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Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E
TERMINY ZEBRAÑ WIEJSKICH

JAWORZYNKA � 12 marca 2006 r. o godz. 9.00 w OSP Jaworzynka
ISTEBNA � 19 marca 2006 r. o godz. 10.30 w OSP Istebna
KONIAKÓW � 26 marca 2006 r. o godz. 10.30 w OSP Koniaków

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZÊDU
SKARBOWEGO W CIESZYNIE
W dniu 2.05.2006 r. mija termin sk³adania zeznañ rocz-
nych w podatku dochodowym od osób fizycznych za
2005 rok.
Zeznania podatkowe mo¿na przes³aæ na adres Urzêdu
lub sk³adaæ bezpo�rednio w Urzêdzie Skarbowym w Cie-
szynie przy ul. Pl. Wolno�ci 6.
Godziny pracy Urzêdu:
poniedzia³ek, wtorek od 7.00 do 17.00 kasy od 7.00 do 16.00
�roda, czwartek, pi¹tek od 7.00 do 15.00 kasy od 7.00 do 14.00
w dniu 02.05.06 r. (wtorek) Urz¹d bêdzie czynny:
od 7.00 do 17.00 kasy od 7.00 do 16.00
W dniu 29.04.06 r. (sobota) Urz¹d bêdzie czynny w za-
kresie przyjmowania zeznañ rocznych w godz. od 7.00
do 15.00 kasy od 7.00 do 14.00
Wp³aty mo¿na dokonaæ w kasie Urzêdu lub bezpo�red-
nio na rachunek bankowy:
NBP Katowice 88 1010 1212 0027 8522 2300 0000

Z dniem 15 marca br. mija termin p³atno�ci I raty
podatków od nieruchomo�ci oraz rolnego. Termin op³at
za posiadanie psa up³ywa 30 kwietnia br.

Wójt Gminy prezentuje partnerom szczegó³y projektów dofinan-
sowanych w ramach INTERREG IIIA.     fot. W. Legierski 8 marca - Dzieñ Kobiet

Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet obchodzony jest od 8 marca 1910 ro-
ku.Wtedy powsta³a w Kopenhadze Miêdzynarodówka Kobieca, która wal-
czy³a o emancypacjê kobiet. Pierwsza manifestacja odby³a siê w Nowym
Jorku w 1908 r. 8 marca - kobiety domaga³y siê praw wyborczych.

Dzisiaj nie pamiêta siê o historycznym i obywatelskim sensie tego �wiêta
i ogranicza siê do sk³adnia kobetom kwiatów.

Sekretarz generalny ONZ Cofi Annan og³osi³, ¿e tematem tegorocznego
�wiêta jest rola kobiet w procesach decyzyjnych.

POBÓR ROCZNIKA 1987
Informuje siê, ¿e w dniach 30 i 31 marca oraz 3 i 4 kwietnia 2006 r.

zostanie przeprowadzony pobór rocznika 1987 dla poborowych z tere-
nu Gminy Istebna.

Pobór odbêdzie siê w Starostwie Powiatowym w Cieszynie ul. Bobrec-
ka 29, II piêtro, pok. 202. Obwieszczenia o poborze znajduj¹ siê na tablicach
w najbardziej uczêszczanych przysió³kach.

Imienne wezwania otrzymaj¹ poborowi za po�rednictwem kurierów lub
poczty w terminie do dnia 20.03.2006 r.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego pod-
legaj¹cego poborowi od obowi¹zku stawienia siê do poboru.
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ZDJÊCIA DO ARTYKU£U �Z DZIA£ALNO�CI STOWARZYSZENIA BESKIDZKIEGO
FOLKLORU, MUZYKI, TAÑCA I �PIEWU POD OCHODZIT¥ W KONIAKOWIE� - str. 11

Zespó³ na Placu �w. Piotra w Rzymie

W oczekiwaniu na audiencjê- wystêp Zespo³u na Placu �w. Piotra

Grupy folklorystyczne na Festiwalu w Lanzo

Wystawa haftu MARAKESZ
Ma³gorzata Kiere� na spotkaniu z uczniami

i nauczycielami ZSP w Istebnej

Urszula Gruszka zdradza
tajniki �heklowania�
marokañskiej kobiecie .

i haftu

Fragment wystawy
koronek...
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EUROPEJSKIE PIENI¥DZE
NA POGRANICZE

Rozpoczêto podpisywanie umów o dofinansowanie pro-
jektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej IN-
TERREG III A.

9 grudnia 2005 r. podpisano pierwsze umowy o dofinanso-
wanie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach Pro-
gramów Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A Czechy-
Polska oraz Polska-Republika S³owacka. Beneficjentem, z któ-
rym Wojewoda �l¹ski podpisa³ umowy w obu Programach jest
Gmina Istebna, która realizuje projekty o charakterze transgra-
nicznym z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej. W
Programie IW INTERREG III A Czechy - Polska jest to projekt:
�Poprawa dostêpno�ci obszaru pogranicza poprzez moderniza-
cjê drogi lokalnej Olecki w Istebnej.�, natomiast w programie
Polska -Republika S³owacka projekt: �Poprawa dostêpno�ci
obszaru pogranicza poprzez modernizacje dróg lokalnych Po-
lana, Korbasy, £upienie w Jaworzynce - Etap I Programu Roz-
woju Trójstyku�.

Warto zaznaczyæ, ¿e zarówno na granicy czesko - polskiej
jak i na granicy polsko - s³owackiej s¹ to pierwsze umowy pod-
pisane z beneficjentem Programów IW INTERREG III A z ca³e-
go obszaru wsparcia obejmuj¹cego czê�æ Polski, Czech i S³o-
wacji.

W przypadku dróg Polana, Korbasy i £upienie w Jaworzyn-
ce warto�æ dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowa-
nych, czyli nie wiêcej ni¿ 595 835,79 z³. Droga Olecki dofinan-
sowana zosta³a równie¿ w 75% kosztów kwalifikowanych do
wysoko�ci 824 233 z³. Zgodnie z za³o¿eniami roboty budowla-

TRANSGRANICZNE SPOTKANIE
Karczma �Ochodzita� w Koniakowie 21 lutego br. go�ci-

³a w swych progach zaproszonych go�ci na spotkanie robo-
cze po�wiêcone realizacji projektów modernizacji dróg o cha-
rakterze transgranicznym, na które Gmina Istebna otrzy-
ma³a dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Projekty te dotycz¹ dróg w Jaworzynce w rejonie przysió³-
ków Polana, Korbasy i £upienie dofinansowanych z INTER-
REG IIIA Polska-Republika S³owacka, oraz drogi Olecki w Isteb-
nej dofinansowanej z INTERREG IIIA Czechy-Polska.

Na spotkaniu roboczym, którego gospodarzem by³a Wójt
Gminy Istebna, Pani Danuta Rabin, obecni byli partnerzy za-
graniczni - starostowie gmin czeskich Hræava i Bukovec oraz
starosta gminy Cierne ze S³owacji. Spotkanie swoj¹ obecno-
�ci¹ zaszczycili równie¿ Pan Witold Dzier¿awski Starosta Cie-
szyñski wraz z zespo³em, Pan Rudolf Galocz reprezentuj¹cy
Urz¹d Marsza³kowski w Katowicach, Bogdan Kasperek - Se-
kretarz Euroregionu �l¹sk Cieszyñski oraz przedstawiciele Biura
Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi �l¹skiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Katowicach. W trakcie spotkania zaanga¿owa-
ne osoby mog³y zapoznaæ siê z wszystkimi szczegó³ami doty-
cz¹cymi przygotowania projektów, sposobu wnioskowania o
�rodki unijne, przeprowadzenia procedury zamówieñ publicz-
nych, harmonogramów wszystkich zrealizowanych i planowa-
nych dzia³añ. Gmina Istebna podzieli³a siê dotychczasowymi
�wie¿ymi do�wiadczeniami zwi¹zanymi z rozliczaniem projek-
tów, co stanowi wymóg otrzymania refundacji kosztów, a tak¿e
jest nowym do�wiadczeniem dla wszystkich instytucji, gdy¿
projekty z Istebnej s¹ pierwszymi, na które zawarto umowy o
dofinansowanie na ca³ym obszarze wsparcia.

Mieszkañcy Jaworzynki powinni byæ bardzo zadowoleni,
gdy¿ w trakcie spotkania Starosta Cieszyñski przedstawi³ wy-
nik ostatniego konkursu, z którego dofinansowany zosta³ pro-
jekt przebudowy drogi powiatowej w Jaworzynce od Krzy¿o-
wej po Trzycatek. Komplementarno�æ obu projektów, gminne-
go i powiatowego, wp³ynê³a znacz¹co na wysokie oceny i tym
samym podjêcie pozytywnych decyzji o ich dofinansowaniu.
Ze wstêpnych wyliczeñ wynika, ¿e przygraniczna wie� Jawo-
rzynka otrzyma ³¹cznie na modernizacjê dróg najwy¿sz¹ sumê
w przeliczeniu na jednego mieszkañca w ramach Programu IN-
TERREG IIIA. Efekty te mo¿liwe s¹ miêdzy innymi dziêki efek-
tywnemu partnerstwu gmin Cierne, Hræava, Bukovec i Istebna
le¿¹cych wokó³ �Trójstyku� z bardzo aktywnym udzia³em Po-
wiatu Cieszyñskiego i wsparciu organizacyjnemu Euroregionu
�l¹sk Cieszyñski - Tesinske Slezsko.

Gospodarze Karczmy �Ochodzita�, dbaj¹c o swoj¹ renomê,
udostêpnili wydzielone pomieszczenie na piêtrze i poczêsto-
wali wszystkich smacznym regionalnym daniem, co na zapro-
szonych go�ciach z zewn¹trz wywar³o pozytywne wra¿enie.
Miejsce to nie zosta³o wybrane przypadkowo, gdy¿ przez po-
blisk¹ górê Ochodzita przebiega dzia³ zlewisk wód Morza Ba³-
tyckiego i Morza Czarnego, a niedaleko st¹d do styku granic
trzech krajów: Polski, Czech i S³owacji. Z Ochodzitej roztacza-
j¹ siê piêkne widoki nie tylko na nasz¹ ziemiê, ale równie¿ na
otaczaj¹ce nas pasma górskie i krainy po stronie czeskiej i s³o-
wackiej. Ochodzita to symbol i swoiste okno na �wiat i lepsz¹
przysz³o�æ dla nas wszystkich. (wl)

ne dotycz¹ce obu projektów rozpoczn¹ siê wiosn¹, niezw³ocz-
nie po zej�ciu pokrywy �nie¿nej. Planowane terminy rzeczowe-
go zakoñczenia obu inwestycji to 30 czerwca (Olecki) i 31 lip-
ca br. (Polana, Korbasy, £upienie). W wyniku przeprowadzo-
nych zamówieñ publicznych w trybie przetargów nieograni-
czonych wy³oniony zosta³ wykonawca robót budowlanych,
którym w obu przypadkach zosta³a firma EUROVIA POLSKA
Sp. z o.o. z Mys³owic.

Przypomnê, ¿e Gmina Istebna, aby uzyskaæ dofinansowa-
nie, musi najpierw z w³asnych �rodków w 100 % ponie�æ wszyst-
kie wydatki zwi¹zane z projektem, przed³o¿yæ sprawozdanie z
realizacji zadania, przej�æ ca³¹ procedurê kontroli i monitorin-
gu, z³o¿yæ wniosek o p³atno�æ koñcow¹ i czekaæ na refundacjê
75% kosztów. Okres ten, trwaj¹cy zazwyczaj kilka miesiêcy,
zale¿ny jest od wielu czynników, z których najwa¿niejsze to
dotrzymanie wszystkich warunków umowy, pozytywne wyniki
kontroli i akceptacja sprawozdania, osi¹gniêcie zamierzonych
rezultatów i oddzia³ywania okre�lonych we wniosku o dofi-
nansowanie.

Informacje na temat realizowanych dzia³añ zwi¹zanych z
projektami bêd¹ na bie¿¹co zamieszczane w kolejnych wyda-
niach �Naszej Trójwsi� oraz na stronie internetowej Urzêdu
Gminy: www.ug.istebna.pl.
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Statystyka korzystania ze stanowisk komputerowych
Gminnego Centrum Informacji w Istebnej w drugim pó³ro-
czu 2005 roku:

Lipiec 2005 504
Sierpieñ 2005 566
Wrzesieñ 2005 479
Pa�dziernik 2005 586
Listopad 2005 458
Grudzieñ 2005 366
Razem 2959

STATYSTYKA RYNKU PRACY POWIATU
CIESZYÑSKIEGO W 2005 ROKU

W 2005 roku zmniejszy³o siê w Powiecie Cieszyñskim bez-
robocie rejestrowane. Na koniec roku 14,3% ogó³u osób ak-
tywnych zawodowo pozostawa³o bez pracy tj. 1,2% mniej ni¿
w roku 2004 [dla porównania: wojewódzka stopa bezrobocia -
15,4% (-1,2%), krajowa stopa bezrobocia - 17,6% (-1,1%)]. W
2005 roku zmniejszy³a siê liczba osób rejestruj¹cych siê w Urzê-
dzie Pracy - 9 925 osób ( o 367 osób mniej ni¿ w 2004 roku) -
�rednio. W 2005 roku wzros³a liczba wyrejestrowañ z Urzêdu
Pracy z 9 240 osób w 2004 do 9 737 osób w 2005 roku, spo�ród

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

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

WSPÓ£PRACA CENTRÓW INFORMACJI

I PROMOCJI
W ramach rozwoju wspó³pracy centrów informacji odby³o

siê w naszej gminie spotkanie przedstawicieli punktów infor-
macji turystycznej z polskiej i czeskiej strony �Euroregionu
�l¹sk Cieszyñski - Tesinske Slezko� Organizatorem spotkania
by³ Zwi¹zek Komunalny Ziemi Cieszyñskiej wspólnie z Mia-
stem Jab³onków i Gmin¹ Istebna, a omawiano min. sprawy do-
tycz¹ce planu dzia³añ promocyjnych i udzia³u w targach tury-
stycznych poszczególnych gmin w 2006 roku.

Celem obrad by³a równie¿ realizacja w br. projektu �Pakiet
Promocyjny �l¹ska Cieszyñskiego� - rozwój wspó³pracy cen-
trów informacji na �l¹sku Cieszyñskim realizowanego w 2005
roku wspólnie przez miasto Jab³onków, Powiat Cieszyñski i
Zwi¹zek Komunalny Ziemi Cieszyñskiej z funduszy Unii Eu-
ropejskiej w ramach programu Phare CBC JSPF.

UP£YWA TERMIN WYMIANY
PRAW JAZDY !

�30 czerwca 2006 roku mija termin wymiany praw jaz-
dy wydanych w okresie od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca
1999 roku. Ponadto zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
do koñca czerwca 2006 r. wymianie podlegaj¹ wszystkie pra-
wa jazdy starego typu, a wiêc tekturowe. Tak¿e i te, które
zosta³y wydane po 1 lipca 1999 roku.

Osoby, które maj¹ prawa jazdy wydane przed 1 maja 1993
roku i nie wymieni³y ich do 30 kwietnia 2005 roku pos³uguj¹
siê niewa¿nymi dokumentami. W zwi¹zku z tym powinny jak
najszybciej dokonaæ ich wymiany. Dokument jest niewa¿ny,
ale uprawnienia do kierowania pojazdami nie przepad³y.

Jak informuje Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powiato-
wego w Cieszynie, istnieje mo¿liwo�æ sprawdzenia w interne-
cie, czy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny s¹ ju¿ przygoto-
wane do odbioru. Mo¿na to sprawdziæ na stronie internetowej
powiatu: www.powiat.cieszyn.pl (zak³adka: Wirtualne biuro/
Wydzia³ Komunikacji/ Sprawd� czy Twój dowód rejestracyj-
ny jest do odbioru lub Sprawd� czy Twoje prawo jazdy jest do
odbioru). Przy sprawdzaniu prawa jazdy nale¿y podaæ nr PE-
SEL, imiê i nazwisko. Przy sprawdzaniu dowodu rejestracyj-
nego - nr rejestracyjny oraz 5 ostatnich znaków nadwozia�.

których 5 724 osób podjê³o pracê (o 477 osób wiêcej ni¿ w
2004 roku). W 2005 roku o 2,5% wzrós³ stosunek liczby bezro-
botnych kobiet do liczby bezrobotnych mê¿czyzn (56% ko-
biety - 44% mê¿czy�ni).

Po raz pierwszy od 2000 roku bezrobocie spad³o do pozio-
mu poni¿ej 9 000 osób (listopad - 8 912, grudzieñ - 8 884 osób,
dla porównania styczeñ - 10 515 osób).

W 2005 roku liczba ofert pracy wynios³a 1 824, o 2 wiêcej ni¿
przed rokiem. W grudniu 2005 liczba osób pobieraj¹cych zasi-
³ek wynios³a 1 111 osób (12,5% ogó³u zarejestrowanych osób).

Na koniec omawianego roku w Powiatowym Urzêdzie Pra-
cy w Cieszynie by³o zarejestrowanych 351 osób bezrobotnych
i 159 osób poszukuj¹cych pracy z orzeczonym stopniem nie-
pe³nosprawno�ci.

Rok 2005 by³ pierwszym rokiem dzia³ania nowej dostoso-
wanej do wymogów unijnych ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Powy¿sze dane zaczerpniêto z �Informacji na temat sytu-
acji na rynku pracy w Powiecie Cieszyñskim� wydanej przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie. Pe³na wersja do wgl¹du w
Gminnym Centrum Informacji w Istebnej.

UWAGA! W zwi¹zku z prowadzonymi kursami kompute-
rowymi w dniach 16, 21, 23, 28 i 30 marca Gminne Centrum
Informacji w Istebnej bêdzie czynne do godz. 15.00.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W
KURSACH KOMPUTEROWYCH PROSZONE S¥ O KONTAKT
Z GMINNYM CENTRUM INFORMACJI - osobi�cie w siedzi-
bie Centrum lub telefonicznie - 033 855 61 58.

Opracowa³: J. Kohut

Kolejnym punktem obrad by³a prezentacja za³o¿eñ funk-
cjonowania wspólnego systemu przygranicznej informacji tu-
rystycznej �INFOTOUR� oraz zajêcie stanowiska w sprawie
w³¹czenia do wspó³pracy strony s³owackiej.

Po zakoñczeniu obrad uczestnicy skorzystali z jednej z naj-
wiêkszych atrakcji turystycznych naszego regionu kuligu po-
³¹czonego ze zwiedzaniem i podziwianiem zimowych krajo-
brazów naszej piêknej beskidzkiej ziemi.

Janusz Waszut, Gminne Centrum Informacji i Promocji
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Uwaga organizatorzy
us³ug turystycznych !

W zwi¹zku z planowanym w miesi¹cu kwietniu wyjazdem
na targi turystyczne do Katowic i Warszawy zwracam siê z pro�-
b¹ o dostarczenie materia³ów promocyjnych do Punktu Infor-
macji Turystycznej w Istebnej, w budynku Gminego O�rodka
Kultury (obok ko�cio³a) do koñca marca bie¿¹cego roku. Mate-
ria³y bêd¹ rozdawane zwiedzaj¹cym targi turoperatorom i biu-
rom podró¿y zainteresowanym naszym regionem.

Janusz Waszut, Gminne Centrum Informacji i Promocji

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 31 stycznia 2006 roku na przej�ciu granicznym w Janowi-

cach funkcjonariusze Stra¿y Granicznej zatrzymali mieszkañca Ja-
worzynki, który kierowa³ samochodem marki Nissan Sunny znajdu-
j¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

2. W dniu 07 lutego 2006 roku w jednym z pensjonatów po³o¿onym na
Zaolziu skradziony zosta³ laptop marki Hewlett Packard oraz aparat
cyfrowy i telefon komórkowy marki Samsung stanowi¹ce w³asno�æ
mieszkañców Katowic.

3. W dnu 10 lutego 2006 roku na przej�ciu granicznym w Janowicach
Stra¿ Graniczna zatrzyma³a mieszkañca Istebnej, który kierowa³ sa-
mochodem osobowym marki Fiat 126p znajduj¹c siê przy tym w
stanie po spo¿yciu alkoholu.

4. W dniu 11 lutego 2006 roku na Dachtonach skradzione zosta³y ko³-
paki do samochodów Renault Clio oraz Volkswagen Golf. Pokrzyw-
dzonymi zostali mieszkañcy Bielska Bia³ej.

5. W nocy z 08/09.02.2006 roku na Szymczach skradzione zosta³o
radio oraz przednie wycieraczki z samochodu marki Fiat 126p stano-
wi¹ce w³asno�æ mieszkañca Istebnej. Pokrzywdzony w wyniku pod-
jêtych przez siebie czynno�ci odzyska³ utracone mienie.

6. W nocy z 18/19 lutego 2006 roku w Istebnej Bukowcu skradzione
zosta³y radio samochodowe marki �PIONIER� oaz dwa kompletne ko³a
z samochodu Fiat 126p stanowi¹ce w³asno�æ mieszkañca Istebnej.

7. W dniu 24 lutego 2006 roku na Kubalonce skradziono portfel wraz z
zawarto�ci dowodu osobistego, kart ubezpieczenia zdrowotnego Sl¹-
skiego Oddzia³u Narodowego Funduszu zdrowia oraz pieniêdzy na
szkodê mieszkañca Rybnika.

8. W dniu 30 stycznia 2006 roku kilkudziesiêciu stra¿aków ochotników
z OSP Istebna, funkcjonariusze Stra¿y Granicznej i Policji poszuki-
wali mê¿czyzny z terenu Istebnej, który przed po³udniem wyszed³ z
domu i nie powróci³ do niego do godzin wieczornych. Mê¿czyzna
mocno zmêczony i os³abiony odnalaz³ siê na przej�ciu granicznym
pomiêdzy S³owacj¹ a Czechami w miejscowo�ci Mosty - Svrcinovec.

AKTUALNO�CI POLICYJNE
Pragnê poinformowaæ Czy-

telników �Naszej Trójwsi�, i¿
nast¹pi³y istotne zmiany ka-
drowe na kierowniczych stano-
wiskach w Komendzie Powia-
towej Policji oraz jednostek jej
podleg³ych.

W dniu 15.02.2006 roku po
35 latach s³u¿by na emeryturê
odesz³a Komendant Komisa-
riatu Policji w Wi�le nadkom.
Irena Wig³asz, a Rozkazem
Personalnym Komendant Po-
wiatowy Policji w Cieszynie
powo³a³ na to stanowisku pod-
kom. Marka Legierskiego,
dotychczasowego Zastêpcê

Komendanta Komisariatu Po-
licji w Ustroniu.

W dniu 20.02.2006 roku na
emeryturê odszed³ tak¿e Ko-
mendant Powiatowy Policji w
Cieszynie m³. insp. Miros³aw
Wija, a na to stanowisko Ko-
mendant Wojewódzki Policji
w Katowicach, nadinsp. Kazi-
mierz Szwajcowski, powo³a³  z
dniem 21.02.2006 roku m³.
insp. Krzysztofa Mancewicza
dotychczasowego Pierwszego
Zastêpcê Komendanta Miej-
skiego Policji w Jastrzêbiu.

Opracowa³:
st. asp. Leszek Bujok

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Al. Jana Paw³a II 70, 00-175 Warszawa
Biuro Powiatowe ARiMR
w Miêdzy�wieciu
Miêdzy�wieæ 38, 43-430 Skoczów, tel. (033) 853 03 24
We wnioskach o przyznanie p³atno�ci bezpo�rednich do

gruntów rolnych lub o przyznanie p³atno�ci z tytu³u wsparcia
dzia³alno�ci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania na Kampaniê 2006 bêdzie mo¿na w uwa-
gach dokonaæ wpisu �nieaktualny rodzaj u¿ytków�.

Je¿eli wnioskodawca stwierdzi rozbie¿no�ci, dotycz¹ce ro-
dzaju u¿ytków rolnych dla deklarowanej dzia³ki ewidencyj-
nej, pomiêdzy danymi w rejestrze ewidencji gruntów i budyn-
ków a stanem faktycznym, wówczas obowi¹zkowo wpisuje w
w/w wniosku w kolumnie 14 sekcji VII (uwagi wnioskodaw-
cy) tekst �NIEAKTUALNY RODZAJ U¯YTKÓW�. O�wiad-
czenie takie wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ jedynie w przypad-
ku, gdy deklarowana dzia³ka posiada numer dzia³ki ewiden-
cyjnej zgodny z aktualnym wypisem z rejestru ewidencji grun-
tów i budynków.

Jednocze�nie informuje siê, ¿e zgodnie z art. 22 ust. 2 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r., NR 240, póz. 2027), wszelkie zmiany dotycz¹-
ce gruntów ich po³o¿enia, powierzchni, rodzajów u¿ytków grun-
towych oraz ich klas gleboznawczych, nale¿y zg³aszaæ organo-
wi prowadz¹cemu ewidencjê gruntów (staro�cie) w terminie 30
dni licz¹c od dnia powstania tych zmian.

CHCESZ SIÊ USTRZEC
PTASIEJ GRYPY?
Stosuj siê do poni¿szych zaleceñ

� Spo¿ywaj miêso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja pod-
dane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze mini-
mum 70 stopni C;

� Myj dok³adnie z u¿yciem detergentu wszystkie przedmioty,
które mia³y kontakt z surowym drobiem (deski, no¿e, tale-
rze); pamiêtaj, ¿e zamro¿enie miêsa nie niszczy wirusa pta-
siej grypy;

� Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych
lub sprawiaj¹cych wra¿enie chorych ptaków dzikich ani
ubitego drobiu, przede wszystkim dopilnuj, aby nie robi³y
tego dzieci;

� Zadbaj o to, aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego
ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymy-
wania;

� Myj rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptactwem, zarów-
no dzikim, jak i hodowlanym, dopilnuj, aby robi³y to tak¿e
dzieci;

� Pamiêtaj, aby surowe miêso drobiowe nie mia³o styczno�ci z
innymi produktami ¿ywno�ciowymi;

� Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagrani-
cy ¿ywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów dro-
biarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich czê�ci, pierza,
puchu oraz trofeów my�liwskich.
Bezwzglêdnie przestrzegaj zaleceñ wydawanych przez przed-
stawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej.

G³ówny Inspektor Sanitarny
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2 marca 2006 r. w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Istebnej
odby³ siê II Konkurs Recytatorski dla Gimnazjów Powiatu
Cieszyñskiego. Uczestniczy³o w nim 28 recytatorów z czterna-
stu gimnazjów. Rywalizuj¹cy ze sob¹ gimnazjali�ci dostarczyli

s³uchaczom i jurorom wielu niezapomnianych wra¿eñ, prezen-
towali szerok¹ gamê utworów poetyckich i prozatorskich. Atu-
tami wielu recytatorów okaza³y siê: nienaganna dykcja, cieka-
wa barwa g³osu czy oryginalna interpretacja tekstu.

Jury w sk³adzie: Piotr Tomaszewski (aktor Teatru Lalek
�Banialuka� w Bielsku - Bia³ej)- przewodnicz¹cy komisji, Bar-
bara £oboda (kierownik impresariatu Teatru Lalek �Banialu-
ka�) i Danuta Koenig (instruktor teatralny i naczelnik Wydzia-
³u O�wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Urzêdu Miasta w Ustro-
niu) po d³ugich obradach wy³oni³o czterech laureatów, którzy
bêd¹ reprezentowaæ powiat cieszyñski w eliminacjach rejono-
wych w Bielsku - Bia³ej. I miejsce ex aequo zajêli cieszynianie:
Magdalena Dobosz z Gimnazjum nr 1 oraz Wiktor Rybicki z
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego. II miejsce wywal-
czy³ Aleksander Tukaj z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu. III miej-
sce zajê³a Agnieszka Ja³owiczor - reprezentantka Gimna-
zjum w Istebnej.

Jurorzy przyznali tak¿e wyró¿nienia I stopnia dla dwóch
uczennic Gimnazjum w Mnichu: Justyny Krzysiek i Marty
Kajstury oraz dla Laury Misztal z Gimnazjum nr 2 w Ustro-
niu. Wyró¿nienia II stopnia otrzymali:Wojciech Zowada z
Gimnazjum w Istebnej,  Anna Micha³ek z Gimnazjum nr 1 w
Cieszynie i Micha³ Kubok z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.

Imprezê u�wietni³a obecno�æ go�cia honorowego - Macieja
Kalarusa - poety, publicysty i podró¿nika. W arkana jego nie-
przeciêtnego ¿yciorysu wprowadzi³a nas pani Monika Micha-
³ek, która przygotowa³a te¿ krótki monta¿ poetycko - muzycz-
ny, prezentuj¹cy poezjê pana Macieja. Podkre�liæ nale¿y, ¿e
nasz go�æ honorowy bezinteresownie wypo¿yczy³ nam w³asne
prace (wiersze, fotografie) i pami¹tki z podró¿y. Scenografia
konkursu - opracowana przez pani¹ Krystynê Kocybik - na-
wi¹zywa³a do kontynentu, który pasjonuje pana Macieja od
wielu lat, a mianowicie do Afryki. Wystawie dzie³ go�cia towa-
rzyszy³a te¿ ekspozycja prac gimnazjalistów istebniañskich:
rysunków, masek, totemów, rze�b, bi¿uterii. Nasi uczniowie za-
ispirowani kultur¹ czarnego l¹du i kierowani przez pani¹ Kry-
stynê Kocybik - dali upust w³asnej wyobra�ni. Owa feeria barw
stworzy³a niepowtarzalny klimat i by³a doskona³ym t³em dla
popisów recytatorskich. Dodatkow¹ atrakcj¹ konkursu by³ tak-
¿e spektakl pt. �Ballady i romanse� wyre¿yserowany z du¿ym
pietyzmem przez pani¹ Ewê Czulak i pani¹ Iwonê Bogda³, a
brawurowo zagrany przez istebniañsk¹ m³odzie¿.

Konkurs okaza³ siê �wietnie przygotowan¹ imprez¹ dziêki
zaanga¿owaniu wielu osób, którym jestem niezmiernie wdziêcz-
na. Pani Lidii Wajdzik - naczelnikowi wydzia³u kultury Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie oraz pani El¿biecie Legier-
skiej - Niewiadomskiej - dyrektorowi Gminnego O�rodka Kul-
tury w Istebnej gor¹co dziêkujê za finansowe wsparcie naszego
konkursu. S³owa podziêkowañ za pomoc w zdobywaniu �rod-
ków finansowych kierujê te¿ do szefowej Stowarzyszenia Mi-
³o�ników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tañca i �piewu �Pod
Ochodzit¹� pani Urszuli Gruszki oraz dyrektora naszego gim-
nazjum pana Bogdana Ligockiego. Dziêkujê tak¿e naszym lo-

kalnym sponsorom: Zak³adowi Przetwórstwa Miêsnego �Le-
gierski� S. C., w³a�cicielom Firmy �Rema�- Pañstwu Teresie
i Andrzejowi Kamiñskim, jak równie¿ rodzicom klas pierw-
szych, którzy upiekli przepyszne ciasta. Nie mogê te¿ zapo-

mnieæ o ofiarno�ci naszego kucharza i jego wspó³-
pracowników, którzy uraczyli nas wy�mienitym obia-
dem. Wyrazy wdziêczno�ci nale¿¹ siê te¿ klasie IIIe,

profesjonalnie obs³uguj¹cej go�ci konkursu.
Ze szczególnymi s³owami podziêkowañ  zwracam siê do

moich kole¿anek i kolegów, bez których ten konkurs po prostu
nie móg³by siê odbyæ. Dziêkujê zatem polonistkom: Halinie
Krê¿elok (autorce zaproszeñ, wspó³odpowiedzialnej za orga-
nizacjê i przebieg konkursu), Ewie Czulak, Monice Micha³ek,
plastyczkom: Krystynie Kocybik i Iwonie Bogda³ oraz infor-
matykowi Andrzejowi Suszce. Za oprawê muzyczn¹ wdziêcz-
na jestem pani Beacie Kawulok. To dla mnie wielki zaszczyt
wspó³pracowaæ z tak zgranym, pomys³owym i rzetelnym ze-
spo³em. Jestem przekonana, ¿e dziêki owej wspó³pracy II Kon-
kurs Recytatorski dla Gimnazjów Powiatu Cieszyñskiego zapi-
sze siê na d³ugo w pamiêci jego uczestników, a zarazem bêdzie
powodem dla dumy tudzie¿ doskona³¹ wizytówk¹ istebniañ-
skiego gimnazjum!

Cecylia Suszka

RECYTACJE Z AFRYK¥ W TLE

Z  ¿ y c i a  s z k ó ³

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUD�MI
W ZESPOLE SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
I. Uczyæ przez dialog
Niecodziennym wydarzeniem by³o spotkanie, które odby-

³o siê w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej.
Krzysztof Mroziewicz (ur. 1945)  - publicysta, korespon-

dent wojenny, komentator spraw miêdzynarodowych w �Poli-
tyce� i w programie TVP �7 dni �wiat�. Ambasador Polski w

Indiach, Sri Lance i
Nepalu przyjecha³ do
szko³y, aby podzieliæ
siê swoj¹ wiedz¹ na
temat Indii - ich kul-
tury, tradycji, religii
- tak bardzo odleg³ej
od pojêæ i wyobra¿eñ
znanych nam z co-
dzienno�ci.

Indie to druga po-
têga ludno�ciowa

�wiata. Ponad miliard ludzi i prawie nieznana dla nas rzeczywi-
sto�æ. Mo¿e tylko dziêki dzia³alno�ci Matki Teresy z Kalkuty
wiêkszo�æ z nas dowiedzia³a siê o istotnych problemach tego
niemal kontynentu.

Krzysztof Mroziewicz swoj¹ opowie�æ o Indiach rozpocz¹³
od odniesienia siê do ró¿nego w kulturach pojêcia czasu. Nie-
przypadkowo swojej ksi¹¿ce prezentowanej równie¿ na spo-
tkaniu nada³ znacz¹cy tytu³: �Æakra - czyli ko³owa historia
Indii�. Czas, jak go pojmuj¹ ludy Wschodu, nie jest nastêpuj¹-
cym po sobie biegiem faktów. Uczestnik kultury �czasu ko³o-
wego� ma wra¿enie bezpo�redniego obcowania z histori¹ i
wydarzeniami. Nastêpstwem tego jest sta³a obecno�æ mitów,
religii, wydarzeñ historycznych przenikaj¹ca ¿ycie codzienne
wspó³czesnych mieszkañców Pó³wyspu Indyjskiego. To dlate-
go przybyszom z Zachodu Indie jawi¹ siê jako kraj pe³en du-
cha. Jeszcze dobitniej pojêcie �czasu ko³owego� zosta³o ob-

Ambasador Krzysztof Mroziewicz
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razowo ujête z jednej z ksi¹¿ek znanego amerykañskiego an-
tropologa E.T. Halla: Taki �czas jest niczym muzeum pe³ne
niekoñcz¹cych siê korytarzy i nisz, z których ka¿da jest jed-
nym ludzkim ¿yciem. Cz³owiek jest zwiedzaj¹cym, kroczy
przez korytarze pogr¹¿one w ciemno�ci; o�wietlone jest jedy-
nie miejsce, przez które w³a�nie przechodzi. Bóg jest kusto-
szem i jedynie on zna ca³¹ zawarto�æ muzeum�. (E.T. Hall:
Bezg³o�ny jêzyk)

�Podró¿ po �wiecie zaczyna siê od s³uchania babci, która
opowiada: �za górami, za lasami...�. Dlaczego �za górami za
lasami...? - Dlaczego? - Kiedy tu mieszkacie za górami, za lasa-
mi - doskonale wiecie. W Indiach bajki siê nie opowiada: �za
górami, za lasami�, bo lasów ju¿ nie ma, natomiast góry s¹ tak
wysokie, ¿e w³a�ciwie koñcz¹ siê w niebie, wobec tego trudno
jest mówiæ, ¿e tam jest co� za górami. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
co� jest ponad górami.

Bajki indyjskie zaczyna siê na przyk³ad od czego� takiego:
�By³ sobie król...�

Tak rozpocz¹³ siê wyk³ad Pana Ambasadora na temat Indii.
Niezwyk³a wiedza i interesuj¹cy sposób mówienia sprawi³y, ¿e
niemal dwugodzinne spotkanie by³o dla uczestnicz¹cych w nim
osób niezast¹pion¹ lekcj¹ historii i geografii. Lecz bardziej jesz-
cze by³a to lekcja z zakresu kultury a to, co stanowi³o istotê
tego spotkania to dialog...

II. To ju¿ drugie spotkanie w szkole na Zaolziu, które
uczy wra¿liwo�ci na inny �wiat. Pierwsze spotkanie z pani¹
Ma³gorzat¹ Kiere� sprzed dwóch miesiêcy dotyczy³o stroju
regionalnego mieszkañców Istebnej.

Mimo tak ró¿norodnej tematyki, obydwa spotkania u�wiado-
mi³y nam, jak wa¿na jest rozmowa, dialog nie tylko miedzy lud�mi,
ale tak¿e z tradycj¹, kultur¹, pomiêdzy ró¿nymi cywilizacjami...

To w³a�nie s³uchaj¹c siê wzajemnie, formu³uj¹c my�li i opi-
nie otwieramy siê na siebie, uczymy siê pokonywa bariery,
wychodzimy poza stereotypy my�lowe, poznajemy siê, zaczy-
namy wzajemnie rozumieæ.

My�lê, ¿e forma spotkañ i rozmów z lud�mi, którzy przeka-
zuj¹ nam swoja wiedzê jest dobrym pomys³em kszta³cenia w
szkole �redniej. Dziêki niej uczymy siê ¿yæ w dialogu z lud�mi
i ze �wiatem.           Józef  Micha³ek

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUD�MI
W ZESPOLE SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH

(dok. ze str. 6)

Podziêkowanie
Sk³adamy t¹ drog¹ serdeczne podziêkowania stra¿akom

OSP z terenu naszej gminy i PSP w Ustroniu oraz Policji za
gaszenie po¿aru, który wybuch³ rankiem w dniu 2.3. br. na
Wy¿ranej w Koniakowie.

Szczególne podziêkowania sk³adamy p. Franciszkowi
Fiedorowi, który uratowa³ ¿ycie mojemu bratu Józefowi.

Rodzina Marekwica z Andzio³ówki

Pani Teresie £acek wraz z rodzin¹
- pracownicy GOPS w Istebnej
serdeczne wyrazy wspó³czucia
i ¿alu z powodu �mierci te�cia

�p. Karola £acka

sk³adaj¹ Wójt Gminy oraz wspó³pracownicy
GOPS i Urzêdu Gminy

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy byli ze mn¹ i po-

mogli mi w ciê¿kich chwilach po nag³ej �mierci mego mê¿a,
Piotra Bielesza (lat 48). Przede wszystkim dziêkujê ksiê¿om
naszej parafii i s³u¿bie liturgicznej. Dziêkujê stra¿akom OSP
w Koniakowie i pocztom sztandarowym z OSP Istebnej i Ja-
worzynki i delegacjom OSP, dyrekcji SP1 nr 1 w Koniako-
wie, nauczycielom, pracownikom obs³ugi i dzieciom szkol-
nym, dziêkujê prezesowi OSP druhowi B. Haratykowi za oka-
zan¹ od pierwszej chwili pomoc i zorganizowanie stypy w
remizie, dziêkujê druhnie Renacie Haratyk za s³owa podziê-
kowania dla Zmar³ego w imieniu OSP, dziêkujê rodzinie bli¿-
szej i dalszej, s¹siadom, znajomym, delegacjom, dziêkujê Pañ-
stwu Zbigniewowi i Ma³gorzacie Kawulok - w³a�cicielom
Piekarni w Koniakowie za ofiarowanie p¹czków na stype
oraz Firmie �Ustronianka� za napoje oraz tym wszystkim,
którzy tak licznie towarzyszyli mojemu Drogiemu Zmar³emu
Mê¿owi w Jego ostatniej drodze. Bóg zap³aæ. 

¯ona z dzieæmi

ZMIANY W ZARZ¥DACH OSP
Po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w

jednostkach OSP z gminy Istebna nast¹pi³y zmiany w zarz¹dach tych
jednostek. Oto szczegó³owy wykaz cz³onków Zarz¹dów:

ISTEBNA CENTRUM
Prezes - Miros³aw Kukuczka, Wiceprezes-naczelnik - Micha³ Ko-

hut, Z-ca naczelnika - Adam Bielesz, Sekretarz - Pawe³ Gazurek, Skarb-
nik - Stefania Kêdzior, Gospodarz - Adam Juroszek, Kronikarz - Józef
Kêdzior, Cz³onek - Henryk Kukuczka,  Cz³onek - Damian Zió³kowski,
Cz³onek - Roman Kubalok.

Z funkcji prezesa OSP Istebna Centrum, któr¹ pe³ni³ 18 lat, na w³a-
sn¹ pro�bê zrezygnowa³ dh Józef Moje�cik. Swoj¹ propozycj¹ odej�cia
oficjalnie z³o¿y³ na posiedzeniu Zarz¹du OSP uzasadniaj¹c j¹ z³ym sta-
nem zdrowia po wypadku w listopadzie 2004 r. Druh J. Moje�cik po-
dziêkowa³ wszystkim, z którymi w czasie pe³nienia swojej spo³ecznej
s³u¿by wspó³pracowa³.

KONIAKÓW CENTRUM
Prezes - Boles³aw Haratyk, Wiceprezes - naczelnik - Stanis³aw Le-

gierski, Z-ca naczelnika - Kazimierz Golik, Sekretarz - Lucyna Legier-
ska, Skarbnik - Renata Haratyk, Gospodarz - Bart³omiej Suszka, Kroni-
karz - Teresa Juroszek, Cz³onek - Antoni Kukuczka, Cz³onek - Jan
Waszut.

JAWORZYNKA CENTRUM
Prezes - Jan Ja³owiczor, Wiceprezes - naczelnik - W³adys³aw Czep-

czor, Wiceprezes - Henryk Czepczor, Z-ca naczelnika - Stanis³aw Zwar-
doñ, Sekretarz - Jan Motyka, Skarbnik - Józef Ja³owiczor, Gospodarz -
Józef £abaj, Kronikarz - Stanis³aw Ja³owiczor, Cz³onek - Janusz Kajzar.

ISTEBNA ZAOLZIE
Prezes - Jan Probosz, Wiceprezes - naczelnik - W³adys³aw Zowada,

Z-ca naczelnika - Krzysztof £upie¿owiec, Sekretarz - Henryk Kukucz-
ka, Skarbnik - Tadeusz Kohut, Gospodarz - Kazimierz Turek, Cz³onek -
Józef Legierski

JAWORZYNKA ZAPASIEKI
Prezes - Jan Ja³owiczor, Wiceprezes - naczelnik - Jan Polok, Wice-

prezes - Jacek Ja³owiczor, Z-ca Naczelnika - Kazimierz Zwardoñ, Se-
kretarz - Jaros³aw Czepczor, Skarbnik - W³adys³aw Zwardoñ, Gospo-
darz - Franciszek Czepczor, Cz³onek - Józef Ja³owiczor, Cz³onek -
Stanis³aw Ja³owiczor.

KONIAKÓW KOSARZYSKA
Prezes - Ryszard Kolasa, Wiceprezes- naczelnik - W³adys³aw

Pawelec, Wiceprezes - Józef Ligocki, Z-ca naczelnika - Krystian
Kubica, Sekretarz - Grzegorz Kli�, Skarbnik - Halina Matuszny,
Gospodarz - Krystian Kubica, Kronikarz - Józef Ligocki, Cz³onek -
Stanis³aw Wêglarz.
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Z cyklu ocalmy od zapomnienia:

Jan Krê¿elok z Koniakowa
75 lat temu urodzi³ siê  Jan Krê¿êlok, utalentowany rze�-

biarz, nazywany przez miejscowych pole�ny .........
Jan Krê¿elok, rze�biarz ludowy z Legierów nazywany by³

przez miejscowych pole�ny. Znali go wszyscy m³odzi i starsi
mieszkañcy przewodnicy beskidzcy, naukowcy, kolekcjonerzy
ludowej sztuki. Ka¿dy, kto odwiedza³ jego dom, który by³ jed-
nocze�nie pracowni¹ mia³ swój cel odwiedzin. Jedni zamawiali
rze�by, inni przychodzili na pogawêdkê,  a ja odwiedzi³am  Jana
Krê¿eloka w celu zwyk³ej rejestracji danych o kolejnym ludo-
wym  twórcy. Pamiêtam, by³o to w  pierwszym roku mojej pracy
w muzeum w 1980 r. Do dzi� odwiedziny te pozosta³y w mojej
pamiêci. Rze�biarz opowiada³ o sobie i swoich najbli¿szych, o
swojej twórczo�ci, ca³a opowie�æ by³a  po prostu bajk¹ .....

Jan Krê¿elok urodzi³ siê szóstego lutego 1931 roku w Isteb-
nej w domu Jana i Jadwigi zd. Krê¿elok. Mia³ siedmioro rodzeñ-
stwa. Mia³ Siostrê Jadwigê Dêbek, Helenê Kubicê, Zuzannê Le-
giersk¹, Mariê Kocurek i braci Leona, Edwarda i Bogdana Krê-
¿eloka. W 1945 roku ukoñczy³ 4 klasy Szko³y Podstawowej  w
Koniakowie. Nie lubi³ siê uczyæ ani czytaæ ksi¹¿ek. Od m³odo�ci
kocha³ rze�bienie scyzorykiem w drzewie, choæ wychodzi³o z
tego cokolwiek, to by³y to pierwsze radosne chwile z twórczo-
�ci¹. Najwiêcej w swojej m³odo�ci wykona³ zabawek dla dzieci.

Jego ojciec by³ z zawodu  stolarzem, tote¿ przyucza³ m³ode-
go Jana do pracy w swoim warsztacie. Pod jego nadzorem wy-
konywa³ pierwsze domowe sprzêty ucz¹c siê operowania na-
rzêdziami. By³ bardzo uzdolniony plastycznie. Wa¿nym wyda-
rzeniem w ¿yciu Jana by³ jego udzia³ w zajêciach plastycznych
z zakresu malarstwa i rze�by prowadzonych przez Ludwika
Konarzewskiego na Buczniku w Istebnej. Tu¿ po II wojnie �wia-
towej jako uzdolnione dziecko góralskie bierze udzia³ w spo-
tkaniu z m³odzie¿¹, która z warszawskiej szko³y plastycznej
przyjecha³a do Koniakowa na obóz plastyczny.  Na zajêcia tych
Jan Krê¿elok rysowa³ portret Micha³a Sikory, gajdosza z Ma³ej
£¹czki. Portret ten zdoby³ pierwsze miejsce. Dalsza przygoda
Pole�nego z rze�b¹ ma �cis³y zwi¹zek ze wspania³ym konia-
kowskim Nikiforem - Ludwikiem Kubaszczykiem. To on za-
chêca³ go do artystycznej  wypowiedzi. Pod jego wp³ywem

wykona³ ogromn¹
liczbê drewnia-
nych masek ¯yda,
diab³a, baby. Ale
maski te nie by³y w
naszej tradycji.
Przenios³y siê do
Koniakowa z ¯y-
wieckich dziadów.
Nasze maski dla
grupy Miko³ajów
szyte by³y z ko¿u-
chów odwróco-
nych na rymby.
Nigdy w tradycji
nie by³y drewnia-
ne. Nastêpnie roz-
pocz¹³ siê okres w
twórczo�ci  Krê¿eloka, który zwi¹zany by³ z tematyk¹ religij-
n¹. Powstawa³y jego najwiêksze dzie³a. W ko�ciele w Koniako-
wie wymalowa³ sufit wraz z Wojarskim i Rabinem wed³ug pro-
jektu Edmunda Czarneckiego Na Ochodzitej stoi przydro¿na
figura Matki Bo¿ej w stroju góralskim, która wykona³.   W wnê-
trzach wielu ko�cio³ów powieszono jego 14 Stacji Drogi Krzy-
¿owej. Najwiêkszym dzie³em Krê¿eloka jest wystrój plastycz-
ny i rze�biony o³tarz w drzewie lipowym w ko�ció³ku w Lali-
kach k. Milówki. Twarze �wiêtych wyrze�bione w tym o³tarzu
to podobizny s¹siadów artysty. Na zewn¹trz Ko�cio³a Znalezie-
nia Krzy¿a �wiêtego w Wi�le-G³êbcach do dzi� wisi wykonany
przez artystê krzy¿ z figur¹ Jezusa Ukrzy¿owanego. Bry³a lipo-
wego drewna u Krê¿eloka jest rozwi¹zana w sposób bardzo prze-
my�lany i ciekawy. Ma w sobie du¿o ekspresji. Podejmowa³ siê
w swojej twórczo�ci ró¿nej tematyki.

Na przestrzeni  wielu lat pracy twórczej bra³ rze�biarz  udzia³
w wielu wa¿nych  ogólnopolskich wystawach  m.in.: w wysta-
wie Wspó³czesna Rze�ba Ludowa Polskich Karpat zorganizo-
wana w 1972 roku w Nowym S¹czu. Wys³a³ te¿ trzy p³askorze�-
by na konkurs zatytu³owany Nasze czasy-dawniej i dzi�. Kon-
kurs organizowa³ Instytut Pamiêci Narodowej. W roku 1973
prze¿y³ najwiêkszy dramat swojego ¿ycia. Amputowano mu

dwie nogi. Ale Jan nie za³ama³ siê. Jego uzdolnione
rêce i serce pe³ne chêci pracy nadal d³utem pozosta-
wia³y swój znak w lipowym drewnie. Pozostawi³ te¿
artysta na zawsze swój �lad w wielu ko�cio³ach, gdzie
do dzi� wnêtrza zdobi¹ jego autorstwa stacje drogi
krzy¿owej, szopki, figury �wiêtych.  W Bo¿onarodze-
niowej szopce w Czañcu wykonane przez niego po-
stacie maj¹ a¿ 1 m wysoko�ci. O Janie Krê¿eloku po-
wstawa³y nawet filmy. Jeden z nich Koniakowski Wit
Stwosz  zrealizowany zosta³ przez Amatorski Klub
Filmowy Metalowiec przy Radzie Zak³adowej FSE
Kontakt w Czechowicach-Dziedzicach. Drugi  film
zrealizowa³ Aleksander Dyl, który jako jedyny do tej
pory zrealizowa³ marzenia artysty -  Jana pole�nego.
W filmie tym artysta chodzi o w³asnych nogach,  któ-
rych nie ma, ale w marzeniach wszystko jest mo¿liwe,
tak jak i w kinie. Jan Krê¿elok doczeka³ siê  jedynej
jak do tej pory indywidualnej wystawy jego twórczo-

Jan Krê¿elok w
swojej pracowni
podczas wywia-
du z Ma³gorzat¹
Kiere�, 1980 r.
foto: D. Dubiel
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�ci. Z inicjatywy Ma³gorzaty Kiere� zorganizowano wystawê
jego prac w Muzeum Beskidzkim w Wi�le. Zgromadzono oko-
³o 100 prac z prywatnych i muzealnych kolekcji Jan Krê¿elok
na otwarciu wystawy siedzia³ za sto³em  dumny ze swoich dzie³
i p³aka³, wielkie ³zy rado�ci i wzruszenia kula³y siê po jego
licach, nie dowierza³, ¿e a¿ tyle rze�b w swoim ¿yciu wykona³.
Kiedy oprowadza³ nas po wystawie, najd³u¿ej zatrzyma³ siê
przy rze�bach, który powsta³y po  amputowaniu mu nóg. Cier-
pi¹cego Jezusa, Frasobliwego, Ukrzy¿owanego, powstawa³y
takie bo cierpia³em,   powtarza³ wiele razy.

Dzi� kiedy przechodzê przez Legiery widzê go jak siedzi na
ziemi, w swojej pracowni, zawsze z  otwartym sercem i  drzwia-
mi dla ka¿dego przechodnia. Jego skromny dom by³ pe³en du-

DZIA£ANIE ALKOHOLU NA ORGANIZM
Trzeba pamiêtaæ, ¿e w ró¿nych napojach alkoholowych za-

warta jest ta sama substancja chemiczna - alkohol etylowy
C2H5OH. Na pytanie: � Czy pi³ pan alkohol?� sprawca prze-
wa¿nie odpowiada: �Jaki tam alkohol? Wypi³em tylko kilka
piw�. Tymczasem alkohol zawarty w piwie dzia³a tak samo jak
alkohol zawarty w wódce. Ze wzglêdu na jego zawarto�æ, zwy-
kle 0,5 l piwa = 200 g wina = 50 g wódki.

Alkohol do�æ szybko wch³aniany jest w �luzowce jamy ust-
nej, prze³yku, ¿o³¹dku, jelitach, a stamt¹d dostaje siê do krwi.
Nie jest on trawiony, podlega jedynie procesom rozk³adu w
w¹trobie. Szybko rozprzestrzenia siê po organizmie, przenika z
krwi¹ do mózgu, powoduj¹c zmiany procesów neuropsycholo-
gicznych. Zaburza funkcjonowanie komórek i poszczególnych
systemów biologicznych, uszkadza przede wszystkim w¹trobê,
serce i mózg. Proces rozk³adu alkoholu jest powolny i dotych-
czas nie s¹ znane ¿adne sposoby, które mog³yby go przyspie-
szyæ. Picie mocnej kawy, herbaty, bulionu, wyj�cie na �wie¿e
powietrze, zimny prysznic czy inne �sztuczki� mog¹ dawaæ
jedynie chwilowe poczucie otrze�wienia, nie obni¿aj ¹ jednak
w ¿adnym stopniu stê¿enia alkoholu we krwi. Jego poziom po-
daje siê w promilach. Stê¿enie alkoholu we krwi zale¿y od ilo-
�ci wypitego alkoholu, mocy, wagi cia³a i czasu, jaki up³yn¹³
od jego spo¿ycia.

Kobiety s¹ bardziej podatne na dzia³anie alkoholu ze wzglê-
du na mniejsz¹ zawarto�æ p³ynów ustrojowych w stosunku do
wagi cia³a. Równie¿ organizmy m³ode s¹ bardziej podatne na
dzia³anie alkoholu. Stosunkowo niedu¿e dawki wywo³uj¹ u
nieletnich silne zaburzenia funkcji biologicznych, hamuj¹
wzrost i rozwój organizmu.

W wyniku rozk³adu alkoholu powstaje aldehyd octowy,
substancja silnie truj¹ca odpowiedzialna na tzw: kaca. U osób
uzale¿nionych od alkoholu obserwuje siê te¿ inne dolegliwo-
�ci zwi¹zane z tzw. Zespo³em odstawienia, nieraz gro�nym dla
zdrowia. Niejednokrotnie wystêpuje silne rozdra¿nienie i gwa³-
towny wzrost agresji w sytuacji braku alkoholu. Powodem s¹
zwykle przykre dolegliwo�ci fizyczne i psychiczne. Pojawia
siê przymus natychmiastowego zdobycia kolejnej dawki alko-
holu, która mo¿e je z³agodziæ. Cz³owiek w takim stanie mo¿e
posun¹æ siê do pope³nienia przestêpstwa czy dokonaæ aktu ze-
msty na osobach, które jego zdaniem go upokorzy³y. Ofiary
przemocy w rodzinie nie bez powodu panicznie bój¹ siê po-
wrotu sprawców z izby wytrze�wieñ. Alkohol dzia³a znieczula-

j¹co i usypiaj¹co. Jest to jednak proces stopniowy. Pocz¹tkowo
wywo³uje on chwilowy stan o¿ywienia, pobudzenia, czasem
euforii, pocz¹tkowo wy³¹cza bowiem o�rodki kontroli w mó-
zgu. Potocznie mówi siê, ¿e daje luz, o�miela, poprawia nastrój,
niweluje zahamowania, wyzwala zachowania trudne do zaak-
ceptowania na trze�wo. Zmniejsz te¿ poczucie fizycznego zmê-
czenia, sprawia, ¿e przez pewien czas czujemy siê lepiej. Potem
pojawia siê senno�æ i zmêczenie.

W zale¿no�ci od poziomu stê¿enia alkoholu we krwi obser-
wuje siê ró¿ne objawy:

�    0,3-0,5 promila - lekkie upo�ledzenie koordynacji wzro-
kowo-ruchowej, zaburzenia równowagi, obni¿enie krytycyzmu,
uczucie zrelaksowania, odprê¿enia, braku zahamowañ, euforia;

�    0,5-0,7 promila zaburzenia sprawno�ci  ruchowej, wzmo-
¿ona pobudliwo�æ, obni¿enie samokontroli, gadatliwo�æ, b³êd-
na ocena w³asnych mo¿liwo�ci;

�    0,7-2,0 promili - zaburzenie i wyra�ne opó�nienie czasu
reakcji, wzrost ci�nienia krwi i przyspieszenie akcji serca, obni-
¿enie progu bólu, b³êdy w logicznym rozumowaniu, wyra�na
dra¿liwo�æ, brak tolerancji, pobudzenie seksualne, zachowanie
agresywne;

�    2,0-3,0 promili � zaburzenia mowy i równowagi, wzmo-
¿ona senno�æ, znaczne obni¿enie zdolno�ci do kontroli w³a-
snych zachowañ;

�    3,0-4,0 promili � spadek ci�nienia krwi, obni¿enie cie-
p³oty cia³a, zanik odruchów fizjologicznych, g³êbokie zabu-
rzenie �wiadomo�ci prowadz¹ce do �pi¹czki;

�    powy¿ej 4,0 promili - �pi¹czka, ca³kowita utrata �wiado-
mo�ci, zaburzenia czynno�ci o�rodków naczyniowo-ruchowego
i oddechowego, stan zagro¿enia ¿ycia. U osób d³ugo i czêsto
pij¹cych mo¿e wyst¹piæ du¿o wy¿sze stê¿enie alkoholu we krwi.

Sposób upijania siê zale¿y od uwarunkowañ indywidual-
nych. Jeden upija siê na weso³o, inny jest smutny i roz¿alony.
Jeden po wypiciu okre�lonej dawki alkoholu pada nieprzytom-
ny, po drugim prawie nic nie widaæ � zale¿y to w du¿ym stop-
niu od indywidualnej tolerancji organizmu na alkohol, potocz-
nie nazywanej �mocn¹� lub �s³ab¹ g³ow¹�. U osób czêsto pij¹-
cych poziom tolerancji na ogó³ wzrasta. Spadek tolerancji jest
charakterystyczny dla bardziej zaawansowanego stadium uza-
le¿nienia.

Przedruk: PARPA Warszawa
Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie

(cdn.)

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ

cha, pracowito�ci uzdolnionych r¹k. Wiele razy opowiada³ o
swojej ¿onie, która wiernie s³u¿y³a, nawet po tragicznym wy-
padku sz³a z nim wiernie przez ca³e ¿ycie.

Wyj¹tkowo ciep³o zawsze opowiada³ o Zbyszku,  cieszê siê,
¿e mój syn poszed³ w moje �lady.....,  i wnuki stanowi³y o co-
dziennej rado�ci. Zawsze p³aka³, kiedy o nich opowiada³. Ta-
kiego pamiêtam Jana Krê¿eloka - pole�nego z Legierów.

Ale w  moich marzeniach  jest obrona tej ma³ej pracowni.
My�lê, ¿e warto by³oby pomy�leæ o ma³ej izbie pamiêci w

jego pracowni, mo¿e wspólnie spróbowaliby�my ocaliæ jego
dzie³o dla potomnych.

Ze ³z¹ w oku pole�nego przypomnia³a
Ma³gorzata Kiere�
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Arty�ci Trójwsi Janowi Paw³owi II
- w I rocznicê �mierci

Po raz pierwszy narodzi³a siê my�l, by uczciæ msz¹ �w. pa-
miêæ nie¿yj¹cych artystów z Trójwsi a tak¿e modliæ siê w inten-
cji ¿yj¹cych.

19 lutego br. w ko�ciele p.w. Dobrego Pasterza ks. pra³at Jerzy
Patalong odprawi³ tak¹ w³a�nie mszê �w., po której w GOK od-
by³o siê spotkanie.

Jak powiedzia³ inicjator tego przedsiêwziêcia p. Boles³aw
Micha³ek, cele tego spotkania s¹ 2:

1) omówienie projektu wystawy po�wiêconej J.P. II w 1 rocz-
nicê Jego �mierci i oddanie Mu tym szacunku,

2) wzajemne poznanie siê �rodowiska artystycznego w na-
szej Trójwsi.

Idea projektu wystawy narodzi³a siê u p. Boles³awa Micha³ka
na Placu �w. Piotra w Rzymie, ju¿ po �mierci Jana Paw³a II. Na
placu by³a te¿ hiszpañska rodzina, która dowiedziawszy siê, ¿e
ta grupa turystów w�ród których by³ p. Boles³aw to Polacy- wszy-
scy cz³onkowie tej rodziny wstali, odwrócili siê do Polaków i
podziêkowali uk³onem i s³owami: �Dziêkujemy narodowi pol-
skiemu za Jana Paw³a II.� �By³o to tak wzruszaj¹ce, ¿e postano-
wi³em wtedy co� zrobiæ, by uczciæ pamiêæ naszego papie¿a�-
mówi³ p. Boles³aw. St¹d w³a�nie nasze dzisiejsze spotkanie.

Ks. pra³at J. Patalong cieszy³ siê z tego pomys³u, bo uwa¿a, ¿e
takie spotkania po³¹cz¹ artystów. Zwróci³ siê do nich ze s³owa-
mi: �Pan Bóg stworzy³ �wiat, który jako dzie³o Boga jest piêk-

REGULAMIN KONKURSU
�NASIÓM RZECIÓM�

Celem konkursu jest upowszechnianie i podkre�lenie warto-
�ci i specyfiki gwary mieszkañców  Istebnej, Jaworzynki, Ko-
niakowa oraz spo³eczno�ci po stronie czeskiej pos³uguj¹cej siê
polsk¹ gwar¹.

1. Organizatorem konkursu jest Gminny O�rodek Kultury -
Biblioteka Publiczna w Istebnej.

2. Konkurs jest jawny i ma charakter otwarty. Do udzia³u
mog¹ zg³aszaæ siê osoby indywidualne - bez wzglêdu na wiek.
Szczególnie mile widziane bêd¹ osoby z w³asnymi tekstami
gwarowymi.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie po uprzednim zg³osze-
niu siê uczestników w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej  -
nr tel. 033 855 62 08. W dzieñ konkursu ka¿dy uczestnik musi
dostarczyæ swój tekst, który bêdzie zaprezentowany w konkur-
sie. Tekst nie powinien przekraczaæ dwóch stron maszynopisu.

4. Wspó³zawodnictwo w konkursie polegaæ bêdzie na wy-
g³aszaniu z pamiêci tekstu gwarowego w obecno�ci jury i ze-
branych uczestników imprezy. Czas prezentacji tekstu mówio-
nego nie powinien przekraczaæ piêciu minut.

5. Oceniane bêd¹ nastêpuj¹ce elementy:
a) specyfika gwary swojej miejscowo�ci
b) bogactwo tekstu
c) interpretacja (dykcja, sceniczno�æ)
d) czysto�æ gwary
e) ogólne wra¿enie artystyczne

ny, a artysta ma byæ odtwórc¹ Boga, ma to piêkno wyra¿aæ w
s³owach, barwach, rze�bach, nutach.�

¯yczy³, �by arty�ci piêkno stworzonego �wiata na swój spo-
sób wyra¿ali rêk¹, sercem i umys³em.�

Ks. pra³at zaproponowa³, by arty�ci spotykali siê np. na op³at-
ku dla twórców czy z innych okazji.

Swoj¹ wypowied� zakoñczy³ s³owami: �Mi³o mi bêdzie s³y-
szeæ o waszych sukcesach�.

Panowie Piotr Kohut i Zbigniew Wa³ach poinformowali o
tym, ¿e nasi arty�ci spotykaj¹ siê w mniejszych grupach na
ró¿nych imprezach organizowanych w gminie i poza gmin¹,
proponuj¹ spotkanie na Stecówce 2.IV.06r., gdzie odbêdzie siê
msza �w. i Droga Krzy¿owa, aby podziêkowaæ za Ojca �w. tak¿e
w wymiarze duchowym.

Pani M. Kiere� mówi³a na temat twórczo�ci ludowej. O czym
napisze jeszcze w �Naszej Trójwsi�.

Wracaj¹c do idei spotkania- przygotowania wykonania eks-
ponatów na wystawê po�wiêcon¹ Ojcu �w. p. Boles³aw Micha-
³ek zaprosi³ do udzia³u w tym dziele wszystkich artystów z
naszej Trójwsi, bez wzglêdu na wiarê, pochodzenie, wiek i ro-
dzaj wykonywanego artystycznego rzemios³a.

Prosi³, by do tej sprawy podej�æ z sercem, by zrobiæ co� z
natchnienia, co dyktuje serce. Nie narzuca formy, ka¿dy artysta
wyka¿e tu w³asn¹ inwencjê i pomys³.

Pani Helena Kamieniarz zwróci³a uwagê na to, ¿e jest bardzo
du¿o m³odych, uzdolnionych ludzi, których nale¿y zapraszaæ i
przekazywaæ im ró¿ne informacje, by nie zagubili siê, ale nadal
siê artystycznie rozwijali.

W lu�nej dyskusji arty�ci wyra¿ali swoje uwagi na temat
wystawy i wyrazili chêæ udzia³u w niej, p. B. Micha³ek podziê-
kowa³ im za przybycie i prosi³, by poinformowali o tych uzgod-
nieniach nieobecnych twórców.

Eksponaty nale¿y sk³adaæ w GOK do koñca marca br.
Krystyna Rucka

Dopuszczane s¹ teksty w prozie z podaniem autora i �ród³a
tekstu. Wp³yw na ocenê ³¹czn¹ bêd¹ mia³y wyst¹pienia w stro-
ju regionalnym, przy czym jury bêdzie zwracaæ uwagê na  czy-
sto�æ stroju rozumian¹ w kategoriach jego poprawno�ci i au-
tentyczno�ci.

6. Do oceny konkursu organizatorzy powo³uj¹ kilkuosobo-
we jury.

7. Za zdobycie czo³owych miejsc przyznane zostan¹ nagro-
dy rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj¹ dyplo-
my pami¹tkowe.

8. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo opublikowania
najlepszych tekstów w �Naszej Trójwsi�.

9. Zg³oszenia przyjmujemy do 27 marca 2006r. pod nr tel.
033 855 62 08

10. Konkurs odbêdzie siê 30 marca 2006r. w Gminnym
O�rodku Kultury w Istebnej (obok ko�cio³a). Rozpoczêcie o
godz. 9.00.

W zwi¹zku z organizacj¹ wystawy upamiêtniaj¹cej rocz-
nicê �mierci Wielkiego Polaka "Górale Janowi Paw³owi II"
odbêdzie siê dodatkowo prezentacja prze�roczy Krystia-
na Szczêsnego z muzyk¹ Wojciecha Kilara po³¹czona z
fragmentami nagrañ "Tryptyku rzymskiego" Jana Paw-
³a II w interpretacji K. Globisza. Prezentacjê zaplanowano
na dzieñ 02.04.2006r.(niedziela) w Domu Parafialnym w
Istebnej - godz. 17.30

Serdecznie zapraszamy do udzia³u.
Gminny O�rodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Istebnej
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Jak poprzednie lata, tak i miniony rok 2005 obfitowa³ w
ró¿ne wydarzenia. W styczniu zorganizowano XII Bal Góral-
ski, na którym bawi³o siê oko³o 300 osób. Impreza ta wesz³a ju¿
w sta³y kalendarz imprez.

Wielkim wydarzeniem dla zespo³u regionalnego �Konia-
ków� by³ wyjazd w czerwcu do W³och, na dwa Miêdzynarodo-
we Festiwale w Mediolanie i Turynie. Przy okazji odwiedzili-
�my Rzym i Watykan, gdzie byli�my na audiencji u Ojca �wiê-
tego Benedykta XVI. Jeszcze wiêkszym prze¿yciem by³y od-
wiedziny grobu zmar³ego 2 kwietnia 2005r. Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II.

Bardzo wielkim wydarzeniem, maj¹cym znaczenie nie tyl-
ko lokalne, ale miêdzynarodowe by³a propozycja zorganizo-
wania w Rabacie, stolicy Maroko (Afryka) wystawy koronek i
haftów wykonanych przez artystki ludowe z naszej trójwsi. Pro-
pozycjê tê otrzymali�my od polskiego ambasadora w Rabacie,
gdy nasz zespó³ wystêpowa³ na XXV Miêdzynarodowym Festi-
walu Folklorystycznym w Rabacie.

Wystawa dosz³a do skutku ju¿ w listopadzie 2005r. Zorga-
nizowana zosta³a w prywatnej galerii w najstarszej, bo pocho-
dz¹cej z III w., dzielnicy Rabatu.

Na wystawê naszych koronek i haftów zorganizowan¹ przy
wspó³udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
przywioz³am oko³o 250 sztuk ró¿nego rodzaju koronek, ha-
ftów wykonanych przez nasze koronczarki i hafciarki.

Wystawa ta cieszy³a siê ogromnym powodzeniem nie tylko
w�ród Marokañczyków, ale tak¿e innych obcokrajowców. Na
otwarciu by³o obecnych 7 przedstawicieli ambasad z ró¿nych
czê�ci �wiata. Wystawa czynna by³a 10 dni, zwiedzi³o j¹ oko³o
1000 osób. Zwiedzaj¹cy podziwiali koronki, nie chcieli wie-
rzyæ, ¿e to wszystko zosta³o wykonane rêcznie. Zmuszona wiêc
by³am wyci¹gn¹æ szyde³ko i kordonek i na ich oczach po pro-
stu �heklowa³am�. Nie mogli siê nadziwiæ, ¿e te wzorki s¹ takie
dok³adne, równe, ¿e co� takiego misternego mog¹ wykonaæ
ludzkie rêce.

W s¹siednich pomieszczeniach galerii zorganizowana by³a
wystawa haftu z Marakeszu. Ten haft jest bardzo podobny do
naszego krzy¿ykowego dwustronnego. Jest to praca bardzo
mozolna, a wiêc nieop³acalna i obecnie hafty te robione s¹
maszynowo, zanika u nich prawdziwe rêkodzie³o.

Poza tym zespó³ uczestniczy³ tak¿e w wielu imprezach w
naszym kraju.

Bardzo dziêkujê Urzêdowi Gminy w Istebnej za dofinanso-
wanie wyjazdów zespo³u, kupna instrumentów  i strojów.

Dziêkujê kapeli �Wa³asi�, która przygrywa zespo³owi �Ko-
niaków�. Dziêkujê tak¿e naszej m³odzie¿y, która wiernie pod-
trzymuje nasze korzenie z kultur¹ naszych prapradziadków.

Zapraszamy stale nowe m³ode osoby, które s¹ zainteresowa-
ne uczestnictwem w zespole, tañcem i �piewaniem góralskim.

Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek o godz. 18.00 w �Go-
spodzie po Ochodzit¹�.

Prezes Stowarzyszenia
Urszula Gruszka

Z dzia³alno�ci Stowarzyszenia
Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tañca

i �piewu �Pod Ochodzit¹�
w Koniakowie

REPERTUAR KINA �MARZENIE�
10-12.III godz. 17.00 - �36� - USA - dramat/ krymina³ od lat12
17-19.III godz. 17.00 - �PODWÓJNA GRA� - USA - dramat/
thriller - od lat15
24-26.III godz. 17.00 - �WSZYSTKO ZOSTAJE W RODZI-
NIE� - Wielka Brytania - komedia bez ograniczeñ
31.III.- 02.IV godz. 17.00 - �JA WAM POKA¯Ê� - Polska -
komedia romantyczna bez ograniczeñ
07-09.IV godz. 17.00 - �TYLKO MNIE KOCHAJ� - Polska -
komedia romantyczna bez ograniczeñ

IX Wystawa Twórców Ludowych i Rzemios³a
Artystycznego pogranicza polsko-czeskiego

Prudnik 2-4.06.2006 r.
Gmina Prudnik zaprasza do udzia³u w �IX Wystawie Twórców

Ludowych i Rzemios³a Artystycznego pogranicza polsko-czeskie-
go�, która odbêdzie siê w dniach 2-4.06.2006 r. w Prudniku (woj.
opolskie) w Hali Sportowej O�rodka Sportu i Rekreacji przy ul. £ucz-
niczej przy Hotelu �Obuwnik� (o pow. 2.400 m2) oraz na zewn¹trz
(taras + murawa). Informacji udziela i pisemne zg³oszenia przyjmuje
Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy -
Urz¹d Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Ko�ciuszki 3, tel.
077 4066200 wew. 256, 077 4066256, fax 077 4066228, e-mail:
dtrz@op.pl, www.prudnik.pl. Termin zg³oszeñ do 28.04.2006 r. Z
uwagi na ograniczon¹ powierzchniê wystawow¹ - liczy siê kolejno�æ
zg³oszeñ. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w GOK w Istebnej.

Z pozdrowieniami Burmistrz Prudnika, Zenon Kowalczyk

PRO�BA O DAROWIZNÊ 1%
Cieszyñskie Pogotowie Ratunkowe z siedzib¹

w Cieszynie przy ul. Bielskiej 22 jest samodziel-
nym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej

udzielaj¹cym �wiadczeñ zdrowotnych w razie wypadku, ura-
zu, porodu, nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia
stanu zdrowia, powoduj¹cych zagro¿enie ¿ycia, mieszkañcom
Cieszyna oraz przyleg³ych gmin, a to w szczególno�ci Ze-
brzydowic, Istebnej, Wis³y, Skoczowa, Brennej, Chybia, Stru-
mienia, gdzie posiada swoje Stacje. Pogotowie finansowane
jest g³ównie ze �rodków jakie otrzymuje z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia na podstawie zawartych z nim umów. Nie po-
siada prawie ¿adnych innych dochodów. Koszty dzia³alno�ci
Pogotowia s¹ znaczne, a �rodki otrzymywane z NFZ nie za-
wsze wystarczaj¹ na ich porycie.

W chwili obecnej zaistnia³a pilna konieczno�æ zakupu am-
bulansu sanitarnego wypadkowego. Zwracamy siê wiêc z pro�-
b¹ do Spo³eczeñstwa Powiatu Cieszyñskiego oraz Mi³o�ników
Ziemi Cieszyñskiej (turystów, pensjonariuszy domów wczaso-
wych) aby wykorzystali mo¿liwo�ci przekazania l % podatku -
jako darowiznê przy rozliczeniu rocznym (PIT) na rzecz Cie-
szyñskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie a ewentual-
ne kwoty prosimy przekazaæ:

Fundacja Zdrowia �l¹ska Cieszyñskiego
nr rachunku PKO BP 9710201390 0000 6602 0019 0280
z dopiskiem �Karetka wypadkowa�.
Niniejsz¹ pro�bê kierujemy tak¿e do przedsiêbiorców indywi-

dualnych oraz osób prawnych, które tak¿e uprawnione s¹ do prze-
kazywania darowizn na rzecz organizacji prowadz¹cych dzia³al-
no�æ po¿ytku publicznego i odliczenia tych darowizn od docho-
du stanowi¹cego podstawê opodatkowania. Przekazane darowi-
zny nie stanowi¹ wiêc ¿adnego obci¹¿enia finansowego dla dar-
czyñców, a umo¿liwi¹ nabycie karetki, która s³u¿yæ bêdzie ca³e-
mu Spo³eczeñstwu Powiatu Cieszyñskiego oraz jego Go�ciom.
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Amatorska Liga Pi³ki Halowej
III edycja rozgrywanej w hali Gimnazjum w Istebnej Ama-

torskiej Ligi Pi³ki Halowej �O Puchar Prezesa Firmy Kosta�
zakoñczy³a siê niespodziewanym zwyciêstwem dru¿yny Wis³a
Czarne. Po raz kolejny najlepsza okaza³a sie dru¿yna, która nie
by³a wymieniana przed rozgrywkami w gronie faworytów. Tak
by³o równie¿ w poprzednich latach ( I edycja - Koniaków Ra-
stoka i Przyjaciele, II edycja - Wis³a Malinka).

Dru¿yny z naszego regionu tym razem ukoñczy³y rozgryw-
ki na dalszych miejscach. KP Trójwie� zajê³a pi¹te, a Gimna-
zjum Istebna ósme miejsce.

Tabela:
1. Wis³a Czarne
2. Eurogames Wis³a
3. Kosta Ustroñ
4. SPAR Procner Team
5. KP Trójwie�
6. Wis³a Malinka
7. Nadle�nictwo Wis³a  J. Kohut

PI£KA NO¯NA
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo klasy A
Sezon 2005/06 - runda wiosenna

     Data     Godzina
02.04.06 15.00 Koñczyce Ma³e - KP Trójwie�
09.04.06 15.00 Ha¿lach - KP Trójwie�
17.04.06 15.00 KP Trójwie� - Strumieñ
23.04.06 15.00 Puñców - KP Trójwie�
30.04.06 16.00 KP Trójwie� - Wis³a
07.05.06 16.00 Pogwizdów - KP Trójwie�
14.05.06 16.00 KP Trójwie� - Brenna
21.05.06 11.00 Nierodzim - KP Trójwie�
28.05.06 17.00 KP Trójwie� - Koñczyce Wielkie
04.06.06 17.00 Zab³ocie - KP Trójwie�
11.06.06 17.00 KP Trójwie� - Zebrzydowice
15.06.06 17.00 Chybie - KP Trójwie�
18.06.06 17.00 KP Trójwie� - Drogomy�l

BIEGI NARCIARSKIE - LUTY
Miesi¹c luty obfituje jak zwykle w imprezy narciarskie. Startuj¹ w

nich z powodzeniem przedstawiciele naszych klubów. Poni¿ej prezentu-
jemy krótkie informacje dotycz¹ce ich najwa¿niejszych osi¹gniêæ w tym
okresie. Znakomicie zaprezentowa³ siê na rozegranych w dniach 11 - 12
lutego na trasach COS w Istebnej Kubalonce M³odzie¿owych Mistrzo-
stwach Polski Arkadiusz Ma³yjurek. Zawodnik reprezentuj¹cy NKS
Trójwie� Beskidzk¹ trzykrotnie stan¹³ na najwy¿szym stopniu podium
zdobywaj¹c z³ote medale na dystansach: 10 km technik¹ klasyczn¹, 10
km technik¹ dowoln¹ oraz w biegu ³¹czonym.

W ramach wy¿ej wymienionej imprezy rozegrano tak¿e biegi o Pu-
char Beskidów w biegach narciarskich. Tradycyjnie nasi zawodnicy
spisali siê �wietnie a¿ 22 razy staj¹c na podium. Dwukrotnie na pierw-
szym miejscu ukoñczyli zawody A. Ma³yjurek, Mariusz Micha³ek
(NKS Trójwie� Beskidzka) oraz startuj¹cy w barwach UKS Gimnazjum

SZKO£Y PODSTAWOWE
1 SP-1 Istebna 0:35.09,0
2 SP-3 Wis³a Malinka 0:46.02,5
3 SP Pogwizdów 1:01.04,6
4 SP Goleszów 1:06.07,8
5 SP-2 Brenna 1:06.11,9
GIMNAZJA
1 Gim. Wis³a 0:30.55,5
2 Gim. Istebna 0:32.00,4
3 Gim. Dêbowiec 1:00.58,1
4 Gim. Goleszów 1:06.49,6
5 Gim-5 Ochaby 1:15.10,2
6 Gim. Pogwizdów 1:18.47,8
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
1 LO Wis³a 0:49.45,6
2 ZSGH Wis³a 0:54.25,5
3 II LO im. M. Kopernika Cieszyn 0:58.02,9
4 ZSO Skoczów 1:12.21,2

DZIEWCZYNY

CH£OPCYBIEGI NARCIARSKIE
Powiatowe Mistrzostwa w Biegach Narciarskich
W pi¹tek, 17 lutego na trasach biegowych C.O.S. Kuba-

lonka rozegrano Powiatowe
Zawody w biegach narciar-
skich, które zorganizowa³
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy. Tradycyjnie bardzo
dobrze zaprezentowali siê w
nich biegacze reprezentuj¹cy
nasze szko³y. W kategorii szkó³
podstawowych przedstawicie-
le SP 1 z Istebnej nie mieli so-
bie równych. Najlepsi okazali
siê tak¿e ch³opcy z istebniañ-
skiego Gimnazjum (dziewczy-
ny na drugim miejscu) oraz ZSP
Istebna Zaolzie. Warto dodaæ,
¿e biegacze z naszego regionu
reprezentowali równie¿ szko³y spoza Trójwsi.

SZKO£Y PODSTAWOWE
1 SP-1 Istebna 0:32.06,5
2 SP-3 Wis³a Malinka 0:39.38,2
3 SP-2 Brenna 0:47.21,2
4 SP-7 Pogórze 0:50.58,6
5 SP Goleszów 1:07.14,2
6 SP Pogwizdów 1:07.39,0
GIMNAZJA
1 Gim. Istebna 0:32.14,4
2 Gim. Wis³a 0:33.53,5
3 Gim. Goleszów 0:49.02,7
4 Gim. Brenna 0:49.56,0
5 Gim. Dêbowiec 0:54.07,1
6 Gim-2 Skoczów 1:02.07,4
7 Gim. Pogwizdów 1:06.12,6
8 Gim-3 Pier�ciec 1:11.33,2
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
1 ZSP Istebna 0:36.44,9
2 ZSP Ustroñ 0:40.53,9
3 ZSGH Wis³a 0:43.01,0
4 LO Wis³a 0:44.12,2
5 ZSO Skoczów 0:47.33,4
6 II LO im. M. Kopernika Cieszyn 0:53.04,6
7 ZSR Miêdzy�wieæ 0:56.22,4

J. Kohut

Na najwy¿szym podium
najlepsze dziewczyny

z SP 1 w Istebnej
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FPHU W.R. POD¯ORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT
* AKCESORIA MEBLOWE
* KUCHNIE, SZAFY I INNE
* ROLETY, ¯ALUZJE, MATERACE

WIS£A  ul. Kopyd³o 83
Tel. 855 33 67

http: // www.heban.org

Reklamy ❁ Reklamy
 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZÊTA DOMOWE
- FIRMY - pe³ny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ¯YCIE TYP �P� PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

EUROLOKUM 43- 470 ISTEBNA - BESKID 1288

Edward Bielesz tel.(033) 857 72 80, (032) 328 32 94
kom. 0695756316

BIURO NIERUCHOMO�CI
I DORADZTWA BUDOWLANEGO

PO�REDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDA¯Y I NAJMIE NIERUCHOMO�CI
Po¿yczki; kredyty bankowe, hipoteczne, konsolidacyjne

KUPIÊ * KUPIÊ * KUPIÊ  
 

DZIA£KÊ BUDOWLAN¥ 

widokow¹  

z dojazdem w zimie 
 

tel. 880 017 250 

Istebna Katarzyna Kubalok, Sebastian Gazurek i Marcin Wolny. Swój
bieg wygra³a tak¿e inna zawodniczka UKS Gimnazjum Judyta Czep-
czor, która wywalczy³a w tych zawodach tak¿e drugie miejsce. Równie¿
na drugim stopniu podium stanêli: Magdalena Ligocka (MKS Istebna),
Rafa³ Matuszny (UKS Gimnazjum Istebna) - dwukrotnie i S³awomir
Ja³owiczor (NKS Trójwie� Beskidzka). Dominika Hulawy (MKS Isteb-
na) oraz biegacze UKS Gimnazjum Istebna Adam Kaczmarzyk - dwu-
krotnie, Tomasz Kaczmarzyk, Bart³omiej Kajzar a tak¿e Adrian Bier-
nat (NKS Trójwie� Beskidzka) uplasowali siê na trzecich miejscach.

Sukcesem Piotra Micha³ka zakoñczy³ siê rozegrany w niedzielê 12
lutego w Wilkowicach II Puchar Magurki. Biegacz z Jaworzynki wy-
gra³ klasyfikacjê generaln¹ a tym samym by³ te¿ najlepszy w swojej
kategorii wiekowej (20 - 45 lat). W tej kategorii dobrze spisa³ siê równie¿
Józef Juroszek z Koniakowa, który zaj¹³ trzecie miejsce.

W sobotê 18 lutego rozpoczê³a siê na Polanie Jakuszyckiej XII
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y. W biegu ³¹czonym juniorów
pasjonuj¹c¹ walkê o z³oty medal stoczy³ M. Micha³ek, minimalnie prze-
grywaj¹c z Kamilem Fundaniczem z Ustrzyk Dolnych. Zawodnik NKS
Trójwie� Beskidzka zdoby³ równie¿ srebrny medal w biegu na 10 km
technik¹ dowoln¹. Pozostali startuj¹cy w imprezie nasi zawodnicy, w
tym równie¿ sztafety zajmowali miejsca tu¿ za podium.

Z powodzeniem startowali nasi biegacze w tradycyjnym XXIV Ogól-
nopolskim Biegu G¹sieniców, który odby³ siê w niedzielê 19 lutego w
Zakopanem. Szczególnie swoj¹ obecno�æ zaznaczyli w biegach m³odzie¿o-
wych, zajmuj¹c wiele czo³owych miejsc. Najlepszymi w swoich kategoriach
okazali siê S. Gazurek oraz Patryk Polok (MKS Istebna). Z kolei D.
Hulawy i Krzysztof Kukuczka (MKS Istebna) zajêli drugie miejsca. Wresz-
cie K. Kubalok, Dorota Kaczmarzyk (MKS Istebna), Mateusz Ligocki
(UKS Gimnazjum Istebna) i Boles³aw Marekwica (MKS Istebna) wywal-
czyli miejsce na najni¿szym stopniu podium. Tradycyjnie znakomicie zapre-
zentowali siê Danuta Ligocka z Istebnej i Pawe³ Gorzo³ka z Jaworzynki,
którzy triumfowali w swoich kategoriach wiekowych. Henryk Gazurek z
Istebnej okaza³ siê najlepszy w kategorii radnych i pracowników samorz¹-
dowych. W klasyfikacji generalnej najwy¿ej, bo na drugim miejscu uplaso-
wa³ siê A. Ma³yjurek. By³ on tak¿e drugi w swojej kategorii wiekowej.

Weekend 25 - 26 lutego przyniós³ kolejn¹ porcjê imprez narciarskich
i kolejne sukcesy naszych biegaczy.

W Zakopanem odby³y siê Mistrzostwa Szko³y Mistrzostwa Spor-
towego rozegrane w ramach Miêdzynarodowych Akademickich Mi-
strzostw Polski w biegach narciarskich. Znakomicie wypadli w nich
biegacze UKS Gimnazjum Istebna, którzy 6 razy stanêli na podium
zawodów. Najlepsi w swoich kategoriach okazali siê S. Gazurek i A.
Kaczmarzyk. Obydwaj wywalczyli w tej imprezie równie¿ drugie (A.
Kaczmarzyk) i trzecie (S. Gazurek) miejsce. Dwukrotnie na drugim
miejscu ukoñczy³a biegi K. Kubalok.

¯abnica go�ci³a w niedzielê 26 lutego uczestników I Biegu Gazdy.
Tradycyjnie najstarsz¹ kategoriê wiekow¹ wygra³ P. Gorzo³ka. Rów-
nie¿ inni nasi biegacze byli najlepsi w swoich kategoriach wiekowych -
Agata Krê¿elok, El¿bieta Kilian i Tomasz Sikora (wszyscy z Isteb-
nej) oraz Aneta Heczko z Jaworzynki. Niewiele do zwyciêstwa zabra-
k³o innym zawodnikom z Jaworzynki - Eugeniusz Gorzo³ka zaj¹³ dru-
gie a Klaudia Dragon trzecie miejsce. Warto dodaæ, ¿e T. Sikora uzyska³
najlepszy czas biegu g³ównego tej imprezy.

Opracowa³ J. Kohut
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PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

- KOMUNIKACYJNE/OC/AC/NW
- ZIELONA KARTA
-  KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- DOMY/ZABUDOWANIA
   GOSPODARCZE
- ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy
Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 855 64 93

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 85 57 102

O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

STANIS£AW KOWALIK
ZAPISY I WYK£ADY
GMINNY O�RODEK KULTURY
Istebna Centrum - obok ko�cio³a
Tel. 854 42 48, 0502 742 929, 0508 176 967

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

CENTRUM STOMATOLOGII
RODZINNEJ
Lek. dent. Piotr Ligêza, IAO

Istebna 859 - budynek przedszkola
Tel. gab. 033-855 77 11, tel. kom. 502 077 603

www.naszdentysta.net        email:ligeza@naszdentysta.net

kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci i doros³ych
(leczenie bezwiert³owe)
leczenie wad zgryzu bez usuwania zêbów u dzieci i doros³ych
leczenie zaburzeñ stawu skroniowego - ¿uchwowego
leczenie bólów g³owy
chirodoncja (wp³yw zgryzu na ogólny rozwój i zdrowie cz³owieka)
leczenie zgrzytania i chrapania

Sklep �Meblik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

O F E R U J E M Y M E B L E :  TA P I C E R O WA N E ,
M E B L O � C I A N K I ,  M E B L E  S Y S T E M O W E ,
S Y P I A L N I E ,  K U C H N I E  I  P R Z E D P O K O J E ,

MATERACE

PROMOCJA -
WERSALKA
NA SPRÊ¯YNACH
- JU¯ OD 399 Z£

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!
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Storczyki w Istebnej
Wa¿ne miejsce we florze le�nej zajmuj¹ przedstawiciele rodziny storczyko-

watych (Orchidaceae).
S¹ to ro�liny o piêknym kszta³cie i wzorzystych, barwnych kwiatach,

niestety niezwykle szybko gin¹ce i coraz rzadsze w przyrodzie. Pe³niê roz-
woju osi¹gaj¹ storczykowate w krajach podzwrotnikowych. W parnych pusz-
czach tropikalnych zadziwiaj¹ ró¿norodno�ci¹ postaci, bujno�ci¹, misternymi
kszta³tami, cudownymi kolorami i niezwyk³ymi zapachami. G³ówn¹ ozdob¹
storczykowatych s¹ ich kwiaty. W �wiecie ro�lin nale¿¹ one do najoryginal-
niejszych i niekiedy bardzo wymy�lnych. Szacuje siê, ¿e na �wiecie wystêpuje
ok. 20 000 gatunków. W ten sposób rodzina storczyków nale¿y do najwiêkszej
w królestwie ro�lin - a tak¿e do najbardziej rozwiniêtej i niezwykle interesuj¹-
cej grupy. W Polsce wystêpuje ponad 40 gatunków, w porównaniu do pysz-
nych orchidei podzwrotnikowych s¹ bardzo skromne. Pomimo to niektóre z
nich nale¿¹ do najpiêkniejszych przedstawicieli naszej flory.

Na uwagê zas³uguje podkolan bia³y, który wabi piêknym zapachem. Ten
dwulistny storczyk, który jest spotykany u nas w dolinie rzeki Olzy, zachwyca
nie tylko odurzaj¹c¹ woni¹, ale i �licznymi, bia³ymi kwiatami, zamieszkuje on
widne partie lasów li�ciastych i mieszanych. Kwitnie w maju i czerwcu. Obok
wspomnianego podkolana bia³ego, u nas tak¿e spotykany jest: storczyk blady,
storczyca kulista, storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, kruszczyk szero-
kolistny i rdzawoczerwony, oraz listera jajowata. Niew¹tpliwie, pod wzglêdem
wystêpowania storczyków, rajony Istebnej nale¿¹ do bardzo ciekawych.

 W Beskidzie �l¹skim prawdziw¹ oaz¹ storczykowatych s¹ okolice Go-
leszowa gdzie stwierdzono tam oko³o dwudziestu gatunków.

Wszystkie storczyki rosn¹ce w Polsce podlegaj¹ �cis³ej ochronie gatunko-
wej i wymagaj¹ naszej opieki. Kiedy wiêc bêdziemy mieli szczê�cie spotkaæ nêc¹cy piêknem swych kwiatów storczyk, zostaw-
my go tam, gdzie ro�nie i gdzie siê najpiêkniej prezentuje. Nie przyczyniajmy siê do uszczuplenia zasobów tych �licznych i
jak¿e ciekawych przedstawicieli naszej flory. Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Na zdjêciu - podkolan bia³y
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