
w swojej kategorii wiekowej drugie miejsce przegrywając ze 
zwycięzcą tylko o 2 sekundy. W kolejnym biegu, w którym 
wystartował – III Biegu na Jedną Milę – okazał się najlepszy 
w kategorii powyżej 60 lat. 

W tych zawodach w biegach młodzieżowych wystartowała 
też Anna Łacek z Jaworzynki wygrywając kategorię dziew-
cząt dla klasy III – IV.

• Trzykrotnie na podium stanął podczas rozgrywanych 
ostatnio imprez Janusz Lewandowski z Koniakowa. Na ro-
zegranych w Bychawie V Mistrzostwach Polski Medyków 
w Kolarstwie Szosowym zajął w wyscigu szosowym trzecie 
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Jeszcze lepiej wypadł 
Pan Janusz podczas Mistrzostw Polski Lekarzy, które odbyły 
się w Bielsku Białej wygrywając w kategorii M 55. Wystarto-
wał również w maratonie rowerowym z cyklu Mio Fujifi lm 
BikeMarton 2007, który odbył się w Ustroniu i tam zajął w 
swojej kategorii wiekowej drugie miejsce w Mega Maratonie 
na dystansie 46 km.

• Trzy drużyny wzięły udział w Turnieju Mini Piłki Noż-
nej Klas Czwartych Szkół Podstawowych o „Puchar Wój-
ta Gminy Istebna”, który odbył się w poniedziałek na boisku 

SPORT W SKRÓCIE 

• Fajna, sportowa zabawa - tak krótko można określić I Tur-
niej o „Puchar Tynioka”, który odbył się w Boże Ciało w Ko-
niakowie. W imprezie wzięły udział 3 drużyny, które rywalizo-
wały systemem „każdy z każdym”. Najlepsza okazała się ekipa 
Młodych Siły Jasnowice, która wyprzedziła ekipę Trójwieś Mil-
lers Oldboys oraz swoich starszych kolegów z Siły Jasnowice.

Wyniki: Trójwieś Millers Oldboys - Siła Jasnowice Old-
boys 6:2, Siła Jasnowice Młodzi - Trójwieś Millers Oldboys 
2:1, Siła Jasnowice Młodzi - Siła Jasnowice Oldboys 9:6

Końcowa kolejność: 1. Siła Jasnowice Młodzi, 2. Trójwieś 
Millers Oldboys, 3. Siła Jasnowice Oldboys

• Rozegrany w Szkole Podstawowej w Jaworzynce Gmin-
ny Turniej Szachowy o „Puchar Wójta Gminy Istebna” 
zgromadził na starcie 40 (!) młodych szachistów. Rywalizowa-
no systemem pucharowym w kategorii dziewczyn i chłopców. 
Zawody prowadził Mariusz Juroszek.

„Najlepsi z najlepszych”.

Również na drugim stopniu podium zakończyli Turniej nasi 
trampkarze, którzy swoje mecze rozgrywali na boisku na Za-
olziu w Istebnej. 
Wyniki:
KP Trójwieś (BOZPN Skoczów) - OFZ Frýdek-Místek (Cze-
chy) - 2:0 
ObFZ Kysúc (Słowacja) - OFZ Frýdek-Místek - 4:3 
ObFZ Kysúc - KP Trójwieś (BOZPN Skoczów) - 1:0

Tabela:
1. ObFZ Kysúc - 6 pkt.  
2. KP Trójwieś (BOZPN Skoczów) - 3 pkt.  
3. OFZ Frýdek-Místek - 0 pkt.

J. Kohut

Zwycięzcy reprezentowali Gminę Istebna w XV Szacho-
wych Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
Ziemi Cieszyńskiej, które odbyły się w Strumieniu.

Wyniki:
Dziewczyny: 1. Justyna Dragon, 2. Justyna Rucka, 3. An-

gelika Skraba
Chłopcy: 1. Wojciech Małyjurek, 2. Adam Bojko, 3. An-

drzej Michałek
• Na drugim miejscu zakończyły udział w III Gimnazjal-

nym Turnieju Piłki nożnej Dziewcząt o „Puchar Wójta 
Gminy Goleszów” gimnazjalistki z Istebnej. Nasze dziewczy-
ny wygrały dwa mecze – ze Strumieniem 5:3 i Goleszowem 3:2 
oraz doznały jednej porażki z Ochabami 0:2. Ochaby wygrały 
cały turniej. Najlepszą zawodniczką imprezy została wybrana 
Edyta Klimosz z Gimnazjum Istebna.

„Pod Skocznią”. Dwie drużyny wystawiła Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Istebnej (opiekun Jarosław Hulawy), a jedną Szko-
ła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce (opiekun Mariusz Juro-
szek).

Mimo, że to już koniec roku szkolnego zarówno młodzi 
piłkarze jak i ich opiekunowie potraktowali zawody bardzo 
poważnie. Walka na boisku była bardzo zacięta a młodzi adep-
ci piłki nożnej pokazali wiele zagrań stojących na bardzo wy-
sokim poziomie.Nie zabrakło także kibicek z SP1 w Istebnej 
oraz rodziców, którzy dopingowali młodych zawodników. 
O wrażenia artystyczne postarały się dziewczyny ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Istebnej, które zatańczyły na rozpoczęciu 
turnieju.

Wyniki: SP1 Istebna I - SP1 Jaworzynka - 2:0, SP1 Jawo-
rzynka - SP1 Istebna II - 7:2, SP1 Istebna I - SP1 Istebna II 
- 7:0

Końcowa kolejność:  1. SP1 Istebna I - 6 pkt., 2. SP1 Jawo-
rzynka - 3 pkt., 3. SP1 Istebna II - 0 pkt. 

J. Kohut

„W turnieju czwartoklasistów wszyscy byli zwycięzcami”.
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RAJD ROWEROWY 
DO ŹRÓDEL OLZY

W dniu 30 czerwca, tj. sobota po raz 7 odbył się „Rajd Ro-
werowy do Źrodeł Olzy”. Trasa przebiegała wzdłuż rzeki Olzy. 
Rozpoczęła się w Jabłonkowie, dalej biegnąc przez Bukowiec, 
Zaolzie, a skończyła się u źródeł Olzy w Gańczorce. Organiza-
torem Rajdu jest PTTK Ondraszek o/Cieszyn, PZKO Jabłon-
ków oraz UG Istebna. 

W tegorocznym Rajdzie udział wzięło około 100 osób, 
wśród których najmłodsza uczestniczka miała 1 rok i 3 mie-
siące, zaś najstarszy uczestnik liczył sobie 76 lat. Imprezie to-
warzyszyła wspaniała pogoda i równie dobre humory. Mimo 
deszczu, który zastał kolarzy w drodze powrotnej, dobry na-
strój wciąż dopisywał. Działo się to między innymi dzięki ka-
peli „Wałasi”, która swoją grą zachęciła wszystkich do wspól-
nego śpiewu. Dodatkowo pyszne jedzenie z grilla oraz rozdane 
nagrody i puchary pozwoliły zapomnieć o deszczu.

Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku uczestnicy z naszej 
gminy jeszcze liczniej wezmą udział w tej pięknej imprezie i 
wspólnie zaśpiewamy u źródeł „Płyniesz Olzo…”.

Aneta Legierska

KOLEJNE SUKCESY 
MODELARZY Z ISTEBNEJ

Cztery medale zdobyli nasi modelarze na Mistrzostwach 
Polski Modeli Kosmicznych, które odbyły się w miejscowości 
Lisie Kąty. 

W kategorii S5C (makiety wysokościowe) złoty krążek 
wywalczył Tomasz Karch z Istebnej, a srebrny jego ojciec 
Antoni. 

SUKCES JUNIORÓW W DANII
Zespół juniorów KP „Trójwieś” Istebna zajął drugie miej-

sce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów 
„Viking Cup” 2007, który został rozegrany w terminie 25-28 
maja na obiektach duńskiego klubu Silkeborg Boldklub. 

W fi nale nasi zawodnicy – prowadzeni w tym turnieju 
przez Mirosława Kapasia - przegrali z innym polskim klu-
bem LKS „35” Gierałtowice - 1:2. 

Warto wspomnieć, że w fazie grupowej nasi juniorzy 
ograli Gierałtowice 2:1. Poza tym nasz zespół skutecznie ry-
walizował z niemieckim TuS Velen, irlandzkim Ballinasloe 
FC oraz ekipą gospodarzy.

BESKIDY MTB TROPHY – 
ISTEBNA 2007     

Stworzyliśmy legendę. Etapowy wyścig kolarstwa gór-
skiego „Beskidy MTB Trophy”, który odbył się w dniach 7-10 
czerwca na trasach polskich, czeskich i słowackich Beskidów 
zgromadził na starcie w Istebnej prawie 400 zawodników z ca-
łej Europy. 

Wyścig przeszedł już do historii, ale trudności z jakimi mu-
sieli zmagać się zawodnicy na bardzo trudnych i jednocześnie 
pięknych trasach, sprawiły że nie wszystkim udało się go ukoń-
czyć. Już w trakcie jego trwania wyścig obrastał powoli legendą 
jako najcięższej etapówki MTB w historii kraju. W klasyfi kacji 
generalnej wyścig ukończyło 14 kobiet i 259 mężczyzn, w tym 
ścisła czołówka maratonów MTB z kraju i Europy.

Więcej informacji, wyniki poszczególnych etapów, fotogra-
fi e i relacje uczestników do obejrzenia na stronie: www.mtb-
Trophy.com 

Zapraszamy ponownie za rok na 2 edycję Beskidy MTB 
Trophy!

A oto relacje z pierwszego i drugiego dnia zawodów:
MTB Trophy – prolog. Uphill na Tyniok (3,8km). Błotne 

preludium. 
Prologi wyścigów etapowych to nie tylko pierwsza próba 

sił przed właściwą rywalizacją. Ci, którzy dobrze pojadą taką 
próbę, zazwyczaj później walczą o czołowe lokaty. Rozpo-
czynający MTB Trophy podjazd na górę Tyniok dla czołówki 
trwał około 20 minut a ciężka, błotnista nawierzchnia dała się 
we znaki nawet najlepszym. 

Niespełna 4 km prowadziły w większości stromą, błotnistą, 
leśną drogą. Na najbardziej stromych fragmentach większość 
zawodników, z powodu śliskiego podłoża zsiadała z rowe-
rów, jednak nie przeszkadzało to w bardzo szybkiej jeździe. 
Aby usprawnić procedurę startu (do MTB Trophy zgłosiło się 
400 zawodników, dodatkowo w Uphillu na Tyniok można było 
startować niezależnie do całego wyścigu) maratończycy star-
towali w pięcioosobowych grupach, co dodatkowo podnosiło 
poziom rywalizacji. Najsilniejsze piątki startowały pod koniec 
dnia. Zawodnicy DHL – Author, Joe Cox Team oraz wielu sil-
nych Czechów wzajemnie podkręcało tempo. W zamian utrud-
nieniem dla faworytów była rozjeżdżona przez poprzednich 
uczestników trasa. 

Choć ofi cjalnie podjazd na Tyniok był prologiem, czas jaz-
dy sugerował raczej krótką jazdę na czas. Najszybciej trasę tej 
próby pokonał Andrzej Kaiser , któremu przejazd błotnistych 
4km zajęło nieco ponad 17 minut. Lider grupy DHL Author po-

Pan Antoni kolejne srebro zdobył w kategorii S7 (makiety 
oceną stylu lotu). 

W konkurencji S8E/P (rakietoplany zdalnie sterowane) dru-
gi był Tomasz Karch. 

Nasi zawodnicy reprezentują barwy Górnośląskiego Klubu 
Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego w Rybniku. 

Warto wspomnieć, że w pierwszym tegorocznym starcie – 
zawodach Pucharu Polski, które odbyły się w dniach 2-3 maja 
w Lisich Kątach, drugie miejsce w konkurencji S8E/P zajął To-
mek Karch, a w konkurencji S7 - trzeci był Antoni Karch.
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chał na metę o godz. 19.40. W klasyfi kacji generalnej prowadzi 
Kaiser przed Brzózką i Hornychem. 

Szczególnie mocno we znaki dał się podjazd po betonowych 
płytach przy wyjeździe ze Szczyrku o średnim nastromieniu 
17% i maksymalnym sięgającym 23%. Od tego momentu za-
czynała się bardziej techniczna część trasy z wieloma trudny-
mi zjazdami po korzeniach i kamieniach. Można więc śmiało 
powiedzieć, że czołówka dzisiejszego etapu to ścisła czołówka 
polskich i czeskich maratonów – w takich warunkach rywaliza-
cję mogą prowadzić nie tylko mocni, ale bardzo kompletni za-
wodnicy. Upał i trudna trasa sprawiła, że z pierwszym etapem 
nie uporało się 30 zawodników.

W rywalizacji pań mocno rozpoczęła Agnieszka Krok (Vi-
tesse bikeWorld.pl), jednak po zjazdach ze Skrzycznego straci-
ła prowadzenie i spadła na dalszą pozycję. Zwyciężyła nieza-
wodna Czeszka Jana Sevcikova. Warte podkreślenia jest drugie 
miejsce Ludmily Damokvej, zawodniczki kategorii K4, która 
jest autorką trasy drugiego etapu MTB Trophy. Pierwsza piątka 
dzisiejszego etapu to równocześnie pierwsza piątka klasyfi ka-
cji generalnej.

Ciąg dalszy relacji z zawodów (etap 2 – Czechy, etap 3 – Sło-
wacja) w następnym numerze „Naszej Trójwsi” (sierpień 2007) 

Na podstawie www.mtbtrophy.com 
opracował: Wiesław Legierski, mtb@ug.istebna.pl 

(fotoreportaż na str. 22)

konał utytułowanego Czecha Karela Hartla (Kelly’s) o ponad 
pół minuty. Trzecia lokata przypadła Kryspinowi Pyrgiesowi 
(MTB Silesia). 

Najlepszą z kobiet była Czeszka Jana Sevcikowa z czasem 
dwadzieścia cztery i pół minuty. 

Zmagania te były jednak tylko preludium do kolejnych 
trzech etapów. Niebywale silna obsada w połączeniu z piekiel-
nie trudnymi trasami sprawiły, że jest to jedna z najtrudniej-
szych imprez MTB w kraju. 

MTB Trophy, etap 1. Istebna – Skrzyczne – Istebna (70km). 
Adrian Brzózka najszybszy. 

Pierwszy etap MTB Trophy 2007 podobno jest najłatwiej-
szym z zaplanowanych trzech a był jednym z najtrudniejszych 
maratonów kiedykolwiek rozegranych w Polsce! Wysoka tem-
peratura i niezwykle wymagająca trasa obfi tująca w wyjątkowo 
strome podjazdy oraz odcinki techniczne. 

Po starcie, w przeciwieństwie do jednodniowych marato-
nów zawodnicy nie ruszyli bardzo mocno, tylko okazali re-
spekt kolejnym etapom i powoli rozkręcali tempo. Dopiero po 
wjeździe w teren ataki zaczęli Czesi, jednak byli skutecznie 
kontrolowani przez polską czołówkę. Choć łączne przewyższe-
nie było mniejsze niż zapowiadano – 70 km etap zamknął się 
w 2300 m, trudny teren oraz spore podjazdy dały się we znaki 
najlepszym. Adrian Brzózka (CCC Polsat), który pokonał An-
drzeja Kaisera (DHL Author) i Venę Hornycha (Rock Machine 
Cyclomax) uzyskał średnią w granicach 18 km/h i czas poniżej 
czterech godzin! Czwartym kolarzem, który pokonał granicę 
240 minut był Mark Cichosz. Większości uczestników poko-
nanie trasy, której najwyższym punktem było górujące nad 
Szczyrkiem Skrzyczne, zajęło o wiele więcej czasu – siedem 
godzin nie było niczym dziwnym a ostatni maratończyk wje-
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USŁUGI ZDUŃSKIE - MOTYKA STANISŁAW

Oferuje:
- budowę i przebudowę pieców kuchennych i pokojowych
  z materiału własnego i powierzonego
- kominki kaflowe + wszystkie materiały do pieców kaflowych
- kufle, okucia, piekarniki, blachy itp.

Milówka - ul. Kasztanowa 3
tel. 863 77 29

Ceny:
Piece przenośne - od 1500 zł
Piece kuchenne - od 2300 zł

Gabinet prywatny „SYNAPSA”
Lekarz neurolog Ewa Przywara

Przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie
w każdą sobotę od 9.00 do 11.00

Bóle i zawroty głowy, choroby kręgosłupa,
depresje, nerwice

Tel. kom. 605 179 398

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
MINI MARKET

Suzi
W JAWORZYNCE NA POLANIE

Zaprasza na zakupy !!!
Czynny codziennie od 6.00 - 21.00
w niedziele i święta od 9.00 - 21.00

Oferujemy:
- art. spożywcze, chemiczne, szkolne
- alkohole, piwo, napoje
- prasa, karty telefoniczne
- Zakłady LOTTO
- Ogródek letni (piwo Tyskie, Brackie)

MIŁA OBSŁUGA !!!

SZKOLENIE TEORETYCZNE – 200,- 

    POLSKI ZWI ZEK MOTOROWY 

O RODEK SZKOLENIA 
MOTOROWEGO  

Organizuje kurs prawa jazdy na 
terenie  Koniakowa

CENY ZA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE:

A – 500,- 
B – 1100,- 
T – 700,- 
C – 1300,-

D – 1600,- 
E do C – 1200,- 
A + B – 1700,-

Zapisy : 
w wietlicy OSP Koniaków Centrum 
w ka d rod  w  godz. 15:00 – 17:00 

 Bli sze informacje 
TEL. 033 852 24 35  lub 0 600 075 542

                                 
EELEGANCKA ODZIE  DAMSKA NA KA D  OKAZJ  . 
OFERUJE UBRANIA W KA DYM ROZMIARZE ORAZ ODZIE
CI OW .

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY 
(pon-pi tek 9oo-1600, sobota 900-1300)

Istebna Centrum – obok fotografa
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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

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZĘTA DOMOWE
- FIRMY - pełny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ŻYCIE TYP „P” PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZĄD GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

PILARKI ,  KOSY,
£AÑCUCHY,  OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK -  RATY, 
SERWIS

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

40

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

620zł !!

770 900

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
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Wspólne zdjęcie uczestników Turnieju Trampkarzy na Zaolziu.

Puchary ufundowane przez Podokręg 
Skoczów wręczał przedstawiciel Pod-
okręgu p. Jan Czylok.

GORĄCY WEEKEND 
PIŁKARZY

Uroczysta procesja - ksiądz Bartek z rodzicami i braćmi otoczony wieńcem.

Przed wejściem 

do kościoła na 

Trzycatku.

PRYMICJE KS. BARTOSZA ŁACKA PRYMICJE KS. BARTOSZA ŁACKA 
Z JAWORZYNKI „POLANY”Z JAWORZYNKI „POLANY”

Zaproszeni księża podczas uroczystego obiadu.Rodzice księdza Bartka składają w ofi erze dary - chleb 
i wino.

Modlitwa na klęczkach.
Rodzina i parafi anie w strojach regionalnych.
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Z numerem 68 naj-lepszy z Czechów - Vena Hornych  na trasie 1. etapu na Skrzyczne.

Meta 4 kilometrowej „czasówki” znajdowała się na Tynioku 
(Uphill MTB Tyniok).

Peleton tuż po starcie w dolinie poto-

ku Połomity (Leszczyna, Murzynka).

Techniczne odcin-

ki w okolicach Ki-

czor – Kyrkawicy 

na trasie najdłuż-

szego „czeskiego” 

etapu - 80 km.

Zjazd z Mrózkowa na Tokarzonkę wśród majestatycznych istebniańskich świerków.

Trawers wiatrołomu w okolicach Zielonego Kopca (etap 1).
Trudne wyścigi w kolarstwie górskim groma-
dzą w Istebnej najlepszych zawodników i pro-
mują Gminę w kraju i zagranicą.Fot: www.mtbtrophy.pl

Artur Kaiser - za-
wodnik grupy DHL 
Author, bezapelacyjny 
zwycięzca zawodów.

BESKIDY MTB TROPHY – BESKIDY MTB TROPHY – 
ISTEBNA 2007ISTEBNA 2007

W 4-dniowym wyścigu Beskidy MTB Trophy wzięło udział 

prawie 400 zawodników.


