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W dniu święta pracowników oświaty życzę wszyst-
kim nauczycielom, katechetom, wychowawcom oraz 
pracownikom administracji szkolnej dużo zdrowia, 
szczęścia i radości w wykonywanej pracy. Najcenniej-
szym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać 
dziecku, jest wykształcenie. Życzę Wam więc, by w tej 
niełatwej pracy sprzyjał Wam los oraz by podejmowany 
trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy

Z okazji Urodzin p. Krystynie Ruckiej
składamy serdeczne życzenia pomyślności,

zdrowia, długich lat życia.

Wójt Gminy
Zespół Redakcyjny

Pracownicy Urzędu Gminy

WYBORY DO SEJMU RP
I DO SENATU RP
- 21 PAŹDZIERNIKA 2007

- czytaj strona 3-4

Dożynki 2007Dożynki 2007Dożynki 2007Dożynki 2007

Międzynarodowe TargiMiędzynarodowe Targi
Turystyczne w Warszawie Turystyczne w Warszawie - czytaj str. 14- czytaj str. 14

str. 9-10str. 9-10

Wspólne zdjęcie po mszy św. dziękczynnej w kościele parafi alnym w KoniakowieWspólne zdjęcie po mszy św. dziękczynnej w kościele parafi alnym w Koniakowie 
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MIĘDZYNARODOWE TARGIMIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYCZNE W WARSZAWIETURYSTYCZNE W WARSZAWIE  - CZYTAJ STR. 14- CZYTAJ STR. 14

GALERIA U JANA KUKUCZKI W KONIAKOWIEGALERIA U JANA KUKUCZKI W KONIAKOWIE
- str. 15- str. 15

Wójtowie i burmistrzowie gminWójtowie i burmistrzowie gmin
Beskidzkiej 5 na targachBeskidzkiej 5 na targach

Stoisko koronkarskieStoisko koronkarskie
na targachna targach

Wspólne muzykowanieWspólne muzykowanie

ZDJĘCIA DO ODPOWIEDZI NA ARTYKUŁ
PANI REDAKTOR EDYTY MOLĘDY „KOLIZYJNE” SKRZYŻOWANIE - czytaj str. 7

Oznakowanie od strony Koniakowa Oznakowanie od strony Koniakowa

Oznakowanie od strony Jasnowic Oznakowanie od strony Istebnej Oznakowanie od strony Jaworzynki
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O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Istebna  
    z dnia 18 wrze nia 2007 r. 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 w dniu 21 pa dziernika 2007 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z pó n. zm.) oraz w zwi zku  

z uchwał  nr XXXVIII/352/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Istebna na obwody gło-

sowania  (Dz. Urz. Woj. l skiego Nr 99, poz.2739)   

Wójt Gminy Istebna  podaje do wiadomo ci publicznej,  

informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-

czych, w których zostan  przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 pa dziernika 2007 r.: 

Nr  Siedziba 
obwodu Granice obwodu  obwodowej 

głosowania  komisji wyborczej 

1
Cz  sołectwa Istebna obejmuj ca przysiółki: Jasnowice, 
Suszki, Szymcze, Las, Gazury, Kiepki, Miki, 
Krzy owa, Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, 
K pka, Kawule, Kulonki, Kubale, Michałki, Haratyki, Kohuty, 
Burowie, Szarce, Wojtosze, Beskid, Matyska, Bryje, Poloki 

Gminny O rodek Kultury  
w Istebnej ( 1 pi tro) 

2
Cz  sołectwa Istebna obejmuj ca przysiółki: Mlaskawka, 
Ł czyna, Skała, Zadolina, Brzestowe, Leszczyna, Stecówka, 
Pietroszonka, Murzynka, Andziołówka, Bucznik, Połom, Ka-
wulonka, Tartak-Olza, Zagro , Olecki, Wyszni Pole, Kubalon-
ka, Mra nice, Wilcze, Tokarzonka, Polanka, Bystre, Dupne, U 
stawu, Mikszówka, Słowioczonka, B niokowa 

Gminny O rodek Kultury 
 w Istebnej ( parter) 

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców 

 niepełnosprawnych 

3
Cz  sołectwa Jaworzynka obejmuj ca przysiółki: Za Gro ,
Duraje, Małyjurki, Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy, 
Łupienie, Korbasy, Bestwiny, Łabaje, Dragony, Biłki, Droga 
na Łacki, Łacki, Słowioki, Ondrusze, Gro

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Jaworzynce (parter) 

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców 

 niepełnosprawnych 

4
Cz  sołectwa Jaworzynka obejmuj ca przysiółki: Zapasieki 
Dolne i Górne, Szkawlonka, Rozce cie, Bobczonka, Wielki 
Potok, Wyrchczadeczka, liwkula, Siwoniowskie, Stefanka, 
Szyroki, Kr elka, Maciejka, Na Potoku, Zakikula, Kikula, 
Czadeczka Dolna i Górna, Gorzołki, Sta ki, Klimki, Buki, 
Krzy owa, Czerchla, Byrty, Małysze, Jasie, Czepczory 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Jaworzynce (1 pi tro)

5
Cz  sołectwa Koniaków obejmuj ca przysiółki po prawej 
stronie drogi krajowej od granicy sołectwa Istebna do granicy 
gminy Milówka 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Koniakowie ( wietlica) 

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców  

niepełnosprawnych. 

6
Cz  sołectwa Koniaków obejmuj ca przysiółki po lewej 
stronie drogi krajowej od granicy sołectwa Istebna do granicy 
gminy Milówka 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Koniakowie (1 pi tro)

Lokale wyborcze otwarte b d  w dniu 21 pa dziernika 2007 r. mi dzy godzin  6.00 a 20.00. 
                                                             Wójt  
         /-/ Danuta Rabin             
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Urząd Gminy Istebna informuje o możliwości do-
pisania się do spisu wyborców, do rejestru wyborców 
jak również o możliwości otrzymania zaświadczenia o 
prawie do głosowania:

-  Wyborca zmieniający  miejsce pobytu przed dniem wyborów 
otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia wydawane są dla mieszkańców zameldowa-
nych na pobyt stały na terenie naszej gminy.

W/w zaświadczenie wydaje Urząd Gminy  Istebna pok. 115 w 
godzinach pracy urzędu do dnia 19.10.2007 roku

- Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okre-
sie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wybor-
ców na jego wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej  w 10 
dniu przed dniem wyborów tj. do dnia  11.10.2007 roku

W/w przepis stosuje się również do wyborcy nigdzie nieza-
mieszkałego przebywającego na obszarze gminy.

- Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek wniesiony do 
urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 
dnia 11.10.2007 roku może być wpisany do spisu wyborców w  
wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
jego stałego zamieszkania.

- Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldo-
wania na pobyt stały mogą być wpisani do rejestru wyborców je-
żeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek wraz 
ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały 
poza obszarem gminy.

W/w przepis stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie nie-
zamieszkałego przebywającego stale na obszarze gminy.

- Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym 
adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze 
tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem 
stałego zamieszkania jeżeli złożą  w tej sprawie w urzędzie gminy  
wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na 
pobyt stały na obszarze gminy.

Wyciąg z Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, 
poz. 499 z późn. zm.)

SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI
WAŻNOŚCI GŁOSU

Art. 160. 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, 
stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wska-
zuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch 
lub większej liczby kandydatów z różnych list okręgowych albo 
nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska 
żadnego kandydata z którejkolwiek z list, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
znak „x” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok na-
zwiska kandydata umieszczonego na liście okręgowej, której reje-
stracja została unieważniona.

4. Jeżeli na karcie do głosowania znak „x” postawiono w krat-
ce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tyl-
ko listy okręgowej, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy 
skreślone, to głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę.

5. Jeżeli na karcie do głosowania znak „x” postawiono w krat-
ce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandy-
datów z tej samej listy okręgowej, to głos taki uważa się za głos 
ważnie oddany na wskazaną listę okręgową z przyznaniem pierw-
szeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego 
nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności.

orzeczenia sądów
Art. 161. 1. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych 

numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopi-
sków nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.

orzeczenia sądów
U W A G A 

Wyborco – zabierz ze sobą dokument umożliwiający 
stwierdzenie tożsamości  /art.68 ust.1 Ordynacji wyborczej/

WRZUCAĆ CZYSTE SUROWIEC WTÓRNY NIE WRZUCAĆ
opakowania szklane po przetworach, bu-
telki po napojach,
stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń 
metalami i tworzywami

Szkło białe - worek biały

Szkło kolorowe - worek zielony

luster, szkła zbrojonego, porcelany i ceramiki (ta-
lerze, fi liżanki itp.) szkła okiennego i szyb samo-
chodowych, żarówek, lamp i neonowych i haloge-
nowych, termometrów, kapsli, korków, zakrętek

butelki po napojach i płynachdo prania i 
mycia, opakowania po artykułach spożyw-
czych jak pudełka po margarynie, kubki 
po nabiale itp. reklamówki, opakowania 
po kosmetykach, folie budowlane i ogrod-
nicze

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

puszki o konserwach, napojach i sokach Puszki - worek żółty zużytych akumulatorów i baterii, pojemników po 
smarach, lakierach, farbach.

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

odpady

Opakowanie wykonane z tworzyw sztucznych, metalu i szkła 
powinny być czyste i opróżnione z produktów!

WÓJT  GMINY  INFORMUJE WÓJT  GMINY  INFORMUJE
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 Wójt Gminy informuje, że pomiar wydzielenia dalszego od-
cinka drogi Istebna Jasnowice koło Brączka zostanie zakończo-
ny w terminie do 15 grudnia 2007 r. jeśli warunki atmosferyczne 
pozwolą na jego wykonanie.

Opłaty cmentarne
Przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów wy-

kup miejsca na cmentarzu jest ważny na 20 lat. Po tym terminie 
można dokonać opłaty na dalsze lata. Nieuregulowanie wpłaty w 
terminie spowoduje utratę  prawa do grobu, a miejsce bez dodat-
kowych wyjaśnień będzie wykorzystane. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w pokoju 201 Urzędu Gminy w Istebnej.

   Redakcja
   Głosu Ziemi Cieszyńskiej
   43-400 Cieszyn

Dotyczy artykułu Redaktor Edyty Molędy „Kolizyj-
ne” Skrzyżowanie - Głos Ziemi Cieszyńskiej z dnia 
7 września 2007 r.

W związku z powyższym artykułem, w którym Pani Redaktor na 
skrzyżowaniu „widzi” tylko jeden znak „stopu”, a zdaniem Pani 
Radnej Rady Gminy zwracanie uwagi Wójtowi Gminy pozostaje bez 
rezultatu, uprzejmie informuję, że w rejonie skrzyżowania dróg woje-
wódzkich i drogi powiatowej znajduje się następujące oznakowanie:
I od strony Koniakowa
- tablica informacyjna „obszar zabudowany”
- tablica informacyjna „znaki kierunku i miejscowości”
- 2 znaki ostrzegawcze i jeden informacyjny „koniec drogi z pierw-
szeństwem przejazdu”
- znak zakazu „stop” przy samym skrzyżowaniu
- znak nakazu „stop” i „linia ciągła bezwzględnego zatrzymania się”
II od strony Jasnowic
- znak zakazu „stop”
- znak nakazu „stop” i „linia ciągła bezwzględnego zatrzymania się”
III od strony Istebnej
- znak zakazu „ograniczenie prędkości do 40 km”
- znak ostrzegawczy „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną wy-
stępującą po obu stronach”
- tablica informacyjna „obszar zabudowany”
- tablica informacyjna „znaki kierunku i miejscowości”
IV od strony Jaworzynki
- znak informacyjny „droga z pierwszeństwem przejazdu”
Moim skromnym zdaniem, jeżeli czegoś brakuje na tym skrzyżo-
waniu to „porządnych mandatów” za przekroczenie szybkości. 
Uważam, że Powiatowy Zarząd Dróg winien przeanalizować stan 
oznakowania - czy aby nie za dużo znaków?
Ponieważ często dochodzi do wypadków na tym skrzyżowaniu, 
a Zarząd Dróg Wojewódzkich od kilku lat nie reagował na moje 
prośby o zajęcie się tą sprawą, zwróciłam się z prośbą do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o budowę chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 od skrzyżowania do przejścia 
granicznego w Jasnowicach wraz z przebudową skrzyżowania dróg 
wojewódzkich nr 941 i 943.
W celu przyspieszenia wykonania tego zadania zadeklarowałam prze-
jęcie przez Gminę projektowania i realizacji tych inwestycji.
Rada Gminy w Istebnej wyraziła zgodę na takie rozwiązanie i w dniu 
11 lipca br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem 
Śląskim a Gminą Istebna na „opracowanie projektu i budowa chodni-
ków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna - Jasnowice 
wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941”.
Termin realizacji:
- do końca roku 2007 opracowanie dokumentacji,
- w roku 2008 realizacja uzależniona do wielkości środków prze-
znaczonych na ten cel przez Zarząd Województwa.
Gmina zleciła opracowanie dokumentacji na realizację tego zadania 
z terminem do 30 października 2007 r. Dokumentacja podzielona 
została na dwie części tj.
1/ przebudowa skrzyżowania
2/ budowa chodnika
tak, by w pierwszej kolejności można było przystąpić do przebudo-
wy skrzyżowania.
Być może jestem w błędzie myśląc, że coś robię w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, poprzez budowę 

chodników Andziołówka, Gliniane wraz z zatokami autobusowymi, 
opracowywaniem dokumentacji na budowę chodnika w Koniako-
wie i w Istebnej Jasnowicach.
Korzystając z okazji chcę przypomnieć, że dokumentację na budo-
wę chodnika w Koniakowie od przysiółka Kadłuby do cmentarza 
przed trzema laty opracowała Gmina jako swój wkład fi nansowy 
w jego budowę. Natomiast realizację tej inwestycji na odcinku 1 
km prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jeżeli są 
uwagi do tej inwestycji to adresatem jest Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, 40-016 Katowice, ul. Lechicka 24.

Z poważaniem, Wójt Gminy Danuta Rabin

WÓJT  GMINY  INFORMUJE WÓJT  GMINY  INFORMUJE

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NR ZP-17/2007 

Nazwa i adres Zamawiającego:
WÓJT GMINY ISTEBNA 
Adres pocztowy: 43 –470 ISTEBNA 1000
Województwo: ŚLĄSKIE, 
Powiat: CIESZYŃSKI 
Strona internetowa www.ug.istebna.pl 
Osoba upoważniona do kontaktów: Mirosław Kawulok 
Telefon: (033) 855-65-00 ; Fax: (033) 855 – 65 – 00;  
e – mail: inwestycje@ug.istebna.pl  

Tryb i przedmiot zamówienia: 
Tryb : Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty okre-

ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp
Przedmiot zamówienia: I etap budowy boiska szkolnego – asfal-

towego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej – Zaolziu.   
Wybór Oferty  – Oferta nr 1  
Dane wybranego Wykonawcy: –  Budowa Obiektów Dro-

gowych inż. Józef Noga ul. Gustawa Morcinka 7/42 43-430 
Skoczów 

Cena wybranej Oferty brutto za I etap budowy boiska szkolne-
go – asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej – Za-
olziu. – 407.888,90 zł. (słownie: czterysta siedem tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt osiem złotych 90/100 ) 

Uzasadnienie wyboru Oferty – Oferta jest zgodna z ustawą 
Pzp; SIWZ oraz zawiera najkorzystniejszą cenę ofertową i tym sa-
mym zgodnie z wyliczeniem otrzymała największą ilość punktów.

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta która 
jest zgodna z ustawą pzp oraz SIWZ.  

Wykonawcę, prosi się o zgłoszenie w dniu 2 października br. 
w Urzędzie Gminy Istebna w celu podpisania umowy.  

Wójt Gminy, Danuta Rabin 

Zdjęcia - strona 2
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SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury /obok kościoła/ 
- sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

Make a Connection
 – Przyłącz się!

PIENIĄDZE NA DZIAŁANIA
LOKALNE MŁODZIEŻY

(VII ogólnopolska edycja konkursu)

• Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 22 
lat z terenu całej Polski.

• W ramach konkursu, o dotację w wysokości 2 000 – 4 500 
złotych, mogą starać się, co najmniej ośmioosobowe grupy mło-
dych ludzi, działające na rzecz swojego środowiska lokalnego.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz 
z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie 
internetowej www.makeaconnection.pl. 

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżo-
we (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzysze-
nia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).

Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:
• Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 

16 do 22 lat.
• Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne spo-

łeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, ró-
wieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.

• Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplano-
wane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych. 

• Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 
4 500 złotych.

• Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej 
niż 1 lutego 2008, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2008 roku.

Termin nadsyłania projektów upływa 22 października 2007 
roku (decyduje data stempla pocztowego).

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z projektami wybie-
rze grupy, które otrzymają dofi nansowanie na realizację swojego 
pomysłu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada 2007 roku. 
Z każdej grupy, wybranej przez Komisję, 2 osoby wezmą udział 

w szkoleniu organizowanym i fi nansowanym przez Polską Funda-
cję Dzieci i Młodzieży. Szkolenia odbędą się w grudniu 2007 roku, 
a uczestnictwo w nich jest warunkiem otrzymania pieniędzy.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 
programu Make a Connection: www.makeaconnection.pl lub kon-
taktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży:

Tel. (0 22) 826 10 16
E-mail: b.sulek@pcyf.org.pl
Formularz wniosku, po pobraniu z www.makeaconnection.pl i 

wypełnieniu należy:
• wersję papierową wraz z załącznikami przesłać na adres:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa
ORAZ
• wersję elektroniczną (bez załączników) należy zarejestrować 

na stronie zgodnie z instrukcją, którą można znaleźć na www.ma-
keaconnection.pl w dziale „pliki do pobrania”.

Jacek Kohut
Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz przy wymianie starego dowodu:

www.mswia.gov.pl

ROLNIKU!!!!!
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach

przypomina, że do dnia l stycznia 2008 r.
wszystkie podmioty działające na rynku pasz

muszą spełniać wymogi Rozporządzenia
Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz
Jak rozumieć określenie „podmioty działające na rynku pasz”?
Są to przedsiębiorstwa produkujące różnego rodzaju materiały paszowe, 
mieszanki paszowe, dodatki do pasz, i premiksy, ale są to też rolnicy in-
dywidualni wytwarzający produkty, które mogą być wykorzystywane w 
żywieniu zwierząt, w tym między innymi zboża, roślin okopowe, strącz-
kowe, siano i inne oraz mleko, są to też rolnicy, którzy stosują pasze w 
żywieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności bez względu 
na to, czy pasze wyprodukowali sami, czy też w całości je zakupili.
Rejestracja, która winna być dokonana do l stycznia 2006r. poprzez prze-
kazanie zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii była pierwszym 
krokiem do spełnienia dalszych wymagań zawartych Rozporządzeniu, jed-
nak nie wszyscy do chwili obecnej wywiązali się z niego.
Następnym jest spełnienie warunków Rozporządzenia, właściwych 
dla danego rodzaju działalności i zawiadomienie o tym, w określony 
sposób, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Oba kroki wymagaj ą stosownych druków:
DRUKU ZGŁOSZENIA DRUKU OŚWIADCZENIA.

które można pobrać w powiatowych lub wojewódzkich inspekto-
ratach weterynarii.
Ponadto druki te dostępne są w Internecie pod następującymi adresami: 
ZGŁOSZENIE http://katowice.wiw.gov.pl/dopobrania/01_hp183-
2005_zgloszenie.pdf OŚWIADCZENIE http://katowice.wiw.gov.
pl/do_pobrania/02_hp183-2005_oswiadczenie.pdf pod adresem, 
http://katowice.wiw.gov.pl/do_pobrania/03_hp_183-2005 rozpo-
rzadzenie.pdf dostępny jest również TEKST Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady Nr 183/2005 ustanawiającego wymaga-
nia dotyczące higieny pasz
Rolniku - Nie zwlekaj i przekaż wypełnione dokumenty do właściwe-
go miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
OSTATECZNY TERMIN UPŁYWA Z DNIEM l STYCZNIA 2008 r.
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WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN

I NASIENNICTWA W KATOWICACH

informuje producentów rolnych o niektórych obowiązkach 
wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie 
roślin /Dz. U. z 2004 r. Nr 11 poz. 94, z póz. zm. /

Art.71.1 Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, 
gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewiden-
cję tych zabiegów.

3. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez 
okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin /wzór na 
odwrocie/.

Art.74 Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produk-
cji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które 
ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony ro-
ślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szko-
lenia.

Art. 76.1. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem spraw-
nym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem, zapewni 

Data
zabiegu

Nazwę rośliny produktu ro-
ślinnego lub przedmioty

Powierzchnia upra-
wy roślin lub obiek-
tów magazynowych

Powierzchnia, na  
której są wykonywa-
ne zabiegi ochronne 
roślin oraz terminy 
ich wykonywania

Nazwa zastosowa-
nego środka ochrony 

roślin i ich dawki

Przyczyny zasto-
sowania środków 

ochrony roślin

Uwagi

skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje 
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadow-
nicze, zwane dalej „opryskiwaczami”, mogą być wprowadzane do 
obrotu, jeżeli ich sprawność techniczna została potwierdzona 
badaniami przeprowadzonymi przez jednostki organizacyjne 
upoważnione przez wojewódzkiego inspektora.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również do opryskiwaczy będących 
w eksploatacji.

4. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być 
przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Badania techniczne opryskiwaczy do stosowania środków 
ochrony roślin prowadzą:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-
KOMPLEKS” Ochaby Wielkie ul. Główna 177 .Skoczów tel. 
(033) 853-56-10 , tel.(033) 852-87-96

2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolni-
czych w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 tel. (032) 210-34-63

3. Zakład Usługowy „AGRO-SERWIS” - Jan Moś, Stara 
Wieś, ul. Dolna 3, tel. (033) 845-75-96 Czechowice-Dz., ul. Dwor-
cowa 15a, (032) 215-67-69,kom. 0602289577

Wzór ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin

     

Szkolenia osób wykonujących zabiegi w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym prowadzą:
1. Śląska Izba Rolnicza 40-172 Katowice, ul. Grabowa 3, tel. 25-80-445
2. Ośrodek Doradztwa Rolniczego 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 814-45-41; 814-94-97.
3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkól Rolniczych Pszczynie tel.210-37-39 ; 210-47-33
4. Zespól Szkół Rolniczych w Międzyświeciu tel. 033/ 853-37-66; 853-39-67

Z działalności OSP
 26.06.2007r. w Wiśle odbyły się Gminne Letnie Zawody Spor-

towo- Pożarnicze gminy Istebna i miasta Wisły.
Zawody odbywały się na obiekcie sportowym „Jonidło”, przy ka-
pryśnej pogodzie.
Startowało 9 drużyn z naszej gminy. Oto wyniki:
Grupa C – kobiety
I miejsce    OSP Koniaków Centrum            158,7 pkt
II miejsce   OSP Istebna Centrum                 174,8 pkt
Grupa A – mężczyźni
I    Miejsce  OSP Koniaków Centrum           117,9 pkt
II   miejsce   OSP Istebna Centrum                130,5 pkt
III miejsce    OSP Jaworzynka Centrum        133,1 pkt
IV miejsce    OSP Istebna Zaolzie                 137,2 pkt
Grupa Old-Boys – mężczyźni
I  miejsce   OSP Koniaków Centrum             123,9 pkt
Grupa 16- 18 lat chłopcy
I  miejsce  OSP Koniaków Centrum               120,5 pkt
II miejsce OSP Istebna Centrum                     182,7 pkt

 29.09.2007r. odbyły się w Ustroniu Powiatowe Letnie Zawody 
Sportowo- Pożarnicze grup A i C.
Brały w nich udział 3 drużyny z naszej gminy: 2 z OSP Koniaków 
Centrum i 1 z OSP Istebna Centrum.
Po sztafecie i bojówce wyniki były następujące:

Grupa C – kobiety
I  miejsce   OSP Koniaków Centrum 142 pkt
(startowały 3 drużyny)
Grupa A – mężczyźni
III miejsce  OSP Koniaków Centrum 115 pkt
(startowały 23 drużyny)
Drużyna z OSP Istebna Centrum z powodu awarii motopompy za-
jęła dalsze miejsce.
Zawody składały się ze sztafety i ćwiczeń bojowych. Obydwie te 
konkurencje wygrały druhny z OSP Koniaków-Centrum, które starto-
wały w składzie: Julia Śliwińska, Jadwiga Madzia, Karolina Bielesz, 
Katarzyna Waszut, Barbara Zowada, Teresa Juroszek i Jadwiga Hara-
tyk. Mechanikiem drużyny był druh Stanisław Legierski.
Zwycięzcom gratulowali i nagrody wręczali: dh Rafał Glajcar - wice-
prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach, dh Jan Kieloch 
- komendant powiatowy PSP w Cieszynie, Stanisław Malina - prze-
wodniczący Rady Miasta Ustronia.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał mł. brygadier Piotr 
Karolak - sędzia główny zawodów. Całością dowodził starszy kpt. 
Damian Legierski.  

 30.09.2007r. przy pięknej słonecznej pogodzie w Istebnej od-
były się Gminne Letnie Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn 
młodzieżowych z terenu gminy Istebna i miasta Wisły.
Brały w nich udział 2 drużyny z OSP Koniaków Centrum, 1 drużyna 
z OSP Istebna Centrum i 1 drużyna z OSP Wisła Centrum.
Po pokonaniu biegu sztafetowego i bojówki wyniki klasyfi kacji 
końcowej były następujące:
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Grupa 12-15 lat chłopcy
I  miejsce   OSP Koniaków Centrum      1000 pkt
Gupa 12-15 lat dziewczęta
I  miejsce   OSP Koniaków Centrum        975 pkt
II miejsce   OSP Istebna Centrum             934 pkt
Za przygotowanie zawodów odpowiedzialna była jednostka OSP 
Koniaków Centrum.
Druhów i druhny do startów w zawodach przygotowali: dh Stani-
sław Legierski - naczelnik OSP Koniaków Centrum i dh Bolesław 
Haratyk - prezes OSP.   Gratulujemy im sukcesów!

Zdjęcia strona 19

WYCIECZKA I SZKOLENIE 
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

POŻARNICZYCH
W dniach 21-22-23.09.2007r. młodzież z OSP Koniaków Cen-

trum wraz z opiekunami brała udział w wyjeździe szkoleniowym 
do Zakopanego. Wyjazd połączony był ze zdobywaniem szczytów 
Beskidów i Tatr jak również poznaliśmy pracę jednostki PSP i Jed-
nostki Ratownictwa Gaśniczego w Zakopanem.

Młodzież zdobyła szczyt Babiej Góry (1725m), Dolinę Pięciu Sta-
wów Polskich i Morskie Oko. Wyjazd odbywał się przy pięknej, sło-
necznej pogodzie, która sprzyjała spacerom i wędrówkom po górskich 
szlakach. Po wycieczce pozostały miłe wspomnienia i wiele zdjęć.

oprac. dha Renata Haratyk
sekr. ZG ZOSP

DOBRA KOMUNIKACJA DROGĄ
DO WŁAŚCIWYCH RELACJI Z DZIECKIEM

Drogi Rodzicu!
Jesteś wyjątkowy przez fakt wydania na świat nowego człowie-

ka, nowego życia, które na każdym etapie istnienia potrzebuje Cie-
bie, Twojej obecności, by móc budować pozytywny obraz siebie, 
swój system wartości oparty na właściwych wzorcach. Od Twoich 
komunikatów, od Twojej relacji z dzieckiem zależeć będzie jego 
motywacja do życia, pokonywania trudności, to Ty masz wpływ 
na to, w którym kierunku będzie podążała Twoja pociecha.

Być może te parę uwag, którymi pragnę  się z Tobą podzielić 
pomoże Ci zbudować dobre relacje z Twoim dzieckiem oraz wpły-
nie na jakość jego życia w przyszłości. 

Dostarczaj od początku pozytywnych wzorców, nie podważaj 
znaczenia osób, które mogą mieć duży wpływ na funkcjonowanie 
Twojego dziecka np. autorytetu nauczyciela. Jeżeli dziś dziecko 
zaneguje autorytet nauczyciela, to jutro możliwe, że zaneguje 
wszelkie autorytety dorosłych.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem, słuchaj, a nie oceniaj czy 
krytykuj, z powagą podchodź do jego problemów. Jego problem 
jest ważny, wymaga poważnego potraktowania, a Ty powinieneś 
mu pomóc go zrozumieć. Kształtuj w dziecku poczucie, że ma pra-
wo popełniać błędy, „bo ten tylko nie popełnia błędów, kto nic nie 
robi”. Taka postawa zachęca dziecko do działania bez obawy, że 
błąd (zwłaszcza ten niezawiniony) zostanie ukarany. Zawsze za-
tem należy wskazać na to co dobre w jego zachowaniu, darzyć za-
ufaniem, wysłuchać, a dopiero potem wskazać negatywne aspekty 
działania. Jeśli dziecko będzie miało poczucie, że jest dla Ciebie 
dobrem, wówczas chętniej do Ciebie przyjdzie z prośbą o pomoc, 
bo będzie wiedziało, że postarasz się je zrozumieć, że staniesz po 
jego stronie, niezależnie od przewinienia.

Twoja rozumna postawa będzie źródłem dobra, bo dziecko bę-
dzie się starało zachowywać godnie i właściwie, by nie zawieść 
rodzica. Znacznie lepsza w oddziaływaniu na dziecko jest bowiem 
postawa życzliwego zainteresowania, a nie kontroli. Aby zrozumieć 
swoje dziecko warto wrócić pamięcią do swoich przygód szkolnych 
- (czy Ty nie masz na swoim koncie żadnych przewinień?)

Rozmawiaj z dzieckiem nie tylko o nauce, ale przede wszyst-
kim o zainteresowaniach, marzeniach, planach na przyszłość. 
Dziecko musi wyrobić w sobie przekonanie, że to ono jest dla Cie-
bie ważne, a nie tylko nauka. Słuchaj tego, co chce powiedzieć. 
Pytając tylko o szkołę możesz doprowadzić do sytuacji, że nauczy 
się pomijać, bagatelizować Twoje pytania, a gdy pojawią się prob-
lemy Ty dowiesz się o nich ostatni. 

Moralizując, zrzędząc kształtujesz w dziecku postawę unika-
nia dorosłych (dziecko wyłącza się, nie słucha), a przecież zależy 
Ci na tym, by wyrobiło w sobie postawę słuchania, odpowiadania 
na zadawane pytania- na tym bazuje przecież nauka w szkole i 
dobra komunikacja. 

Musisz wspierać swoje dziecko, być osobą, która idzie obok, 
a nie wyręcza, nie prowadzi za rękę. Nadopiekuńczość powoduje, 
że dziecko czuje się niepewnie, jest mało samodzielne w podejmo-
waniu decyzji, nie ma w sobie odwagi, siły do działania oraz wiary 
w pokonanie trudności.

Musisz zawsze mieć dla dziecka czas, upewniać w dobrym, 
uczyć wyciągania wniosków ze złych doświadczeń. Wówczas na 
pewno czeka Cię sukces w postaci pewnego, dojrzałego młodego 
człowieka, który zna swoją wartość, postrzega siebie pozytywnie i 
w chwili zwątpienia poszuka oparcia właśnie w Tobie, Rodzicu!  

Lucyna Legierska
Dyrektor Poradni w Cieszynie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
składa serdeczne podziękowania

fi rmom i osobom prywatnym za  przekazanie
 na dożynki gminne 2007 r. fantów i  wpłaty  pieniężnej:

  1. Firma „Halifaxs” Istebna sklep u p. Sitek 
  2. Jan Urbaczka - Jaworzynka 
  3. Chwist Ruszrad – Jaworzynka 
  4. Apteka „Pod kasztanami”   
  5. Rucki Piotr Jaworzynka – Zapasieki 
  6. Stanisław Kawulok - Zakład pogrzebowy Jaworzynka
  7. Jerzy Poloczek „Apteka” Jaworzynka   
  8. Mini Market ”Suzi” Jaworzynka Z. Wawrzacz 
  9. Hotel „Jano” Jaworzynka Krężelka 
10. Sklep „MARCO” St. Małyjurek Istebna 
11. Sklep „ALF Barbara Roman Bielesz Koniaków 
12. Sklep  „U Pawła” Paweł Stańko Koniaków 
13. Firma Usług Transportowych - Teofi l Krężelok Koniaków 
14. Zakład fryzjerski - Janina Polok  Koniaków 
15. Pawilon Handlowy „NICOLA” Piotr Anna Sikora Koniaków
16. Gospoda „Pod Ochodzitą” Mirosława Kukuczka Koniaków 
17. Kwiaciarnia „U MAJI” Marzena Golik Koniaków 
18. Usługi leśne „GAŃCZORKA” Kazimierz Kubica Koniaków
19. Kwiaciarnia Franciszek Skurzok Koniaków  
20. Sklep „MARKET” A. M. Legierski  Koniaków 
21. Gazurek Mirosław Jaworzynka 
22. MARKET REMA Teresa Kamińska - Istebna 
23. Firma LEGIERSKI Leszek Zdzisław Legierski  Istebna 
24. „Modny Styl” Maria Krężelok  Istebna 
25. Zakład Produkcyjny „INTERSZCZEL”  Halina Łazarczyk 
26. „OLZIANKA”  Istebna Jan Waszut 
27. PHU „GOLIK” Istebna –Tartak 
28. P.H.U.K. „KACPER” Artur Duoawk Istebna
29. Usługi Stolarskie „SZMEK” Jaworzynka 
30. Sklep Mięsny „JURGAST” Wisła 
31. LYS FUSION POLAND Istebna 
32. Piotr Danuta Legierski – Koniaków  
33. Zbigniew Irena Polok – Koniaków – Wołowa
                                              Dyr. szkoły, mgr Danuta Legierska  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie
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Dożynki - to czas dziękczynienia Panu Bogu za dar zebranych 
plonów, za tych, którzy pracują na roli i tych, którzy ten chleb i 
dary ziemi spożywają.
Jest to więc czas radości nie tylko rolników, ale nas wszystkich ko-
rzystających z ich pracy.
Długoletnią tradycją jest, że co roku w parafi ach naszej gminy ob-
chodzone są dożynki. Poszczególne przysiółki wyznaczają staro-
stów dożynkowych i drużbów, którzy organizują to święto w swoich 
parafi ach. Przygotowują dary ołtarza, czyli plony ziemi i w uroczy-
stych procesjach wnoszą je do świątyni. Niosą też piękny wieniec 
dożynkowy w kształcie korony, który przekazują na ręce ks. pro-
boszcza. Ten wieniec- korona pozostaje w kościele jako symbol 
dziękczynienia za dary ziemi. 
Po dziękczynieniach w swoich parafi ach rolnicy uczestniczyli w 
dożynkach gminnych, których gospodarzami w tym roku byli gaz-
dowie z Koniakowa.
Tutaj też w Koniakowie, w kościele p.w. św. Bartłomieja odbyła 
się uroczysta msza św., w której uczestniczyli także goście spoza 
gminy Istebna oraz wójt gminy p. Danuta Rabin i radni- z przew. 
Rady Gminy Istebna p. Janem Gazurem. Przybyły poczty sztanda-
rowe SP1 w Koniakowie, czcicieli Różańca św. i strażaków z OSP 
Koniaków C.
W homilii ks. kan. Jerzy Kiera, proboszcz parafi i mówił m.in. o tym, 
że „chleb jest owocem pracy rąk ludzkich, ale równocześnie darem 
Boga. Bóg dał nam wszystkie narzędzia i umiejętność pracy i my to 
musimy godnie spożytkować. Choć czasami siły przyrody marnują 
dzieła rąk ludzkich, ale i w tym dostrzegamy zamiar Boga, by jedni 
drugim pomagali i dzielili się chlebem powszednim z poszkodowa-
nymi i potrzebującymi”.
Po mszach św. w parafi ach całej gminy uformowały się barwne ko-
rowody, które zjechały do Istebnej Centrum i stamtąd już w komple-
cie korowód ruszył do amfi teatru „Pod Skocznią”.
Było na co patrzeć! MIGAWKI Z KOROWODU PRZEDSTA-
WIONE SĄ WE WKŁADCE DO „NASZEJ TRÓJWSI”.
 Po przybyciu do amfi teatru sygnał do rozpoczęcia ceremoniału 
odegrał na trombicie p. Jan Macoszek, a potem orkiestra dęta z OSP 
Jaworzynka Centrum odegrała hymn polski.
Po przywitaniu zebranych w amfi teatrze przedstawiono gospodarzy, 
którymi byli: 
1. gospodarze główni z Koniakowa- Marta i Stanisław Fiedor z Ko-
sarzysk, 
Przysiółki: Rupienka, Pańska Łąka, Kosarzyska
2. gospodarze z Istebnej- Wanda i Andrzej Kawulokowie od Ga-
zury, 
Przysiółki: Haratyki, Michałki, Kubale, Kulonki, Kępka, 
Wojtki,Kawule Istebna centrum, Miki, Kiepki, Gazury, Dzielec, 
Potoczki
3. gospodarze ze Stecówki- Krystyna i Henryk Kukuczka ze Ste-
cówki, 
Przysiółki: Leszczyna, Pietroszonka, Stecówka, Skała, Mlaskawka, 
Łączyna
4. gospodarze z Jaworzynki Centrum- Danuta i Janusz Juroszek z 
Czadeczki,
Przysiółki: Kikula, Zakikula, Czadeczka
5. gospodarze z Trzycatku- Anastazja Jałowiczor i Antoni Kajzar 
Przysiółki: Polana, Duraje
6. gospodarze z Parafi i Ewangelickiej- Halina i Marek Sikora z Ko-
niakowa.
7. gospodarze z Kubalonki- Anna i Władysław Procner     
Zespół „Koniaków” wraz z kapelą „Wałasi” rozpoczął pieśnią „Plon 
niesiemy, plon” ceremoniał dożynkowy.

Na scenę poproszono osoby, którym gospodarze z poszczególnych 
parafi i wręczyli chleby.
Chleby otrzymali:
Danuta Rabin- wójt gminy od gospodarzy z Koniakowa
Teresa Stańko- sołtys wsi Koniaków od gospodarzy z Koniakowa
Jerzy Michałek- sołtys wsi Istebna od gospodarzy z Istebnej
Paweł Rucki- sołtys wsi Jaworzynka od gospodarzy z Jaworzynki
Edward Janik- przedst. Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 
od gospodarzy z parafi i ewangelickiej
Jerzy Herma- przedst. Starostwa w Cieszynie od gospodarzy ze Ste-
cówki
Jan Gazur- przew. Rady Gminy Istebna od gospodarzy z Trzycatku
Jerzy Malik- radny Powiatowy b. burmistrz Skoczowa od gospoda-
rzy z Kubalonki
Po wręczeniu chlebów głos zabrała p. Wójt gminy, która dzięko-
wała wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania plonów ziemi i 
przygotowaniu tej uroczystości. Pani Wójt mówiła:
Szanowni rolnicy, mieszkańcy Gminy, czcigodni księża, szanowni 
goście! Gromadzimy się dzisiaj na Gminnej uroczystości dożynko-
wej, której gospodarzem jest wieś Koniaków.
Uroczystości poprzedzonej nabożeństwami dziękczynnymi we wszystkich 
parafi ach na terenie Gminy, za co chcę z tego miejsca serdecznie po-
dziękować wszystkim proboszczom Parafi i. Dziękuję również za Waszą 
obecność na Gminnej uroczystości. Pani Wójt mówiła:
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym uroczystym dniu- 
dniu radości, świętowania i dziękczynienia.
Dziękuję za ten piękny bochen chleba na wypieczenie którego złoży-
ła się praca wielu ludzi- wielu zawodów.
W naszym górskim terenie praca na roli jest wyjątkowo ciężka-wymaga 
wiele wysiłku, miłości do ziemi, do jej skromnych w górach plonów.
Za ten trud wyrażam Wam drodzy rolnicy szacunek i podziękowanie. 
Jednocześnie proszę, abyście wpajali młodemu pokoleniu szacunek 
do ziemi, by nie leżała odłogiem, gdyż wtedy jest jak pusty stół, przy 
którym nikt już nie zasiada.
Podziękowanie kieruję do leśników i Kół Łowieckich za gospodarkę 
w lasach stanowiących 50% powierzchni naszej Gminy.
Serdecznie dziękuję Zespołom Regionalnym i Kapelom z naszej 
Trójwsi, oraz Wam wszystkim którzy w korowodzie dożynkowym 
przybyliście na dzisiejszą uroczystość w strojach regionalnych, da-
jąc tym wyraz przywiązania do tradycji przodków w naszej małej 
ojczyźnie.
Słowa podziękowania kieruję do Was strażacy dziękuje za Waszą 
społeczną służbę, za stałą gotowość niesienia pomocy ludziom jej 
potrzebującym. Dziękuję orkiestrze strażackiej.
Podziękowania kieruję do rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koniakowie i nr 2 w Koniakowie- Rastoce, do pracowni-
ków Gimnazjum w Istebnej za przygotowanie obsługi gastronomicz-
nej. Dziękuję za przygotowanie wystawy rolniczej.
Dziękuję Policji i Straży Granicznej za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem w naszej gminie.
Podziękowanie kieruję do pracowników Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, biblioteki i pracowników Urzędu Gminy za przygotowanie dzi-
siejszej uroczystości.
Dziękuję zaproszonym gościom za przybycie do naszej Trójwsi aby 
wraz z nami dziękować za „Chleb Powszedni”.
Jeszcze raz dziękuję za bochen chleba- z pomocą Boga będziemy 
dzielić go sprawiedliwie.
Mam także nadzieję, że będziemy mogli korzystać z płodów ziemi w 
duchu bratniej miłości, pokoju i bezpieczeństwa. Wyrazem naszej 
wdzięczności za tegoroczne plony, niech będą słowa pieśni na dzięk-
czynne święto żniw: 

Dożynki gminne - Istebna 2007
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  Wieczny Boże, Tobie dzięki,
  Wszystko z Twojej żyje ręki,
  Myśmy siali, Tyś dał żniwo,
  Pracę naszą znasz uczciwą.

  Ty orzeźwiasz pola niwy,
  W Tobie życia zdrój prawdziwy,
  Ziemia pełna Twojej, chwały,
  Żyw nas Panie, znów rok cały.

Za chleb podziękował również Edward Janik, przedstawiciel Urzę-
du Marszałkowskiego.
Ponadto w uroczystości dożynkowej udział wzięli:
Radni powiatowi: Małgorzata Kiereś, Józef Broda, Edward Dudko-
wiak, Włodzimierz Korona- wójt Masłowa woj. świętokrzyskie
Marek Legierski- Komendant Komisariatu Policji w Wiśle
Elżbieta Dubiańska- Przemyk- wójt Chybia
Zbigniew Wacławik- wójt Goleszowa
Przedstawiciel Rady Gminy Strumienia
Jan Cieślar- w-ce burmistrz Wisły
Elżbieta Hołysz- przedstawicielka Nadleśnictwa Wisła
Paweł Jałowiczor- starosta Bukowca z Republiki Czeskiej
Józef Czepczor- prezes ZGZOSP w Istebnej
Ks. Alfred Staniek- proboszcz parafi i ewang- augsburskiej w Istebnej
Krzysztof Wolny - prezes Gminnego Polskiego Związku Hodow-
ców Golębi
Radni gminy Istebna, hodowcy gołębi, leśnicy, przedstawiciele kół 
myśliwskich, strażacy jednostek OSP, dyrektorzy szkół.
   
Obrzęd dożynkowy zakończył się występem zespołu regionalnego 
„Koniaków” i „Mały Koniaków”, którym kieruje p. Urszula Grusz-
ka.
Wspólny śpiew pieśni „Ojcowski dom” zakończył ofi cjalną część 
uroczystości dożynkowej.
Nie zabrakło jednak jeszcze innych emocji. W programie przewidzia-
no konkurencje dla gazdów dożynkowych i publiczności takie jak:
- tor przeszkód z jajkami
- pauz (żerdź) silnego gazdy
- śpiew poszczególnych placów i wsi
- picie mleka na czas
Wszyscy zwycięzcy otrzymali oczywiście symboliczne nagrody - 
kury, kosze, maśniczkę, cukierki, czajnik, kubek.
P. Wójt Gminy wręczyła także nagrody dla hodowców gołębi z na-
szej Gminy. Piękny pokaz lotów gołębi uświetnił tę imprezę.
W części artystycznej wystąpił czeski zespół muzyczny „ABBA”, 
który spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, która bardzo 
licznie zgromadziła się w amfi teatrze.
Zabawę taneczną prowadził zespół „Jawor” z Jaworzynki. 
Obsługę gastronomiczną dożynek przyznano szkołom z Koniakowa 
– SP 1 i SP 2. Rodzice i nauczyciele z wielkim zaangażowaniem 
przygotowali potrawy kuchni regionalnej - kołocze, placki ziemnia-
czane, potrawy z rożna i wiele innych. Wielkim wzięciem cieszy-
ła się loteria fantowa, na którą złożyły się fanty przekazane przez 
sponsorów.
Tegoroczne dożynki gminne można zaliczyć do bardzo udanych. 
Nawet pogoda dopisała, gdyż po wielu dniach deszczowych i zim-
nych w niedzielę zaświeciło słońce, które wprawiło wszystkich w 
radosny nastrój.
W pamięci naszej pozostaną odświętnie ubrani górale, barwny 
korowód z banderią konną, wspaniała atmosfera i radosny nastrój 
świętowania przysiółków, rodzin i licznie zgromadzonych gości.
Konferansjerkę z humorem i na ludowo prowadziła p. Elżbieta Le-
gierska- Niewiadowska, dyr. GOK, współorganizator dożynek, a 
całość ochraniali strażacy z jednostek OSP z terenu gminy.

Krystyna Rucka 

Wspomnienia

JESIEŃ NA PLACU
U MICHAŁKA”

Kóniec sierpnia, liście żółkóć zacinajóm,
chłodne wiatry, roz po razie sie zrywajóm,
ujec łod Kryntule o pocach nie spióm...
- jakiż plóny nóm sie latoś trefi óm...?

Trza uś masinym na plac wyciógać
zaś jóm godzónie zrychtować,
zakiyl zbozi na polu łobeschnie,
choć noce chłodne, dni śumne, słónećne.
Łobziyrajóm jóm, ci poski nie skrymbiane,
łod mysi co nie pozeźrowane,

ujec „Krynty” ze smarym w puśce gónióm,
bo Lojzek łod Cierchlanki furym ciógnie kóniym,
Ciapek kole wsieckigo chodzi,
wónio, łozbiuro, na krok pana nie łodchodzi.
Chore jabłónkóm kable do chałpy kludzóm
- Każ Hanka łod Bestwiny? Jeście lóntów ni móm!
- Pójziś Hanka mie załozić - pytajóm staro Cierchlanka ciotka.
- To mnie to rynciska bolóm łod postrzodka.
Kóń przy płocie na Przygónku uwióndzany
szkubie trowym calutki zziajany.
Marynka góni z kosiami, z miechami na plewy,
- Kieryś nóm tu stanie, sómście uż kiery?

Słonećko dziśka pieknie świyci...
- Roz, dwa! Pójcie se pojeść dzieci!
- My też dziśka młócimy,
jak dobrze pudzie, aji dwa razy łobrócimy!

Sita łosiywajóm,
jynczmiyń łod plewy łoddzielajóm,
rytmicznie, w lewo, w prawo
jesiynnóm pieśniczkym u Michałka wygrowo.
Plewy do kósa nabiyrane,
łogrómnie dziubióm po rynkach w miechu ubijane.
Helyna na przylepku stoi,
ło chwilym pudzie krowy podoić.
Prochu kupa łogrómnie,
tacik krzypióm, ale uwijajóm się zwinnie.
Jynczmiyń z „Walećkowej”,
psiynica z „przygóna”,
to ta w zimie w „póncićkach” pieknie bedzie przebiyrajóm,
tacik przy stole gazetym citajóm,
tata namlył w piwnicy,
bedzie dziśka wiecierza z psiynicy...
„Póncićki z móncićki” jedzone z warzónym mlykym...

... smak lat dziecięcych
dzielony jakby długim wiekiem...

Sylwia Mojeścik
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Ocalmy od zapomnienia

Tegoroczne dożynki z placu od Kulonka

„Dożynki rok 1933. Z wieńcem Anna Urbaczka i Jan Czepczor w 
otoczeniu młodzieży z Istebnej i Jaworzynki”

ISTEBNIAŃSKIE DOŻYNKI

  Bóg Stwórca przykazał, że na kawałek chleba 
  W pocie czoła swego zarabiać trzeba
  Każdego obdzielił, jak gospodarz robotą 

  Chcąc abyśmy wszyscy pracowali z ochotą.
  z kancjonału Ks. A. Janusza s.126 

Robert Zanibal pisał, że ostatnie docięcie zboża, które będzie 
wiązane do ostatniego snopka to się nazywa dożenką. Z ostatnich 
kłosów zboża kobiety i panny uwiły wieniec, który nakładano na 
grabie, lub przypinano do ostatniej fury i z którą wjeżdżano do 
stodoły bogatego gazdy, u  którego  pracowali na  służbie.

 

Franciszka Kawulok od Wojtosza nieżyjąca znakomita gawę-
dziarka wspominała, że to właśnie mały wieniec ze zbóż przynio-
sły dziywki pachołcy bogatymu gaździe na ostatni furze, przed 
chałupą zaspiwali, porzykali z ewangelii św. Jana i dali gazdóm 
tyn wiyniec, lebo ostatnią toczkym,  jak był gazda dobry to czyn-
stowoł, babie kozoł napiyc kołoczy, spytoł tesz muzykantów,  
opłacił ich i mogli se na placu potańcować, potym usz jak przyszła 
wolno Polska, to bywało inacy,  usz ludzie byli bogatsi, niekierzy 
aji mieli robotym  tósz muzykym przy dożynkach robiliale w go-
spodach, , a po wojnie usz były dożynki   państwowe, i te musiały 
być z muzykóm.

Stare zdjęcie, które  wypożyczył   ks. Jerzy Palarczyk dowodzi, 
że dożynki u górali Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa  odbywały 
się według opisanej sytuacji przez moją rozmówczynię. 

Dziś po latach kiedy  tutejsze dożynki są organizowane zarów-
no te przez Urząd Gminy jak i poszczególne parafi e katolickie i 
ewangelicką widzimy coś co zadziwia świat. Dokładnie i naocznie 
możemy zobaczyć kim mieszkańcy Istebnej ,Jaworzynki, Konia-
kowa są dzięki kulturze, dzięki swojej tradycji. Jakie na zawsze 
wartości tu mimo procesów migracyjnych za pracą, za chlebem 
w świat, mimo wielu problemów, które w każdym domu  trzeba 
codziennie pokonywać, mimo tego wszystkiego istebniańskie do-
żynki były najpiękniejszym obrazem ojcowskiego domu w Euro-
pie. Obrazem nadal żywym wynikającym z serca.

W pierwszej kolejności po raz kolejny widzimy, że wysił-
ki  tutejszych księży o konieczności  pielęgnowania  stroju mają 
najgłębszy na świcie sens. To najpiękniejsza rzecz na świcie być 

obleczonym, w bruclik, kabotek, czy do sukni ze 
żywotkym.  I to nie ulega wątpliwości. 

Z wielkim podziwem obserwowałam zaan-
gażowanie poszczególnych placów w różnego 

rodzaje prace. Mój podziw wyrażam dla Pani Stefanii Kędzior, 
która w sposób perfekcyjny wykonała i artystycznie ozdobiła ko-
ronę żniwną. To wiele godzin pracy dla jednego dożynkowego re-
kwizytu. Po skończonej pracy widoczne było świętowanie. Przed 
Kościołem Parafi i istebniańskiej  zgromadziło się prawie 346 osób 
w strojach z wyznaczonych placów: Haratyki, Michałki, Kubale, 
Kulonki, Kawule, Kepka, Wojtki, Dzielec, Gazury, Kiepki, Miki. 
Podczas mszy św. barwna procesja z darami, która przy śpiewie 
pięknych starych pieśni :

Boże z Twoich rąk żyjemy 
Choć naszemi pracujemy
Z ciebie plenność miewa rola
My zbieramy z Twego pola
nawiązywała do najstarszych form chwalenia Boga. 
To właśnie dożynki są okazją do podziękowania Bogu za to, 

że w naszych domach nie brakuje chleba. Za wszystkie dary od-
śpiewano piękny starożytny hymn kościelny przypisywany św. 
Ambrożemu 

Te Deum Laudamus
Ciebie Boże  wielbimy. 
Tekst tej pieśni  najpierw na język niemiecki, przetłumaczył  ks. 

Ignacy Franz /zm.1791/ jak podaje ks. Kazimierz Dola. Ciekawost-
ką jest, że melodię wspólną  wszystkim wersjom językowym tej 
pieśni ,znajdujemy w śpiewniku cesarzowej Marii Teresy z 1774 r. 

 I choć większa połowa /o ile taka istnieje/ mieszkańców już 
dziś nie pracuje na gospodarstwie to właśnie dożynki po raz kolej-
ny są okazją do podziękowania za każdy dar, który otrzymuje od 
Boga, za dar życia, radości, dobrej pogody, za zdrowie, za piekne 
główki kapusty, i ziymnioczki kiere sie wydarziły, bo ich było  na 
kónsku   do Boga  komentuje jedna z moich informatorek. 

Po nabożeństwie niepowtarzalna od stuleci banderia konna 
poprowadziła wielki barwny korowód wozów, kolas, traktorów, 
ustrojonych pod skocznię, gdzie w tutejszym amfi teatrze święto-
wała już razem cała gmina. Prawdziwe ludowe świętowanie. 

Nadal  jednak najpiękniejsze kolasy i wozy  są powożone koń-
mi  I to  właśnie część tej najpiękniejszej tradycji.  

Stoję z boku i obserwuję, zastanawiam się czy jeszcze długo 
taki korowód będzie tu na istebniańskiej ziemi trwał.  Dziś, kiedy 
dane mi było przeżyć istebniańskie dożynki, nadal wierzę, że są 
dowodem zrozumienia własnych wartości i dumy jaką przodkowie 
nam zostawili są zrozumieniem  wartości maminej izby.

W dodatku są nasze i jyny stela, a to się liczy. 
Małgorzata Kiereś
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K R O N I K A P O L I C Y J N A
1. W dniu 31 sierpnia 2007 roku na Kubalonce skradziono tele-

fon komórkowy marki Samsung działając na szkodę miesz-
kanki Krakowa.

2. W nocy z 01 na 02 września 2007 roku na Matysce oraz w 
Koniakowie nieznani sprawcy dokonali kradzieży oleju na-
pędowego z ciężarówek VOLVO i STAR działając na szkodę 
mieszkańca Koniakowa.

3. W dniu 04 września 2007 roku na Tartaku zatrzymany zo-
stał mieszkaniec Istebnej, który kierował samochodem marki 
Opel Kadett znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

4. W dniu 08 września 207 roku na Jasnowicach zatrzymano 
mieszkankę Istebnej, która kierowała samochodem marki Ford 
Escort znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

5. W dniu 12 września 2007 roku na Trzycatku mieszkańcowi 
Jaworzynki skradziono telefon komórkowy marki MOTO-
ROLA. Podjęte czynności doprowadziły do ustalenia spraw-
cy kradzieży, którym okazał się mieszkaniec Jaworzynki, oraz 
do odzyskania utraconego przedmiotu. Należy podkreślić, że 
odzyskanie telefonu nastąpiło dzięki wydatnej pomocy i usta-
leniom poczynionym przez samego pokrzywdzonego. 

6. Groźny wypadek drogowy miał miejsce w dniu 16 września 
2007 roku na Zapasiekach. Mieszkaniec Jaworzynki kierujący 
samochodem marki Volkswagen Golf na łuku drogi stracił pa-
nowanie nad kierownicą i uderzył w zabudowania pobliskiego 
domu. Z obrażeniami ciała został przewieziony do Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie.

7. W nocy z 16 na 17 września 2007 roku na Tartaku niezna-
ny sprawca wybił szybę w oknie sali gimnastycznej Gimna-
zjum.

8. W dniu 21 września 2007 roku na Zaolziu mieszkańcowi Jó-
zefowa k/ Warszawy skradziono rower górski marki SPECIA-
LIZED.

9.  W nocy z 23 na 24 września 2007 roku w Rastoce nieznany 
sprawca wybił szyby w oknie samochodu Renault Clio dzia-
łając na szkodę mieszkańca Koniakowa.

Z  ż y c i a  s z k ó ł
3 września 2007 roku w szkołach podstawowych i w gimnazjum 

na terenie gminy Istebna naukę rozpoczęło 1532 uczniów i tak:
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej 293
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej 48
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce 249
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce 46
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie 242
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie 63
W Gimnazjum w Istebnej 591
W oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych uczy 

się 143 dzieci sześcioletnich. Natomiast w Gminnym Przedszko-
lu w Istebnej funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, do którego 
uczęszcza 28 dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Z dniem 31 sierpnia 2007 r. odszedł na emeryturę dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce mgr Jan Kierczak. Od 
1 września br stanowisko dyrektora szkoły pełni mgr Dorota Ma-
łyjurek.

Opracowała:
Bronisława Juroszek

WYBORY DO SAMORZĄDU
GIMNAZJALNEGO

Dnia 17 września 2007 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Istebnej odbyły się wybory do samorządu gimnazjalnego 
na rok 2007/2008. Startowały 42 osoby, miejsce w samorządzie 
znalazło 25. Frekwencja dopisała - na 600 przygotowanych kart do 
głosowania do urny wyborczej trafi ło 537, z czego tylko 6 było wy-
pełnione niepoprawnie. Głosowanie trwało od godz. 8.00 do 11.25, 
po czym nastąpiło liczenie głosów. Pierwsze nieofi cjalne wyniki 
pojawiły się około godz. pierwszej po południu. Wskazywało na 
wyraźne zwycięstwo Eweliny Kukuczki z klasy III d. Ofi cjalne wy-
niki zostały jednak podane dopiero 18 września. Zgodnie z przewi-
dywaniami, wygrała Ewelina „Tekla”  Kukuczka z IIId. Zdobyła 
ona 155 głosów. Objęła stanowisko przewodniczącej samorządu. 
Drugie miejsce, z liczbą 118 głosów zajął Wojciech Legierski. Objął 
on stanowisko zastępcy przewodniczącego. Trzecie miejsce i stołek 
sekretarza obsadził Jerzy Kajzar z klasy III g. Posada skarbnika tra-
fi ła w ręce Pauliny Waszut z klasy IIId.

Niestety, miejsca w samorządzie nie zajęła żadna osoba z klas 
pierwszych. Zdecydowana większość, bo aż 16 osób to uczniowie 
klas trzecich. Klasy drugie mają 9 reprezentantów. Teraz przyszedł 
czas na skonstruowanie efektywnego rządu i podjęcie decyzji waż-
nych dla uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że samorząd nie 
weźmie przykładu z obecnego rządu polskiego...

S.C.BelgU$

NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA
W NASZYM GIMNAZJUM!

W czasie wakacji została zainstalowana w gimnazjalnej czytel-
ni nowa pracownia informatyczna składająca się z nowoczesnych 
komputerów marki Macintosh. Komputerów jest 11, wyposażo-
ne są w płaskie, ciekłokrystaliczne monitory ze zintegrowaną w 
obudowie kamerą, mikrofonem i głośnikami, a także bezprzewo-

dowym łączem siecio-
wym. Oprogramowanie 
umożliwia korzystanie 
z Internetu, rozmów 
internetowych na wizji, 
wykonywanie doku-
mentów tekstowych, 
obliczeń kalkulacyj-
nych, prezentacji, ob-
róbki grafi cznej zdjęć i 
wielu innych działań.

Pracownia została podłączona do Internetu za pomocą już ist-
niejącego w szkole szerokopasmowego łącza DSL TP 4MBit/s.

Dodatkowo z pracownią szkoła otrzymała przenośny laptop, 
projektor multimedialny, drukarkę i skaner. Łączny koszt pracow-
ni zamknął się 
kwotą ok. 50 
tys. zł, którą to 
kwotę w całości 
s f inansowa ło 
Min is te r s two 
Edukacji dzięki 
środkom Euro-
pejskiego Fun-
duszu Społecz-
nego. Należy 
w tym miejscu 
p o d z ięk o w ać 
Urzędowi Gminy i wszystkim pracownikom gimnazjum, którzy 
podjęli starania dla uzyskania nowej pracowni na rzecz szkoły.

Mamy nadzieję, że pracownia dobrze będzie służyć potrzebom 
naszego gimnazjum i rozbudzi zainteresowanie uczniów techniką 
komputerową.

Andrzej Suszka
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PALENIE TYTONIU
JEST CHOROBĄ

Choć jest to fakt powszechnie znany, uzależnienie od tyto-
niu jest schorzeniem przewlekłym - ma swój numer (F.17) w 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfi kacji Chorób i Prob-
lemów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia - WHO 
(X rewizja).

Palenie papierosów prowadzi do uzależnienia, które ma wy-
miar psychiczny (nawyk wykonywania pewnych czynności w 
określonych sytuacjach) oraz wymiar fi zjologiczny (uzależnienie 
organizmu od substancji chemicznej zawartej w papierosach). 
Substancją uzależniającą jest nikotyna. Mechanizm fi zycznego 
i psychicznego uzależnienia od tytoniu przypomina analogiczne 
schematy uzależnienia od alkoholu i narkotyków, np. heroiny czy 
kokainy. Palenie tytoniu, obok powszechnie znanych następstw 
w postaci nowotworów oraz schorzeń układu krążenia i oddecho-
wego, prowadzi do szeregu zaburzeń psychicznych i zaburzeń 
zachowania.

Zespół Uzależnienia od Tytoniu - główne objawy:
- silna potrzeba używania tytoniu,
- trudności kontrolowania tego zachowania,
- uporczywe używanie tytoniu wbrew szkodliwym
   następstwom,
- przedkładanie używania tytoniu ponad inne zajęcia
  i zobowiązania, np. sen
- tolerancja na nikotynę,
- występowanie objawów zespołu abstynenckiego.

Najważniejsze wskaźniki uzależnienia:
- Budzenie się w nocy „na papierosa”
- Zapalanie papierosa w pierwszych minutach po przebudzeniu
- Palenie dużej liczby papierosów dziennie.

WARTO, BYŚ WIEDZIAŁ CO PALISZ

PAPIEROS - FABRYKA TRUCIZN

Historycznie papieros składał się z tytoniu oraz papierowego 
opakowania (celulozowej bibułki). Produkowane obecnie papiero-
sy są dalekie od XIX - wiecznych oryginałów i stały się produktem 
przemysłowym. W trakcie produkcji dodaje się do nich setki sub-
stancji konserwujących, zmieniających własności, poprawiających 
smak czy jakość produktu. Jednocześnie procesy te nie są kontro-
lowane przez służby publiczne i pozostają tajemnicą producentów. 
I tak na przykład do papierosów dodawane są specjalne sole , które 
powodują, że papieros stale się tli, amoniak zwiększający właści-
wości uzależniające nikotyny, kakao, cukier i lukrecję poprawiają-
ce smak oraz gliceryna utrzymująca świeżość tytoniu.

Tak chemicznie „spreparowany” papieros po zapaleniu do-
starcza palaczowi nie tylko nikotyny, ale przede wszystkim 4000 
innych toksycznych związków chemicznych, w tym ponad 40 sub-
stancji o działaniu rakotwórczym.

Podczas spalania papierosa zachodzi wiele procesów fi zycz-
nych i chemicznych, mi.in. destylacja, kondensacja, utlenianie, 
redukcja dekarboksylacja. Procesy te warunkują skład chemiczny 
dymu tytoniowego, w tym jego właściwości toksyczne. Wchła-
nianie dymu tytoniowego zachodzi głównie w układzie oddecho-
wym. Składniki dymu  przenikają z pęcherzyków płucnych do 
krwiobiegu i są rozprowadzane po całym organizmie. Mieszanina 
4000 związków chemicznych może uszkadzać nie tylko narządy, 
ale wpływa na wszystkie procesy życiowe (endokrynne, imuno-
logiczne, przemiany metaboliczne etc.) organizmu. Badania wy-
kazały, że dym tytoniowy podrażnia błonę śluzową nosa i jamy 
ustnej, przełyku oraz żołądka, prowadząc również do jej uszkadza-
nia, wykazuje właściwości alergizujące, ma działanie toksyczne 
na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy, a także na 
wszystkie inne narządy i tkanki (m.in. trzustkę, nerki i pęcherz 
moczowy), może prowadzić do mutagennych, teratogennych oraz 
rakotwórczych zmian komórkowych.

Substancje zawarte w dymie papierosowym (m.in. tlenek wę-
gla, nikotyna, rakotwórcze węglowodory aromatyczne) w wyniku 
palenia papierosów przez kobiety w ciąży przenikają przez łożysko 
matki i dochodzą do wszystkich tkanek formującego się płodu.

Jeszcze nie jest za późno, aby rzucić palenie!
Rzuć palenie razem z nami!

Potrzebujesz wsparcia?
Zadzwoń do

Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
0-801 108 108

Diecezjalna Komisja Chórów
i Orkiestr

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Istebnej

zaprasza na

JESIENNY KONCERT
CHÓRÓW

DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ

20 października w Istebnej
godzina 15.00

w kościele ewangelickim

ZAPRASZAMY!
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Beskidzka 5 na Międzynarodowych
Targach Turystycznych w Warszawie
W dniach 20-22 września w Pałacu Kultury i Nauki w War-

szawie odbywały się XV Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT 
Warsaw Tour & Travel” - impreza wystawiennicza gromadząca 
blisko 500 wystawców z 59 krajów. Jedno z najpiękniejszych i naj-
ciekawszych stoisk należało do Beskidzkiej 5, czyli gmin Brennej, 
Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. Wyjazd na targi turystyczne 
był końcowym etapem fi nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej projektu „Program rozwoju i promocji produktów turystycz-
nych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”.

Stoisko Beskidzkiej 5 zdecydowanie wyróżniało się spośród 
wszystkich innych stoisk. Podzielone było na dwie części - re-
gionalną i nowoczesną. Na specjalnie zbudowanej scenie przez 
całe trzy dni rozbrzmiewała góralska muzyka, grana żywiołowo 
i niemal bez chwili wytchnienia przez muzyków z kapel „Wałasi” 
i „Semenca”. Beskidzką sztukę prezentowały koronczarki, rzeź-
biarz oraz malarka, zaś amatorzy regionalnych przysmaków mogli 
skosztować pieczonych na blasze placków oraz domowego chleba 
ze smalcem.

Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziła również no-
woczesna część wystawowa, której wystrój został zaprojektowany 
z myślą o jak najatrakcyjniejszym zaprezentowaniu oferty pięciu 
gmin.

Ruch panujący przy stoisku Beskidzkiej 5 był najlepszym do-
wodem na to, że budowa oryginalnego, niestandardowego stoiska 
to inwestycja, która przynosi efekty.

21 września w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła 
się również konferencja prasowa połączona z imprezą kultural-
ną i biesiadą dla około 100 dziennikarzy oraz przedstawicieli 
branży turystycznej. Celem tej imprezy była promocja Beskidz-
kiej 5. Zaprezentowano ten unikalny w Polsce mikroregion tu-
rystyczny, a kilka słów o każdej z gmin powiedzieli ich burmi-
strzowie i wójtowie.

Część kulturalną otwarł występ zespołu „Równica” z Ustro-
nia, który przez zaproszonych gości nagrodzony został gorącym 
aplauzem.

Uczestnictwo w targach „TT Warsaw Tour & Travel” było 
pierwszą tego typu prezentacją Beskidzkiej 5 na arenie krajowej 
i jednocześnie międzynarodowej. Wielu dziennikarzy, touropera-
torów i zwiedzających z uznaniem wyrażało się o samej idei Be-
skidzkiej 5, podkreślając, że duże wrażenie zrobiła na nich umie-
jętność współpracy pięciu gmin i wspólna promocja pięknego 
regionu Beskidu Śląskiego.

Janusz Waszut

PODZIĘKOWANIE

Tartak Jana Burego w Istebnej Szymcze skła-
da podziękowanie wszystkim Strażakom OSP za 
Pomoc w ratowaniu mienia podczas powodzi 
wrześniowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
serdecznie zaprasza do

obejrzenia wystawy

„ŻYCIE PO ŻYCIU - ARTYŚCI,
KTÓRZY ODESZLI”

Ekspozycja poświęcona jest znanym i mniej znanym twórcom,
którzy zapisali się w dziejach Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 

jako
rzeźbiarze, koronczarki, hafciarki, krawcy, malarze

Wystawę można oglądać codziennie od 03.10 do 30.11
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

godz. 8.00 - 15.00 (sala nr 2)

NASI MODELARZE
MISTRZAMI EUROPY!

Kolejny wielki sukces odnieśli nasi znakomici modelarze z 
Andziołówki Antoni i Tomasz Karchowie na rozegranych w Ko-
szycach na Słowacji XI Mistrzostwach Europy w Modelarstwie 
Kosmicznym.

W kategorii S7 (makieta oryginalnej rakiety z oceną stylu lotu) 
zwyciężył Pan Antoni, a na drugiej pozycji uplasował się jego syn 
Tomasz. Nasi modelarze wspólnie z Wojciechem Krzywińskim z 
Płocka wygrali także klasyfi kację drużynową.

Reprezentujący barwy Górnośląskiego Klubu Modelarstwa 
Kosmicznego i Lotniczego w Rybniku Antoni i Tomasz startowali 
także w kategorii S5 (makieta oryginalnej rakiety z oceną wysoko-
ści lotu). Zmienna pogoda, która jednym zawodnikom pomagała, 
a innym przeszkadzała sprawiła, że nasi modelarze zajęli miejsca 
dziesiąte (Antoni) i czternaste (Tomasz). W imprezie, która odbyła 
się w dniach 7-14 września wzięło udział 150 zawodników z 16 
krajów.Trzy medale Mistrzostw Europy to piękne uwieńczenie te-
gorocznych startów, w których modelarze z Andziołówki zdobywali 
medale również na Mistrzostwach Polski oraz zawodach Pucharu 
Świata i Pucharu Polski. 

J. KohutZdjęcia na stronie 19

Zdjęcia str. 1, 2
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GALERIA U JANA KUKUCZKI
W KONIAKOWIE

W Koniakowie - na Dejach znajduje się galeria sztuki pana 
Jana Kukuczki, wielkiego pasjonata i miłośnika malarstwa. Pan 
Kukuczka od wielu lat kolekcjonuje tu obrazy autorstwa najwięk-
szych polskich artystów:

Stanisława Mazusia, Romana Pasztuły, Stanisława Ma-
śluszczaka, Wacława Jagielskiego, Witolda Kołbana, Ernesta 
Zawady, Jana Żyrka, Małgorzaty Lalek, Janusza Karbowniczka 
i wielu innych.

Od kilku lat pasja Jana Kukuczki przybrała na sile. Wraz z 
żoną Bożeną stworzył „Beskidzkie Integracje Sztuki” - spotkania 
artystów malarzy w naszym beskidzkim zakątku, podczas których 
rodzą się nowe pomysły i powstają piękne prace. „Integracje” po-
magają również wydobyć na światło dzienne artystów młodych, 
którzy wspierani są przez doświadczonych mistrzów pędzla.

Tegoroczne „IV Beskidzkie Integracje Sztuki” rozpoczy-
nają się 10 listopada w Sali Muzeum Śląska Cieszyńskiego w 
Cieszynie o godz. 16.00.

Podczas wizyty przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury i 
Rady Gminy Istebna podziwiamy niesamowite zbiory zgromadzo-
ne w galerii.

Zapał, z jakim pan Jan opowiada o poszczególnych dziełach 
uzmysławia nam wszystkim jak istotne jest to, że na naszej ziemi 
żyją ludzie z taką pasją.

Państwu Kukuczkom dziękujemy za zaproszenie i bardzo miłą 
atmosferę.

Cieszymy się, że mamy tu w Trójwsi taką perełkę. Życzymy 
realizacji dalszych planów w dziedzinie sztuki, a także wszelkiej 
pomyślności.

Elżbieta Legierska-Niewiadomska

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Istebnej
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

zapraszaj ą na

Sesję historyczną
poświęconą

Janowi Łyskowi z Jaworzynki

Sesja odbędzie się
28 października 2007 roku o godzinie 15.00

w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
na Dzielcu w Istebnej

Prelegentami Sesji będą:
- Joanna Cichy - Ewangelicyzm w Trójwsi

- Krzysztof Kiereœ - Jan Łysek jako poeta
i ¿o³nierz Legionów

- Rafał Wałach - analiza utworu Jana Łyska:
Śpiący rycerze

Po Sesji zapraszamy
do kościoła ewangelickiego w Istebnej

na koncert muzyki organowej,
który rozpocznie się o godzinie 18.00

SPORT SPORT SPORT
KP TRÓJWIEŚ
Seniorzy – Klasa B:
* 09.09.07  KP Trójwieś - Dębowiec  2:3
Bramki: Jarosław Byrtus, Mirosław Kawulok
* 16.09.07  Rudnik - KP Trójwieś  3:2
Bramki: Tomasz Zelek, Jakub Gazur
* 23.09.07  KP Trójwieś - Pierściec  3:4
Bramki: Sławomir Suszka, Tomasz Zelek, Stanisław Marekwica
30.09.07 Pruchna - KP Trójwieś 4:0
Juniorzy i Trampkarze – Klasa Okręgowa B:
* 15.09.07  KP Trójwieś - Węgierska Górka  J - 3:2, T - 1:2
* 19.09.07  Bestwina - KP Trójwieś  J - 1:1, T - 0:5
* 22.09.07  Cisiec - KP Trójwieś  J - 2:1, T - 1:5
* 29.09.07 KP Trójwieś - Wapienica J - 0:2, T - 1:0

J. Kohut

LETNIE SUKCESY BIEGACZY
NARCIARSKICH

Znakomite występy zanotowali na rozgrywanych we wrześniu impre-
zach reprezentujący nasze kluby narciarskie biegacze na nartorolkach.

Rekordowa liczba biegaczek i biegaczy stanęła na starcie IV Między-
narodowych Zawodów na Nartorolkach „Beskidy Bez Granic 2007”, 
które odbyły się w niedzielę 9 września w Jaworzynce. Deszczowa po-
goda nie sprzyjała ani organizatorom ani zawodnikom, mimo to impreza, 
która była zarazem „Memoriałem Stanisława Legierskiego” została 
sprawnie przeprowadzona. Bardzo dobrze wypadli reprezentanci naszych 
klubów. Cztery pierwsze – Szymon Czepczor, Gazurek Sebastian (obaj 
NKS Trójwieś Beskidzka), Patrycjusz Polok (UKS Gimnazjum Isteb-
na), Andrzej Zawada (MKS Istebna); dwa drugie – Dominika Hulawy 
(UKS Gimnazjum Istebna), Tomasz Sikora (NKS Trójwieś Beskidzka) 
oraz trzy trzecie miejsca – Katarzyna Kawulok (MKS Istebna), Agge-
usz Czepczor (NKS Trójwieś Beskidzka) i Marcin Wolny (UKS Gim-
nazjum Istebna)  to medalowy dorobek naszych zawodników. Wśród se-
niorów najlepszy był Mariusz Michałek (Polska).

Dzień wcześniej podobne zawody zostały przeprowadzone w Mo-
stach w Czechach. Znakomicie wypadli w nich zawodnicy NKS Trój-
wieś Beskidzka - Sebastian Gazurek i Tomasz Kaczmarzyk wygrali 
swoje kategorie a Adam Kaczmarzyk, Bartłomiej Kajzar oraz To-
masz Sikora zajęli drugie miejsca. Miejsca na podium wywalczyli tak-
że reprezentanci UKS Gimnazjum Istebna - Elżbieta Kilian (drugie), 
Dominika Hulawy (trzecie) i Marcin Wolny (trzecie) oraz MKS Isteb-
na - Katarzyna Kubalok (drugie).

Dziesięć medali i dodatkowo wiele miejsc w pierwszej dziesiątce to 
plon rozegranej w niedzielę 16 września w Bystrej imprezy pod nazwą 
„Rollsprint 2007”. Dwa zwycięstwa to zasługa Katarzyny Kubalok 
oraz Marcina Wolnego. Na drugim miejscu podium stanęli Dominika 
Hulawy i jej kolega klubowy Tomasz Kaczmarzyk a także Sebastian 
Gazurek i Tomasz Sikora. Nasi biegacze wywalczyli również cztery 
brązowe medale - Kinga Borowiak i Kinga Łacek (obie UKS Gimna-
zjum Istebna) oraz przedstawiciele MKS Istebna Magdalena Ligocka i 
Mateusz Ligocki. Złoty medal imprezy wywalczył reprezentujący ak-
tualnie AZS AWF Katowice Mariusz Michałek.

Kolejne medale zdobyli nasi biegacze na odbywających się w 
Marklowicach (22 - 23 września) Ogólnopolskich Spotkaniach 
Uczniowskich Klubów Sportowych w Biegach na Nartorolkach. 
Znów bardzo dobrze zaprezentowała się Dominika Hulawy, która 
dwa razy stanęła na drugim miejscu podium. Srebro wywalczył także 
jej kolega klubowy Marcin Wolny.

Rozgrywany równolegle Puchar Śląska (22 września) przyniósł 
reprezentantom naszych klubów dwa medale. Postarali się o nie Ka-
tarzyna Kubalok (złoto) i Adam Kaczmarzyk (srebro). Mariusz 
Michałek zajął tym razem drugie miejsce.

Te wyniki to dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem zi-
mowym.      J. Kohut



16    Nasza Trójwieœ PA�DZIERNIK 2007

SPORT SPORT SPORTSPORT SPORT SPORT

Finałowa edycja MTB Marathon
w Istebnej

Niespełna dzień przed zawodami organizatorzy MTB Marathon 
otrzymali informację o starcie w Istebnej ścisłej czołówki zawodników 
w kolarstwie górskim na czele z Markiem Galińskim i braćmi Piotrem 
i Adrianem Brzózką z zawodowej grupy CCC Polsat Polkowice. Była 
to wielka i miła niespodzianka dla wszystkich startujących.

Oczywiście to oni zwyciężyli w fi nałowej edycji Bike Maratonu, 
która zakończyła cykl tegorocznych zmagań na górskich trasach w 
Polsce. Pierwszy z wymienionych, wielokrotny Mistrz Polski MTB 
pokonał dystans GIGA 75 km z czasem 4:13:50, tuż za nim był mło-
dy, ale bardzo utalentowany Adrian Brzózka. Dwukrotny wicemistrz 
świata, Piotr Brzózka, po 50 km odnotował czas 2:43:31 mając ponad 
10 min. przewagi nad kolejnym zawodnikiem.

Prawdziwe góry, super trudna trasa i zawodowcy wspólnie z rze-
szą amatorów na starcie to już „normalka” na zawodach w Istebnej. 
Ponad 700 zawodników z różnych stron kraju i z zagranicy przyjeżdża 
tutaj, aby niemiłosiernie katować siebie i swoje rowery i zdecydowana 
większość z nich nie robi tego dla pieniędzy. Tylko prawdziwa pasja, 
fanatyczne uwielbienie i miłość do roweru sprawiają, że taka masa 
ludzi w różnym wieku kocha kolarstwo górskie, kocha się ścigać, a 
im więcej kamieni, korzeni, błota i stromizm tym ... lepiej dla kolarzy, 
górskich oczywiście. Pokonanie tak trudnej i wymagającej trasy to sa-
tysfakcja ogromna, zwłaszcza w takim doborowym towarzystwie.

Tegoroczna trasa została nieco zmodyfi kowana, w porównaniu 
do poprzednich.

Była wyjątkowo męcząca, świadczą o tym czasy i średnie 
prędkości uzyskiwane także przez najlepszych - są one niższe niż 
poprzednimi laty. Sporych kłopotów nastręczyła masowa zrywka 
drewna (prowadzona niestety po drogach i szlakach użytkowanych 
turystycznie), ale w ostateczności po korektach zmiany wyszły trasie 
na korzyść. Do wyboru były 3 dystanse: MINI (25 km), MEGA (50 
km) i GIGA (75), gdzie giga po raz pierwszy prowadzony był po 
całkowicie odrębnej pętli w rejonie Stożka i Kiczor. Że trasa była 
wyczerpująca, świadczy fakt, że tylko 48 zawodników „załapało” 
się w limicie czasu i zachowało dość sił, by pokonać najdłuższy z 
dystansów, wyjątkowo trudny technicznie.

Co roku w Istebnej startują miejscowi „górale” i z roku na rok 
przybywa ich, a także poprawiają się wyniki. Najlepszym na 50 km 
okazał się autor trasy Wiesław Legierski na pozycji 31 w kategorii 
M2 (55 open). Kolejnymi byli Marcin Jałowiczor (61 w M2, 111 
open), Jan Bednarz (32 w M3, 134 open), Tomasz Juraszek (19 w 
Ml, 169 open), Michał Nosowicz (135 w M2, 328 open) i Marian 
Kawulok (25 w M5, 450 open). Na dystans GIGA nikt nie odważył 
się wjechać, za to na najkrótszym dystansie MINI dobre 11 miejsce 
zajął Grzegorz Mońka z Istebnej (7 w M3). Janusz Lewandowski, 
najbardziej utytułowany zawodnik z Istebnej, nie ukończył wyścigu, 
ale będąc już niedaleko mety zajmował wysokie miejsce i tylko pech 
nie pozwolił mu na dotarcie do mety. Wyniki i obszerne fotogalerie 
znajdują się na stronie www.mtbmarathon.pl.

Organizacja na terenie gminy zawodów o tak dużej liczbie 
uczestników oraz szerokiej promocji pozytywnie wpływa wize-
runek gminy, jako miejscowości o turystycznym profi lu. Wielu 
zawodników wraz z osobami towarzyszącymi wykupiło nocleg, 
skorzystało z oferty gastronomicznej i to ma właśnie bezpośrednie 
przełożenie na dochody mieszkańców gminy. W ciągu tych kilku 
dni baza noclegowa była przepełniona, zwłaszcza ta usytuowana 
w pobliżu miejsca startu i mety. Odwiedzili Istebną także miesz-
kańcy innych państw: Węgier, Słowacji, Niemiec, Litwy i Czech.

Organizatorzy oraz Gmina Istebną dziękują bardzo wszyst-
kim osobom i instytucjom za pomoc w organizacji maratonu.

Tekst: Wiesław Legierski

X MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY
W KOLARSTWIE GÓRSKIM

- ISTEBNA 2007
Dziesiąte, jubileuszowe Mistrzostwa zawitały w tym roku do 

gościnnej Istebnej. l września w sobotę kapryśne niebiosa wy-
raźnie zawodnikom nie sprzyjały - zawody rozegrano w strugach 
deszczu i masie beskidzkiego błota. Dzięki temu na długo po-
zostaną one w pamięci ponad 70 uczestników: lekarzy wraz z 
rodzinami, farmaceutów i studentów medycyny.

Wymagająca technicznie i siłowo trasa po opadach deszczu 
okazała się fragmentami trudna do sforsowania. Pętla licząca ok. 
8 km prowadziła z Amfi teatru „Pod Skocznią” przez Polankę, 
Wilcze i Prądowiec. Po wspólnym starcie zawodnicy przejechali 
drogą główną przez Tartak i kawałek dalej za Gimnazjum rozpo-
częli już terenowy odcinek trasy. Początek była to mozolna wspi-
naczka wzdłuż drogi na Bystre, która podzieliła zawodników na 
tych na rowerach /nielicznych/ i gromadną większość „per pe-
des”. Poziom adrenaliny wyraźnie podniosły zjazdy: sławetne 
siodło z wjazdem na asfaltowy przeciwstok z siłą przeciążenia 
godną formuły l, trawiasta i stroma jak studnia łąka - znaczona 
licznymi upadkami, a na sam koniec przejazd przez śliską drew-
nianą kładkę. Pierwotne obawy i strach na starcie zastąpiła eufo-
ria dokonania czegoś niezwykłego, gdy udało się osiągnąć cel. Po 
wyścigu na uczestników czekało kolarskie jedzonko /tradycyjny 
makaron z sosem/, rozdanie nagród, pamiątkowe fotki . Całość 
zakończona została uroczystym bankietem w bazie noclegowej 
„Hadamówka” na Dzielcu.

Wśród pań po przejechaniu l rundy jako pierwsza na mecie 
zameldowała się Kasia Jurkiewicz natomiast spośród panów /2 
rundy/ Wojtek Jurasz. Tytuły mistrzowskie w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zdobyli: Kasia Jurkiewicz, Jolanta Bo-
jarska, Danuta Lewandowska, Bożena Wydro, Daniel Mazur, 
Wojtek Jurasz, Marek Paściak, Janusz Kaczmarzyk, którym na-
leżą się serdeczne sportowe gratulacje.

Komplet wyników oraz galeria zdjęć znajduje się na stronie 
internetowej www.mtbiekarze.w.pl. Organizatorzy dziękują za 
pomoc w organizacji zawodów Urzędowi Gminy Istebna, Stra-
ży Granicznej z Jaworzynki, Nadleśnictwu Wisła, sędziemu Jar-
kowi Hulawemu i znakującemu trasę Jankowi Bednarzowi oraz 
wszystkich, którzy pomagali w organizacji zawodów, w szcze-
gólności Wiesławowi Legierskiemu.

Janusz Lewandowski

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
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O rodek Szkolenia Kierowców 
Józef Krzempek - Istebna 1442  

(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”)

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

A – motocykl 
B – samochód osobowy 
C – samochód ci arowy 
E – naczepa do C 
D – autobus 
T – ci gnik 
B + E – bus z przyczep

         oraz: 
• kursy operatorów wózków 

wid owych
• kursy przewozów materia ów  

niebezpiecznych ADR 
• kursy wiadectw kwalifikacji 

(przewozu osób lub rzeczy)

Rozpocz cie kursu – ka dy czwartek godz. 17.00 
Informacje i zapisy w biurze O rodka:

Poniedzia ek – Pi tek 10.00 – 18.00
Tel: 512 246 348, (032) 473 35 95

Zapewniamy
dojazd do 
kursanta! 
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZĘTA DOMOWE
- FIRMY - pełny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- 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

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

Sprzedam rogówkę - Istebna Centrum
tel. 0504 397 319
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Antoni Karch
(z lewej) i Tomasz 
Karch (z prawej)
w towarzystwie
modelarza
z Cieszyna Edwarda
Wowry srebrnego
i brązowego
medalisty ME

NASI MODELARZENASI MODELARZE
MISTRZAMI EUROPY!MISTRZAMI EUROPY!

- str. 14

Start rakiety 
Saturn l B

GMINNE LETNIE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE
GMINY ISTEBNA I MIASTA WISŁY

Zwycięzcą I miejsca w grupie Old-BoysZwycięzcą I miejsca w grupie Old-Boys
został Koniaków Centrum.został Koniaków Centrum.
Puchar odbiera Naczelnik OSPPuchar odbiera Naczelnik OSP

Wszyscy uczestnicy Gminnych Letnich Zawodów Sportowo-Pożarniczych gminy Istebna i miasta WisłyWszyscy uczestnicy Gminnych Letnich Zawodów Sportowo-Pożarniczych gminy Istebna i miasta Wisły

GMINNE LETNIE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZEGMINNE LETNIE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE
DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCHDRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH

Drużyny OSP Koniaków po zawodach Młodzieżowa drużyna dziewcząt pokonuje
jedną z konkurencji

POWIATOWE LETNIE ZAWODY SPORTOWOPOWIATOWE LETNIE ZAWODY SPORTOWO
- POŻARNICZE W USTRONIU- POŻARNICZE W USTRONIU

Zwycięska drużyna kobiet z OSP Koniaków CentrumZwycięska drużyna kobiet z OSP Koniaków Centrum III miejsce drużyny męskiej z OSP Koniaków CentrumIII miejsce drużyny męskiej z OSP Koniaków Centrum

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE WRAZ Z OPIEKUNAMI W ZAKOPANEMMŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE WRAZ Z OPIEKUNAMI W ZAKOPANEM

Zwycięskie drużyny z KoniakowaZwycięskie drużyny z Koniakowa
z pucharamiz pucharami
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LETNIE SUKCESY BIEGACZY NARCIARSKICH LETNIE SUKCESY BIEGACZY NARCIARSKICH - str. 15- str. 15

Idealnie równo (to nie fotomontaż)Idealnie równo (to nie fotomontaż) „Dawid” (nartorolki) wygrywa z „Goliatem” (rower)„Dawid” (nartorolki) wygrywa z „Goliatem” (rower)

Finałowa edycjaFinałowa edycja
MTB MARATHONMTB MARATHON


