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W Ó J T  G M I N Y  I N F O R M U J E

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

I. PROGRAM SAPARD
Odprowadzanie i oczyszczanie �cie-

ków komunalnych.
Po d³ugim oczekiwaniu na decyzjê

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w sprawie dofinansowania:

1. rozbudowy oczyszczalni �cieków
Istebna Gliniane wraz z budow¹ kanali-
zacji sanitarnej Istebna Centrum,

2. budowy kanalizacji sanitarnej Jawo-
rzynka Krzy¿owa i Istebna Gazury,

otrzymali�my PROMESY - zobowi¹-
zania do udzielenia pomocy finansowej.

W czerwcu zawarto umowy z wykonaw-
cami robót. Rozbudowê oczyszczalni �cie-
ków z budow¹ kanalizacji sanitarnej w Isteb-
nej - Centrum realizuje firma Wykonawstwo
Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych, Sta-
nis³awa £acek Istebna 1241. Warto�æ robót
wynosi: 2.321.387,13 z³. Budowê kanaliza-
cji Jaworzynka - Krzy¿owa i Istebna - Gazu-
ry realizuje Konsorcjum III firm, którego li-
derem jest firma Wykonawstwo Instalacji i
Robót Ogólnobudowlanych Pana Stanis³awa
£acek. Warto�æ drugiego kontraktu wynosi:
1.552.021,20 z³.

W ostatnim tygodniu czerwca Wójt
Gminy zawar³ z Agencj¹ Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa umowy na
dofinansowanie tych inwestycji.

Wielko�æ dofinansowania przedstawia
poni¿sza tabela.

Bilansuj¹c obie inwestycje zakres ro-
bót jaki obejmuj¹ umowy zawiera:

1. Rozbudowê i modernizacjê istnie-
j¹cej oczyszczalni �cieków Istebna Glinia-
ne o kolejne 100 m3/d,

2. Budowê kana³ów g³ównych z rur
PVC Ø 200 - 10,5 km,

3. Budowê kana³ów g³ównych z rur
PVC Ø 160 - 1,0 km,

4. Budowê 5,1 km przykanalików z rur
PVC Ø 160,

5. Pod³¹czenie do kanalizacji 205 bu-
dynków.

W lipcu Wykonawcy robót przekazano
plac budowy i rozpoczêto rozbudowê
oczyszczalni �cieków i budowê kanalizacji
sanitarnej w Istebnej Centrum (od placu
Burowie po Beskid). Budowa kanalizacji Ja-
worzynka Krzy¿owa i Istebna Gazury roz-
pocznie siê od kwietnia 2005 r. Ca³o�æ prac
planuje siê wykonaæ do 30.09.2005 roku.

Dotacja w wy¿ej wymienionych wyso-
ko�ciach zostanie udzielona Gminie po zre-
alizowaniu okre�lonych etapów inwestycji w
wyznaczonych terminach oraz po osi¹gniê-
ciu zak³adanych efektów ekologicznych.

Publiczna infrastruktura turystycz-
na na obszarach wiejskich

W czerwcu podpisana zosta³a umo-
wa na modernizacjê Parku w Istebnej.
Agencja dofinansuje roboty w wysoko-

Nazwa zadanie Warto�æ robót Wielko�æ Bud¿et Gminy
brutto w z³ dofinansowania w z³ w z³

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni �cieków
wraz z budow¹ kanalizacji sanitarnej Istebna Centrum 2.321.387,13 1.626.923,55 542.597,12

Budowa kanalizacji sanitarnej Jaworzynka-Krzy¿owa -
Istebna-Gazury 1.552.021,20 1.087.575,23 363.911,87

Razem 3.873.408,33 2.714.498,78 906.508,99

(dok. na str. 2)

str. 12
12.IX.2004 r.

WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE DO SENATU
szczegó³y str. 5

Szanowni Jubilaci Anna i Pawe³ Ma³yjurkowie.

KAMIENNY JUBILEUSZ
PO¯YCIA MA£¯EÑSKIEGO

szczegó³y na str. 10

DO¯YNKI GMINNE
ISTEBNA 2004R.

28.08.2004r. sobota godz. 10.30
Letnie zawody furmanów
� przejazd korowodu z Istebnej centrum
do Istebnej Tartak
� godz. 11.00 rozpoczêcie zawodów na
placu za �Hubertusem�
konkurencje: - slalom z drewnem
- si³a uci¹gu
- przewóz drewna
- taniec przez drewno
� przejazd do Amfiteatru �Pod skoczni¹�
� rozdanie nagród
� zabawa taneczna
� gastronomiê prowadziæ bêd¹ ko³a ³o-
wieckie �Istebna� i �Olza�
29.08.2004r. niedziela
12.30 � 13.00 - zbiórka korowodu do¿yn-
kowego przed Urzêdem Gminy w Istebnej
13.00 - przejazd korowodu do¿ynkowe-
go do Amfiteatru
13.30 - obrzêd do¿ynkowy, wystêpy zespo-
³ów, konkurencje rekreacyjno-sprawno�ciowe
17.00 - mecz pi³ki no¿nej KP Istebna :
LKS Koñczyce Wielkie
19.00 - koncert zespo³u
20.00 - zabawa taneczna � Zespó³ �Jawor�
z Jaworzynki
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WÓJT GMINY INFORMUJE
�ci 80,5 tys. z³. Termin zakoñczenia robót ustalono na 30 wrze-
�nia 2004 r. Obecnie trwaj¹ roboty zwi¹zane z przebudow¹ urz¹-
dzeñ telekomunikacyjnych i teletechnicznych oraz energetycz-
nych.

Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich
W Koniakowie i Istebnej trwa modernizacja dróg gminnych:

Bryje - Deje, Rastoka, Zimna Woda - Sztoczek.
Roboty prowadzone s¹ zgodne z przyjêtymi harmonogra-

mami, zostan¹ zatem ukoñczone w terminie. W bie¿¹cym mie-
si¹cu przewidujemy zakoñczenie inwestycji i przekazanie do
u¿ytkowania, a tym samym do z³o¿enia wniosku o p³atno�æ ce-
lem dofinansowania przez ARiMR. Zasady Programu SAPARD
s¹ jednak takie, ¿e Gmina musi najpierw zap³aciæ wykonawcy
robót za ca³o�æ, a dopiero po rozliczeniu otrzymuje zwrot po-
niesionych wydatków.

II. INWESTYCJE I REMONTY
1. W miesi¹cu lipcu przyst¹piono do robót zwi¹zanych ze

zmian¹ konstrukcji dachu Szko³y Podstawowej Nr 1 w Konia-
kowie. Wykonawc¹ robót jest firma Zak³ad Remontowo Bu-
dowlany z Jaworzynki. Warto�æ kontraktu wynosi 187.097,50
z³. Zakoñczenie robót planuje siê 20 sierpnia br.

W bud¿ecie gminy zabezpieczono �rodki w wysoko�ci
82.432,00 z³, o tak¹ sam¹ kwotê wyst¹piono do Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.

23 lipca MENiS zwiêkszy³o subwencje o�wiatow¹ z prze-
znaczeniem na remont dachu w wysoko�ci 44.889,00 z³, co sta-
nowi niespe³na 55% wnioskowanej kwoty.

W tej sytuacji Wykonawca robót otrzyma wynagrodzenie
w wielko�ci posiadanych �rodków w bud¿ecie gminy, a pozo-
sta³a kwota - oko³o 60 tys z³ zostanie uregulowana w styczniu
2005 r.

2. Drugiego sierpnia rozpoczêto adaptacjê pomieszczeñ
mieszkalnych w budynku przybudówki szkolnej na Dzielcu w
Istebnej na pomieszczenia dla klasy zerowej. Wykonawc¹ ro-
bót jest Spó³dzielnia Us³ug i Produkcji z Koniakowa. Warto�æ
robót wynosi 32 tys. z³. Roboty maj¹ byæ zakoñczone w termi-
nie do 20 sierpnia.

3. Trwaj¹ prace zwi¹zane z opracowaniem projektów tech-
nicznych budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 943
na odcinkach:

- Istebna Andzio³ówka (od drogi na Po³om) - Dzielec - 2
km chodnika wraz z k³adk¹ dla pieszych nad potokiem Olecka.

- Istebna Centrum - Do Glinianego - 1 km chodnika wraz
z dwoma zatokami autobusowymi w Glinianym.

Zak³ada siê, ¿e w tym roku uzyskamy pozwolenie na bu-
dowê oraz przeka¿emy kompletn¹ dokumentacjê do Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który bêdzie realizowa³
zadania. Dokumentacja stanowi udzia³ gminy w Inwestycji.
Realizacja zadania wynikaæ bêdzie z mo¿liwo�ci finansowych
oraz ujêcia budowy przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach.

Opracowa³: Bogus³aw Juroszek

Rada Gminy uchwali³a
W dniu  3 sierpnia  br. odby³a siê XXII Sesja Rady Gminy w Isteb-

nej, obradom której przewodniczy³ Pan Józef Micha³ek Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy.

Na sesji podjêto uchwa³y w sprawie:
- uchwalenia Gminnego Programu Ochrony �rodowiska oraz Gminne-

go Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Istebna.
- podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o przeznaczaniu �rod-

ków na pokrycie minimalnego wk³adu w³asnego w wys. 15% kosz-
tów kwalifikowanych projektu realizowanego w ramach ZPORR,
zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym pn. �Przebudowa dróg
gminnych Olecki, Wilcze, Mikszówka, Po³om � Leszczyna� oraz
�Budowa oczyszczalni �cieków wraz z kanalizacj¹ sanitarna Andzio-
³ówki, Tartaku i Dzielca etap I�.

- zmian w bud¿ecie gminy Istebna na 2004 rok
- okre�lenia zasad wydzier¿awiania lub wynajmowania nieruchomo�ci

stanowi¹cych w³asno�æ gminy Istebna na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Ponadto radni dyskutowali w sprawie dalszego do¿ywiania dzieci

w szko³ach. Poruszono tak¿e sprawê remontów dróg, o�wietlenia ulicz-
nego a tak¿e oznakowania dróg wojewódzkich i powiatowych.

APEL POLICJI
W ostatnim okresie czasu odnotowano na terenie gminy Istebna kilkana-

�cie zdarzeñ drogowych, w tym powa¿nych wypadków, w których uczestni-
czy³y osoby nieletnie prowadz¹ce pojazdy mechaniczne. Skutkiem ich bra-
wury oraz lekkomy�lno�ci by³y wypadki drogowe, podczas których osoby
dozna³y obra¿eñ cia³a, jak równie¿ nast¹pi³y straty w mieniu. W wiêkszo�ci
przypadków nieletnie osoby prowadzi³y pojazdy nie posiadaj¹c do tego ¿¹-
danych wymaganych uprawnieñ, jak te¿ pojazdy zwykle nie posiada³y op³a-
conego ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej posiadacza pojazdu (po-
pularnego OC) oraz braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. Skutkiem wy-
padków by³o kosztowne i nieraz d³ugotrwa³e leczenie szpitalne i rehabilita-
cja oraz niejednokrotnie powa¿ne skutki finansowe obci¹¿aj¹ce rodziców
nieletniego sprawcy wypadku czy kolizji drogowej.

W zwi¹zku z powy¿szym po raz kolejny apelujê do rodziców, by
zwracali baczn¹ uwagê na to, co robi¹ ich dzieci. Proszê by pojazdy
typu �KOMAR�, �OGAR�, �WSK� czy inne, których wiele znajduje siê
w gospodarstwach domowych mog³y u¿ytkowaæ tylko i wy³¹cznie oso-
by posiadaj¹ce stosowne uprawnienia do ich prowadzenia, jak równie¿,
by pojazdy posiada³y aktualne ubezpieczenie OC. Przypominam, ¿e ka¿dy
motorower musi posiadaæ wa¿ne ubezpieczenie. Nieposiadanie ubezpie-
czenia skutkuje zabezpieczeniem pojazdu na parkingu strze¿onym oraz
dotkliw¹ kar¹ finansow¹ nak³adan¹ przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny w Warszawie, niezale¿nie od odpowiedzialno�ci karnej czy
ewentualnie cywilnej.       Opracowa³: aspirant Leszek Bujok

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 855 65 00

uprzejmie informuje, ¿e wyniku rozstrzygniêcia trzech nale¿-
nych przetargów nieograniczonych na remont cz¹stkowy dróg
gminnych we wsiach: Istebna, Koniaków, Jaworzynka
Komisja przetargowa w dniach 22 - 23 lipca 2004 r. wybra³a ofertê firm:
Dla zadania pierwszego: �Us³ugi Transportowe, Drogowe i Budow-
lane�, Karol Cypcer, 43-430 Skoczów, Kowale 69
Dla zadania drugiego: KAM-BUD Roboty Budowlano-Drogowo-In-
¿ynieryjne - Daniel Kamiñski, 34-383 Kamesznica, ul. Szkolna 71
Dla zadania trzeciego: Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nie-
czysto�ci - Handel, Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301
Ceny netto wybranych ofert - ceny jednostkowe.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

ROZSTRZYGNIÊCIA PRZETARGÓW

Sk³adam podziêkowanie Panu Andrzejowi Ka-
miñskiemu za odmalowanie przystanku autobuso-
wego Istebna Tartak.                              Teresa £aszewska
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ZARZ¥DZENIE  NR 67/2004
Wójta Gminy Istebna � Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 01 lipca 2004 r.

w sprawie: szkolenia ludno�ci z zakresu powszechnej samoobrony na
terenie Gminy Istebna.

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 139 ust. 1 pkt 1 ppkt c, art. 168 ust 1-4, art.
171 ust.1ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku Rzeczypo-
spolitej  Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205 ze zm.) oraz  § 3 pkt 5  rozporz¹-
dzenia  Rady  Ministrów  z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó³owego
zakresu dzia³ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej wojewódz-
twa, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz Rozporz¹dzenia  Rady Mini-
strów z dnia 28 wrze�nia 1993r.  w sprawie  powszechnej samoobrony ludno�ci
(Dz.U.Nr 91, poz. 421)

zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ 1

W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego szkolenia ludno�ci zatwierdzam
i wprowadzam do u¿ytku od dnia  01 lipca 2004 r.:

�Program szkolenia ludno�ci z zakresu powszechnej samoobrony
na lata 2004-2009� stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 2
Organizowaniem  szkolenia ludno�ci w zakresie powszechnej samoobrony

kieruj¹: Szef OC Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, instytucji i zak³a-
dów pracy.

§ 3
Obowi¹zek udzia³u w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony okre�la §

6 Rozporz¹dzenia  Rady Ministrów z dnia 28.09.1993 r. ( Dz.U.Nr 91, por. 421)
§ 4

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Danuta Rabin

PLAN SZKOLENIA LUDNO�CI
Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

NA LATA 2004 � 2009

Tre�æ tematu i zagadnienia             Liczba godzin

       wyk³ad    zaj. prakt.

1. Ochrona ludno�ci w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów 4
- cele i zadania obrony cywilnej,
- organizacja ochrony ludno�ci,

2. Obowi¹zki ludno�ci  w zakresie  przygotowania
i realizacji  przedsiêwziêæ OC w warunkach zagro¿enia 4
w czasie pokoju i wojny.

3. Ochrona ludno�ci  i gospodarstw rolnych przed
zagro¿eniami: 5 1
- powodziowymi,
- komunikacyjnymi,
- o charakterze  terroryzmu,
- ska¿eniem  �rodkami biologicznymi i ska¿eniami
  promieniotwórczymi,
- po¿arowymi zwartej zabudowy i kompleksów le�nych,
- innymi jak:  �nie¿yce, huragany, epidemie.

4. Alarmowanie o zagro¿eniach 4
- rodzaje alarmów i sposób ich og³aszania,
- zachowanie siê  po og³oszeniu alarmu i po ust¹pieniu
zagro¿enia,

5. Ewakuacja dora�na ludno�ci z terenów zagro¿enia. 2

6. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanej ludno�ci. 2 4

PROGRAM  SZKOLENIA LUDNO�CI
W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY
W GMINIE ISTEBNA NA LATA 2004  - 2009

I. Wstêp
Program szkolenia  ludno�ci w z zakresu powszechnej samoobrony obejmuje

minimum wiadomo�ci o obronie cywilnej, koniecznych do przygotowania ludno�ci
do samoobrony w miejscu zamieszkania i pracy oraz ochrony zwierz¹t gospodar-
skich i  struktur materialnych.

II. Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Re-

czypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2002 r. Nr 21 poz. 205 ze zm.)
2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 wrze�nia 1993 r. w  sprawie

obrony cywilnej (Dz.U.Nr 93, poz. 429)
3. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-

gó³owego dzia³ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów OC województw, powia-
tów i gmin (Dz.U. Nr 96 poz. 850),

4. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 wrze�nia 1993  r. w sprawie
powszechnej samoobrony (Dz.U.Nr 91, poz. 421),

5. Za³o¿enia programowe do szkolenia ludno�ci w zakresie powszechnej samo-
obrony Szefa OC Kraju z 12 grudnia 2002 r.

6. Zarz¹dzenie Nr 67 Szefa OC Gminy Istebna w sprawie szkolenia ludno�ci w
zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Istebna.

III. Cele szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia ludno�ci w zakresie powszechnej samoobrony

jest odpowiednie przygotowanie ludno�ci oraz pracowników jednostek organizacyj-
nych, instytucji i zak³adów pracy, do:

1/  samoobrony /ochrony/ indywidualnej i zbiorowej przed skutkami dzia³a-
nia wspó³czesnych �rodków masowego ra¿enia i innymi dzia³aniami  przeciwnika,

2/  ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagro¿eñ dla ¿ycia i zdrowia
ludno�ci i zwierz¹t gospodarskich,

3/  udzia³u w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i zagro¿eñ �rodowiska,
4/  opanowanie podstawowych umiejêtno�ci w momencie wyst¹pienia zagro-

¿enia,
5/  kszta³towanie postaw spo³eczeñstwa w zakresie:
     - odpowiedzialno�ci za bezpieczeñstwo w³asne,
     - odpowiedzialno�ci za stan �rodowiska naturalnego,
     - niesienia pomocy.
IV. Wskazówki organizacyjno-metodyczne
1. Organizatorem szkolenia jest:
- Szef Obrony Cywilnej - Wójt Gminy Istebna,
- Kierownicy jednostek organizacyjnych, zak³adów pracy i instytucji,
2. Szkoleniem nale¿y obj¹æ wszystkie osoby podlegaj¹ce  ustawowemu obo-

wi¹zkowi szkolenia (Rozdzia³ 4  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowi¹zku obrony RP - Dz.U.Nr 21, poz.205 z 2002 r. ze zm.).

3. Szkolenie ludno�ci nale¿y zorganizowaæ i przeprowadziæ:

7. Ratowanie mienia i zwierz¹t hodowlanych
z budynków uszkodzonych lub objêtych po¿arami. 2 2

8. Pos³ugiwanie siê  podstawowym sprzêtem  i �rodkami
do gaszenia po¿arów. 2 2

9. Praktyczne sposoby wykonywania czê�ciowych
zabiegów specjalnych 1 1

10. Zasady wyposa¿enia ludno�ci w sprzêt i �rodki
ochrony indywidualnej 2 1

11. Przygotowanie  i wykorzystanie domowych
pomieszczeñ ochronnych 2 1

Razem 30 12

(dok. na str. 4)
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- w zak³adach pracy - dla osób zatrudnionych,
- w ramach szkolenia w czasie zebrañ wiejskich w so³ectwach, zebrañ w organi-

zacjach spo³ecznych, itp., w czasie których przekazywane bêd¹ wybrane  zagadnie-
nia z zakresu powszechnej samoobrony -  dla  pozosta³ych osób

4. Przy realizacji tematyki zagadnieñ szkoleniowych oraz  osi¹gniêcia za³o¿o-
nego celu szkolenia ludno�ci w zakresie samoobrony nale¿y:

1/  u�wiadomiæ szkolonym cel i konieczno�æ szkolenia ludno�ci w zakresie po-
wszechnej samoobrony oraz obowi¹zek uczestniczenia w szkoleniu,

2/ zapoznaæ z charakterem zagro¿enia danego rejonu w okresie:
- ska¿enia toksycznymi �rodkami przemys³owymi i promieniotwórczymi
- zaka¿eniami powoduj¹cymi epidemie,
- klêskami ¿ywio³owymi, katastrofami komunikacyjnymi i budowlanymi,
- przestrzennymi po¿arami kompleksów le�nych, zak³adów pracy lub zwartej

zabudowy,
- innymi niebezpiecznymi zdarzeniami.
Pos³u¿yæ siê nale¿y przyk³adami wynik³ymi w kraju i w najbli¿szym rejonie.
Formy i sposoby dzia³ania podczas ratowania ludzi i mienia bêd¹ takie same w

czasie pokoju i w warunkach konfliktu zbrojnego, z tym, ¿e skala trudno�ci oraz
potrzeb si³ i �rodków obronno-ratowniczych w okresie wojny bêdzie niew¹tpliwie
wiêksza.

3/  zapoznaæ z obowi¹zuj¹cymi sygna³ami alarmowymi oraz sposobami ich og³a-
szania i odwo³ywania,

4/  zapoznaæ ze �rodkami ochrony dróg oddechowych i skóry (w tym �rodkami
zastêpczymi) i nauczyæ umiejêtno�ci praktycznego pos³ugiwania siê nimi,

5/  nauczyæ umiejêtno�ci  i sposobów praktycznego wzajemnego udzielania
pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym,

6/  zapoznanie z zasadami profilaktyki przeciwpo¿arowej, nauczyæ pos³ugi-
wania siê podrêcznymi �rodkami, sprzêtem p.po¿. w gaszeniu i likwidacji po¿arów,
wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych b¹d� p³on¹cych budynków,

7/  nauczyæ praktycznych sposobów wykonywania czê�ciowych zabiegów spe-
cjalnych,

8/  podkre�liæ konieczno�æ wykorzystywania ludno�ci do udzia³u w akcjach
ratunkowych gdy zajdzie taka potrzeba.

Wójt Gminy Danuta Rabin

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU
�LAURY GMIN ZIEMI CIESZYÑSKIEJ!�

Za³¹cznik do uchwa³y Zgromadzenia Zwi¹zku
nr LXVI/157/2004 z dnia 07.07.2004

LAURY GMIN ZIEMI CIESZYÑSKIEJ
�Srebrna oraz Honorowa Z³ota Cieszynianka�

REGULAMIN

Na mocy uchwa³y Nr XXXII/74/97 Zgromadzenia Zwi¹z-
ku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej z dn. 18.06.1997 w spra-
wie: ustanowienia Lauru Gmin Ziem/ Cieszyñskiej - ustala siê
niniejszy Regulamin, który okre�la tryb i procedurê wy³ania-
nia laureatów wyró¿nienia gmin Ziemi Cieszyñskiej pn. Lau-
ry Gmin Ziemi Cieszyñskiej �Srebrna oraz Honorowa Z³ota
Cieszynianka�.

§ 1
1. Postanawia siê, ¿e gminy Ziemi Cieszyñskiej, pocz¹wszy

od roku 1997 bêd¹ corocznie wyró¿niaæ osoby, które od po-
cz¹tku istnienia samorz¹du gminnego, tj. od l990 roku zas³u¿y-
³y siê w szczególny sposób dla spo³eczno�ci, w której dzia³aj¹
tzn. wnios³y nowe, pozytywne warto�ci lub by³y na tyle nowa-
torskie i innowacyjne, ¿e ich dzia³anie mo¿e zostaæ powszech-
nie uznane za godne na�ladowania, polecenia i mo¿e byæ wzo-
rem dla innych.

2. Gmina przyznaje Laury Srebrnej Cieszynianki  osobom,
które zas³u¿y³y siê w nastêpuj¹cych obszarach: spo³ecznym,
regionalnym, tradycji kulturalnych, warto�ci uniwersalnych, prac
twórczych, pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, dzia³alno�ci samorz¹-
dowej, promocji regionu.

3. Gmina mo¿e w danym roku odst¹piæ od wy³onienia kan-
dydata Srebrnej Cieszynianki.

§ 2
1. Ustala siê, ¿e ka¿da gmina - cz³onek oraz Zwi¹zek w ter-

minie do 15 pa�dziernika ka¿dego roku dokonuj¹ wyboru spo-
�ród zamieszka³ych na ich terenie mieszkañców, jednego kan-
dydata, który zdaniem samorz¹du tej gminy najlepiej spe³nia
kryteria okre�lone w par. 1 pkt. 1 i 2. Osoby wybrane przez
gminy staj¹ siê automatycznie laureatami wyró¿nienia �Lauru
Srebrnej Cieszynianki�.

2. W tym samym terminie Zarz¹d Zwi¹zku dokonuje zg³o-
szenia kandydata do wyró¿nienia przez Zgromadzenie Zwi¹z-
ku Honorow¹ Z³ot¹ Cieszynianka osób, zamieszka³ych na Zie-
mi Cieszyñskiej, które w szczególny sposób zas³u¿y³y siê dla
naszego regionu.

3. Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej
na wniosek Zarz¹du Zwi¹zku mo¿e w danym roku przyznaæ 1
wyró¿nienie Honorowej Z³otej Cieszynianki tak¿e osobom, które
nie mieszkaj¹ na Ziemi Cieszyñskiej, a w szczególny sposób
zas³u¿y³y siê dla naszego regionu.

4. W przypadku kiedy Zgromadzenie nie przyzna wyró¿-
nienia Honorowej Z³otej Cieszynianki kandydatowi zg³oszone-
mu przez Zarz¹d, Zgromadzenie mo¿e dokonaæ zg³oszenia kan-
dydatów do wyró¿nienia i dokonaæ wyboru.

5. W danym roku Zgromadzenie mo¿e przyznaæ 1 wyró¿-
nienie Honorowej Z³otej Cieszynianki.

6. Laury Gmin Ziemi Cieszyñskiej �Srebrna i Honorowa
Z³ota Cieszynianka� wrêcza siê podczas doroczne] �Uroczystej
Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyñskiej� w dniu 11 listopada dane-
go roku, która odbywa siê w Teatrze im. Adama Mickiewicza w
Cieszynie.

§ 3
1. Prawo zg³aszania kandydatów do wyró¿nienia

Srebrn¹ Cieszynianka przys³uguje wszystkim dzia³aj¹cym
na terenie poszczególnych gmin, stowarzyszeniom, orga-
nizacjom, instytucjom i radom so³eckim oraz Wójtowi
Gminy.

2. Ka¿dy z wymienionych w pkt. 1 podmiotów posiada pra-
wo zg³oszenia jednego kandydata w danym roku kalendarzo-
wym.

3. Kandydatem mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec gminy.
4. Zg³oszenie kandydata winno byæ dokonane na pi-

�mie i zawieraæ o�wiadczenie kandydata zawieraj¹ce zgo-
dê na zg³oszenie do wyró¿nienia i ujawnienie danych oso-
bowych.

5. Podmioty, o których mowa w pkt. 1 dokonuj¹ zg³osze-
nia kandydatów do w³a�ciwych urzêdów gmin w terminie
do 15 wrze�nia ka¿dego roku.

6.1. Wyboru laureata dokonuje Rada Gminy.
6.2. Dokonuj¹c wyboru Rada bierze pod uwagê przede

wszystkim, szczególne zas³ugi dla spo³eczno�ci, w której dzia-
³aj¹ kandydaci a zw³aszcza wniesienie przez nich i propagowa-
nie nowych, pozytywnych warto�ci bêd¹cych godnymi na�la-
dowania i stanowi¹ce wzór dla innych.

7. Wybrany Kandydat zostaje Laureatem Srebrnej Cieszy-
nianki.
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12 WRZE�NIA 2004 ROK
WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE DO SENATU RP

W zwi¹zku z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 lipca
2004 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do
Senatu RP - w dniu 12.09. br. w województwie �l¹skim w okrê-
gu nr 26 obejmuj¹cym m.in. powiat cieszyñski zostan¹ prze-
prowadzone wybory uzupe³niaj¹ce.

W okrêgu wyborczym bêdzie wybierany l senator.
Prawo wybierania senatora maj¹ osoby posiadaj¹ce oby-

watelstwo polskie, które najpó�niej w dniu g³osowania koñ-
cz¹ 18 lat.

W gminie Istebna wybory odbêd¹ siê w obwodach g³oso-
wania utworzonych zgodnie z uchwa³¹ nr IV/29/2003 Rady
Gminy Istebna (wykaz zosta³ opublikowany w nr 5/130) Na-
szej Trójwsi z maja 2004r.

Dla informacji podajemy siedziby Obwodowych Komisji
Wyborczych:

- OKW nr l i 2 w Istebnej siedziba Gminny O�rodek Kultury
Istebna nr 68

- OKW nr 3 w Jaworzynce siedziba Szko³a Podstawowa nr l
w Jaworzynce

- OKW nr 4 i 5 w Koniakowie siedziba Szko³a Podstawowa
nr l w Koniakowie

- Lokale wyborcze czynne bêd¹ w godz. od 6.00 do 20.00
Wybory uzupe³niaj¹ce w naszym okrêgu odbywaj¹ siê w

zwi¹zku z wyborem Pani senator Gra¿yny Staniszewskiej na
pos³a do Parlamentu Europejskiego.       Teresa £aszewska

8. Dane o wybranym kandydacie przesy³ane s¹ do Biu-
ra Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej w terminie
do 15 pa�dziernika danego roku oraz podawane jest do
publicznej wiadomo�ci nazwisko kandydata wraz z uza-
sadnieniem.

9. Laureaci Srebrnej Cieszynianki nie mog¹ powtórnie kan-
dydowaæ do wyró¿nienia.

§ 4
Obs³ugê organizacyjn¹ Laurów Gmin Ziemi Cieszyñskiej

�Srebrna oraz Honorowa Z³ota Cieszynianka� prowadzi Biuro
Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej.

SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury / obok ko�cio³a / -
sala nr 4, pierwsze piêtro

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNO�CI GMINNEGO
CENTRUM INFORMACJI W ISTEBNEJ

ZA PIERWSZE PÓ£ROCZE 2004 R.

Projekt: Gminne Centrum Informacji sfinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przy wspó³udziale
Urzêdu Gminy w Istebnej dzia³a od grudnia 2003 r.

W pierwszym pó³roczu 2004 roku sk³ad personalny stanowili:
- l pracownik Urzêdu Gminy,
- 2 sta¿ystów w ramach umowy o sta¿,
- 3 wolontariuszy.
Pracownicy Centrum w celu podnoszenia swoich kwalifi-

kacji uczestniczyli w ró¿nego rodzaju szkoleniach, seminariach
i konferencjach dotycz¹cych zarówno spraw zwi¹zanych z dzia-

³alno�ci¹ Gminnych Centrów Informacji Jak i szeroko pojêtej
tematyki zwi¹zanej z Unia Europejsk¹ m.in. w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Cieszynie - kilka szkoleñ i spotkañ w celu
wymiany pogl¹dów z przedstawicielami innych Centrów z po-
wiatu, Wojewódzkim Urzêdzie Pracy Filia w Bielsku Bia³ej -
�Poradnictwo Zawodowe, Po�rednictwo Pracy�, �Wdra¿anie
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego�, Urzêdzie Miasta Ty-
chy -1 Forum Gminnych Centrów Informacji.

Centrum w dalszym ci¹gu promowa³o swoj¹ dzia³alno�æ
poprzez og³oszenia dotycz¹ce funkcjonowania i podejmowa-
nych inicjatyw, a tak¿e artyku³y informacyjne zamieszczane na
³amach lokalnej gazetki �Nasza Trójwie��. Pracownik Centrum
odby³ spotkania z dyrektorami szkó³ z terenu gminy, którzy na-
stêpnie poinformowali o dzia³alno�ci i ofercie Centrum na ze-
braniach dla rodziców.

W okresie sprawozdawczym ze stanowisk komputerowych
i dostêpu do Internetu skorzysta³o ³¹cznie 3812 osób. W rozbi-
ciu na poszczególne miesi¹ce frekwencja kszta³towa³a siê na-
stêpuj¹co:

Styczeñ 2004 419
Luty 2004         547
Marzec 2004 647
Kwiecieñ 2004 593
Maj 2004 797
Czerwiec 2004 809
Razem 3812
Wiêkszo�æ osób korzystaj¹cych ze sprzêtu komputerowego

to m³odzie¿ - absolwenci szkó³ / wielu z nich to osoby nieposia-
daj¹ce pracy / i uczniowie. Spory odsetek stanowi³y tak¿e oso-
by starsze - zarówno pracuj¹ce jak i bezrobotne.

Sprzêt komputerowy wykorzystywany by³ przede wszyst-
kim w celu poszukiwania informacji, a tym samym poszerzania
wiedzy / Intemet / - oferty pracy w serwisach intemetowych;
oferty szkoleñ, kursów; informacje dotycz¹ce szkó³, uczelni;
szeroko rozumiana informacja z ró¿nych dziedzin wiedzy.

Pracownicy Centrum udzielili ponad 200 porad indywidu-
alnych dla osób bezrobotnych oraz pomagali wielu z nich napi-
saæ dokumenty potrzebne przy staraniu siê o pracê - CV, listy
motywacyjne itp. Osoby bezrobotne i inni mieszkañcy gminy
korzystali tak¿e z mo¿liwo�ci drukowania, skanowania, ksero-
wania i obróbki graficznej dokumentów oraz nagrywania infor-
macji na no�niki komputerowe (dyskietka, p³yta).

Z us³ug Centrum korzystali tak¿e rolnicy, którym pracownicy
pomagali przy pisaniu wniosków na dofinansowanie projektów.

Wiele osób nieposiadaj¹cych wystarczaj¹cej wiedzy korzy-
sta³o z pomocy pracowników Centrum w zakresie - obs³uga
sprzêtu komputerowego, korzystanie z Internetu, poczta elek-
troniczna itp.

Centrum przeprowadzi³o bezp³atne warsztaty dla osób bez-
robotnych. Kurs Podstawy Obs³ugi Komputera - prowadzony
przez wolontariusza z pomoc¹ zatrudnionego w Centrum sta¿y-
sty trwa³ 16 godzin i obejmowa³ m. in. - zapoznanie siê z kom-
puterem, podstawy Edytora Tekstu - Open Office, podstawy
Arkusza Kalkulacyjnego, pisanie dokumentów m.in. ¿yciorys
itp. Na kurs uczêszcza³o 16 osób podzielonych na dwie grupy.
Równie¿ 16 osób w dwóch grupach uczestniczy³o w warszta-
tach jêzykowych - �Podstawy Jêzyka Angielskiego� - prowa-
dzonych przez pracownika Centrum. 16 godzinny program kursu
obejmowa³ m.in. alfabet, omówienie piêciu podstawowych cza-
sów, proste dialogi, wa¿ne pytania i odpowiedzi, scenki itp.

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

(dok. na str. 6)
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W marcu Centrum zorganizowa³o w swojej siedzibie spo-
tkanie z pracodawcami z terenu gminy Istebna, w którym wziê-
³o udzia³ dwóch doradców z Powiatowego Urzêdu Pracy w Cie-
szynie. Tematyka spotkania obejmowa³a - po¿yczki na tworze-
nie miejsc pracy i refundacjê organizacji prac interwencyjnych
oraz w ramach umowy o  sta¿ absolwencki.

Siedziba Centrum by³a te¿ miejscem spotkania Stowarzy-
szenia Agroturystycznego �Natura�,  dotycz¹cego  spraw  zwi¹-
zanych  z  prowadzeniem  gospodarstw agroturystycznych na
terenach wiejskich a tak¿e tworzeniem produktów turystycz-
nych, promocji i reklamy.

Centrum objê³o patronat nad zorganizowanym przez Filiê
Biblioteki Publicznej w Jaworzynce �Konkursem na Ex libris�
dla dzieci. Tworzenie prac do konkursu odbywa³o siê w siedzi-
bie Centrum, gdzie wrêczono tak¿e nagrody i upominki dla
uczestników.

Centrum wspó³pracowa³o w ca³ym okresie sprawozdawczym
z Urzêdem Gminy przy redagowaniu kolejnych numerów lo-
kalnej gazetki �Nasza Trójwie�� oraz Gminnym O�rodkiem
Kultury przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych na
terenie gminy m.in. narciarskich - Miêdzynarodowy Bieg o Isteb-
niañski Bruclik, Spartakiada Samorz¹dowców Ziemi Cieszyñ-
skiej, Skoki o Puchar Wójta Gminy; pi³karskich - Turniej Firm
Gminy Istebna, mecze halowe reprezentacji Polski powy¿ej 35
lat z reprezentacj¹ Gminy Istebna i reprezentacj¹ Czech, Tur-
nieje Szkó³ Gminy Istebna; spotkania op³atkowe dla seniorów,
imprezy z okazji Dnia Dziecka itp. W niektórych imprezach
pracownicy Centrum uczestniczyli zarówno w roli organizato-
rów jak i startuj¹cych zawodników.

Pracownicy Centrum w omawianym okresie pomagali tak-
¿e przy opracowywaniu materia³ów informacyjnych o Gminie
do ró¿nych instytucji i informatorów m.in. do Wydzia³u Pro-

mocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa �l¹skiego, Interaktywnego Przewodnika po Pol-
sce w Serwisie Europoland.com, Informatora Turystycznego
Województwa �l¹skiego. Materia³y te redagowano wspólnie z
Gminnym O�rodkiem Kultury.

W okresie sprawozdawczym Centrum wzbogaci³o siê o biblio-
teczkê z ksi¹¿kami i podrêcznikami dla osób poszukuj¹cych pracy.
Zawiera ona 15 pozycji w ty m.in. takie tytu³y jak: �Testy niezbêd-
ne przy wyborze zawodu i kierunku studiów�, �Jak zdobyæ pierw-
sz¹ pracê�, �Co trzeba wiedzieæ przed rozmow¹ kwalifikacyjn¹�,
�Co trzeba wiedzieæ, ¿eby napisaæ skutecznie CV� itp.

Od kilku miesiêcy w siedzibie Centrum jest mo¿liwo�æ sko-
rzystania z serwisu �Gazety Prawnej�, która jest prenumerowana
przez Urz¹d Gminy równie¿ w formie Pakietu Internetowego.

Centrum rozprowadza³o tak¿e ulotki i informatory Powia-
towego Urzêdu Pracy a tak¿e opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej poradnik dla absolwen-
tów szkó³ �rednich �Wyprawka Maturzysty�.

Bilansuj¹c to pó³rocze dzia³alno�ci Gminnego Centrum In-
formacji trzeba zaznaczyæ, ¿e jego oferta w wyj¹tkowy sposób
trafi³a w potrzeby miejscowej spo³eczno�ci, maj¹cej, co zrozu-
mia³e du¿o bardziej utrudniony dostêp do tego typu no�ników
informacji, ni¿ mieszkañcy miast.

W najbli¿szym czasie planuje siê kontynuowanie dotychcza-
sowej dzia³alno�ci z rozszerzeniem oferty o spotkania dla dzieci,
których rodzice nie posiadaj¹ pracy i w zwi¹zku z tym nie s¹ w
stanie wys³aæ swoich pociech na kolonie czy obozy. Dzieci te
bêd¹ mia³y mo¿liwo�æ dwa razy w tygodniu po dwie godziny
uczestniczyæ w ró¿nych zabawach z wykorzystaniem komputera
pod nadzorem pracowników Centrum. Zamiarem Centrum jest
te¿ organizacja warsztatów aktywizuj¹cych - KLub Pracy oraz
jêzykowych - druga edycja �Podstaw Jêzyka Angielskiego�.

Opracowa³: Jacek Kohut

PRYMICJE W ISTEBNEJ
Niecodzienna, ale bardzo podnios³a uroczysto�æ odby³a siê

10 czerwca br. w Istebnej. Akurat w dniu Bo¿ego Cia³a ksi¹dz
prymicjant Robert Kukuczka odprawi³ swoj¹ pierwsz¹ mszê �wiê-
t¹ prymicyjn¹ w ko�ciele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej.

Prymicja to wa¿ne wydarzenie w ¿yciu Ko�cio³a, lokalnej
spo³eczno�ci, a przede wszystkim rodziny nowego ksiêdza.

W naszej tradycji ksiêdza prymicjanta prowadzi siê do ko-
�cio³a w uroczystym orszaku, tak jak M³od¹ Parê w dniu ich �lu-
bu. Towarzysz¹ce ksiêdzu osoby ubrane w stroje regionalne pod-
nosz¹ nastrój tej uroczysto�ci. Trasa, któr¹ przechodzi orszak jest
udekorowana kolorowymi wst¹¿kami, ga³¹zkami m³odych drzew,
kwiatami. Do ca³ej uroczysto�ci dostosowa³a siê piêkna pogoda,
która doda³a uroczysto�ci nastroju powagi, ale te¿ piêkna otacza-
j¹cej przyrody i stworzy³a nastrój rado�ci i szczê�cia.

A oto, co ksi¹dz prymicjant powiedzia³ o sobie:
Nazywam siê Robert Kukuczka od 24.05.2004 r. jestem ksiê-

dzem w Towarzystwie �w. Franciszka Salezego pospolicie na-
zywanym Salezjanie.

Urodzi³em siê 22.07.1972 r. w Istebnej. Dwa tygodnie po
narodzinach moi rodzice Czes³awa i Tadeusz postanowili mnie
ochrzciæ daj¹c mi imiona Robert, Krzysztof.

Nastêpnym etapem mojego ¿ycia by³a nauka w szkole pod-
stawowej w Istebnej. Ju¿ w 3 klasie dosyæ czêsto my�la³em o
tym, ¿eby w przysz³o�ci zostaæ ksiêdzem. W koñcu pisz¹c po-
danie do LO jako motywacjê poda³em chêæ wst¹pienia do se-
minarium duchownego.

Jednak po zdaniu egzaminu maturalnego moja droga ¿ycio-
wa posz³a w innym kierunku.

Zda³em egzamin wstêpny do Nauczycielskiego Kolegium
Jêzyków Obcych w Cieszynie, by w przysz³o�ci zostaæ nauczy-
cielem jêzyka angielskiego. Praktykê nauczycielsk¹ odbywa-
³em w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim w Wi�le. Tu¿
obok, po drugiej strome rzeki Wis³y byli Salezjanie, o czym
jeszcze wtedy nie wiedzia³em.

Dopiero spotkanie po latach z moim przyjacielem Tadeuszem
Jojko by³o zaczynem ku temu, by dawne my�li i pragnienie na
nowo od¿y³y. Tadeusz zabra³ mnie do Salezjanów w Wi�le. W
1994 r. w Wi�le pracowali dwaj ksiê¿a Henryk Skórski i Broni-

(dok. ze str. 5)
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s³aw Szymañski. Pod wp³ywem kontaktów z salezjanami wst¹-
pi³em 2 lipca 1994 r. do Zgromadzenia Salezjañskiego.

Czas formacji sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych etapów:
- 2 lipiec - 10 sierpnia - prenowicjat w O�wiêcimiu,
- 18 sierpieñ 1994- 25 sierpnia 1995 - nowicjat w Kopcu

ko³o Czêstochowy,
- od wrze�nia 1995 r. do czerwca 1997 - to okres 2 lat post-

nowicjatu- studia filozoficzne w Krakowie,
- nastêpne 2 lata to praktyka duszpasterska: l rok w Przemy-

�lu, nastêpnie w �wiêtoch³owicach i dodatkowo okres 3 mie-
siêcy w Irlandii Po³udniowej

- po 2 latach praktyki studiowa³em teologiê w Krakowie
przez 4 lata. Studia teologiczne zakoñczy³em zdobywaj¹c dy-
plom Papieskiej Akademii Teologicznej i tytu³ magistra z litur-
giki.

Tematem mojej pracy by³o: �Trudno�ci m³odzie¿y ze sku-
tecznym przyjmowaniem S³owa Bo¿ego�.

Jako prafer wieczysty (22 sierpnia 2003, O�wiêcim) uda³em
siê na roczn¹ praktykê duszpastersk¹ do Kielc, gdzie pracowa-
³em jako katecheta w szkole integracyjnej na ul. Jasnej.

Podczas mojego pobytu na placówce w Kielcach otrzyma-
³em 20 pa�dziernika 2003 roku �wiêcenie diakonatu z r¹k jego
ekscelencji ks. bp. Szkodonia z Krakowa.

W koñcu 24 maja 2004 r. o godz. l0.00 otrzyma³em �wiêce-
nie prezbiteriatu z r¹k kard. Carlosa Rodrigeza Maradiagi³ z Hon-
durasu w Krakowie w ko�ciele �w. St. Kostki. Razem ze mn¹
ks. kard. wy�wiêci³ 7 innych diakonów salezjañskich.

Mszê prymicyjn¹ we w³asnej wiosce odprawi³em 10 czerw-
ca 2004 o godz. 11.00. By³ to szczególny dzieñ bo Ko�ció³ w
tym czasie obchodzi³ �wiêto Bo¿ego Cia³a. Czwartek to te¿

dzieñ kap³añski, szczególny dzieñ, w którym Jezus ustano-
wi³ Eucharystiê i kap³añstwo.

Nastêpnego dnia o godz. 18.00 odprawi³em Mszê �w. pry-
micyjn¹ razem z moim przyjacielem o. Rajmundem, francisz-
kaninem z Panewników w Wi�le. Podczas tej mszy s³owo Bo¿e
wyg³osi³ dla nas ks. Bronis³aw Szymañski, który zamkn¹³ isto-
tê kap³añstwa w pojêciu s³u¿by.

Ks. Bronis³aw powiedzia³, ¿e tego szczególnego dnia do ko-
�cio³a parafialnego w Istebnej zmierza³y 2 procesje. Jedna z Naj-
�wiêtszym Sakramentem-pierwsza przysz³a do ko�cio³a i po niej
od strony Andzio³ówki nadesz³a procesja z ks. prymicjantem,
który jako s³uga Bo¿y wszed³ do wnêtrza ko�cio³a prowadzony
�wiat³em Chrystusa. To porównanie pozostanie na zawsze w
moim sercu i zapali mnie do pracy, któr¹ od sierpnia podejmê
na Wêgrzech.

Ks. Robert

1. W nocy z 16/17.06.2004 roku w Istebnej - Buczniku skra-
dziono portfel wraz z dokumentami i pieniêdzmi na szkodê
mieszkañca Poznania.

2. W dniu 19.06.2004 roku w Istebnej na polanie Szarcula
funkcjonariusze Stra¿y Granicznej zatrzymali mieszkañca Go-
dziszki, który kierowa³ samochodem marki Ford Transit z prze-
robion¹, tablic¹ rejestracyjn¹.

3. W dniu 21.06.204 roku na terenie Istebnej zatrzymano
istebnianina poszukiwanego przez policjê w Skoczowie z po-
wodu podejrzenia zagarniêcia powierzonego mienia na szkodê
firmy sprzedaj¹cej towary w sprzeda¿y ratalnej.

4. W dniu 27.06.2004 roku nieznany sprawca dokona³ kra-
dzie¿y z w³amaniem do budynku mieszkalnego w Istebnej -
Brzestowym. Wykorzystuj¹c nieobecno�æ domowników, z
mieszkania skrad³ wiêksz¹ ilo�æ gotówki.

5. W dniu 28.06.2004 roku w Koniakowie ko³o stra¿nicy
OSP kieruj¹cy samochodem Daewoo Estero mieszkaniec My-
s³owic najecha³ na ty³ poprzedzaj¹cego go samochodu osobo-
wego marki Volkswagen Golf prowadzonego przez mieszkan-
kê Koniakowa. Kieruj¹ca Golfem z obra¿eniami cia³a zosta³a
przewieziona do szpitala.

6. W dnu 07.07.2004 roku w Koniakowie zatrzymano miesz-
kañca tej samej miejscowo�ci poszukiwanego przez S¹d Rejo-
nowy w Cieszynie do odbycia kary pozbawienia wolno�ci.

7. W nocy z 07/08.2004 roku w Istebnej Haratykach niezna-
ny sprawca dokona³ kradzie¿y samochodu osobowego marki
Nissan Cherry stanowi¹cego w³asno�æ mieszkañca Istebnej.
Kilka dni pó�niej samochód zosta³ odnaleziony w stanie uszko-
dzonym niedaleko Opola.

8. W dniu 09.07.2004 roku na polanie Szarcula ponownie doko-
nano kradzie¿y z w³amaniem do samochodu. Tym razem nieznany
sprawca w³ama³ siê do Skody Favorit w³asno�ci mieszkanki Rudy
�l¹skiej. Z wnêtrza pojazdu zabra³ plecak oraz dwie torby podró¿ne.

9. W dniu 10.07.2004 roku w Istebnej na Wilczym kieruj¹-
cy motocyklem marki CZ 12 - to letni mieszkaniec Istebnej zde-
rzy³ siê czo³owo z samochodem Ford Explorer kierowanym
przez istebnianina. Nieletni z obra¿eniami cia³a zosta³ przewie-
ziony do szpitala. Jego spraw¹ zajmie siê S¹d dla Nieletnich.

10. W dniu 10.07.2004 roku podczas festynu w amfiteatrze
�pod Skoczni¹� w Istebnej mieszkaniec Czerwionki - Leszczyn
uderzy³ w twarz istebnianina, który ze z³amanym nosem wyl¹-
dowa³ w szpitalu w Cieszynie.

11. W dniu 08.07.2004 roku na Zapasiekach w Jaworzynce
dokonano kradzie¿y telefonu komórkowego marki Motorota C
550 na szkodê mieszkañca Rybnika.

12. W nocy z 11/12.07.2004 roku nieznany sprawca dokona³
w³amania do restauracji usytuowanych na prze³êczy Kubalonka.

13. W dniu 13.07.2004 roku zatrzymano mieszkañca Ciêci-
ny. Który w hotelu �Harna�� w Jaworzynce dokona³ uszkodze-
nia mienia w wyposa¿eniu pokoi hotelowych.

14. W dniu 14.07.2004 roku w Istebnej na Szarcach zapali³
siê samochód osobowy marki Volkswagen Golf w³asno�ci miesz-
kanki Koniakowa.

15. W dniu nastêpnym, tym razem w przysió³ku Haratyki w Isteb-
nej zapali³ siê samochód ciê¿arowy �Tatra� nale¿¹cy do spó³ki �Eu-
rovia� z Miko³owa. W obu przypadkach na szczególne podkre�lenie
zas³uguje fakt niezw³ocznego podjêcia akcji ga�niczej przez oko-
licznych mieszkañców oraz bardzo szybkiej reakcji Stra¿y Po¿arnej.

oprac. aspirant Leszek Bujok

Kronika  Policyjna
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Minê³o ju¿ 75 lat kiedy to w Jaworzynce zacz¹³ siê rozwijaæ ogrom-
ny zapa³ spo³ecznej dzia³alno�ci. Wtedy to czwórka ludzi: Pawe³ Za-
wada - kierownik szko³y, Jerzy Æmiel z Czerchli, Pawe³ Ma³yjurek ze
Stawu oraz nauczyciel Jan Machoczek za³o¿yli Stra¿ Po¿arn¹. Zaan-

ga¿owanie miejsco-
wych ludzi by³o
du¿e, bo od razu w
szeregi stra¿ackie
wst¹pi³o 60 ochotni-
ków. Do tej uroczy-
sto�ci ju¿ nikt nie
do¿y³. Z pustymi rê-

koma stra¿acy zaczêli
dzia³aæ, tote¿ ze sk³a-
dek ludno�ci zakupio-
no pasy, topory, he³-
my. Do gaszenia po¿arów u¿ywano wiader. W krótkim czasie ze sk³a-
dek ludno�ci zakupiono rêczn¹ pompê ci¹gniêt¹ przez zaprzêg koni.
W 1931 roku wybudowano w czynie spo³ecznym drewnian¹ remizê,
w której mo¿na by³o ju¿ przechowaæ sprzêt oraz robiæ zebrania i dalej

rozwijaæ siê. W czasie okupacji
zawieszono dzia³alno�æ stra¿y,
ale ju¿ po wojnie zaczêli moc-
no dzia³aæ, organizuj¹c ró¿nego
rodzaju imprezy oraz zbiórki po
domach, nabywano dalszy
sprzêt potrzebny do gaszenia
po¿arów. W 1959 roku naby³o
pierwszy samochód z napêdami
na dwie osie pochodz¹cy z woj-
ny. Budowano baseny przeciw
po¿arowe, które do dzisiaj s³u-
¿¹ jako zapasy wody do gasze-
nia po¿arów. Stra¿acy podnosi-
li kwalifikacje na kursach i szko-
leniach, bior¹c udzia³ we
wszystkich akcjach bojowych i
æwiczeniach. W 1962 roku stra¿

75-LECIE OSP W JAWORZYNCE CENTRUM

Za³o¿yciele OSP Jaworzynka Centrum - 1929 r.

otrzyma³a motopompê M.800, a w
roku 1968 samochód �Lublin�,
który po przeróbce s³u¿y³ jedno-
stce, a pó�niej jako samochód
transportowy przy budowie nowej
remizy, której budowê rozpoczêto
w 1971 roku. Stra¿acy oraz miej-
scowa ludno�æ w czynie spo³ecz-
nym j¹ wybudowali ju¿ za dwa lata
oddano j¹ do u¿ytku. W 1974 roku
przydzielono jednostce samochód
z beczk¹  Star 66 z napêdami na
trzy osie.

W miêdzy czasie przebudowa-
no oraz remontowano budynek
stra¿y. Od kilkunastu lat stra¿ na-
sza wzbogaci³a siê o samochód bo-
jowy marki ..., który po czê�ciowych remontach doskonale spisuje siê
w akcjach bojowych na terenie ca³ej trójwsi.

Zakupiono te¿ dla
jednostki pompê p³ywa-
j¹c¹ oraz agregat pr¹do-
twórczy. Stra¿acy posia-
daj¹ umundurowania w
których wystêpuj¹ w ak-
cjach ratowniczych i
ró¿nego rodzaju zawo-
dach i imprezach. Nie-
które rzeczy kupujemy
z w³asnych �rodków, ale
w wiêkszo�ci na cele
bojowe otrzymujemy ze

�rodków od Urzêdu Gminy w Istebnej. Stra¿ nasza w obecnym czasie
bierze udzia³ oprócz akcji bojowych, w ró¿nych zawodach i szkoleniach
z innymi jednostkami na terenie ca³ej Gminy. Uroczysto�æ 75-lecia, któ-
r¹ zorganizowali�my by³a wspania³ym podziêkowaniem za dotychcza-
sowy trud spo³ecznego zaanga¿owania. Poprzednie zarz¹dy, oraz obec-
ny w³o¿yli wiele wysi³ku w kierunku rozwijania siê stra¿y po¿arnej za
co z ca³ego serca wszystkim dziêkujê i proszê o dalszy wysi³ek i zaanga-
¿owanie do pomocy dla
drugiego cz³owieka.

Szczególne podziêko-
wania dla bior¹cych udzia³
w tej uroczysto�ci, a w
szczególno�ci w³adzom z
Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej z Powiatu, Jednostce
Ratowniczej z Polany,
Przewodnicz¹cemu Rady
Gminy, Radnym, Pocztom
Sztandarowym, delega-
cjom z Bukowca ze Starost¹, Hrczawy, z Wis³y Centrum Malinki, Ja-
wornika oraz ze wszystkich jednostek Gminy Istebna. Dziêkujê Ksiê-
¿om Proboszczom z Jaworzynki i Trzycatku za odprawienie Mszy �w.
w intencji stra¿aków, orkiestrze za wspania³e granie. Dziêkujê wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w tej uroczysto�ci, a szczególnie tym którzy
wbijaj¹c gwó�d� wsparli swoj¹ ofiarno�ci¹ dzia³alno�æ naszej stra¿y.

Za Zarz¹d OSP w Jaworzynce Centrum
Rucki Pawe³ - prezes

Wyró¿nienia i odznaczenia dla stra¿aków -
weteranów (50 lat i 55 lat dzia³ania w OSP).

Przemarsz pocztów
sztandarowych i stra-
¿aków do remizy.

Wci¹gniêcie flagi na maszt.

Przemawia prezes Pawe³ Rucki.

Przy tablicy pami¹tkowej z gwo�dziami.
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NASZE DZIECI -
NA MAZURACH
Jak co roku, w ramach wspó³pracy po-

miêdzy gmin¹ Istebna, a gmin¹ I³awa po-
³o¿on¹ w województwie warmiñsko - ma-
zurskim, w okresie od 28.06.04 do
12.07.04 odby³a siê kolonia letnia. W tym
roku znajdowa³a siê ona w Rudzienicach.
Jest to ma³a wioska oddalona 10 km od
I³awy, malowniczo po³o¿ona w�ród jezior
i lasów z dala od miejskiego zgie³ku.

W kolonii uczestniczy³a grupa 36 dzie-
ci z gimnazjum i szko³y podstawowej z
Zapasiek.

Kierownikiem kolonii by³a p. mgr Ma-
ria Sak, wychowawcami mgr Stanis³aw
Kowalkowski, mgr Jaros³aw Hulawy i mgr
Robert Biernacki. Organizatorzy zadbali o
bardzo atrakcyjny i ró¿norodny program
pobytu. Dzieci mia³y wiele wycieczek,
wyj�æ pieszych i spotkañ z ciekawymi lud�-
mi. Na wycieczce w Olsztynie by³y w pla-
netarium, oraz zwiedza³y miasto.

W Olsztynku mia³y mo¿liwo�æ obej-
rzenia skansenu, a w drodze powrotnej pól
Grunwaldu.

Du¿¹ atrakcj¹ by³ wyjazd do Malborka
i zwiedzanie zamku krzy¿ackiego (na pro�-
bê przewodnika dzieci od�piewa³y tam
�Ku�niczkê� oraz Krynicy Morskiej, gdzie
by³o pla¿owanie i k¹piel w morzu. W I³a-
wie ca³a nasza grupa odby³a rejs statkiem

po jeziorze Jeziorak, wokó³
najwiêkszej w Europie wy-
spy �ródl¹dowej. Odby³o siê
tak¿e wiele wyj�æ pieszych
po najbli¿szej okolicy i wy-
jazdów do I³awy. Jednym z
nich by³ pobyt w klubie ¿e-
glarskim, gdzie zapoznano
nas ze sportami wodnymi, ja-
kie uprawia tamtejsza m³o-
dzie¿ oraz zwiedzanie ko-
�cio³a ojców Oblatów. Wiel-
kim prze¿yciem by³a wizyta
w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwa³dzie.
Tamtejszy proboszcz opowiedzia³ nam hi-
storiê objawieñ Maryjnych. By³y tak¿e spo-
tkania z ciekawymi lud�mi. Jednym z nich
by³a wizyta O. Marka Modrzewskiego, ob-
lata pracuj¹cego na Madagaskarze. Opowia-
da³ on o swojej pracy misyjnej, o trudach, z
jakimi musia³ siê uporaæ, by zjednaæ sobie
tamtejszych ludzi i wybudowaæ ko�ció³. In-
nym ciekawym wydarzeniem by³ pobyt w
Izbie Pruskiej u p. Henryka Plisa. Obejrze-
li�my tam eksponaty dotycz¹ce regionu i hi-
storii Prus. Na terenie szko³y, w której miesz-
ka³y dzieci by³a do dyspozycji nowo wybu-
dowana hala sportowa i boiska szkolne. W
trakcie kolonii organizowano wiele gier,
zabaw i zawodów sportowych.

By³y te¿ dyskoteki, ogniska oraz kara-
oke. W ka¿d¹ niedzielê ca³a kolonia uczest-
niczy³a we Mszy �w. w miejscowym ko�cie-
le. Razem z organist¹ dzieci �piewa³y pie-

�ni, co zrobi³o ogromne wra¿enie na tam-
tejszym proboszczu. Dope³nieniem ca³ego
pobytu na kolonii w Rudzienicach by³o bar-
dzo dobre i urozmaicone wy¿ywienie. Pa-
nie kucharki troszczy³y siê, aby naszym dzie-
ciom nic nie brakowa³o, by nie chodzi³y
g³odne, a kadra kierownicza wraz z wycho-
wawcami zapewnia³a ciekawe zajêcia i dba-
³a o bezpieczeñstwo dzieci. Na koniec ko-
lonii wszyscy otrzymali pami¹tkowe zdjê-
cia, drobne upominki i dyplomy za zdobyte
miejsca w zawodach sportowych. W ostat-
nim dniu pobytu go�cili�my wójta I³awy p.
Krzysztofa Harmaciñskiego, który wrêczy³
dzieciom materia³y promocyjne dotycz¹ce
I³awy i okolic oraz zaprosi³ do czêstego od-
wiedzania tego regionu.

Na koniec pragnê podziêkowaæ
wszystkim osobom, które w³o¿y³y wiele
trudu w zorganizowanie tego atrakcyjne-
go wyjazdu.                     Robert Biernacki

Nikn¹ce zawody cz. VI -
Poszukiwacze skarbów

Krótkie tylko wzmianki po�wiêci³em 5-ciu zawodom: tka-
czy, furmanów, gajdoszy, starostów weselnych i naprawiaczy,
za to przy nastêpnych dwóch muszê siê szerzej rozpisaæ. Aby
poznaæ powstanie tych dwóch zawodów, t. j. poszukiwaczy skar-
bów i owczarzy, trzeba cofn¹æ siê do zamierzch³ej przesz³o�ci.
Niestety nie mo¿na siê oprzeæ na pisanych dokumentach, po-
niewa¿ takich niema, to te¿ musimy poprzestaæ na podaniach,
popartych ca³kiem pewnemi przypuszczeniami.

Otó¿, jak twierdz¹ ró¿ne podania, pierwotni osadnicy na-
szych gór, po³o¿onych u �róde³ Olzy i Wis³y, powstali z dwóch
elementów. Pierwszy ¿ywio³ tworzyli tacy, co stale osiadali w
naszych górach. Byli to przewa¿nie górale z s¹siednich, wcze-
�niej skolonizowanych osad, a wiadomo, ¿e przyrost ludno�ci
by³ silny, to-te¿ posuwano siê coraz dalej do miejsc nieprzy-
stêpnych, a tam w lesie robiono wyr¹b i zak³adano osadê. Dru-
g¹ czê�æ sta³ych osadników tworzyli rozmaici zbiegowie, prze-
stêpcy i  uciekinierzy, którzy chronili siê w góry, gdzie byli wolni
i bezpieczni. Du¿o w�ród nich by³o poddanych ró¿nych dwo-

rów, a przewa¿nie m³odych,
których unios³a gor¹ca krew, a
trzeba wiedzieæ, ¿e wtenczas za
lada b³ahostkê wypêdzano w

góry. Tutaj trza by³o prowadziæ ciê¿k¹ walkê o byt nie tylko z
dzik¹ natur¹, ale walczyæ trzeba by³o z drugim elementem. Byli
nim �zbónicy�. Do nich nale¿a³y ró¿ne wyrzutki spo³eczeñstwa,
ludzie ¿yj¹cy z rozboju.

Przez lato górale mniej cierpieli od zbójników, czasem tyl-
ko bandy w przeprawach napad³y na sa³asz, tu jednak broni³ siê
im �owczor z baczóm� i wo³a³ gwa³tu na swej �trombie�.

Na umówione has³o biegli w pomoc osadnicy, a zbójcy, za-
biwszy czasem parê owiec, uchodzili. Daleko gorzej by³o w zi-
mie. Z powodu braku dróg i srogich zim ówczesnych zbójcy
nie mogli siê przerzucaæ z miejsca na miejsce, to-te¿ z nasta-
niem zimy �ci¹gali siê w góry i tutaj zimowali. Do rozrzuco-
nych po stokach cha³upek przychodzi³y grupy takich darmo-
zjadów, a wtedy có¿ mia³ biedny osadnik zrobiæ. Musia³ ust¹piæ
ju¿ tak szczup³ego miejsca w swej chatce ha³astrze i znosiæ cier-
pliwie jej wybryki a¿ do wiosny. Skoro li�æ ukaza³ siê na drze-
wie, bandy znów znika³y, w lecie bowiem zbójcy w chatkach
bali siê prze�ladowania i kryli siê w dziurach niedostêpnych,
gromadz¹c tam swe skarby, zagrabione po ró¿nych dworach i
gdzie indziej. Dobrze by³o, je�li taka grupa zbójców mia³a siê z
czego utrzymaæ przez zimê. Niektórzy mieli pieni¹dze, a wtedy

O c a l m y   o d   z a p o m n i e n i a
Gwiazdka Cieszyñska, 1930, nr 27;31

(dok. na str. 10)

Koloni�ci w Malborku.
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KAMIENNY JUBILEUSZ
PO¯YCIA MA£¯EÑSKIEGO

W dniu 07.07.2004 r. Pañstwo Anna i Pawe³ Ma³yjurkowie
zam. Jaworzynka 90 obchodzili 70 lecie swojego �lubu. �lub
zawarli 7.07.1934 r. w Istebnej w Ko�ciele Dobrego Pasterza.
Pañstwo Ma³yjurkowie wychowali 7 dzieci (3 zmar³o) docze-
kali 23 wnuków oraz 27 prawnuków.

¯yczenia dalszych lat ¿ycia w zdrowiu i pomy�lno�ci sk³a-
daj¹ Jubilatom Wójt Gminy oraz Kierownik USC.

Jubilaci z najbli¿sz¹ rodzin¹ w ko�ciele p.w. Matki Boskiej Frydeckiej
na Trzycatku w Jaworzynce.

osadnik musia³ chodziæ im na towar do Cieszyna. By³ to trud
niema³y i�æ po bezdro¿u i nie�æ ciê¿ar na sobie, czasem nawet
za darmo, a do tego jeszcze pozosta³a w domu ¿ona nie mia³a
od natrêtów spokoju. Niekiedy przygnali zbójcy byd³o, które
im musiano ¿ywiæ do czasu zabicia. Urz¹dzali te¿ hulanki, cza-
sem przez kilka dni. Widaæ z tego, jak ciê¿ki by³ los pierwszych
osadników. Trwa³o to d³ugi okres czasu. W³adze by³y bezczyn-
ne, bo ob³awa w górach by³a w zimie niemo¿liwa, a w lecie,
je�li prêdko pokazali siê zbójnicy, to jeszcze prêdzej znikli. Zcza-
sem jednak miarka siê przebra³a.

Zjawi³a siê raz niespodzianie lekka zima, w jesieni napa-
d³o trochê �niegu, zbójcy �ci¹gli siê na le¿e zimowe, a tu nie-
spodziewanie w styczniu �nieg staja³ i w³adze bezzw³ocznie
urz¹dzi³y ob³awê. Obok Milówki na �Krziwej� mieszka³ jaki�
dziedzic, a ¿e ci¹gle by³ napastowany, sprowadzi³ sobie posi³-
ki od króla z Krakowa i z pomoc¹ �portaszów� granicznych
austro-wêgierskich po krótkim oporze poj¹³ w niewolê 24 �zbó-
ników�. Przy mokrem drzewie gorza³o tu i suche, bo zabiera-
no te¿ i tego osadnika, u którego byli �zbónicy�. Czê�æ zbój-
ników uciek³a na Wêgry, czê�æ za� zla³a siê z miejscow¹ lud-
no�ci¹, odstraszeni losem wspólników, którzy zostali zamkniêci
u wspomnianego dziedzica i ods¹dzeni na �mieræ. Wyrok i ter-
min egzekucji wypad³ w miêsopu�cie, a by³o tak ciep³o, ze
ludzie z okolic dzisiejszej Istebnej boso i �nieodziotu� szli
patrzeæ na akt stracenia.

Na ma³ym pagórku, zwanym do dzi� �u szubienic�, a po-
³o¿onym miêdzy Milówk¹ a �Krziwom�, sta³o rzêdem 24 szu-
bienic i czeka³ czerwony kat oraz jego pomocnik. Skazañ-
ców przyprowadzono, przeczytano wyrok i kat z pomocni-
kiem zabrali siê do pracy. Najpierw wieszano tych, co mieli
najwiêcej zbrodni na sumieniu. Umierali z cynizmem jeden
po drugim, ¿artuj¹c bezczelnie i �miej¹c siê. Skoro dwuna-
stego powieszono, od strony ¯ywca ozwa³ siê g³os tr¹by i
ukaza³ siê je�dziec, cwa³uj¹cy na koniu. Kat wstrzyma³ siê,
a je�dziec nadbieg³szy, okaza³ siê goñcem królewskim, któ-
ry otr¹bi³ skazanym ³askê. Król, tkniêty jakiem� przeczuciem,
zmieni³ karê �mierci na do¿ywotnie wiêzienie. To te¿ pozo-
sta³ych 12-tu zabrano i umieszczono we Wisznicy, za� po-
wieszonych pochowano w wspólnym grobie, które to miej-
sce lud do dzi� pokazuje. Ma wygl¹d poka�nej mogi³y, na
wierzchu jest krzy¿ stary, kamienny, a wokó³ rosn¹ stare
�smreki�.

Odt¹d zbójcy mniej wystêpowali grupami, wiêcej poje-
dynczo. Ci w areszcie z pojmanych zbójców, którzy jeszcze
¿yli, zostali za 20 lat uwolnieni. Przyszli do domu tacy, co
nie byli zbójnikami, ale ¿e u nich z³apano zbójców, wiêc i
oni byli uznani jako wspó³winni. Tym umieraj¹cy w areszcie
zbójcy powierzyli tajemnicê swych skarbów, ró¿nie poukry-
wanych.

Tak wytworzy³ siê zawód poszukiwaczy skarbów czyli
takich, co �chladali piniyndzych�. Los jednak zawisny p³a-
ta³ figle takim �chladaczóm�, bo prawie ¿aden  tych zawo-
dowców pieniêdzy nie znalaz³. Nietylko zbójnicy chowali
pieni¹dze, ale musia³ ich ukrywaæ i pierwotny osadnik, a ¿e
w izbie by³o niepewnie, bo je�li zbójnikom brak³o, to rabo-
wali gdziekolwiek, wiêc ukrywano przewa¿nie pieni¹dze w
ziemi, w rozpadlinach skalnych, w dziuplach drzew lub w
umy�lnie zrobionych w ziemi schowkach, które zawsze znaj-
dowa³y siê gdzie� w oznaczonem miejscu, a wiêc u �ród³a
lub pnia jakiego�, albo u �gromadnice� (kupa kamieni, usu-
niêtych z roli), lub w potoku itp.

Przed wojn¹ wieczorami w chatach lub gdzie tylko zebra³a
siê grupa ch³opów, to najpierw i najwiêcej mówiono o pieni¹-
dzach. Kogó¿by pieni¹dz nie poci¹ga³ i to jeszcze ³atwo nabyty.
Niezliczona masa te¿ powsta³a legend, klechd i ba�ni na tem
pod³o¿u. Wierzono i twierdza tak jeszcze starzy, ze ka¿dy skarb
ma w opiece duch jaki�, któremu by³o trzeba po znalezieniu
skarbu odrzuciæ trzy razy z niego po trosze, za co �wachowo³ i
przesuszo³� te pieni¹dze, inaczej znalazca by³ nieszczê�liwy.
Takie ukryte pieni¹dze mia³y siê wysuszaæ, a najwiêcej, kiedy
w Palmow¹ cedzicie czytano pasje w ko�ciele. Wtedy �chlada-
cze� wypatrywali, gdzie siê ogieñ poka¿e, co by³o znakiem, ¿e
tam jest skarb ukryty.

Pominê ró¿ne fantastyczne opowie�ci, a przytoczê podania
o takich, co znale�li pieni¹dze.

Dziwnem jest, ¿e nikt z tych, co skarb znale�li, nie by³ szczê-
�liwym. Pierwej przy karczowaniu i kopaniu �nowoczi� (pole
pierwszy raz kopane) zdarza³o siê czasem, ¿e miano znale�æ
pieni¹dze. By³y to mniejsze schowki, najwiêcej w garncu lub
rymku.

Jedna dziewczyna znalaz³a podczas kopania �nowoczi�
w garnku srebro w monetach. By³a sama, to-te¿ w po³udnie,
id¹c na obiad, zabra³a skarb do domu i ukry³a na strychu w
stosach gontów. Mia³a narzeczonego, a poniewa¿ oboje byli
ubodzy, ojcowie zabraniali siê im ¿eniæ. Dziewka mówi³a na-
rzeczonemu, by na to nie zwa¿a³, ¿e jako� wy¿yj¹, lecz o
skarbie nikomu nie  �pisk³a�. Pewnego razu, pracuj¹c dale-
ko od domu, nagle zobaczy³a chatê rodzicielsk¹ ca³¹ w ogniu.
Pêdem pobieg³a i chcia³a rzuciæ siê w p³omienie, wo³aj¹c �w
szyndzo³ach sóm�. Nikt jednak nie wiedzia³, o co jej chodzi,
a by³o i za pó�no, bo sufit przepalony run¹³. Dziewka za� �z
zapalenia� zmar³a. Po wystygniêciu zgliszcz znaleziono zla-
n¹ kulê srebrn¹, za która brat zmar³ej dosta³ cztery �szajne
stówki�. Jerzy Probosz
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W Szpitalu �l¹skim w Cieszynie prze-
rwano przed laty budowê pawilonu dia-
gnostyczno-zabiegowego. Bez dokoñcze-
nia tej inwestycji Szpital nie by³by w sta-
nie zapewniæ swym pacjentom nale¿nego
komfortu ani najwy¿szego poziomu
�wiadczeñ. Pacjentów do badañ rentge-
nowskich trzeba dzisiaj- bez wzglêdu na
aurê- przewoziæ do osobnego budynku.
Sale operacyjne nie s¹ klimatyzowane,
tym samym nie spe³niaj¹ standardów Unii
Europejskiej. Istnieje nawet obawa, ¿e za
parê lat, gdy prawo unijne dostatecznie
g³êboko przeniknie do naszych systemów,
gdyby szpitala nie unowocze�niæ, straci³-
by uprawnienia do leczenia niektórych
schorzeñ. Dlatego zawi¹zali�my przed 5
laty Stowarzyszenie, którego celem jest
dokoñczenie tej inwestycji. Jego pe³na
nazwa to �Stowarzyszenie im. Hrabiny
Gabrieli Thun na rzecz Rozbudowy Szpi-
tala �l¹skiego�. Nasza patronka przed z
gór¹ stu laty odegra³a ogromn¹ role w
zbieraniu funduszów na budowê kolej-
nych pawilonów szpitala i sama jeden z
nich ufundowa³a.

Stowarzyszenie dzia³a na 2 frontach.
Pierwszy to wp³ywanie na decydentów,
¿eby inwestycja otrzyma³a konieczne fun-
dusze ze Skarbu Pañstwa, I to siê uda³o.
Budowa zosta³a wprowadzona do Strate-
gii Rozwoju Województwa �l¹skiego,
sp³ynê³y pierwsze pieni¹dze, inwestycja

zosta³a wznowiona. W tym roku zostanie
�przerobione� ponad 4 miliony z³otych,
w tym 2 211 128 z³ ze �rodków w³asnych
Starostwa. W kolejnych latach dop³yw
pieniêdzy ze Skarbu Pañstwa ma byæ
znacznie wiêkszy.

Front drugi naszej dzia³alno�ci to szu-
kanie sponsorów wiêkszych i mniejszych.
Ich grosz, deponowany na razie na loka-
cie bankowej, zostanie wykorzystany przy
koñcu budowy. Na tak zwane �lepsze�.
Nowoczesne wyposa¿enie szpitala jest
drogie, �rodków pañstwowych nigdy nie
jest do�æ, a my chcieliby�my, ¿eby miesz-
kaniec �l¹ska Cieszyñskiego móg³ w
swym szpitalu otrzymaæ pomoc na naj-
wy¿szym poziomie. By³o by sukcesem,
gdyby z tej zbiórki spo³ecznej uda³o siê
pozyskaæ przynajmniej 1% potrzebnych
�rodków, znaczna ich wiêkszo�æ musi
sp³yn¹æ od Pañstwa i Samorz¹du Powia-
tu. Ale ten drobny nawet udzia³ naszej kie-
szeni w tym wielkim wysi³ku ma znacze-
nie polityczne. Jest argumentem dla w³adz,
¿e ludzie chc¹ mieæ w Cieszynie dobry
szpital. Argument potrzebny, gdy¿ poja-
wiaj¹ siê �m¹droki�, którzy w szale �re-
strukturyzacji� dowodz¹, ¿e mo¿e ten
szpital nie musi byæ taki nowoczesny, sko-
ro jest dobry szpital w Bielsku.

Ta druga dzia³alno�æ w przeliczeniu na
poszczególne gminy da³a dotychczas na-
stêpuj¹ce rezultaty: Brenna - 7 077 z³,

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ FUNDATOREM SZPITALA �L¥SKIEGO W CIESZYNIE
Chybie - 13.039 z³, Cieszyn - 117.017z³,
Dêbowiec - l. 788 z³, Goleszów - 11.800
z³, Ha¿lach - 5.277 z³, Istebna - 616 z³,
Skoczów - 43.815 z³, Strumieñ - 8.064 z³,
Ustroñ - 25.150 z³, Wis³a - 7.995 z³, Ze-
brzydowice - 16.503 z³, Cieszyniacy
mieszkaj¹cy poza powiatem - 6.210 z³.

A od kogo pochodz¹ pieni¹dze z tere-
nu Istebnej? Oto wykaz osób i instytucji
(ofiarodawcy od 100 z³ wzwy¿)

Pracownicy Urzêdu Gminnego: 200 z³,
PPHU �GOLIK�: 200 z³, Bank Spó³dziel-
czy: 116 z³ Andrzej Urbaczka (Sk³ad mate-
ria³ów budowlanych, Jaworzynka): 100 z³.

Gdyby kto� z Pañstwa zechcia³ wspo-
móc nasz¹ inicjatywê mo¿e wykorzystaæ w
tym celu formularz wp³at, który za³¹czamy.
Wplata dokonana w oddziale Banku PKO
BP na terenie naszego powiatu jest zwol-
niona od prowizji. Przypominamy, ¿e kwo-
ty do 350 z³ podarowane m.in. na cele S³u¿-
by Zdrowia mog¹ byæ odliczone od kwoty
podlegaj¹cej rocznemu opodatkowaniu.

A poza tym? W przedostatni¹ nie-
dzielê sierpnia (22.VIII) odbêdzie siê na
terenie Trójwsi kwesta na budowê szpi-
tala. Zostanie zorganizowana przed ko-
�cio³ami. Proszê o niej pamiêtaæ, dzi�
podarowana z³otówka mo¿e nam po-
móc w przysz³o�ci.

W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia
Maciej Krzanowski

Skarbnik
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MIESZKAÑCY OLECEK-
CZY WAM NIE JEST WSTYD?

Czasy obecne to czasy intensywnych przemian i to zarówno tych
zewnêtrznych jak i tych w mentalno�ci ludzi. Weszli�my jako kraj do
Unii Europejskiej.

Wyznacznikiem naszej europejsko�ci sta³ siê nasz stosunek do ta-
kich spraw jak ludzie niepe³nosprawni, równouprawnienie mniejszo�ci

narodowych, równo-
uprawnienie kobiet, czy
wreszcie stan naszego
�rodowiska naturalne-
go, w tym problem �cie-
ków i �mieci. Mamy
zreszt¹ takie piêkne
przys³owie �jak ciê wi-
dza tak ciê pisz¹�.

Chcia³bym siê tu
zaj¹æ problemem �cieków i �mieci. Odprowadzenie �cieków zale¿y od
istniej¹cej b¹d� planowanej dopiero sieci kolektorów, ale nim takowe
powstan¹, maj¹ mieszkañcy szamba, ale nie jest rzadko�ci¹, ¿e zapo-
minaj¹ je wywie�æ, lub te¿ po cichu odprowadzaj¹ �cieki do lasu, do
najbli¿szego rowu, czy potoku. Niech siê tym le�nicy martwi¹.

Podobnie wygl¹da problem �mieci. Gmina zorganizowa³a wywóz
�mieci, mieszkañców kosztuje to niewiele. Mieszkañcy wywo¿¹ �mieci
do pojemników jakie postawiono na poszczególnych przysió³kach.
Wszystko by³oby piêkne, gdyby nie fakt, ¿e s³u¿ba le�na, co rusz znaj-
duje w lesie wysypany gruz z remontu, czy te¿ ziemiê z wykopów. Naj-
gorzej wygl¹da to jednak w okolicy Olecek.

Tam kub³y ustawiono na skraju lasu. Mieszkañcy przy okazji urz¹-
dzili sobie nielegalne wysypisko odpadów. Tylko niewielka czê�æ �mieci
trafia do pojemników resztê wywo¿one jest do lasu, jakby mieszkañcy
nie rozumieli do czego pojemniki s³u¿¹. Trafia do lasu poza gruzem i
innymi - nawet �wie¿o skoszona trawa, która po zakompostowaniu
jest przecie¿ doskona³ym nawozem organicznym.

Wszyscy patrzymy w stronê turystyki. W gminie powsta³o kilka
prê¿nych gospodarstw agroturystycznych, liczne pensjonaty, ale kto
przyjedzie by wypoczywaæ w s¹siedztwie cuchn¹cych �mietników, czy
bajor nielegalnie odprowadzanych do lasu czy rowu fekaliów.
        Lipiec 2004 Nadle�nictwo Wis³a

VIII DNI ISTEBNEJ
Z OCHODZITEJ, PRZEZ SKALITE, PO KOZUBOW¥

Lató� Dni Istebnej trefi³y 10 � 11 lipca.
Pón Bóciek do³ co nie lo³o i przi pieknej
pogodzie móglimy �wiyntowaæ. £o jednej
w po³ednie zación sie turniej firm nasij gmi-
ny a u� ³o sióstej ciuæ by³o g³os trómbity,
kiery znaci³ ³oficjalne ³odewrzyci  Dnich
Istebnej. Jako pyrsio tradycyjnie wystómpi³a Kapela �Capki� ze Skali-
tego ze swojimi uczniami ze S³owiok i z Milówki. Po nich na scynie
Zespó³  �Istebna� pokozo³ cosi insigo jako wdycki bo by³o to przedsta-
wiyni pt. �Zmorysaniec� (Kopciuszek po  góralsku).Wsieckim sie to
³okropecznie podoba³o bo klaskaniu nie by³o kóñca, a jak potym go-
�cinnie do zespo³u przijecha³a Ingrit i zaspiywa³a na scynie tó¿ wsiecy
sie �mioli do rozpuku. Jak u� tyn horuk przesie³ tó� wystómpi³a Kape-
la �Jetelinka� Móniki i Rafa³a Wa³ach z go�ciami z Czech. Po nich
je�cie zagra³a Ludowo Hudba Mareka Koncieka za S³owiok i Cymba-
³owo Muzyka �Gora�� z Czech. Potym do tañcowanio gra³y kapele
kiere wcia�ni wystympowa³y.To ca³e ciardasiyni by³o a� do trzecij rano.

Na drugi dziyñ wsiecko zaciyno sie ³o trzecij po po³edniu meczym
kany grali nasi z Górnikym Pszów. Program w niedzielym by³ kapkym
inaksi jako w sobotym bo u� nie by³o folkloru. £o pióntej pyrsi wy-
stómpi³ Zespó³ �Gama� z Ustrónio. Z Ciech przijecho³ do nas Zespó³
Tañca Towarzyskigo i £orkiestra Dêta �Jablunkowianka�, kiero mo u�
u nas swojich �Fanów� na Istebnym. Na ³ostatek by³y Szlagiery Mi-
niónej Ery z Krakowa a do festynu przigrywo³ �Jawor� z Jaworzinki.

W niedzielym w ko�ciele Ewangelicko � Augsburskim ³o siódmej by³
�Kóncert Muzyki Powa¿nej�. W niedzielym wsiecko skónci³o sie kole
pyrsij w nocy. My�lim zie wsieckim sie podoba³o.

Zapraszóm na przi�³y rok na IX Dni Istebnej.
Dorota Gazurek - instr. GOK

�WIÊTO PIWA Z BROWAREM BRACKIM
Dnia 14 sierpnia 2004 r. w amfiteatrze � Pod Skoczni¹� Bracki

Browar Zamkowy i Gminny O�rodek Kultury w Istebnej organizuje
��wiêto Piwa z Browarem Brackim�. Impreza rozpoczyna siê od godz.
17.00. W programie: mecz pi³ki no¿nej, koncert Magdy Dureckiej,
koncert zespo³u Patrycji Wajs & Power Dance, zabawa taneczna.

LETNIE ZAWODY FURMANÓW  ISTEBNA 2004
Nadle�nictwo Wis³a i Gminny O�rodek Kultury w Istebnej jest

organizatorem �Letnich Zawodów Furmanów Istebna 2004�, które
odbêd¹ siê 28 sierpnia 2004r. w Istebnej Tartak. Chêtnych Furmanów
prosimy o zg³oszenie siê w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej do
23 sierpnia 2004 r. do godz. 13.00 osobi�cie lub telefonicznie pod nr
tel. 855 62 08.

KONCERT MUZYKI POWA¯NEJ
�Soli Deo Gloria�

   J. S. Bach
Dnia 11 lipca br. o godz. 19.00 w ramach VIII Dni Istebnej  �Z

Ochodzitej przez Skalite po Kozubow¹� w Ko�ciele Ewangelicko -
Augsburskim w Istebnej - jako impreza towarzysz¹ca - odby³ siê Kon-
cert Muzyki Powa¿nej.

W ten niedzielny wieczór zgromadzeni w istebniañskiej, ewange-
lickiej �wi¹tyni sympatycy muzyki powa¿nej ws³uchiwali siê w nastê-
puj¹ce utwory:

Toccata eleviazione - J. Froberger,
Chora³ �Nun komm der Heiden Heiland� - J. S. Bach,
Sonata a - dur - A. Corelli,
Sonata triowa e - moll { cz. II } - J. S. Bach,
Sonata b - aur - A. Corelli,
Fantazja i fuga c - moll - J. S. Bach,
Chora³ �Jesus bleibt meine Freude� - J. S. Bach,
Koncert a - moll { cz. I } - A. Vivaldi.
Ten¿e koncert doszed³ do realizacji dziêki m³odym muzykom, ab-

solwentom Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Cieszynie, którymi byli:
Marta Popio³ek - skrzypce, Katarzyna Goik - flet, Pawe³ Branc -
organy, klawesyn.

Koncert prowadzi³ ks. Marek Londzin - proboszcz Parafii E - A w
Istebnej. W koncercie uczestniczy³a tak¿e p. Danuta Rabin - Wójt Gmi-
ny Istebna, która przekaza³a s³owa pozdrowienia oraz ¿yczy³a m³odym
artystom wiele sukcesów w pielêgnowaniu talentu, jakim dla nich jest
bez w¹tpienia gra na instrumentach muzycznych.  Jerzy Kêdzior
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24 lipca br. ju¿ po raz trzeci spotkali siê na Stecówce w Istebnej
gajdosze i dudziarze z ró¿nych regionów Karpat oraz innych terenów,
aby zaprezentowaæ archaiczn¹, oryginaln¹ muzykê, gran¹ na unikalnych
instrumentach, które od setek lat u¿ywane by³y przez ludy pasterskie.

Na Stecówce pojawili siê wspaniali wykonawcy z Beskidu �l¹-
skiego, Beskidu ¯ywieckiego, Podhala, Wielkopolski, a tak¿e go�cie
zza granicy Czech, S³owacji, Holandii i Anglii.

O godz. 15.00 w ko�ciele p.w. Matki Bo¿ej Fatimskiej ksiê¿a ze
Zwi¹zku Podhalan z Nowego Targu i Kamesznicy odprawili mszê �w.
w intencji gajdoszy i dudziarzy. Wielkie wra¿enie na uczestnikach mszy
�w. zrobi³y kapele, które wspólnie gra³y w czasie mszy �w.

O godz. 16.00 wszyscy uczestnicy przeszli do gospodarstwa agro-
turystycznego �U Kukuczków� na Stecówce. W�ród go�ci byli m.in.
Starosta Powiatu Cieszyñskiego W. Dzier¿awski, p. Lidia Greñ-Waj-
dzik naczelnik Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powia-
towego, prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego �Natura� w Cie-
szynie Józef Micha³ek, sekretarz Gminy Istebna p. Teresa £aszewska,
przew. Kom. O�wiaty Rady Gminy Józef Polok, radni, p. Zuzanna Ka-
wulok zas³u¿ony dzia³acz kultury, miejscowa ludno�æ oraz bardzo wielu
wczasowiczów i turystów goszcz¹cych w naszej gminie na wakacjach.

W koncercie g³ównym wyst¹pili:
- Kapela �Wa³asi� z Józefem Kawulokiem z Istebnej
- M³odzi muzykanci - Bart³omiej Rybka i Marek Krê¿elok z Ko-

niakowa
- Jan Karpiel Bu³ecka z Zakopanego
- Kapela Braci Byrtków z Pewli Wielkiej
- W³adys³aw Zogata z Hrèawy (Czechy)
- Jan Sikora- Gajdosz z Koniakowa
- Kapela Ko�larzy z Wolsztyna (Wielkopolska)
- Kapela Tomasza Kiciñskiego z Bukowca Górnego (Wielkopolska)
- Kapela Andrzeja Niedoby z Mostów (Czechy)
- Kapela z Holandii

Henryk Kukuczka, w³a�ciciel gospodarstwa agroturystycznego w oto-
czeniu kapel wita przyby³ych go�ci.

Wspólny koncert gajdoszy i dudziarzy.

Organizatorzy
spotkañ gajdoszy.

M³odej Parze
Annie Czepczor i Micha³owi Zawadzie, kierownikowi zespo³u regio-

nalnego �Istebna� najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, szczê�cia, wszel-
kiej pomy�lno�ci i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na nowej drodze ¿ycia

Od zespo³u otrzymali
�Kolybkym� oraz kom-
plet stroju ludowego dla
ch³opca i dziewczynki.

X JUBILEUSZOWY FESTYN ISTEBNIAÑSKI ORGANIZOWANY
W RAMACH TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ

W sobotym kole pióntej zación sie  mecz Trójw-
si z Beskidym Skoczów. Potym po ³oficjalnym ³o-
dewrzyciu przez Panióm Wójt na scynym wysie³ Ze-
spó³ �Istebna� z programym �Na sa³asiu�. Po nich
byli Francuzi, zespó³ zza miedzy �Juhas� z Ujsó³,
kierego kapela gra³a jescie po programie. Tak sie

wsieckim podoba³o zie biyda ich by³o wygnaæ ze scyny. Na ³ostatek
da³a swój popis Ukraina kiero zachwyci³a swojimi  strojami i folklo-
rym. Do tañca wieciór grali �Kaczmarzicy�.

W drugi i ³ostatni dziyñ Festynu Istebniañskigo firmy Gminy Istebna
mia³y turniej pi³ki no¿nej. Program za� zación zespó³ ³od nas a by³ to �Ma³y
Kónioków�, kiery wystómpi³ ze swojimi starsimi kolegami z �Kóniokowa�.
Zza granicy wystómpi³y zespo³y z Rumunii i Turcji i by³ jeszcze jedyn polski
zespó³ �Jaworznik� z Wojkowic. Na Festynie gro³ �Jawor� z Jaworzinki.

Pogoda nóm ³oba dni dopisa³a a ludzi by³o wiyncel ni� na Kultu-
rze we Wi�le.       Dorota z Istebnego

GAJDOSZE I DUDZIARZE
TRZECI RAZ NA STECÓWCE

oraz Tadeusz Rytwiñski z Anglii, doktorant z zakresu muzyki lu-
dowej.

Na to spotkanie przyby³ tak¿e kustosz Muzeum Poznañskiego, który
bardzo ciekawie opowiada³ o instrumentach ludowych.

U nas mamy gajdy, natomiast w innych regionach Polski wystêpu-
j¹ instrumenty podobne, ale inaczej s¹ nazywane - s¹ to kozy, dudy,
koz³y itp. (7 rodzajów).

Zespó³ z Holandii zaprezentowa³ muzykê na dudach szkockich oraz
na najmniejszym fleciku �wiata. Zagrali tak¿e nasze polskie utwory.

Od godz. 20.00 rozpoczê³a siê zabawa przy muzyce po³¹czonych
kapel, która trwa³a do pó�nych godzin nocnych.

Pogoda dopisa³a, Stecówka jest wspania³ym miejscem, gdzie mo¿na
odpocz¹æ i za¿yæ k¹pieli s³onecznej oraz oddychaæ �wie¿ym powietrzem.
Liczna rzesza go�ci zaskoczy³a jednak organizatorów, bo do�æ szybko za-
brak³o dañ z kuchni regionalnej. Mimo tego wszyscy doskonale siê bawili.

My�lê, ¿e obecni na imprezie go�cie, tury�ci a tak¿e nasi mieszkañcy
d³ugo bêd¹ wspominali tê wyj¹tkow¹ atmos-
ferê i wspania³e koncertowanie gajdoszy i du-
dziarzy, tê swoist¹ biesiadê muzyczn¹.

Imprezê prowadzi³ Piotr Kohut, cz³onek
kapeli �Wa³asi�, który podziêkowa³ kapelom,
grajkom, go�ciom a tak¿e sponsorom, bez któ-
rych impreza nie by³a by tak udana.

Miêdzynarodowy koncert Gajdoszy i Du-
dziarzy jest wpisany w kalendarz roczny im-
prez, ma wielu sympatyków i na pewno spo-
tkamy siê na Stecówce znowu za rok!

K. Rucka

 sk³adaj¹

wspó³pracownicy
Urzêdu Gminy Istebna
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XXXXI Tydzieñ Kultury Beskidzkiej

WYSTAWA TWÓRCZO�CI LUDOWEJ �
ISTEBNA 2004 � OTWARTA!

Zbli¿aj¹cy siê Tydzieñ Kultury Beskidzkiej dla naszej gminy ma szcze-
gólne znaczenie, bowiem 10 lat temu Istebna zosta³a w³¹czona do obcho-
dów TKB. Przez tych 10 lat na estradzie �Pod Skoczni¹� ogl¹dali�my zespo-
³y regionalne nasze, polskie, ró¿nych regionów kraju oraz zespo³y z wielu
krajów �wiata, nieraz bardzo egzotycznych.

Tygodniowi Kultury Beskidzkiej towarzyszy wiele imprez, z których jedn¹
z wa¿niejszych jest coroczna Wystawa Twórczo�ci Ludowej.

W tym roku otwarcie wystawy nast¹pi³o 26 lipca o godz. 13.00. W sali
na piêtrze budynku GOK w Istebnej zgromadzone zosta³y wyroby sztuki
ludowej artystów z naszej Trójwsi.

S¹ tam koronki, hafty, rze�by, maski obrzêdowe, sprzêty domowe,
obrazy olejne i malowane na szkle, metaloplastyka, wyroby z kolorowej
bibu³y, stroje regionalne oraz wiele innych ciekawych wyrobów. Znalaz³y
siê tam równie¿ albumy rodów i rodzin góralskich, opracowane przez uczniów
SP 1 w Istebnej pod kierunkiem naucz. mgr Teresy £upie¿owiec.

Na otwarcie wystawy przybyli cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego TKB
z Wis³y z burmistrzem Janem Potoczkiem, który podkre�li³, ¿e wa¿ne by³o
w³¹czenie Istebnej i Jab³onkowa /Czechy/ do obchodów TKB, tworz¹ one bo-
wiem historyczn¹ i geograficzn¹ ca³o�æ i razem z Wis³¹ siê dope³niaj¹. Przy-
by³ tak¿e p. Stefan Pojda, który by³ orêdownikiem rozszerzenia TKB na inne
miejscowo�ci i to w³a�nie m.in. dziêki jego staraniom nasz¹ gminê w³¹czono
na sta³e do kalendarza imprez TKB. Z tej okazji Panu Pójdzie wrêczono kwia-
ty a wszyscy zebrani za�piewali 100 lat. W otwarciu wystawy uczestniczyli
twórcy ludowi, którzy przy stoiskach prezentowali swoje wyroby.

Artysta rze�biarz Jan Bojko z Jaworzynki mówi³ o swoich rze�bach
�wi¹tkach i scenkach rodzajowych. Najbardziej lubi teraz rze�biæ muzykan-
tów � ró¿nych grajków, którzy tworz¹ kapele góralskie. Na ¿yczenie klien-
tów wykonuje takie �wi¹tki kolorowe, maluj¹c je odpowiednimi farbami.

Pani Lucyna Bytów mówi³a o swoich bibu³kowych kwiatach, bukieci-
kach, wiankach, które niegdy� w starych góralskich domach stanowi³y sta³y
element wystroju, uk³adano je bowiem wokó³ obrazów �wiêtych tworz¹cych
o³tarzyki domowe.

Co roku na wystawie znajduje siê co� nowego, w tym roku np. koron-
karki wykona³y krawat, który od razu �wpad³ w oko� zwiedzaj¹cym.

Jest tak¿e choinka, na której wisz¹ �heklowane ozdoby�.
W czasie otwarcia i zwiedzania wystawy towarzyszy³a zebranym ka-

pela Zbyszka Wa³acha, tworz¹c niepowtarzalny nastrój i mi³¹ atmosferê.
Wystawa bêdzie czynna codziennie od 10.00 do 17.00.
Zapraszamy do zwiedzania!
GOK dziêkuje wszystkim artystom, którzy udostêpnili swoje prace na

wystawê.
Uwaga! Istnieje mo¿liwo�æ zakupu niektórych wystawionych ekspona-

tów.        Krystyna Rucka

SPORT  SPORT  SPORT
KP Trójwie� Istebna

Wyniki meczów towarzyskich rozegranych przez dru¿ynê KP Trójwie� w okresie przygoto-
wawczym do nowego sezonu:

11.07. Górnik Pszów 4:5 A. Moje�cik, D. Ja³owiczor, S. Suszka, J. Waszut

22.07. Zag³êbie Sosnowiec 3:6 D. Ja³owiczor, J. Waszut, T. Lechowicz

29.07. Wis³a 9:4 S. Suszka - 2, D. Ja³owiczor - 2, R. Czepczor,
P. Micha³ek, L. Gorza³ka, J. Byrtus

31.08. Beskid Skoczów 3:8 D. Ja³owiczor, S. Suszka, L. Gorzo³ka

Pierwsza runda Pucharu Polski - 1 sierpnia 2004
Koñczyce Wielkie - KP Trójwie� Istebna 3:0

Terminarz meczów dru¿yny KP Trójwie�
sezon 2004/2005 - runda jesienna

08.08.04 KP Trójwie� - Ochaby 17.00

15.08.04 KP Trójwie� - Drogomy�l 17.00

22.08.04 Zab³ocie - KP Trójwie� 17.00

29.08.04 KP Trójwie� - Koñczyce Wielkie 17.00

5.09.04 Brenna - KP Trójwie� 11.00

12.09.04 KP Trójwie� - Skoczów II 16.00

19.09.04 Nierodzim - KP Trójwie� 11.00

26.09.04 KP Trójwie� - Simoradz 16.00

3.10.04 Puñców - KP Trójwie� 16.00

10.10.04 KP Trójwie� - Strumieñ 15.00

17.10.04 Wis³a - KP Trójwie� 15.00

24.10.04 KP Trójwie� - Górki 15.00

31.10.04 Koñczyce Ma³e - KP Trójwie� 14.00

Opracowa³: J. Kohut

Agencja Artystyczna Re-Akcja
oraz Gmina Istebna

serdecznie zapraszaj¹ wszystkich konstruktorów £unochodów
oraz ich wielbicieli do udzia³u w

I HISTORYCZNYM TURNIEJU £UNOCHODÓW
Impreza odbêdzie siê na terenie Amfiteatru w Istebnej 11 wrze-

�nia 2004 r. od godziny 15:00.
G³ówn¹ nagrod¹ turnieju bêdzie silnik ufundowan¹ przez jedn¹ z

firm motoryzacyj-
nych.

Zg³oszenia przyj-
muj¹ So³tysi Istebnej,
Jaworzynki i Konia-
kowa.

Szczegó³owe in-
formacje dostêpne w
Gminnym O�rodku
Kultury w Istebnej
(tel. 855 62 08).

TURNIEJ SIATKÓWKI PLA¯OWEJ
�O PUCHAR WÓJTA GMINY ISTEBNA�

Termin: 14.08. � 15.08.2004r. od godz. 13.00.
Miejsce: boisko pod wyci¹giem �Marek� w Istebnej � Olza.
Zapisy: bezpo�rednio przed zawodami lub w GOK pod

numerem telefonu 855 6208.
Organizatorem zawodów jest Urz¹d Gminy Istebna i

firma �Olzianka�.
Obowi¹zuje wpisowe 10 z³ od zawodnika przeznaczo-

ne na przygotowanie napojów i posi³ków dla zawodni-
ków. Zawodnicy rywalizowaæ bêd¹ o puchary i dyplomy
ufundowane przez Urz¹d Gminy Istebna.
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SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT
BIEG NA KOZUBOW¥

Mariusz Micha³ek
najlepszym juniorem

Mariusz Micha³ek (NKS Trójwie�
Beskidzka) reprezentuj¹cy barwy Pol-
skiego Zwi¹zku Narciarskiego zwyciê-
¿y³ w kategorii juniorów w biegu gór-
skim na Kozubow¹, który zosta³ prze-
prowadzony w dniu 1 sierpnia. Trzecie
miejsce w tej kategorii wiekowej zaj¹³
kolega klubowy Micha³ka, S³awomir
Dziedzic.

W klasyfikacji generalnej Micha³ek
zaj¹³ ósm¹ lokatê.

Trasa biegu liczy³a 5 km i mia³a prze-
wy¿szenie 500 m.

Klasyfikacja generalna:

1. Jan Pola�ek - CS (0:25.45)

2. Martin Vacek - CS (0:25.51)

3. Toma� Ondraæek - CS (0:26.10)

8. Mariusz Micha³ek - PZN/NKS Trójwie�
(0:27.53)

25. S³awomir Dziedzic -  PZN/NKS Trój-
wie� (0:30.08)

Kategoria M - Junior (do lat 18):

1. Mariusz Micha³ek - PZN/NKS Trójwie�
(0:27.53)

2. Micha³ Madeja - CS (0:29.42)

3. S³awomir Dziedzic - PZN/NKS Trój-
wie� (0:30.08)

Na podstawie informacji z serwisu �Olza�
opracowa³ J.Kohut

TURNIEJ FIRM O PUCHAR WÓJTA
GMINY ISTEBNA - II EDYCJA -

1.08.2004
Tabele o meczach grupowych:
Grupa A:

1. Olzianka 7pkt. 5:1

2. Golik Jaworzynka 4 2:3

3. Tartak Gliniane 4 5:4

4. Gimnazjum Istebna 1 1:5

Grupa B:

1. ZRB £acek Henryk Jaworzynka 6 pkt 6:5

2. Urz¹d Gminy Istebna 6 5:4

3. Stra¿ Graniczna 4 7:7

4. Robotnicy Le�ni Leszczyna 1 3:5

O kolejno�ci w grupach w przypadku równej ilo�ci punk-
tów decydowa³ wynik bezpo�redniego meczu, a nastêp-
nie ró¿nica bramek.
Pó³fina³y:
ZRB £acek Henryk Jaworzynka - Golik Jaworzynka 6:0
Urz¹d Gminy Istebna - Olzianka 2:1
Mecz o III miejsce: Olzianka - Golik Jaworzynka
0:0 rzuty karne 4:3
Fina³:
Urz¹d Gminy Istebna - ZRB £acek Jaworzynka
2:2 rzuty karne 3:0
Ostateczna kolejno�æ:
1. Urz¹d Gminy Istebna
2. ZRB £acek Henryk Jaworzynka
3. Olzianka
4. Golik Jaworzynka

Opracowa³: J. Kohut

TURNIEJ FIRM O PUCHAR WÓJTA
GMINY ISTEBNA - I EDYCJA -

10.07.2004
Tabele o meczach grupowych:
Grupa A:

1. Golik Jaworzynka 10 pkt. 6:5

2. Kapa� Team 10 9:3

3. Lys Fusion 10 8:3

4. Policja Wis³a 7 3:4

5. Olzianka 3 3:9

6. Eltel 3 3:8

Grupa B:

1. Eurogames 15 pkt. 18:1

2. ZUL Wis³a Czarne 10 9:5

3. Urz¹d Gminy Istebna 8 12:5

4. Tartak Gliniane 6 9:11

5. Tifon 4 8:14

6. Euroinwest 0 1:21

O kolejno�ci w grupach w przypadku ilo�ci punktów de-
cydowa³ wynik bezpo�redniego maczu, a nastêpnie ró¿-
nica bramek.
Mecz o III miejsce: Kapa� Team - ZUL Wis³a Czarne 2:0
Fina³: Golik Jaworzynka - Eurogames 1:1 rzuty
karne 3:2
Ostateczna kolejno�æ:
1. Golik Jaworzynka
2. Eurogames
3. Kapa� Team
4. ZUL Wis³a Czarne

BANK SPÓ£DZIELCZY W USTRONIU

PROMOCYJNY KREDYT
NA ZAKUPY SZKOLNE!!!

/od 01.08.2004 r. do 30.09.2004 r./

Martwisz siê jak sfinansowaæ wydatki szkolne?

P r z y j d �  d o  n a s !!!

Oferujemy promocyjny kredyt na zakupy szkolne do wy-
soko�ci 2.500,00 z³otych na bardzo korzystnych warunkach.

Okres sp³aty 12 miesiêcy, niskie oprocentowanie, minimal-
na prowizja. Zapewniamy szybk¹ realizacjê kredytu, gwa-
rantuj¹c mi³¹ obs³ugê.

Zapraszamy do naszych placówek w Istebnej, Ustroniu,
Wi�le oraz w Nierodzimiu.

Bli¿szych informacji udzielamy pod numerem
telefonu: 855-60-54.

US£UGI TURYSTYCZNO-UBEZPIECZENIOWE
�BIURO - BIS� Emilia Pilch

zaprasza do nowej siedziby

43-460 Wis³a, Pl. B. Hoffa 3, tel./fax 855 26 49

Polecamy us³ugi w zakresie:
� ubezpieczeñ turystycznych, komunikacyjnych i maj¹t-

kowych WARTA, HESTIA, Polskie Towarzystwo Ubez-
pieczeniowe (dawne DAEWOO)

� sprzeda¿ biletów komunikacji miêdzynarodowej au-
tokarowej i lotniczej na terenie Europy EUROLINES,
EUROBUS, EURO TOURS, GLOBUS, MACHURA, PEC

� po�rednictwo paszportowe
� po�rednictwo w sprzeda¿y wycieczek i wczasów za-

granicznych ALMATUR, ORBIS, TÊCZA, RAINBOW
TOURS, ITAKA, OPEN TRAVEL, USTRONIANKA i inne

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00-16.00,
�roda - nieczynne (wyjazd do biura paszportowego)
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SklSklSklSklSkleeeeep �Mp �Mp �Mp �Mp �Mebebebebeblik�lik�lik�lik�lik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE
I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

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

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

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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy
Biuro rozliczeñ podatkowych

�BUCHALTER�
Filia Istebna - Andzio³ówka 844
tel. 855 7624 czynne codziennie

ofe r u je  pe³n¹  obs³ugê  ks iêgowo -podatkow¹,
kadr owo -p ³acow¹ p racown ików d la  F i rm

oraz  osób f i z ycznych  (P IT )
B iu r o  pos iada l i cenc jê  MF n r  7058/98 o raz
ubezp ieczen ie  od  odpowiedz ialno�c i  cyw i lne j

TU iR  C IGNA STU S.A .  n r  po l isy  A167944

P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
lllll KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

lllll ZIELONA KARTA
lllll KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥

lllll MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUDOWANIA GOSPOD.
lllll ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. 855 71 02

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
Wtorek - sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)

8.00 do 13.00, tel. 855 64 93

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 9.00-19.00,

* URZ¥D GMINY POK. 117:
wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZU

WARTA SA
TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM

UBEZPIECZENIA WSZELKIE
W domu handlowym �U Gazdy� w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist
poniedzia³ek 15.00 17.00
wtorek 9.00 12.00 15.00 17.00
czwartek 9.00 12.00 15.00 17.00
pi¹tek 15.00 17.00
sobota 9.00 12.00

nr tel. 0 601 45 30 46
lub (033) 855 63 10
Pozosta³e godziny praca
w terenie wg. uzgodnieñ

Compensa S.A.
PTU S.A.

Samopomoc S.A.
WARTA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych �TUW�
- Najtañsze stawki ubezpieczniowe!
- Mo¿liwo�æ zawierania umów w domu klienta!

Przyjmê ziemiê ok. 1000 mPrzyjmê ziemiê ok. 1000 mPrzyjmê ziemiê ok. 1000 mPrzyjmê ziemiê ok. 1000 mPrzyjmê ziemiê ok. 1000 m33333

Koniaków PietraszynaKoniaków PietraszynaKoniaków PietraszynaKoniaków PietraszynaKoniaków Pietraszyna
tel. 603 592 223tel. 603 592 223tel. 603 592 223tel. 603 592 223tel. 603 592 223

OFERUJEMY WYKONYWANIE PACZEK ORAZ
BONÓW TOWAROWYCH DLA ZAK£ADÓW PRACY


