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Jubileusz 80-lecia urodzin obchodzi 9 maja 2009 r. 
emerytowany naczelnik gminy Istebna pan Stanisław Probosz. 
Z tej okazji życzymy zdrowia, pomyślności, samych dobrych 
dni i pogody ducha na kolejne lata życia oraz szczęścia 
rodzinnego i błogosławieństwa Bożego

pracownicy Urzędu Gminy
w Istebnej

Szanownej Pani Wójt
Danucie Rabin

składamy serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności

zarówno w życiu osobistym
jak i w pracy dla dobra gminy

                        Wydawnictwo INTERFON

Świętujemy urodziny, naszej Pani Fójtki z Gminy
Bo chociaż trudną jest nieraz praca,

którą darzy los łaskawca
To pracować się opłaca, gdy jest dobry pracodawca
Pracodawca co rozumie pracowników swych potrzeby,

który im osładzać umie

Orkę twardej nieraz gleby wykonujesz
Taką jesteś Ty o Pani

I nam przykład dajesz w trudzie
Bo pojmujesz swe zadanie jak szlachetni wszyscy ludzie

Dzisiaj więc w dniu Twych urodzin 
Z rozrzewnieniem szczerym w oku
Ślą życzenia pracownicy Gminy 

Niech we wszystkim Bóg Ci szczęści 
Nie opuszcza Cię w potrzebie 

Pomyślności jak najwięcej zsyła dobry los dla Ciebie
Cała Trójwieś, którą rządzisz, żeby pod Twym czujnym okiem 
Mimo trudnej sytuacji w świecie szła naprzód sukcesu krokiem

Każdy niech szacunkiem darzy długie lata Twej posługi
I niechaj sercem odpłaca zaciągnięte wdzięczności długi

Wszystko co robisz dobrego dla ludzi
Radością niebo w trójnasób Ci zwraca
Iskier zapału niechaj czas nie studzi
By w plan obfita była Twoja praca

Niech powodzeniem włada Twój każdy krok i czyn
Radosną, uśmiechniętą wita Cię każdy dzień

I niechaj Cię omija nawet najmniejszy smutku cień
Z bukietem wdzięczności

Owianej czarem uroku świerkowej woni
Bijącej od tych naszych beskidzkich lasów i groni

Cała Trójwieś się kłania
Śląc do Stwórcy błagania, żeby Cię darzył zdrowiem

I pomnożył siły, żeby Ci w setne lata służyły !

Życzą pracownicy gminy, radni oraz Zespół Redakcyjny
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VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

Rafał JuroszekRafał Juroszek
laureatemlaureatem
prestiżowej Olimpiady!prestiżowej Olimpiady!

Kapela „Wałasi” z braćmi Lasoniami
prezentują muzykę górali karpackich

Gra na trombitach otwiera spotkanie w Domu Trzech Narodów

Uczniowie z klas IV-VI SP 1 w Koniakowie przed Zamkiem Strečno 
na Słowacji
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Promocja albumu „Strój górali śląskich”

Stawianie „moja” na Trójstyku
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przygraniczna ze Słowacjąprzygraniczna ze Słowacją
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4 maja - Dzień Strażaka
Wszystkim strażakom - ochotnikom i zawodowcom z okazji 

Dnia Strażaka - święta patronalnego św. Floriana składamy 
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i zadowole-
nia w służbie, której celem jest niesienie pomocy poszkodowa-
nym przez żywioły i inne zjawiska. Dedykujemy Wam wiersz 
„Przepis na strażaka”.

Dzień Matki - 26 maja
Z okazji Dnia Matki zamieszczamy poniżej list napisa-

ny przez córkę do swojej matki z okazji jej święta. Mamy 
nadzieję, że tych parę słów pobudzi do refl eksji nie tylko 
mamy ale także dzieci. 

Kochana Mamo!
W 85-tą rocznicę urodzin można sobie już zadać py-

tanie: jakie było moje życie? Ile było dni słonecznych, ile 
pochmurnych, ile pogodnych, ile burzliwych, ile rado-
snych, ile smutnych. Różne są losy życiowe. Jeden rodzi 
się w pałacu, otoczony służbą, bogactwem. Drugi za to w 
ubogiej chatce, w ciemnej izbie przy świetle naftowej lam-
py. Życzeniem bogatej matki jest, by dziecko wyrosło pięk-
ne, mądre, osiągnęło sukcesy w życiu. Życzeniem matki 
biednej, by dziecko nie umarło z zimna albo głodu. Czyż 
nie bardziej wartościowe jest ciepło ciała matki przytula-
jącej do siebie dziecko niż atłasowe poduszki ze złotymi 
inicjałami. Wyrosnąć na mądrego człowieka nie znaczy 
mieć tytuły naukowe. Mądrym człowiekiem jest ten, któ-
ry umie kierować swoim życiem. Umie przeżyć w ciężkich 
chwilach, umie pogodzić się z porażkami, ze zniewagami, 
umie wyrobić sobie pracą i modlitwą szacunek u ludzi. 
Umie wychować dzieci w warunkach, którym wiele matek 
nie podoła. 

Dzień Matki - 26 maja
Z okazji Dnia Matki zamieszczamy poniżej list napisa-

ny przez córkę do swojej matki z okazji jej święta. Mamy
nadzieję, że tych parę słów pobudzi do refl eksji nie tylko
mamy ale także dzieci. 

Kochana Mamo!
W 85-tą rocznicę urodzin można sobie już zadać py-

tanie: jakie było moje życie? Ile było dni słonecznych, ile
pochmurnych, ile pogodnych, ile burzliwych, ile rado-
snych, ile smutnych. Różne są losy życiowe. Jeden rodzi
się w pałacu, otoczony służbą, bogactwem. Drugi za to w
ubogiej chatce, w ciemnej izbie przy świetle naftowej lam-
py. Życzeniem bogatej matki jest, by dziecko wyrosło pięk-
ne, mądre, osiągnęło sukcesy w życiu. Życzeniem matki
biednej, by dziecko nie umarło z zimna albo głodu. Czyż
nie bardziej wartościowe jest ciepło ciała matki przytula-
jącej do siebie dziecko niż atłasowe poduszki ze złotymi
inicjałami. Wyrosnąć na mądrego człowieka nie znaczy
mieć tytuły naukowe. Mądrym człowiekiem jest ten, któ-
ry umie kierować swoim życiem. Umie przeżyć w ciężkich
chwilach, umie pogodzić się z porażkami, ze zniewagami,
umie wyrobić sobie pracą i modlitwą szacunek u ludzi.
Umie wychować dzieci w warunkach, którym wiele matek

i d łnie podoła.

4 maja - Dzień Strażaka
Wszystkim strażakom - ochotnikom i zawodowcom z okazji 

Dnia Strażaka - święta patronalnego św. Floriana składamy 
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i zadowole-
nia w służbie, której celem jest niesienie pomocy poszkodowa-
nym przez żywioły i inne zjawiska. Dedykujemy Wam wiersz 
„Przepis na strażaka”.

Przepis na strażaka:
- Mamo! Poradź mi coś -

chciałbym zostać strażakiem!
Tylko... czy potrafi ę?

- Hmm...
Dam ci więc radę małą,

byś ludziom rósł na pożytek i Bogu na chwałę!
Zmieszaj odwagę z uznaniem,
ofi arność i trud połóż na nie.

Dodaj charakteru siłę
i nieziemski wręcz wysiłek,
refl eks i odpowiedzialność,

dobroć, sprawność oraz karność.
Dosyp szczyptę otwartości
i sto procent stanowczości.

Dopraw wszystko fachowością,
zimnej krwi sporą ilością.

Dodaj też jaszczurki zwinność,
byś mógł czynić swą powinność.

Zaufania jeszcze więcej
i gotowość do poświęceń.

Oto już recepta cała,
bym strażaka w domu miała !

Kochana Mamo! 
Wychowałaś mnie na porządnego, odpornego na 

wszelkie kłopoty, człowieka, który nie zagubił się w dale-
kim świecie. Wracam często myślami do mojego, mogę z 
całą szczerością powiedzieć, szczęśliwego dzieciństwa. Bez 
zabawek, bez telewizora, ale z opowieściami przy płomyku 
naftowej lampy. Wypuściłaś mnie z domu, na pewno z cięż-
kim sercem i bojaźnią, ale z nadzieją zapewnienia lepszej 
przyszłości. Jestem Ci wdzięczna za każdy dzień mojego ży-
cia, za „kazania”, które dawniej wydawały mi się zbyteczne, 
ale nie poszły na marne. W ten sam sposób rozmawiałam z 
moim dzieckiem, które też wyrosło na wartościowego czło-
wieka. Niecierpliwie oczekuję każdego listu, zachowuję na 
pamiątkę. Oby ich jeszcze wiele przyszło!

Kochana Mamo!
Myślę, że Twoje życie  możesz określić jako szczęśliwe. 

Bo czy nie jest to szczęście mieć zapewnioną spokojną sta-
rość w gronie najbliższych? Czy nie jest to szczęście poruszać 
się w tym wieku o własnych siłach? Czy nie jest to szczęście 
zachować mądry rozum do późnego wieku?

Ciesz się z każdego nowego poranka.
Ciesz się z każdego promyka słonecznego.
Ciesz się z każdej kropli deszczu, czy płatka śniegu.
Przymykaj oczy na drobne nieporozumienia.

 Życzę Ci, aby Bóg dał Ci zdrowie
 I dalej otaczał Cię swoją opieką.

           Twoja Hanka
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Wójt Gminy informuje:

Kwalifi kacja wojskowa
W okresie od 1 do  4 czerwca 2009 r. od poniedziałku do 

czwartku w godzinach od 8.30  w Starostwie Powiatowym w Cie-
szynie ul. Bobrecka 29, pok.202, III piętro, przeprowadzona zo-
stanie kwalifi kacja wojskowa dla poborowych z Gminy Istebna.

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o przeprowadzeniu kwali-
fi kacji wojskowej rozplakatowane zostały  dnia  17 marca 2009 r.

Do kwalifi kacji wojskowej wzywani będą mężczyźni urodzeni 
w 1990 r. oraz urodzeni w latach 1985-1989, którzy nie posiadają 
określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wzywane powinny stawić się przed Powiatową Komi-
sją Lekarską w Cieszynie  w  terminie  i  godzinach  wyznaczo-
nych  w  wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifi kacji wojskowej po raz pierw-
szy przedstawia:

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustale-
nie tożsamości;

2. posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia;
3. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną foto-

grafi ę o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty 
stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba podlegająca kwalifi kacji wojskowej, która z ważnych 
przyczyn nie może stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu, 
zobowiązana jest wcześniej zawiadomić Urząd Gminy Istebna 
tel.: 033  8556500 w. 42 celem zmiany terminu stawiennictwa. 

Stawienie się do kwalifi kacji wojskowej jest obowiązkowe. 
W razie niestawienia się osoby do kwalifi kacji wojskowej bez 
uzasadnionej przyczyny będą nakładane grzywny w celu przymu-
szenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Poli-
cję, zgodnie z art. 32 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967roku o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.).

Nie należy mylić  kwalifi kacji wojskowej z powoła-
niem do służby wojskowej. Do służby wojskowej powoły-
wani są tylko ochotnicy. Osobom wezwanym do kwalifi -
kacji wojskowej wręczone zostaną  książeczki wojskowe  
z określoną  kategorią  zdrowia.

Zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Samochody fi rmy zbierającej będą podstawione:
Wieś Jaworzynka - 25 maja 2009 (poniedziałek),
obok SP Nr l oraz Czadeczka (basen)
Wieś Koniaków - 26 maja 2009 (wtorek), Legiery oraz Rastoka
Wieś Istebna - 27 maja (środa), przy oczyszczalni na Tartaku oraz 
obok remizy na Zaolziu
Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt:
- urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodówki, czajni-
ki, roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia
- oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd
Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 8.00-15.00 w wyzna-
czonych punktach.
Akcja będzie trwać tylko jeden dzień w każdej wsi. Inny sprzęt 
niż wymieniony nie będzie odbierany! Jednocześnie informu-
jemy, że ponowna taka akcje odbędzie się jesienią.

W dniu 28 kwietnia 2009 roku na XXII sesji, Rada 
Gminy Istebna udzieliła Wójtowi Gminy Danucie Rabin 
absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok. W gło-
sowaniu brało udział 14 radnych, „za” - udzieleniem ab-
solutorium głosowało 11 radnych, „przeciw” - głosowało 
3 radnych.

W dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00 odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Istebna 
na którym analizowano sprawozdanie z wykonania budże-
tu Gminy Istebna za rok 2008 i sprawozdanie roczne z wy-
konania planu fi nansowego samorządowej instytucji kul-
tury GOK-Biblioteka Publiczna za 2008 r oraz opiniowano 
projekty uchwał przygotowane pod obrady XXII sesji.

W dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00 w sali nr 100 
Urzędu Gminy Istebna odbyła się XXII sesja Rady Gminy 
Istebna. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy 
Istebna Jan Gazur.

Gościem honorowym XXII sesji Rady Gminy był asp.
sztab. Jan Sewastynowicz któremu z okazji otrzymania tytułu 
Dzielnicowego roku 2008 w powicie cieszyńskim złożono gra-
tulacje i podziękowania.

Na sesji podjęto uchwały :
• Nr XXII/217/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-

nia 2009 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 
z wykonania budżetu za 2008 rok.

• Nr XXII/218/2009Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
fi nansowego Gminnego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicz-
nej w Istebnej.

• Nr XXII/219/2009Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 
2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Koniaków na lata 2007- 2013.

• Nr XXII/220/2009Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Ochro-
ny Środowiska.

• Nr XXII/221/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 
2009.

• Nr XXII/222/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

• Nr XXII/223/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w roku 2009 .

• Nr XXII/224/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w roku 2009

• Nr XXII/225/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/191/2008 Rady Gmi-
ny Istebna z dnia 11 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Istebna na rok 2009.

• Nr XXII/226/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Isteb-
na na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Istebna.

M. Wieczorek

 Rada Gminy uchwali ła 
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DZIELNICOWY ROKU
Asp. Sztab. Jan Sewasty-

nowicz - otrzymał tytuł najlep-
szego dzielnicowego 2008 roku 
w powiecie cieszyńskim.

Dzielnicowy Istebnej ma za 
sobą 20 lat służby. W latach 90 
był komendantem komisariatu 
w Istebnej, obecnie pracuje w 

Komisariacie Policji w Wiśle.
Gratulacje z tej okazji na XXII sesji Rady Gminy 

Istebna w dniu 28.04.2009 złożyła Wójt Gminy Istebna 
Danuta Rabin oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan 
Gazur.

Z okazji uzyskania tytułu „Najlepszy Dzielnicowy 
2008 r. powiatu cieszyńskiego" serdecznie gratulujemy 
tego sukcesu uzyskanego w codziennej trudnej pracy.

Dzięki Pana ofi arnej i skutecznej służbie nasi miesz-
kańcy mogą czuć się bezpiecznie i mieć zaufanie do 
służb mundurowych, za co bardzo dziękujemy.

Życzymy Panu dalszej owocnej pracy, zdrowia, po-
myślności, zadowolenia i szczęścia w życiu osobistym.

Wójt Gminy i Rada Gminy

Informacje z zebrań wiejskich
W dniach 19 i 26 kwietnia 2009 odbyły się w sołectwach Konia-

ków, Istebna i Jaworzynka zebrania wiejskie. Zebrania prowadzili 
sołtysi. Oprócz mieszkańców uczestniczyli w nich: Wójt Gminy, rad-
ni gminy, przedstawiciele Komisariatu Policji w Wiśle, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła, przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych.

Najczęściej poruszanymi problemami przez mieszkańców były 
sprawy związane z remontami dróg gminnych i drogi powiatowej przez 
wieś Istebna, budową wodociągów i kanalizacji a także zimowego 
utrzymania dróg. Mieszkańcy zwracali uwagę na zbyt szybką i nie-
bezpieczną jazdę TIR-ów drogą wojewódzką przez Beskid oraz przez 
Dziedzinę, a także na parkowanie w miejscach niedozwolonych.

W zebraniach uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach oraz przedstawiciele fi rmy EUROVIA 
wykonawcy przebudowy drogi, którzy poinformowali mieszkańców 
w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Wisła - 
Istebna. Droga zostanie wybudowana od podstaw, dlatego ze względu 
na zakres prac konieczne jest zamknięcie DW nr 941 na przebudowy-
wanym odcinku. Koszt przebudowy odcinka wynosi 27,5 min zł.

Mieszkańcy w trakcie dyskusji nie kryli niezadowolenia z powodu 
wyznaczonych objazdów, które znacznie podwyższą koszty utrzyma-
nia w naszej Gminie oraz wydłużą czas dojazdu do szkół i zakładów 
pracy. Pytali dlaczego nie uruchomiono na czas objazdu „starej" drogi 
przez Kubalonkę.                       Małgorzata Wieczorek

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W dniu 7 czerwca 2009 r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

wydał zarządzenie w tej sprawie, które jest ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 37, póz. 287 z dnia 10 marca 2009 r. W Rzeczy-
pospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 8,00 do 
22,00.Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x" w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. W gminie Istebna utworzono następujące obwody głosowania (uchwała Rady Gminy 
Istebna nr XXXVIII/352/2006 z dnia 23.06.2006 r.):

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji

wyborczej

1

Część sołectwa Istebna obejmująca przysiółki: Jasnowice, Suszki, Szymcze, Las, 
Gazury, Kiepki, Miki, Krzyżowa, Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, 
Kępka, Kawule, Kulonki, Kubale, Michałki, Haratyki, Kohuty, Burowie, Szarce, 
Wojtosze, Beskid, Matyska, Bryje, Poloki

Gminny Ośrodek Kultury,
(l piętro), Istebna

2

Część sołectwa Istebna obejmująca przysiółki: Mlaskawka, Łączyna, Skała, Za-
dolina, Brzestowe, Leszczyna, Stecówka, Pietroszonka, Murzynka, Andziotówka, 
Bucznik, Połom, Kawulonka, Tartak-Olza, Zagroń, Olecki, Wyszni Pole, Kubalonka, 
Mraźnice, Wilcze, Tokarzonka, Polanka, Bystre, Dupne, U stawu, Mikszówka, Sło-
wioczonka, Bźniokowa

Gminny Ośrodek Kultury,
(parter), Istebna

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3

Część sołectwa Jaworzynka obejmująca przysiółki: Za Gron, Duraje, Małyjurki, 
Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy, Łupienie, Korbasy, Bestwiny, Łabaje, 
Dragony, Biłki, Droga na Łącki, Łącki, Słowioki, Ondrusze, Gron

Szkoła Podstawowa Nr l,
(parter), Jaworzynka

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

4

Część sołectwa Jaworzynka obejmująca przysiółki: Zapasieki Dolne i Górne, Szkaw-
lonka, Rozceście, Bobczonka, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Śliwkula, Siwoniow-
skie, Stefanka, Szyroki, Krężelka, Maciejka, Na Potoku, Zakikula, Kikula, Cza-
deczka Dolna i Górna, Gorzołki, Stańki, Klimki, Buki, Krzyżowa, Czerchla, Byrty, 
Małysze, Jasie, Czepczory

Szkoła Podstawowa Nr l,
(l piętro), Jaworzynka

5

Część sołectwa Koniaków obejmująca przysiółki po prawej stronie drogi krajowej od 
granicy sołectwa Istebna do granicy gminy Milówka

Szkoła Podstawowa Nr l,
(świetlica). Koniaków

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

6
Część sołectwa Koniaków obejmująca przysiółki po lewej stronie drogi krajowej od 
granicy sołectwa Istebna do granicy gminy Milówka

Szkoła Podstawowa Nr l,
(l piętro). Koniaków
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INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH
RODZINNYCH

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) oraz dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (na podstawie ustawy 
z dnia 17/10/2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie 
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co 
najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do 
spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę 
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy 
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy 
także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Zmiana okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1/09/2008 r.  na który • 
zostało ustalone prawo do świadczeń rodzinnych  przedłuża się 
do dnia 31/10/2009 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne • 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne • 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami o 
okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 
grudnia.
WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO • 
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES 
ZASIŁKOWY SĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 
WRZEŚNIA 2009 R.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od • 
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego • 
dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie rodzinne.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków • 
rodziny, uzyskania /utraty/ dochodu lub innych zmian 
mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba 
pobierająca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego 
powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia 
rodzinne.

I n f o r m a c j a  o  s t y p e n d i a c h 
Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego na 
cele o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup 
podręczników, słowników, atlasów, zeszytów, przyborów szkolnych, 
butów sportowych, dresów. Warunkiem wypłaty świadczenia 
jest przedstawienie dowodów poniesionych od 1 stycznia 2009 r. 
wydatków na wyżej wymienione cele w kwotach odpowiadających 
co najmniej wysokości przyznanego stypendium przypadającego za 
dany miesiąc. Dowody te należy złożyć w Urzędzie Gminy w Istebnej 
pok. 303 ( III piętro) w godzinach od 7.15 do 15.15 od poniedziałku 
do piątku w terminie ostatecznym do 3 czerwca 2009 r
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 033/857-76-49 

lub w pokoju 303
 – III piętro Urzędu Gminy Istebna -

Magdalena Probosz

Urząd Gminy Istebna informuje o możliwości dopisa-
nia się do spisu wyborców, do rejestru wyborców jak rów-
nież o możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie do 
głosowania:

— Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wy-
borów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do 
głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenia 
wydawane są dla mieszkańców zameldowanych na pobyt sta-
ły na terenie naszej gminy. W/w zaświadczenie wydaje Urząd 
Gminy Istebna pok. 200 w godzinach pracy urzędu do dnia 
05.06.2009 roku

— Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w 
okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spi-
su wyborców na jego wniosek wniesiony do urzędu gminy naj-
później w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 29.05.2009 
roku. W/w przepis stosuje się również do wyborcy nigdzie nie-
zamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.

— Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek wniesiony 
do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów 
tj. do dnia 29.05.2009 roku może być wpisany do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród 
obwodów głosowania na obszarze gminy właściwej ze wzglę-
du na miejsce jego stałego zamieszkania.

— Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez za-
meldowania na pobyt stały mogą być wpisani do rejestru wy-
borców jeżeli 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 niezamieszkałego przeby-
wającego stale na obszarze gminy.

— Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod in-
nym 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 ostatnie-
go zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Więcej informacji na temat rejestru wyborców jak również 
druki do pobrania na stronie Urzędu Gminy Istebna www.ug.i-
stebna.pl

UWAGA ! ! !

POWIATOWY URZĄD PRACY
W CIESZYNIE INFORMUJE:

TERMIN PRZYJMOWANIA BEZROBOTNYCH NA 
TERENIE GMINY ISTEBNA , W CELU POTWIER-
DZENIA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY I 
ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DOCHODACH WY-
ZNACZONY ZOSTAŁ NA DZIEŃ:

• Bezrobotni bez prawa do zasiłku
25 maja 2009 R.   A - K
26 maja 2009 R.   L - Z

• Bezrobotni z prawem do zasiłku
27 maja 2009 R.

w Urzędzie Gminy Istebna salka 100 (parter)
w godzinach 8.00 - 14.00.
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Zakończona została ocena merytoryczna wniosku o 
dofi nansowanie Gminy Istebna pn. „Rozbudowa 

infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” reali-
zowanego w ramach projektu kluczowego „Rozwój infra-
struktury turystycznej Subregionu Południowego”.

Projekt uzyskał ocenę 
pozytywną tj. 36,22 pkt, co 
stanowi 90,55% maksymal-
nej punktacji. Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego w dniu 
24 marca 2009 r. uchwałą 
nr 616/252/III/2009 do-
konał wyboru projektu do 
dofi nansowania bez uwag do części technicznej. Przed podpi-
saniem umowy o dofi nansowanie projekt zostanie uzupełniony 
w zakresie unijnych wymogów dotyczących oceny oddziały-
wania na środowisko.

Całkowita wartość projektu (na etapie kosztorysowania) 
wynosi 6,74 mln zł. Koszty kwalifi kowalne stanowią kwotę 
6,5 mln zł, a wnioskowane dofi nansowanie to suma 4,8 mln zł, 
co oznacza poziom dofi nansowania w wysokości 73,86 %.

Projekt realizowany jest w ramach 5 zadań inwestycyj-
nych:

•  Zadanie 1. Przebudowa amfi teatru „Pod Skocznią" wraz 
z zagospodarowaniem terenu.

•  Zadanie 2. Budowa parkingu w rejonie amfi teatru przy 
DW 941 (obok oczyszczalni ścieków).

•  Zadanie 3. Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej - Zaol-
ziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym budowa obiektu 
zaplecza technicznego, budowa parkingu, budowa placu za-
baw, oświetlenia tras);

•  Zadanie 4. Budowa trasy nartorolkowej, całorocznej, 
oświetlonej przy gimnazjum wraz z parkingiem leśnym.

•  Zadanie 5. Budowa Ogrodu Roślin przy Ośrodku Edu-
kacji Ekologicznej w Istebnej - Dzielcu wraz z częścią komu-
nikacyjną (w tym m.in. arboretum, ścieżki, wiata edukacyjna, 
leśny plac zabaw, parking).

Projekt realizowany jest w partnerstwie; jego benefi cjen-
tami są: Gmina Istebna oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła. Zadania 1-4 realizowa-
ne są przez Gminę Istebna, zadanie 5 - przez Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła.

Zgodnie z zawartą umową partnerską, liderem projektu 
jest Gmina Istebna. Nadleśnictwo Wisła będzie właścicielem 
nowopowstałego Ogrodu Roślin Beskidu Śląskiego (wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą) i będzie nim zarządzać poprzez 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu, przy któ-
rym zlokalizowane będzie arboretum. Gmina Istebna będzie 
właścicielem pozostałego majątku utworzonego dzięki reali-
zacji projektu. Zarządzanie trasami nartorolkowymi oraz bu-
dynkiem zaplecza w Istebnej-Zaolziu zostanie powierzone 
klubowi sportowemu bądź stowarzyszeniu z terenu gminy 
Istebna - podmiot ten zostanie wyłoniony w przetargu. Zarzą-
dzanie przebudowanym amfi teatrem oraz pozostałą infrastruk-
turą (parkingi) będzie powierzone bezpośrednio pracownikom 
Urzędu Gminy Istebna.

Czynnikiem wpływającym na zdolność do długotermino-
wej (dłuższej niż 5 lat) trwałości inwestycji jest skala propo-
nowanego przedsięwzięcia. Wielkość i charakter powstałej w 

ramach projektu infrastruktury jest dostosowana do potrzeb 
odwiedzających gminę turystów oraz do możliwości fi nanso-
wych partnerów. Infrastruktura powstała w ramach realizacji 
projektu będzie mieć charakter ogólnodostępny. Korzysta-
nie z tras, parkingów, placów zabaw, parku tematycznego 

będzie bezpłatne. W pro-
jekcie nie występuje po-
moc publiczna.

Projekt realizowany 
będzie w latach 2009-2011 
przy współfi nansowaniu 
programu RPO Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2007-

2019. Jak do tej pory to największa bezzwrotna pomoc pozy-
skana przez Gminę Istebna na projekt infrastrukturalny. Jego 
realizacja pozwoli na osiągnięcie celów ogólnych projektu, 
którymi są: „Wzrost konkurencyjności turystycznej wojewódz-
twa śląskiego”, „Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika 
rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Istebna”. Celem 
bezpośrednim projektu jest „Poprawa jakości i dywersyfi kacja 
oferty turystycznej Gminy Istebna poprzez rozbudowę infra-
struktury i stworzenie nowych produktów turystycznych”.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfi kowane problemy:
• Mała dywersyfi kacja oferty turystycznej (problem klu-

czowy);
• Brak charakterystycznych produktów turystycznych wy-

korzystujących istniejący potencjał gminy;
• Słabo rozwinięta baza okołoturystyczna umożliwiająca 

profesjonalną obsługę ruchu turystycznego;
• Słabo rozwinięta infrastruktura umożliwiająca wydłuże-

nie średniej długości pobytu turystów w Gminie Istebna
•  Zagrożenie marginalizacji Gminy Istebna
W ramach projektu powstaną między innymi:
• Przebudowa i remont amfi teatru „Pod Skocznią” o po-

wierzchni 270 m2;
• Budynek zaplecza obsługujący trasy o powierzchni 268 

m2 w Istebnej-Zaolziu
• 4 parkingi przy budowanych i modernizowanych obiek-

tach:
- parking leśny o powierzchni 1500 m2 (pomiędzy gimna-

zjum i amfi teatrem)
- parking w Istebnej-Zaolziu o powierzchni 580 m2;
- parking w Istebnej-Dzielcu (przy  „Ogrodzie roślin Beski-

du Śląskiego”) o powierzchni 800 m2;
- parking w rejonie amfi teatru przy DW941 o powierzchni 

1050 m2 (przy oczyszczalni ścieków)
• 2 trasy narciarstwa biegowego / nartorolkowe: trasa wokół 

gimnazjum o długości 1,8 km i trasa na Zaolziu o długości 1,3 
km. Łączna długość tras aktywnej turystyki wyniesie 3,1 km.

• Trasa kolarstwa górskiego o długości ok. 4 km;
• Plac zabaw w Istebnej-Zaolziu o powierzchni 380 m2 oraz 

plac zabaw przy amfi teatrze o powierzchni 1400 m2; łączna 
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-
sportowej wyniesie 1780 m2;

• Plac zabaw „Ogród roślin Beskidu Śląskiego” o po-
wierzchni 35 200 m2 (powierzchnia arboretum wraz z po-
wierzchnią oryginalnego, „leśnego" placu zabaw).

Opracował: W. Legierski
inwestycje@ug.istebna.pl

„K L U C Z O W A”
TURYSTYKA
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Informacja
Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie prowadzi nabór do 
projektu "Kreuj rzeczywistość - zainwestuj w siebie".

Projekt ten - współfi nansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - skiero-
wany jest do 539 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 
w Cieszynie, zwłaszcza do osób znajdujących się w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form 
wsparcia: staże, szkolenia zawodowe

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej oraz szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane 

udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z pracow-
nikami PUP w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 8 (pokój 103 
lub 106), bądź kontakt telefoniczny pod numerem 033 851 49 
91 wew. 131 lub 150.

Ulotki dotyczące projektu można otrzymać w Gminnym 
Centrum Informacji oraz GOPS w Istebnej.

Dom Trzech Narodów – otwarty !
16 lat temu świętowaliśmy uroczyste przekazanie do użytku 

budynku służącego celnikom i Straży Granicznej, 31 grudnia 
2008 żegnaliśmy się z tymi budynkami, gdyż weszła w życie 
umowa o Schengen o ruchu bezwizowym między krajami Unii 
Europejskiej i budynki opuścili celnicy i Straż Graniczna. Za-
stanawiano się, co będzie w tych budynkach, czyją będą wła-
snością i jak i kiedy zostaną zagospodarowane. Decyzją woje-
wody Urząd Gminy Istebna został właścicielem tego obiektu. 
Zorganizowano spotkanie gmin przygranicznych i wspólnie 
ustalono nazwę obiektu, któremu nadano imię: Dom Trzech 
Narodów. Trzech narodów, czyli narodu polskiego, czeskiego 
i słowackiego.

Teraz budynek będzie służył innym celom.

„Janku, to Ci się podarziło”
– otwarcie Domu Trzech Narodów

na granicy bez granic
2 maja 2009r. o godz 18.00 zebrali się zaproszeni goście i 

mieszkańcy gminy Istebna i Bukowca na uroczystym otwarciu 
Domu Trzech Narodów a w nim salonu sztuki na granicy bez 
granic, czyli Galerii Bożeny i Jana Kukuczków z Koniakowa.

Uroczystość rozpoczął hejnał zagrany na trombitach zagra-
ny przez Tadeusza Ruckiego i prof. Jana Bogłowskiego. Ze-
branych bardzo licznie gości przywitała p. Małgorzata Kiereś, 
a następnie Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin i Starosta Bu-
kowca Petr Jalowiczor przecięli wstęgę, czyli dokonali uroczy-
stego otwarcia Domu Trzech Narodów.

Imprezę prowadzili – Małgorzata Kiereś i redaktor Polskie-
go Radia w Katowicach Maciej Szczawiński. Audycja była 
transmitowana na żywo w radio Katowice – były 3 wejścia.

Podkreślali, że uczestniczymy w wydarzeniu historycznym 
bez względu na to, czym to miejsce będzie – będzie ono budo-
wało własną historię, w której czołowe miejsce będzie zajmo-
wała sztuka, która działa na nasze emocje i wzruszenia. Dom 
Trzech Narodów – nazwa powstała z inicjatywy pani Danuty 
Rabin, a zorganizowanie tego salonu sztuki zawdzięczamy Bo-

żenie i Janowi Kukuczkom. Historyczne uzasadnienie nazwy 
przedstawiła p. Kiereś: „Nasze pogranicze ma wiele wspólnego 
– Beskidy z Łysą Górą, budynek stoi przy „ceście cesarskiej”, 
którą budowano w XVII w. za czasów cesarza Franciszka Jó-
zefa II. Byliśmy razem ze Słowacją i Czechami w monarchii 
autro-węgierskiej, etnografi cznie mamy kulturę wołoską”.

Nazwa budynku jest wybrana, teraz trzeba go wypełnić tre-
ścią. Będzie to miejsce spotkań historycznych i kulturowych.

Powstała tutaj za sprawą Bożeny i Jana Kukuczków galeria 
sztuki, która otwiera swoje podwoje dla artystów i osób zwie-
dzających.

Wszystko rozpoczęło się od Beskidzkich Integracji Malar-
skich, które przyciągają już od kilku lat artystów, malarzy z 
całego kraju. Jednym z nich jest bardzo znany Stanisław Ma-
zuś, który zaprosił zebranych na wernisaż malarstwa swojego 
a także innych artystów.

Artysta malarz ma nadzieję, że miejsce to będzie żyło, że 
będzie tu przedstawiona sztuka z różnych dziedzin.

Wójt Gminy poinformowała, że pomysł i fi nanse dali Ku-
kuczkowie i dzięki temu już wiemy, jak będzie ten obiekt wy-
korzystany.

Pozostałe pomieszczenia będą zagospodarowane przez 
GOK, znajdzie się tu także mieszkanie dla gospodarza.

Zuzanna Kawulok od Wojtosza wspominała różne chwile 
z czynnym kiedyś przejściem granicznym, a potem obecne 
dzieło skwitowała pozytywnym zdaniem: „Janku, to Ci sie 
podarziło”, piękną rzecz żeście zrobili państwo Kukuczkowie. 
Piękne rzeczy podziwiamy krótko, ale te chwile utrwalają ar-
tyści, dzięki nim my mamy pokarm dla duszy” – mówiła Zu-
zanna Kawulok.

Wzruszony Jan Kukuczka dziękował za wszystkie miłe 
słowa, dziękował także swojej żonie i rodzeństwu za wsparcie 
duchowe i fi nansowe. Prawie wszystkie wystawione na wysta-
wie dzieła są pokłosiem „Integracji”.

Małgorzata Kiereś przygotowała wiersze Władysława 
Młynka, czeskiego poety, które stanowiły ciekawe przerywni-
ki i wzruszały obecnych. 

Również kapela „Wałasi” z braćmi Lasoniami dała prze-
piękny, wzruszający koncert muzyki górali łuku Karpat. Była 
to prawdziwa uczta duchowa. Na zakończenie części ofi cjalnej 
wystąpiła pani Izabela Zwias z Ustronia ze swoim zespołem. 
Zaprezentowała muzykę różnego rodzaju – od swingu po pieśni 
Stanisława Moniuszki. Za występ podziękowano jej gromkimi 
brawami. Wreszcie nastąpiło upragnione zwiedzanie wystawy, 
w czasie którego goście częstowali się smakołykami istebniań-
skiej kuchni – kołaczami, chlebem ze smalcem, miodunką lub 
lampką wina.

Oprócz obrazów zwiedzano także pomieszczenie, w któ-
rych GOK przygotował wystawę stroju ludowego, także tego 
po stronie czeskiej, oraz wystawy sztuki ludowej. Na zakoń-
czenie pragnę stwierdzić, że zamierzenie udało się w 100%, 
bo tradycja łączy się tu z historią, ale też będzie tu miejsce dla 
sztuki profesjonalnej, będą pojawiali się tu artyści z naszych 
przygranicznych terenów z różnych dziedzin np. fotografi i. 
Nie należy się tego bać, ale trzeba otwierać się na różne dzie-
dziny sztuki, nie tylko na folklor. 

Dom Trzech Narodów wchodzi na stałe do spisu obiektów, 
które można będzie odwiedzać i zwiedzać.

Czynny będzie codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00 
łącznie z niedzielą. 

Zapraszamy do zwiedzania!
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INFORMACJA DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO
PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H IN l U LUDZI

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia ściśle przestrzegać reżimu sanitar-
nego, a w szczególności:

• unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne. Kiedy sam jesteś chory zachowuj odpo-
wiednią  odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniem, jeśli wystąpią u Ciebie objawy grypopodob-
ne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła), pozostań w domu,

• kiedy kaszlesz i kichasz przykrywaj usta l nos chusteczką. To pomoże zapobiec zakażeniu wirusem innych osób,
• myj często ręce wodą z mydłem,
• unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych po-

wierzchni, a potem oczu, nosa i ust).
Ponadto zaleca się:
• w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak ape-

tytu, katar, ból gardła) - natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia w okresie około 10 dni od powrotu do kraju ob-
jawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, 
brak apetytu, katar, ból gardła) należy niezwłocznie udać się do lekarza PÓZ, 
najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki leczniczej i poinformować 
o historii podróży.

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH

ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice
Tel.: 032 351 23 00, Faks:032351 23 18

e-mail: pwis@wsse.katowice.pl

G R Y P A    Ś W I Ń   -  I N F O R M A T O R
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

SANITARNY W KATOWICACH INFORMUJE:
Tel.: 032 351 23 00

Grypa świń jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń, wywoływaną przez wirus 
grypy typu A. U świń wirusy te powodują liczne zachorowania, jednakże śmiertelność na 
skutek zakażenia jest niska. Wirus grypy świń typu A/H l N l został wyizolowany po raz pierw-

szy u świń w 1930 roku. Do tej pory przypadki zakażeń tym wirusem u ludzi były rzadkie, jednak potwierdzono możliwość ich 
przenoszenia z człowieka na człowieka. Od grudnia 2005 r. do lutego 2009r. w USA (w 10 stanach) łącznie stwierdzono 12 przy-
padków zakażeń wirusem grypy świń u ludzi. Od marca 2009r. potwierdzono przypadki zakażeń wirusa typu A/H l N l. Wystąpi-
ły one w Kalifornii i Teksasie. Obecnie trwa dochodzenie epidemiologiczne mające m.in. na celu określenie źródła zakażenia.

Jakie są objawy grypy świń u ludzi?

• Objawy  są podobne  do  tych towarzyszących grypie sezonowej, w tym np. gorączka, osłabienie, brak apetytu, kaszel. U 
niektórych osób wystąpił katar, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka.

Czy można zarazić się wirusem grypy świń przez zjedzenie wieprzowiny?

• Nie. Grypa świń nie przenosi się przez żywność. Nie można zarazić się grypą świń poprzez zjedzenie mięsa wie-przowego 
i produktów wieprzowych. Jedzenie prawidłowo przygotowanego i poddanego obróbce termicznej mięsa jest bezpieczne.

Jakie leki są skuteczne w terapii grypy świń u ludzi?

• Wyizolowane w USA i Meksyku wirusy grypy świń typu    A/H l N l są oporne na amantadynę i rimantadynę, natomiast są 
wrażliwe na oseltamiwir i zanamiwir.

Czy wirus grypy świń H1N1 jest tym samym wirusem H1N1 krążącym u ludzi?

• Nie. Wirus grypy świń H1N1 różni się genetycznie od wirusa ludzkiego i dlatego też szczepionki przeciwko grypie sezono-
wej mogą nie zapewnić pełnej ochrony przed zakażeniem wirusem odzwierzęcym.
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KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 05 kwietnia 2009 roku na Kubalonce skradzio-

ny został telefon komórkowy marki IG SHINE na szko-
dę mieszkanki Mikołowa. Sprawcą kradzieży okazał się 
mieszkaniec miejscowości Parszewice.

2. W nocy z 05 na 06 kwietnia 2009 roku z terenu tras bie-
gowych Centralnego Ośrodka Sportu na Kubalonce skra-
dziony został skuter śnieżny marki LYNX.

3. W dniu 08 kwietnia 2009 roku na Groniku w Koniakowie 
miał miejsce pożar, w trakcie którego częściowemu spale-
niu uległ niezamieszkały, drewniany budynek stanowiący 
własność mieszkańca Koniakowa.

4. W nocy z 09 na 10 kwietnia 009 roku w Jaworzynce Cen-
trum nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w 
samochodzie marki Fiat 126p wszedł do wnętrza pojazdu, 
skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia radia samo-
chodowego działając na szkodę mieszkańca Jaworzynki.

5. Tej samej nocy na Czerchli miało miejsce włamanie do 
domu w budowie. Nieznany sprawca po uprzednim prze-
cięciu zawiasu okna wszedł do środka budynku, skąd do-
konał zaboru w celu przywłaszczenia elektronarzędzi na 
szkodę mieszkańców Istebnej i Jaworzynki.

6. W dniu 12 kwietnia 2009 roku na Dachtonach kierujący 
samochodem marki BMW 520 mieszkaniec Jaworzynki na 
łuku drogi w prawo stracił panowanie nad kierownicą, zje-
chał na przeciwległy pas drogi, następnie na pobocze, gdzie 
uderzył w ogrodzenie jednej z posesji oraz w słup trakcji 
elektrycznej, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. W 
wyniku wypadku obrażeń ciała skutkującymi pobytem w 
szpitalu, doznały dwie mieszkanki Koniakowa.

7. W dniu 15 kwietnia na Durajach zatrzymano mieszkań-
ca Pawłowic Śląskich poszukiwanego przez Prokuraturę 
Rejonową w Pszczynie oraz Policję w Bielsku Białej. W 
trakcie wykonywanych czynności z udziałem zatrzymane-
go ustalono, że kilka miesięcy wcześniej na terenie Isteb-
nej dokonał on kradzieży pieniędzy na szkodę mieszkańca 
Istebnej.

8. W dniu 22 kwietnia 2009 roku w Jaworzynce Centrum 
kierujący samochodem osobowym marki Fiat Cinquecen-
to mieszkaniec Jaworzynki uderzył w prawidłowo zapar-
kowany samochód osobowy marki Volkswagen Golf sta-
nowiący własność mieszkanki Jaworzynki. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że kierowca Fiata znajduje się w 
stanie nietrzeźwości.

9. W dniu 24 kwietnia 2009 roku na Kubalonce mieszkańco-
wi Sosnowca skradziono telefon komórkowy marki Sony-
Ericsson W 220i.

10. W dniu 26 kwietnia 2009 roku na Dachtonach mieszka-
niec Koniakowa znieważył,  a  ponadto  naruszył  niety-
kalność  cielesną jednego z funkcjonariuszy Policji, którzy 
kilka minut wcześniej podjęli wobec niego interwencję.

11. W dniu 27 kwietnia 2009 roku na terenie Wisły funkcjona-
riusze Policji zatrzymali mieszkankę Wisły i mieszkańca Gli-
wic, którzy kilka dni wcześniej dokonali kradzieży z włama-
niem do jednego z domów położonych na terenie przysiółka 
Gazury w Istebnej, skąd dokonali zaboru w celu przywłasz-
czenia zabytkowych szabli, obrazów oraz wyrobów ręko-
dzieła ludowego działając na szkodę mieszkańca Katowic.

Opracował: Asp. szt. Leszek Bujok

INTERNET
stwarza wiele możliwości,

a l e  i  n i e s i e  z e  s o b ą  z a g r o ż e n i a

Internet daje nieograniczony dostęp do informacji z dowolnej dzie-
dziny, jest miejscem pracy, komunikowania się pomiędzy ludźmi, wy-
miany informacji, dlatego jest nieocenioną pomocą. Niestety niesie ze 
sobą również realne zagrożenia.
Zagrożenia:
1. Gry komputerowe i materiały z elementami przemocy. Tego typu 
gry powodują huśtawkę emocji wynikającą z przeżyć w wirtualnym 
świecie, kłopoty z myśleniem, wyobcowanie z rzeczywistego świata.
2. Niemal nieograniczony dostęp do materiałów pornografi cznych. Kon-
takt z pornografi ą wpływa negatywnie na rozwój młodego człowieka.
3. Propozycje różnego rodzaju aktywności seksualnych: kontakty 
poza Internetem, w świecie rzeczywistym, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, czy rozmów telefonicznych (58% badanych on-line 
dzieci i młodzieży zostało wciągniętych w tematy seksu podczas roz-
mów internetowych).
4. Spotykanie się z nieznajomymi poznanymi przez internet niesie 
ze sobą ryzyko i może być bardzo niebezpieczne, o czym świadczy 
obecność w internecie środowisk pedofi lskich
5. Uzależnienie od komputera/Internetu. Zaburzenie hierarchii 
wartości, gdzie na pierwszym miejscu stawiany jest komputer i temu 
podporządkowane jest całe pozakomputerowe życie, jest już skraj-
nym przejawem uzależnienia od komputera.
6. Czas spędzony przed komputerem prowadzi do różnego rodzaju 
uchybień:
- nie przeczytane książki.
- brak kontaktów realnych z kolegami.
- nie odrabianie lekcji.
7. Znaczna ilość uczniów używa Internet w celu zdobycia wiedzy 
potrzebnej w szkole. Jednak nie wszystkie znalezione informacje w 
internecie przekazują rzetelną wiedzę.
8. Udostępnione są instrukcje dotyczące zagrożeń życia społecz-
nego, np.: używania i kupna narkotyków, sposobu popełniania samo-
bójstw, itd.
9. Wyłudzenia i oszustwa np.: na aukcjach internetowych.
10. Brak nadzoru rodziców.
Zabezpieczenia:
1. Wspólnie spędzany czas rodziców z dzieckiem, rozmowy, dobry 
kontakt uczuciowy mogą sprawić, ze dzieci/młodzież nie będą ucie-
kać w samotność wirtualnej rzeczywistości.
2. internet nie jest celem samym w sobie, tylko mądre korzystanie z 
niego może służyć jako pomoc w rozwoju.
3. Naucz dziecko odróżniania tego co dobre w internecie. od tego. 
co złe i niebezpieczne.
4. Rozmawiaj jak najczęściej z dzieckiem zarówno o możliwościach 
jak i zagrożeniach internetu. O tym co robi w internecie, o grach kom-
puterowych, w które najchętniej grywa, o jego internetowych znajo-
mych, o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi 
przez internet.
5. Uważnie kontroluj czas, jaki dziecko spędza przy komputerze. Nie 
można pozwolić, by świat wirtualny zastąpił młodemu człowiekowi świat 
rzeczywisty, a jedyny kontakt ze znajomymi odbywał się za pomocą sieci.
6. Chciej poznać ulubione gry dziecka, zagraj w nie - dzięki temu 
poznasz ewentualne zagrożenia.
7. Wszelkie ograniczenia związane z używaniem Internetu i kompu-
tera wprowadzaj opierając się o jasne i zrozumiałe argumenty, tłu-
macząc, wychodząc z pozycji opiekuna, a nie cenzora.
8. Informuj odpowiednie jednostki o adresach stron internetowych, na 
których znajdziesz nielegalne treści.
Nielegalne treści w Internecie można zgłosić przez całą dobę:
- telefonicznie: (022) 5231050, 0801615005
- za pomocą formularza internetowego: www.dyzumet.pl
- listownie na adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, 02-
796 Warszawa, ul Wąwozowa 18, z dopiskiem HOTLINE
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Z  Ż Y C I A  S Z K Ó Ł

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w imieniu 

własnym i uczniów szkoły dziękuje za ofi arowaną pomoc i życz-
liwość przy organizacji FESTYNU MAJOWEGO, z którego cał-
kowity dochód zostanie przeznaczony na doposażenie pracowni 
komputerowej.

Podziękowanie kieruję do rodziców, nauczycieli, właścicieli 
sklepu i baru na Zapasiekach - Państwa Anny i Piotra Ruckich 
i Małgorzaty i Sławomira Ruckich, OSP Jaworzynka-Zapasieki 
oraz sponsorów imprezy:
• Pizzeria WERONA - p. R.E. Kawulok- Istebna
• Szkółka Leśna WYRCHCZADECZKA - Jaworzynka
• Sklep”U GAZDY” - p. Edward Glet-Istebna
• Kwiaciarnia „MAŁGORZATA” - Istebna
• Wyciąg narciarski „SZAŃCE” - Koniaków
• Market REMA - p.Teresa Kamińska - Istebna
• Państwo Teresa i Czesław Muszalik - Jaworzynka – Zapasieki
• Piekarnia „PROPIEK”- p. Anna i Andrzej Probosz- Istebna
• Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „LEGIERSKI” - Istebna
• Sklep „Nikola” - Koniaków
• Sklep „Alf” - Koniaków
• F.H.U. TRENDY - p. Izabela Stokłosa - Istebna
• Sklep spożywczy - p. Teresa Rucka - Jaworzynka
• Pizzeria „JÓZEF” - Istebna
• Materiały Budowlane - p. Andrzej Urbaczka - Jaworzynka
• PSB „GOLIK” - Istebna
• Bar „ZAPASIEKI” - Jaworzynka
• Sklep „ZAPASIEKI” - Jaworzynka
• Księgarnia „Św. Maksymiliana” - Istebna
• Zegarmistrz- p. Suszka Marian - Istebna
• Spółdzielnia Usług i Produkcji „SKR” - Koniaków
• Poczta Polska - oddział w Istebnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
mgr Dorota Małyjurek

Wyniki eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W dniu 24 marca br. rozstrzygnięto powiatowe eliminacje  
ogłoszonego przez Komendę Główną Straży Pożarnej, Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga”. Na 
konkurs nadesłano 134 prac z całego powiatu w następujących 
kategoriach wiekowych: I grupa - 34 prace, II grupa - 52 prace, III 
grupa - 30 prac, IV grupa - 18 prac.
Powiatowe Jury Konkursu zakwalifi kowało do eliminacji woje-
wódzkich prace młodych Artystów z naszej Gminy, którymi są:
I grupa - dzieci w wieku 6 - 8 lat
Wyróżnienie - Łowczyński Maksymilian Szkoła Podstawowa NR 
l Jaworzynce; Wyróżnienie - Gruszka Filip Szkoła Podstawowa 
NR l Jaworzynce
II grupa - dzieci w wieku 9 - 12 lat
Miejsce I - Joanna Gazur - Szkoła Podstawowa NR l Istebnej
IV grupa - osoby niepełnosprawne
Wyróżnienie - Agnieszka Legierska - Szkółka Malarska IWONY KO-
NARZEWSKIEJ pod patronatem Nadleśnictwa Wisła w Istebnej.
Małym Artystom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w eliminacjach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Sporządziła: Anna BURA

p o d s t a w o w y c h
I szkolny konkurs wiedzy o naszej gminie

w SP1 w Koniakowie
Celem konkursu było bliższe zainteresowanie się swoją „małą 
ojczyzną”, miejscem w którym mieszkamy, uczymy się, spędzamy 
wolny czas. Miejsce to ma także swoją historię, do poznania 
której zachęcamy uczniów już od najmłodszych lat. I szkolny 
konkurs wiedzy o naszej gminie odbył się w dwóch terminach 
w kategoriach klas I-III i IV – VI. W I etapie w eliminacjach 
klasowych występowano po 3 osoby, które reprezentowały klasę 
w II etapie. II etap składał się z testu, który wyłonił zwycięzców 
indywidualnych.

Kl I-III :

I miejsce – Miłosz Suszka, kl 1a

II Miejsce - Wojtek Ligocki, kl 3a

III Miejsce – Dawid Juroszek, kl 3a

IV miejsce – Tomasz Michałek, kl 3b

V miejsce – Artur Kukuczka, kl 2a

VI miejsce – Magdalena Karch, kl 2b

VII miejsce – Ola Tonderska, kl 1b

Kl IV – VI

I miejsce – Zuzanna Matuszny, kl 4a

II miejsce – Dominik Zowada, kl 5b

III miejsce – Ondrasz Suszka, kl 5a

IV miejsce – Kasia Niewiadomska, 4b

V miejsce – Asia Michałek, 5b

VI miejsce – Anna Kubica, kl 6a

VII miejsce – Bartek Ligocki, kl 6b

II część konkursu była częścią praktyczną, w której uczniowie nie 
tylko zmagali się z wiedzą, ale również ze swoją zręcznością.
Zespoły rywalizowały w trzy osobowym składzie w  następujących 
konkurencjach: 

rzeźba w mydle1. 
heklowanie łańcuszka na czas2. 
skubanie pierza3. 
śpiew piosenki regionalnej4. 
ubieranie modela w strój regionalny (chłopięcy) i 5. 
nazwanie części stroju
wypisywanie słów gwarowych i ich znaczenia na czas.6. 

Było dużo śmiechu, zdenerwowania, bo to przecież rywalizacja 
kto lepszy. Uczniowie wykazali sporą wiedzę na temat naszej 
gminy, regionu dawniej i dziś.
Wyniki II etapu:

Kl I – III :
I m. – kl 3b
II m. – kl 3a
III m. – kl 1a
IV m. – kl 2a
V m. – kl 1 b
VI m. – kl 2b

Kl IV – VI
I m.- kl 6b
II m. – kl 6a
III m. – kl 5°
IV m. – kl 4a
V m. – kl 4b
VI m. – kl 5b

Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a było ich 
wielu (36 osób). Nagrody ufundował pan Piotr Kohut (albumy, 
książki, wyroby regionalne z drewna, płyty CD i inne) oraz GOK 
z Istebnej (płyty CD, albumy). Organizatorzy konkursu oraz 
wszyscy uczestnicy bardzo serdecznie dziękują sponsorom.

Organizatorzy:
Kl I-III – mgr Janina Bury

Kl IV- VI – mgr Renata Haratyk
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Z  Ż Y C I A  S Z K Ó Ł
MIĘDZYNARODOWA

MŁODZIEŻOWA LIGA BESKIDZKA
Jak co roku w kwietniu, sala w gimnazjum w Istebnej była are-

ną zmagań sportowych. To już czwarta edycja Międzynarodowej 
Młodzieżowej Ligi Beskidzkiej gdzie nasze drużyny rywalizowały 
z Zakladni Skola z Jablunkova oraz ze Szkołą Podstawową im. H. 
Sienkiewicza z językiem polskim, także z Jabłonkowa.

Drużyny walczyły w trzech dyscyplinach: piłce siatkowej dziew-
cząt i chłopców, piłce nożnej chłopców i unihokeju dziewcząt (gra 
na sali gimnastycznej oparta na wybranych zasadach hokejowych).

Turniej rozpoczął się uroczystym powitaniem gości oraz poka-
zem zespołu tanecznego. Część artystyczna, przygotowana przez 
uczniów z Jabłonkowa, rozgrzała kibiców i młodych sportowców. 

Po występach równolegle na dwóch boiskach rozpoczęły się 
rozgrywki piłki siatkowej chłopców i dziewcząt. Nasi siatkarze 
wygrali pewnie wszystkie mecze nie dając szans rywalom, zaś 
dziewczyny, grając z wielkim poświęceniem uległy sąsiadkom z 
Czech. Po siatkarskich zmaganiach rozpoczęli rywalizację piłka-
rze wygrywając pierwszy mecz i przegrywając kolejny minimalnie 
0:1. Kolejnym etapem był unihokej, gdzie niespodziewanie dobrze 
zaprezentowała się Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza de-
klasując przeciwniczki.

Międzynarodowa Młodzieżowa Liga Beskidzka to cykliczna 
impreza zacieśniająca przygraniczne kontakty, ciesząca się dużą 
popularnością gimnazjalnej młodzieży, która chętnie uczestniczy w 
sportowych zmaganiach. Czekamy na następną edycję i już zaczy-
namy sportowe przygotowania. 

Michał Nosowicz

Trzeci z rzędu triumf uczniów z  istebniańskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Konkurs Matematyczny   
Szóstego kwietnia b.r. w Zespole Szkół Technicznych w 

Cieszynie odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Matema-
tyczny dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych „Ma-
tematyka na co dzień”.

Istebniański Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
reprezentowali uczniowie 
klas pierwszych Justyna 
Kaczmarzyk, Sylwia Izba 
oraz Rafał Kohut, przygo-
towani przez mgr Beatę 
Cendrzak. 

Uczestnicy konkursu 
musieli wykazać się m.in. 
znajomością i biegłością 

obliczeń procentowych, rozwiązywania problemów geome-
trycznych w zadaniach praktycznych oraz Sudoku. Wszystkie 
zadania badały umiejętność wykorzystania matematyki do roz-
wiązywania problemów życia codziennego.

Uczniowie z „Zaolzia” Rafał Kohut i Justyna Kaczmarzyk 
zdobyli I i II miejsce w konkursie indywidualnym. Organiza-
torzy, jak co roku przygotowali dla wszystkich uczestników 
dyplomy, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Beata Cendrzak

g i m n a z j a l n y c h

p o n a d g i m n a z j a l n y c h
Rafał Juroszek

laureatem prestiżowej Olimpiady!  
Rafał Juroszek z Koniakowa został laureatem Ogólnopolskiej 

Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w kategorii "Geografi a 
z elementami geologii".

Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” jest inicjatywą eduka-
cyjną Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w  Kra-
kowie w zakresie współpracy Uczelni ze szkołami średnimi. W zało-
żeniu Olimpiada ta jest odmianą olimpiad tradycyjnych, ma na celu 
pogłębienie wiedzy z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji 
na AGH i realizowana  jest w zakresie czterech przedmiotów: mate-
matyki, fi zyki, chemii i geografi i z elementami geologii. 

Rafał, który jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła 
Stalmacha w Wiśle zapewnił sobie tym samym możliwość przyjęcia 
na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

ABC - Słownik Bioekologiczny
* TOPOKLIMAT LASU - To zdolność do kształtowania klimatu 

lokalnego lasu poprzez jego walory takie jak np.: ograniczenie wiatru, 
pochłanianie H2O pochłanianie słońca (asymilacja) absorbowanie CO2  
i wytwarzanie czystego, życiodajnego O2  np.: 1 ha lasu wchłania w 
ciągu jednego roku 4-25 ton CO2, fi ltracja powietrza czyli zatrzymanie 
i neutralizacja składników toksycznych (trujących) emisji głównie tlen-
ków i dwutlenków: S, C, M, metali ciężkich : Pb, Ca, Ag oraz pyłów.

* TORFOWISKO – zajmuje w Polsce ok. 4%. Stanowi żywy 
ekosystem składający się z wielu elementów takich jak złoża torfowe 
roślin, wody, bagna, w których zachodzą procesy akumulacji (odkła-
dania) się w brunatno – ziem - torfowy. Są to często nieużytki terenu – 
znikome, niskiej klasyfi kacji. To dynamiczny fragment przyrodniczy 
o dużym klimaksie, czyli wchodzeniu roślinności - stopniowo two-
rzący ciąg torfowiska jako postaci specyfi cznej sukcesji ekologicznej. 
Torfowisko – żyje i zmienia się i na tym polega ich dynamiczność. 
Pachnie specyfi czną zgnilizną, ponieważ torfowisko powoduje ob-
umieranie roślin i w środowisku beztlenowym nie ulegają pełnemu 
rozkładowi tworzą przyrastające złoża torfowe.

Osuszanie torfowiska jest „grzechem” ekologicznym prowadzą-
cym do obumierania roślin, tym mszaków (mszarnych) i powsta-
wania obcej sukcesji a więc dewastacji. Torfowiska dzielimy na: 
niskie, wysokie, przejściowe, niskie - łąkowe. Tu istnieje przepływ 
wód – próchnica + soki mineralne i widoczna materia organizmów. 
Zarastanie następuje od brzegów ku wnętrzu (do środka) Torfowisko 
wysokie, – czyli mszar. Tu nie ma odpływu wód. Zarastanie prowadzi 
do uwypiętrzenia się w środkowej części, jest mało żyzne, ubogie w 
mineralne składniki odżywcze i kwaśne wody. Torfowiska przejścio-
we – posiadają właściwości pośrednie pomiędzy wysokim a niskim.

Macierzonka
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Nasza szkolna współpraca
przygraniczna

Bardzo ciekawie i pouczająco spędzili czas nasi uczniowie z klas 
IV-VI, w dniu 30 kwietnia br. Autokarem spod SP1 w Koniakowie 
pojechaliśmy przez Zwardoń (już bez kontroli granicznej) do miej-
scowości Cerne na Słowacji.

Zaproszenie przyjęliśmy z zadowoleniem, gdyż ze szkołą w tej 
miejscowości utrzymujemy od kilku lat bliskie kontakty.

Po obejrzeniu szkoły i występach uczniów klasy I i III ruszyliśmy 
na wycieczkę krajoznawczą. Tym razem pokazano nam piękną, pra-
wie dziewiczą część Słowacji, o której nawet nie mieliśmy pojęcia, że 
tak niedaleko od nas a kryje wiele atrakcji i niespodzianek. Najpierw 
pojechaliśmy do Żyliny, skąd ruszyliśmy na zamek Strečno, który 
już od 700 lat wznosi się nad rzeką Wag. Po zamku oprowadzała nas 
przewodniczka słowacka, która starała się mówić powoli, a po polsku 
tłumaczyła p. Basia, tak że dzieci wszystko zrozumiały. Na zamku w 
2008 r. została otwarta dla zwiedzających wystawa archeologiczna, 
poświęcona historii Żyliny i okolic - od ery kamiennej aż po nowo-
żytność. Było ciekawie i pięknie.

Po zwiedzeniu zamku Strečno udaliśmy się nad rzekę Wag, która 
jest dopływem Dunaju, a niesie też nasze wody z Czadeczki, która 
wpada do Kisuczy, Kisucza do Wagu, a Wag do Dunaju i Morza Czar-
nego. Tutaj też czekali na nas fl isacy, którzy na tratwach przewieź-
li nas przełomem Wagu. Zachwyciła nas przyroda, płynąc tratwami 
oglądaliśmy też przepiękne krajobrazy Małej Fatry ze szczytem Wiel-
kiej Krivań (1709 m) i 2 zamkami na okolicznych szczytach. Trochę 

Z  Ż Y C I A  S Z K Ó Ł
wystraszeni spływem, gdyż rzeka Wag ma wiele meandrów i zakoli, 
ale bogatsi w różne ciekawostki, o których opowiadali nam fl isacy, 
dobiliśmy do brzegu. Po tak ciekawie spędzonym dniu bardzo smako-
wał nam obiad, po spożyciu którego ruszyliśmy w drogę powrotną.

Cały czas towarzyszyły nam panie nauczycielki z Černego, któ-
rym bardzo dziękujemy za spotkanie i mile spędzony czas.

Postaramy się im odwdzięczyć, kiedy przyjadą do Koniakowa. 
Dziękujemy szkole w Černem. Uczniowie

i opiekunki mgr Renata Haratyk,
mgr Alicja Kaczmarczyk, mgr Barabara Zowada
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Ocalmy od zapomnienia
Krzysztof Kiereś

Ocalić od zapomnienia
– życie i walka Józefa Wałacha

                                                                                        
Istebniańska gmina 

obejmująca Istebną, Jawo-
rzynkę i Koniaków wydała 
wielu znamienitych Pola-
ków, o których powszech-
nie mało wiemy a tym 
samym nie upamiętniamy. 
Chciało by się powiedzieć 
„cudze chwalicie swego 
nie znacie”. Jednym z tych 
wielkich jest Jan Łysek, ja-
worzyński nauczyciel, pi-
sarz ale również żołnierz I 
wojny światowej. Jest nim 
również Józef Wałach, syn 
artysty malarza Jana Wała-

cha pochodzący z Istebnej Andziołówki.
9 grudnia 2005 roku na cmentarzu parafi alnym w Istebnej 

społeczeństwo Trójwsi pożegnało Józefa Wałacha, nad gro-
bem którego przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Oddział Ziemi Cieszyńskiej powiedział m.in. 
„odszedł od nas wielki Polak – patriota, któremu okrutny wiek 
XX nie poskąpił żadnej przykrości, jaką przyniósł narodowi 
polskiemu totalitaryzm hitlerowskiego okupanta i powojen-
ny reżim stalinowski, dotykając boleśnie żołnierza września, 
jeńca wojennego, szczutego uciekiniera, aktywnego żołnierza 
polskiej armii podziemnej AK, żołnierza Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie i więźnia politycznego PRL-u”.                            

Józef Wałach urodził się dnia 23 listopada 1917 r. w Isteb-
nej jako trzecie dziecko z czternaściorga rodzeństwa dzieci 
Jana i Teresy Wałach. W 1929 roku ukończył On w Istebnej 
Szkołę Podstawowa a następnie w roku 1938 Państwowe 
Gimnazjum Koedukacyjne – Wydział Klasyczny w Żorach. 

1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która zde-
cyduje o kolejnych losach Józefa Wałacha tych najbliższych i 
tych bardzo odległych. Jako kapral podchorąży J. Wałach słu-
żył  w dowództwie łączności 21 Bielskiej Dywizji Piechoty 
Górskiej gen. bryg. Józefa Kustronia będącej częścią Grupy 
Operacyjnej „Bielsko” gen. bryg. Mieczysława Spiechowicza. 
Atakowana ciągle przez Niemców w tym przez dywersantów 
w Bielsku Białej, gdzie jak wspominał Wałach ginie jeden z 
żołnierzy polskich, 21 DPG wycofuje się szlakiem na Kęty, 
Kalwarię Zebrzydowską, Bochnię, Tarnów, Mielec, Lasy Ja-
nowskie. Nad rzeką Tanew z rozkazu Naczelnego Wodza mar-
szałka Edwarda Rydza – Śmigłego J. Wałach zostaje awanso-
wany do stopnia podporucznika. Ofi cerskie gwiazdki z braku 
takowych do munduru  jednak nie zostały przypięte. Zdecy-
duje to w  niedalekiej przyszłości o tym, że ppor. Wałach trafi  
nie do ofl agu lecz do stalagu. Niewola niemiecka przyszła w 
czasie walk pomiędzy Lubaczowem a Jarosławiem w okoli-
cach Rawy Ruskiej. Było to dnia 22 września 1939 r.

Idąc na Przeworsk w kolumnie jeńców, zata-
jając ofi cerski stopień, J. Wałach oraz kapral Ju-
lian Wilk podejmują brawurową próbę uciecz-
ki, która kończy się niestety ich pojmaniem 

w okolicach Krakowa. Następnie z Łobzowa w bydlęcych 
wagonach zostają wywiezieni do Niemiec do Stalagu IV A – 
Hoyerswerde. Tragizm położenia jeńców pogłębiał głód, epi-
demie oraz widok samobójstw popełnianych przez żołnierzy. 
Po ciężkiej zimie 1939/40 na wiosnę 1940 r. jeńcy Stalagu IV 
A zostali skierowani do prac polowych w Robenau, gdzie jak 
wspominał J. Wałach życie było bardzo trudne, „mieszkaniem 
były prycze w stajni”. Ciężkie warunki niewoli ale również 
chęć życia na wolności są przyczyną kolejnej, drugiej już pró-
by ucieczki z niewoli w sierpniu 1940 r. Niestety, i ta próba 
kończy się pojmaniem w okolicach Ołomuńca. Następnie było 
więzienie gestapo na Pankracu w Pradze a po tygodniu powrót 
do obozu. Kolejną, trzecia próbę ucieczki, jako Polak na urlo-
pie ze znaczkiem „P” na marynarce, pod którą miał  mundur, 
podejmuje J. Wałach w listopadzie 1941 r.. Jej trasa prowadzi-
ła przez Cotbus, Annaberg i Racibórz następnie pociągiem do 
Trzyńca i autobusem do Istebnej, do której przybył 30 listopa-
da w południe. Wreszcie upragniona wolność.

J. Wałach nie mógł jednak pozostać w rodzinnym isteb-
niańskim domu ponieważ znalazł się on pod obserwacja ge-
stapo. Dlatego niemal natychmiast dom opuścił i do wiosny 
1942 r. ukrywał się na Tynioku u Pawła Ligockiego, starego 
hodowcy owiec. Dzięki pomocy siostry Marii, która zorgani-
zowała kontakt w Żywcu, Józef poprzez Suchą Beskidzka i 
Maków Podhalański dotarł do Krakowa stolicy Generalnego 
Gubernatorstwa w lipcu 1942 roku, gdzie w 1943 r. ukończył 
Państwową Szkołę Budowlaną, i mając dyplom technika bu-
dowlanego rozpoczął pracę w fi rmie Józefa Piekarczyka.

W maju 1943 r. J. Wałach spotkał w Krakowie pochodzące-
go z Cieszyna Ludwika Wawrzeczkę, którego znał z podchorą-
żówki. Ten znając artystyczne zdolności Istebnianina zachęcił 
go do pracy konspiracyjnej w komórce legalizacyjnej. Czym 
była tzw. legalizacja? W okresie okupacji był to bardzo ważny 
element walki, który zapewniał żołnierzom podziemia w mia-
rę bezpieczne poruszanie się w świecie ciągłych kontroli nie-
mieckich. Było to więc wystawianie niemieckich dokumentów 
z podpisami najwyższych urzędników Rzeszy w tym General-
nego Gubernatora Hansa Franka, wykonywanie idealnych pie-
częci nie różniących się od oryginału oraz kenkart /dowodów 
osobistych/ czy kart pracy. Każda więc pomyłka „legalizatora” 
mogła, w razie niemieckiej kontroli, skończyć się tragicznie.

Zanim J. Wałach rozpoczął działalność konspiracyjną 
przeszedł szkolenie, które odbyło się w Warszawie na Nowym 
Świecie 12. Konspiratorami, którzy wprowadzili go w to trud-
ne zadanie byli pochodzący spod Bielska Alojzy Then „Or-
lik”, późniejszy profesor Politechniki Krakowskiej Ustronia-
nin Eryk Moj „Wrzos” oraz jego przełożony Piasecki, który 
przyjął przysięgę „Stanisława Czarnego”, bo taki pseudonim 
na czas wojny przyjął Wałach. Po powrocie do Krakowa w 
lipcu 1943 r. wszedł On do komórki legalizacyjnej „Baców-
ka”, której dowódcą był „Wiktor”, a w której służył do dnia 
18 stycznia 1945 r..

Po rozwiązaniu 19 stycznia 1945 r. Armii Krajowej przez 
jej ostatniego Komendanta Głównego gen. Leopolda Okulic-
kiego „Niedźwiadka” rozkazem p.o. Naczelnego Wodza gen. 
Władysława Andersa z dnia 7 maja 1945 r. powołana została 
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Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, w której J. Wałach konty-
nuował działalność konspiracyjną w komórce legalizacyjnej 
„Dalekie drogi”. Inne było też przeznaczenie wyrabianych 
przez nią dokumentów. Służyły one teraz głównie do przerzu-
tów na Zachód żołnierzy, cywilów i duchownych zagrożonych 
przez reżim komunistyczny. Dzięki nim możliwe było także 
łączenie rozbitych przez wojnę rodzin. Główna trasa tej nowej 
polskiej emigracji wiodła przez Czechosłowację, wolną jesz-
cze od komunistów.

Zagrożony dekonspiracją, w sierpniu 1945 r., J. Wałach 
jako Stanisław Ligocki wraz z Markiewiczem i Thenem otrzy-
mali rozkaz ewakuacji do Niemiec. Ich szlak prowadził przez 
Pilzno gdzie jakiś czas przebywali w obozie przejściowym. 
Następnym etapem był Regensburg w amerykańskiej strefi e 
okupacyjnej oraz kolejny obóz przejściowy w Oberlangen. 
Pierwotnym ich celem była I Dywizja Pancerna gen. Stani-
sława Maczka w Meppen z braku jednak etatów zostali oni 
skierowani do Ankony, siedziby II Korpusu gen. Władysła-
wa Andersa. Podporucznik J. Wałach został przyjęty w lipcu 
1946 r. do Biura Planowania a jego bezpośrednim zwierzch-

nikiem został płk Franciszek Demel. Za zasługi w ratowaniu 
zagrożonych aresztowaniem i pomoc w ich przerzucaniu na 
Zachód, a było to około 50 osób J. Wałach otrzymał medal a 
jego nazwisko zostało wyszczególnione w dziennym rozkazie 
II Korpusu.

W grudniu 1946 r. nastąpiła ewakuacja Biura Planowania a 
jedna z jego części tzw. „Ekspozytura”, której pracami kiero-
wał płk Demel znalazła siedzibę w Brukseli. Jej hasłem było 
„nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Przeniesienie i podział Biu-
ra Planowania związany był z ewakuacją Korpusu Andersa z 
Włoch do Anglii.

W 1947 r. zatrzymany przez belgijskie władze, J. Wałach 
z braku ważnych dokumentów zmuszony do opuszczenia Bel-
gii, udał się w drogę powrotną do Polski jako Jerzy Ligocki. 
Przybycie do kraju poprzedził pobyt w Misji Polskiej w Pra-
dze, gdzie otrzymał odpowiednie dokumenty, z którymi jako 
uciekinier z Niemiec legalnie wjechał do Polski. W Istebnej 
pojawił się 10 maja.

Po kilku miesiącach pobytu w rodzinnym domu J. Wałach 
rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej. Jednym z jego 
kolegów był wówczas późniejszy profesor i znany artysta 
Wiktor Zin. Znajomość ta będzie miała w przyszłości wielkie 
znaczenie ponieważ to właśnie dzięki Zinowi Wałach po wyj-
ściu z więzienia w roku 1957 będzie mógł kontynuować tak 
dramatycznie przerwane przed prawie dziewięciu laty studia. 
Pomocna dłoń prof. Zina będzie podana koledze w momencie 
gdy w Dziekanacie usłyszy on „Takich jak Pan, nie przyjmu-
jemy”. 26 maja 1949 r. a więc już na drugim roku studiów w 
wyniku dekonspiracji m. in. kierowcy Kurii, J. Wałach został 
aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. 
„Jego” pierwszą celą była betonowa piwnica pod budynkiem 

Wojewódzkiego UBP w Krakowie skąd doprowadzany był na 
brutalne przesłuchiwania. W trakcie jednego z pierwszych, 
przesłuchujący kolbą pistoletu wybił mu zęby łamiąc szczękę. 
Po roku śledztwa Wojskowa Prokuratura w Krakowie posta-
nowiła o jego zamknięciu i skierowaniu oskarżenia przeciw-
ko J. Wałachowi i jego kuzynowi Antoniemu Michałkowi.                                                     
Pierwszym wyrokiem w tej sprawie z dnia 21 lipca 1950 r. 
oskarżeni otrzymali; Wałach trzykrotną karę dożywotniego 
więzienia, jego kuzyn został uniewinniony. Nie był to jednak 
ostateczny werdykt ponieważ oprócz obrońcy Maurycego 
Wienera, który złożył rewizję na korzyść oskarżonych, rewi-

Józef Wałach - czwarty siedzący z lewej strony - wśród strzelców podhalańskich
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zję na ich niekorzyść złożył Naczelny Prokurator Wojskowy a 
podpisała się pod nią ppłk Helena Wolińska Szef Wydziału V, 
winna również śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 
dowódcy Kedywu AK. Jej autorka napisała „Biorąc pod uwagę 
sylwetkę skazanego, jego dotychczasową długotrwałą działal-
ność skierowaną przeciwko Polsce Ludowej, zaprzedanie się 
wywiadowi imperialistycznemu uznać należy, że Wałach jest 
nieprzejednanym wrogiem Polski Ludowe i że jedyną karą 
współmierna jego przewinieniom jest kara śmierci”.

Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 
28 listopada 1950 r. został tylko uwzględniony wniosek rewi-
zyjny Wojskowej Prokuratury i sprawę skierowano do ponow-
nego jej rozpatrzenia w pierwszej instancji. Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Krakowie pod przewodnictwem kapitana Ludwi-
ka Kiełtyki dnia 25 kwietnia 1951 r. wydał nowy i jakże inny 
wyrok skazujący J. Wałacha na trzykrotną karę śmierci utratę 
praw publicznych oraz przepadek mienia. Współoskarżony A. 
Michałek otrzymał wyrok piętnastu lat więzienia.

Józef Wałach na wykonanie wyroku oczekiwał w celi 
śmierci  więzienia krakowskiego na Montelupich. Przebywali 
w niej również żołnierze legendarnego dowódcy AK gen. Bo-
lesława Nieczui Ostrowskiego „Bolko”, żołnierz mjr. Józefa 
Kurasia „Ognia”, dwóch esesmanów oraz szef żandarmerii 
niemieckiej. Osadzanie żołnierzy AK razem z Niemcami było 
jedną z metod UB poniżania polskich konspiratorów, bohate-
rów czasu wojny.

Wyrok śmierci na syna, zamieniony następnie na dożywo-
cie a później na długoletnie więzienie, było dla jego rodzi-
ców wielkim wstrząsem. Ojciec Józefa, Jan Wałach, znany 
beskidzki artysta malarz rozpoczął walkę o niego. Z zacho-
wanej korespondencji wyłania się wielka determinacja ojca w 
walce o syna. Pisał On w tej sprawie do Bolesława Bieruta 
I sekretarza KC PZPR, gen. Aleksandra Zawadzkiego prze-
wodniczącego Rady Państwa, pisarza i posła na sejm Gustawa 
Morcinka oraz do Wojskowej Prokuratury. Najważniejszym 
sukcesem tych działań było prawo łaski jakie skazanemu nie-
formalnie udzielił B. Bierut. „Łaska” dla skazańca to wynik 
pobytu Bieruta w Wiśle na Zameczku i przyjęcie w jej trakcie 
przez niego Jana Wałacha, który aby zainteresować I sekre-
tarza swoją osobą pojawił się w okolicy siedziby byłego pre-
zydenta Ignacego Mościckiego w góralskim stroju. Skutkiem 
tego spotkania i próśb ojca o życie dla syna było ułaskawienie 
skazanego postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowe-
go na posiedzeniu niejawnym dnia 29 maja 1951 r. O swo-
im ułaskawieniu J. Wałach dowiedział się dopiero po trzech 
miesiącach przebywania w celi śmierci, gdy wyprowadzony 
z niej sądził, że idzie na egzekucję. Był to chyba pierwszy 
taki przypadek, że skazanego na trzykrotną karę śmierci uła-
skawiono, zamieniając ten wyrok na dożywocie. Dlatego też, 
jak wspominał później Józef Wałach, czas do kolejnej takiej 
zamiany wyroku był najtrudniejszym okresem w jego życiu, 
ponieważ do tego momentu brany był za „kapusia”. Ten sam 
sąd złagodził również wyrok dla współ skazańca A. Michałka 
łagodząc wyrok do 5 lat więzienia.

Kolejne więzienie po krakowskim na Montelupich, w któ-
rym więziony był J. Wałach znajdowało się w Wiśniczu a po 
nim w Rawiczu. W nim w jednej celi przebywał z pochodzą-
cym z Cieszyna Antonim Tomicą, żołnierzem IV Wołyńskiej 
Brygady Piechoty II Korpusu Andersa. Odsiadywał On 15 
letni wyrok za „zbyt późny powrót do Polski”, powrócił w 

1948 r. Z jego to relacji osoba Wałacha jawi się jako postać 
człowieka o dużej wewnętrznej sile, który pomimo kilkukrot-
nego pobytu w karcerze, zabawiał współ więźniów barwnymi 
opowieściami. Marząc o zawodzie architekta, rysował a raczej 
wydrapywał na ścianach celi projekty kościołów i domów, któ-
re zamierzał budować. Będąc człowiekiem bardzo religijnym, 
pomimo wielu sprzeciwów strażników, modlił się już o 5 rano. 
Jego pomysłem i w jego wykonaniu były również różańce wy-
konywane z chleba. Na Rawiczu nie skończyła się odyseja J. 
Wałacha, po nim przyszedł czas na więzienie w Szamotułach 
skąd trafi ł do Centralnego Więzienia Sosnowiec – Radocha.

Oprócz zmiany więzień zmieniała się również na korzyść 
więzienna sytuacja Wałacha. Wpływ na te zmiany miała m. in. 
ucieczka na Zachód w 1953 r. ppłk. Józefa Światły vice dyrek-
tora X Departamentu MBP co spowodowało kryzys zaufania 
w strukturach władzy oraz łagodniejsze traktowanie więźniów 
politycznych. 

Decyzją Rady Państwa z dnia 19 lutego 1955 r. korzystającej 
z prawa łaski złagodzono karę dożywotniego więzienia do 15 lat 
a ustawą o amnestii z dnia 27 kwietnia 1956 r. karę 15 lat zamie-
niono na lat 10. Zmieniły się również miejsca pobytu więźnia, 
stały się nimi obecnie Ośrodki Pracy Więźniów. Pierwszym był 
ośrodek w Milowicach, do którego J. Wałach trafi ł dnia 17 lipca 
1956 r. Następnym był OPW w Strzelcach Opolskich. 

28 lutego 1957 r. Rada Państwa powtórnie skorzystała z 
prawa łaski i decyzją z dnia 28 lutego 1957 r. zawiesiła wy-
konanie reszty nieodbytej kary więzienia na okres trzech lat. 
J. Wałach nie odzyskał jednak pełni praw publicznych. Nie 
odzyskał ich również w roku 1966, gdy zwrócił się do Rady 
Państwa o zatarcie skazania w drodze łaski. Pełnię praw przy-
wrócono mu dopiero w 1995 r. postanowieniem sądu War-
szawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 10 sierpnia, w którym 
stwierdzono nieważność wyroku byłego Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 1951 r.

Na wolność Józef Wałach został wypuszczony w dniu 16 
marca 1957 r. o godzinie 16.00 przebywając w więzieniach 93 
miesiące i 16 dni.

Sąd Wojewódzki w Krakowie III Wydział Karny na pod-
stawie art. 8 ust.2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 r. stwierdził, że skazany Józef Wałach przeby-
wał w więzieniu za działalność polityczną związaną z walką o 
suwerenność i niepodległość.

„Takich jak Pan nie przyjmujemy”, usłyszał J. Wałach w 
sekretariacie Dziekanatu Wydziału Architektury, kiedy niemal 
natychmiast po uwolnieniu z więzienia pragnął podjąć studia 
na Politechnice Krakowskiej. Dzięki jednak późniejszemu 
profesorowi W. Zinowi, koledze sprzed aresztowania, został 
na studia przyjęty. Ukończył je w roku 1963 broniąc pracę 
dyplomową z wynikiem bardzo dobrym. 

W uznaniu zasług wojennych J. Wałach awansował naj-
pierw na stopień porucznika decyzją Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 2 sierpnia 2001 r. a następnie na stopień kapi-
tana dnia 25 kwietnia 2002 r. otrzymał również Krzyż Armii 
Krajowej oraz Odznakę Pamiątkową „Akcji Burza” z okazji 
50-lecia Powstania Warszawskiego.

Opisanie losów Józefa Wałacha było możliwe głównie 
dzięki uprzejmości jego najbliższej rodziny: żony Danuty 
Wałach, dzieci Jadwigi i Rafała, siostry Barbary oraz kuzy-
na Antoniego Michałka, którym za pomoc składam serdeczne 
podziękowanie.

Krzysztof Kiereś   



Nasza Trójwieœ    17MAJ 2009

I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e

KONKURS WIEDZY O REGIONIE 
16 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej zorgani-

zował konkurs „Wiedzy o regionie”, który odbył się w Gimna-
zjum w Istebnej. 

W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze Szkół Podstawo-
wych z Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki, z Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej w Koniakowie, Gimnazjum i Liceum w Istebnej Zaolzie. 

Konkurs składał się z dwóch części: testu i qizu grupowego, 
w jury zasiadły: Małgorzata Kiereś, autorka testów, Helena Bojko 
oraz Elżbieta Legierska-Niewiadomska. Dzieci i młodzież musiały 
wykazać się wiedzą z historii, geografi i i ogólną dotyczącą Naszej 
Trójwsi, a także gwarą, z którą niestety okazało się mieli najwięcej 
problemów. Wszyscy uczestnicy wystąpili w strojach.

WYNIKI:
KATEGORIA I - SZKOŁA PODSTAWOWA 
1. Katarzyna Rucka   SP1 Jaworzynka           45,5 pkt 
2. Hubert  Dragon   SP1 Jaworzynka             45,0 pkt 

3. Karolina Kupczyk SP1 Jaworzynka 44,5 pkt 
4. Ondrasz Suszka SP1 Koniaków 42,5 pkt 
5. Karina Wojnar SP2 Jaworzynka 41,5 pkt 
6. Izabela Mucha SP1 Jaworzynka 39,5 pkt 

KATEGORIA II - GIMNAZJUM, LICEUM 
1. Alicja Tyman  Liceum  Istebna 99,5 pkt 
2. Katarzyna Kohut Liceum w Istebnej 86,5 pkt 
3. Sylwia  Kurpanik Gimnazjum  Istebna 
4. Mateusz Jałowiczor Gimnazjum  Istebna 60,5 pkt 
5. Monika Rychły  Liceum  Istebna 60,0 pkt 
6. Karina Legierska   Liceum Istebna 59,5 pkt
Przykładowe pytania: 1. Podaj nazwę rzeki, która wpada do 

Morza Czarnego, 2. Komu poświęcony jest pomnik w istebniań-
skim parku, 3. Przetłumacz na j. polski poniższe słowa gwarowe: 
bindla, ceklićki, jedźinioćka, zołdanek, sztekier; 4. Napisz do której 
z wsi należą następujące przysiółki: plac Haratyki, Rupienka, Zapa-
sieki, Olecki, Brzestowe, Maciejka, Polanka, Filipy, Skała, Duraje; 
5. Podaj daty powstania Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa; 6. Kim 
byli i z jakiej wsi pochodzili Zuzanna Gembołyś, Antoni Kretek, 
Paweł Łysek; 7. Od szłupek po worek ziymnioka.

Napisz w gwarze wszystkie prace, które należało wykonać, aby 
można było z pola zwieźć gotowy worek.

Katarzyna Rucka-Ryś

T A R G I   T U R Y S T Y C Z N E 

GDAŃSK - W dniach 17-19 kwietnia gmina Istebna pre-
zentowała się razem z innymi członkami Beskidzkiej 5 na 
stoisku ŚOT-u, podczas Gdańskich Targów Turystycznych. 
Było to wielkie spotkanie branży u progu sezonu turystycznego, 
wśród wystawców: narodowe i regionalne organizacje promocji 
turystycznej, touroperatorzy, biura podróży, agencje turystyczne, 
baza turystyczna i przewoźnicy. 

Co ważne, organizatorzy przyznali nagrodę Beskidzkiej 5, 
w postaci Medalu Mercurius Gedanensis w kategorii Najlepsza 
Kampania Promocyjna w Polsce, który wręczono obecnym na tar-
gach przedstawicielom beskidzkich gmin w czasie uroczystej gali. 
Warto podkreślić, że w konkursie oceniano 41 zgłoszeń w dziewięciu 
kategoriach. Mieliśmy potwierdzenie słuszności tego wyróżnienia, 
poprzez duże zainteresowanie zwiedzających naszym stoiskiem.

WARSZAWA - Kolejny wyjazd targowy, na którym ofertę pre-
zentowała gmina Istebna, wspólnie z Beskidzką 5, o był się na targi 
do Warszawy w terminie 24-26 kwietnia. Były to Międzynarodo-
we Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato 2009”. Tysiące odwiedza-
jących, którzy mogli wybierać wśród bogatych ofert wakacyjnych 
zarówno w kraju, jak i za granicą mogą świadczyć o powodzeniu 
imprezy. Atrakcje towarzyszące, tzn. zespoły muzyczne, możli-
wość wzięcia udziału w konkursach, degustowania regionalnych 
potraw, jeszcze bardziej umilały pobyt zainteresowanym.

Organizowane przez Śląską Organizację Turystyczną stoisko pro-
mocyjne, na którym wystawialiśmy się, nagrodzono III miejscem w 
konkursie na „najlepszą ofertę ekspozycyjną polskiego regionu”. 
Jesteśmy z tego dumni, jako że Istebna jest podwystawcą ŚOT-u. 

Targi warszawskie zakończyły wiosenno-letni sezon targowy. Na 
następne imprezy targowe w tym roku gmina Istebna pojedzie jesienią 
do Warszawy i Poznania.

Beskidzka 5 laureatem konkursu „Polska
Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Beskidzka 5 odniosła ogromny sukces: zrealizowany w ubiegłych 
latach przez pięć gmin naszego regionu projekt „Program rozwoju 
i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5” 
współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej, został uznany za 
najlepszy projekt promocyjny w ogólnopolskim konkursie „Pol-
ska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Liderem pro-
jektu było Miasto Ustroń, natomiast jego partnerami gminy Brenna, 
Istebna, Szczyrk oraz Wisła.

Konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” 
organizowany jest na zlecenie  Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go przez fi rmę Smartlink pod patronatem Wydawnictwa Pascal. Jego 
celem jest wyłonienie najlepszych projektów współfi nansowanych ze 
środków unijnych, które przyczyniają się do podniesienia atrakcyjno-
ści turystycznej Polski.

W ramach tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 137 
projektów. W każdej z siedmiu kategorii trzy projekty nominowane 
zostały do nagrody głównej, a ich prezentacja odbyła się podczas uro-
czystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie 7 maja 2009 r.

Wręczenie nagród głównych odbywało się podobnie jak rozdanie 
Oscarów – nominowani do ostatniej chwili trzymani byli w napięciu. 
Miasto Ustroń jako lider projektu i cała Beskidzka 5 otrzymała nagro-
dę w kategorii „Produkt promocyjny”. W imieniu Beskidzkiej 5 na-
grodę z rąk minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej 
odebrali burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec i burmistrz Miasta 
Szczyrk Wojciech Bydliński. 

Główna nagroda w konkursie „Polska Pięknieje” to wyróżnienie 
niezwykle prestiżowe. Z otrzymaniem nagrody wiąże się szeroko za-
krojona kampania promocyjna. Przede wszystkim jednak, nagroda ta 
stanowi ogromny wyraz uznania dla idei współpracy pięciu gmin tu-
rystycznych naszego regionu i dla widocznych rezultatów tej współ-
pracy. 

Opracowała: Aneta Legierska
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Droga Krzyżowa na Złoty Groń  

Po stroju rozpoznawane są narody.
Promocja albumu

„Strój górali śląskich”
3 marca 2009r. w Domu Narodowym w Cieszynie odbyła 

się promocja najnowszego albumu „Strój górali śląskich”, a 
17 kwietnia odbyła się taka sama impreza w Gimnazjum w 
Istebnej, gdzie wszystkich zebranych przywitał dyrektor Gim-
nazjum, Bogdan Ligocki. Albumy powstają z inicjatywy Funda-
cji Braci Golców. Do tej pory ukazały się 2- „Mieszczański strój 
żywiecki” i „Strój górali śląskich”, w opracowaniu jest „Strój 
górali żywieckich”, jest to pierwsza tego typu, tak obszerna i tak 
dogłębnie opracowana seria wydawnicza w Polsce. Wszystkie 
albumy, a będzie ich 9 - ukażą się do końca 2010 roku. Tę inicja-
tywę wsparł swoim patronatem honorowym Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, który album opatrzył przedmową.

Do hali widowiskowo-sportowej w gimnazjum w Istebnej 
przybyli bracia Paweł i Łukasz Golcowie z mamą, żoną Paw-
ła Katarzyną i przyjaciółmi, młodzież oraz mieszkańcy Gminy. 
Spotkanie otworzył występ dzieci z Ogniska Twórczości Arty-
stycznej z Milówki, które powstało w 2003r. z inicjatywy braci 
Golców oraz Urzędu Gminy Milówka. Na spotkanie przybyła 
też zaprzyjaźniona grupa śpiewacza „Grónie” z Wisły, która za-
śpiewała pieśń o owczorzach. 

Bardzo nam miło, że autorką tej publikacji jest p. Małgorza-
ta Kiereś, pochodząca z Istebnej, a więc znająca „od podszewki” 
strój góralski i życie górali. Jest etnografką i badaczem folkloru, 
dzięki czemu posiada ogromną wiedzę na ten temat.

Pani Małgorzata Kiereś wygłosiła prelekcję na temat stroju 
górali śląskich, ale prelekcję nietypową, bo opartą na żywych 
modelkach poubieranych fragmentarycznie w strój góralski- 
codzienny, świąteczny i uroczysty - weselny. Wśród modelek 
znalazły się pracownice GOK - p. Elżbieta Legierska-Niewia-
domska, Katarzyna Rucka-Ryś i Lucyna Ligocka-Kohut.

Prowadząca pokazywała wiele szczegółów dotyczących 
stroju góralskiego, o których widzowie dowiedzieli się na żywo, 
a które zawarte są w 200 stron liczącym albumie.

Zdjęcia do albumu wykonał p. Jacek Kubiena, który z p. 
Kiereś organizował sesje zdjęciowe, Dzięki temu w albumie 
możemy zobaczyć współcześnie żyjące góralki, starsze i młod-
sze, które pozując do zdjęć uwieczniły nie tylko elementy stroju 
góralskiego, ale także swoje twarze i postacie.

Pani Kiereś złożyła podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego wydawnictwa oraz księżom, 
za to, że proszą i zachęcają parafi an do ubierania stroju re-
gionalnego na różne uroczystości rodzinne i kościelne. Zazna-
czyła, że w naszym ojcowskim domu - Europie mamy swój 
widoczny znak rozpoznawczy - strój ludowy, po którym roz-
poznawane są narody, a więc nie wstydźmy się go. Zwróciła 
się też do rodziców i starszego pokolenia, by zrobili wszystko 
by nasze dzieci nie wstydziły się ubierać stroju ludowego w 
swojej małej ojczyźnie.

Podziękowania braciom Golec, żonie Pawła Katarzynie, 
która zajmuje się promocją albumów oraz p. Kiereś złożyli 
przew. Rady Gminy Jan Gazur, z-ca przew. Józef Polok za to, 
że wymyślili, zauważyli i zaczęli działać, z miłości i pasji do 
gór i folkloru. Na zakończenie bracia Golcowie mówili o swojej 
pracy muzycznej, o nagraniu nowej płyty, której promocja od-
będzie się 26 sierpnia. W zespole Golec u Orkiestra” grają m.in. 
muzycy, pochodzący z Trójwsi - Zbigniew Michałek „Baja”, Ja-
rosław Zawada z Koniakowa i Andrzej Małyjurek z Jaworzynki. 

Dla informacji podaję tytuły Serii albumów „Stroje ludowe w 
Karpatach polskich”:

I. Mieszczański strój żywiecki
II. Strój górali śląskich
III. Strój górali żywieckich
IV. Strój mieszczan cieszyńskich
V. Strój górali babiogórskich
VI. Strój górali orawskich
VII. Strój górali podhalańskich
VIII. Strój górali spiskich 
IX. Strój górali sądeckich i pienińskich
Tom II - „Strój górali śląskich” jest do nabycia w GOK-u, 

a w dniu jego promocji była okazja zdobycia autografów braci 
Golców i p. Małgorzaty Kiereś.

Warto jeszcze zaznaczyć, że strony tytułowe albumu zdobią 
zdjęcia Anety Legierskiej, góralki z Koniakowa.

Krystyna Rucka 

„Istebna” w fi nale
Przeglądu Piosenki Dziecięcej

Kolejny znaczący sukces odniósł Zespół Regionalny 
Istebna kwalifi kując się do fi nału tegorocznej edycji Prze-
glądu Piosenki Dziecięcej im. Prof. A. Dygacza „Śląskie 
Śpiewanie”.

Eliminacje konkursu, w którym biorą udział dzieci i mło-
dzież gimnazjalna oraz licealna odbyły się 15 kwietnia w Cie-
szynie a wzięły w nich udział aż 33 podmioty wykonawcze.

Jury w składzie: Barbara Drozd, Jadwiga Sikora i Józef 
Wierzgoń oceniało wykonawców w kilku kategoriach wyko-
nawczych, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór re-
pertuaru, gwarę, walory wokalne, akompaniament, strój, cho-
reografi ę, ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs Finałowy odbędzie się w Piekarach Śląskich.
J. Kohut

Po raz kolejny z inicjatywy młodzieży oazowej z Parafi i 
Dobrego Pasterza  w środowy wieczór 8 kwietnia odbyła się 
w Istebnej Droga Krzyżowa na Złoty Groń. Nabożeństwo 
rozpoczęło się na placu przed kościołem parafi alnym w Isteb-
nej skąd liczni uczestnicy rozważając stacje Drogi Krzyżowej, 
modląc się i śpiewając przeszli na szczyt Złotego Gronia. Dro-
ga Krzyżowa zakończyła się rozważaniem na cmentarzu przy 
kościele w Istebnej.
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W y k a z  i m p r e z
w Gminie Istebna w 2009 roku

MAJ

13.05. - 15.06 - Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Ku-
kuczki, GOK Istebna
15.05.  –  Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki (PTTK o/
Wisła, UG Istebna)
22.05. – 25.06 -   Wystawa malarstwa i fotografi i Georgija Sa-
fronova, GOK Istebna
27.05. - Wystawa twórczości Janiny Ożgi-Hołdy, GOK Istebna

CZERWIEC

18.06. – 11.09. – Wystawa Twórczości Ludowej, GOK  Istebna
11-14.06 - Wyścig Rowerowy Beskidy MTB Trophy na pogra-
niczu Polski, Czech i Słowacji
20.06. – II Międzynarodowy Bieg im. S. Legierskiego „O 
Istebnianski Kapelusz”
20.06. – „Święty Jan” na Sałaszu Ochodzitej w Koniakowie  
25.06 - Wystawa malarstwa Georgija Safronova, GOK Istebna 
26.06. – Wystawa malarstwa Jana Wałach z okazji  30- tej 
rocznicy śmierci, GOK Istebna
28.06. – Święto Dobrego Pasterza - Poświęcenie Sztandaru 
Górali Śląskich w Kościele Rzymsko-Katolickim p.w. Dobre-
go Pasterza w Istebnej
do 31.10.  -  Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice

Z  A  J  Ę  C  I  A      S  T  A  Ł  E 

KÓŁKO KORONKI KONIAKOWSKIEJ, prowadzone 
przez Beatę Legierską w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej w każdy piątek w godz. 14.00 – 16.00.
KÓŁKO MUZYCZNE - nauka gry na instrumentach ludo-
wych i innych, prowadzone przez Zbigniewa Wałacha i Jana 
Kaczmarzyka w Gminnym Ośrodku Kultury w każdy ponie-
działek i środę w godz. 14.00 – 18.00 oraz w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Istebnej Dzielec w każdy wtorek, czwartek i 
piątek w godz. 16.00 – 20.00.
AEROBIC, prowadzony przez Barbarę Szmek 
- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, godz. 19.00
- środa, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie,  godz. 19.00
- czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 19.00
PILATES (relaksacyjne ćwiczenia rozciągające), 
- poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej godz. 
19.00
NAUKA TAŃCA: BREAK DANCE, bezpłatne zajęcia  pro-
wadzone przez Wojciecha Twardzika w Szkołach Podstawo-
wych nr 1 w Jaworzynce i Koniakowie w godz. 14.00 – 16.00
- 4 maj (poniedziałek) – SP1 Koniaków
- 11 maj (poniedziałek) – SP1 Jaworzynka
- 18 maj (poniedziałek) – SP1 Koniaków
- 25 maj (poniedziałek) – SP1 Jaworzynka
- 1 czerwiec (poniedziałek) – SP1 Koniaków
- 8 czerwiec (poniedziałek) – SP1 Jaworzynka
- 15 czerwiec (poniedziałek) – SP1 Koniaków

Pani Bronisławie i Stanisławowi Juroszek
serdeczne wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci
ojca

Śp. Pawła Juroszka
Składają

Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy,
Gminnego Zespołu d/s Oświaty,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia,

wieńce, kwiaty oraz liczny udział
w ostatnim pożegnaniu

ojca

Śp. Pawła Juroszka 

dla księży, Sióstr Służebniczek
oraz delegacji

z Rady Gminy, Urzędu Gminy,
Gminnego Zespołu d/s Oświaty,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Urzędu Pocztowego z Istebnej,

a także rodzinie, sąsiadom i znajomym
składa

rodzina Juroszków

 Reklamy  Reklamy 
 
 

 

B YSK 
Spó ka cywilna 

 

 
 

Firma sprz taj ca 
oferuje  

swoje usługi 
 

 
 
 

Koniaków 896 
 

email: bbllyysskk1111@@oopp..ppll 

 
 

 

5516 069 557      
668 795 996 

 
 

 

SPRZ TAMY U CIEBIE TAK JAK U SIEBIE 
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Podziękowanie
Podziękowania za liczny udział w pogrzebie zmarłego 

Jerzego Cieślara oraz ofi arowane msze święte przez człon-
ków PiS i Radę Sołecką składa żona z rodziną.

Piątkowa Majówka w Wiśle...
Podczas pięknej 

słonecznej pogody na 
zaproszenie Wiślań-
skiego Centrum Kultu-
ry Pani Danuta Rabin 
- Wójt Gminy Istebna, 
Bronisława Fiedor - 
Skarbnik, Jan Gazur - 
Przewodniczący Rady 
Gminy wspólnie z gmi-
nami czeskimi :Nydek, 

Bystrzyca, Vendrynia oraz gospodarzem Wisłą bawili się na 
rynku w ramach imprezy „Kiery pyrsi, kiery lepsi”.

Uczes tn iczyl i 
w takich konku-
rencjach jak :bieg 
z jajkiem i ubijanie 
białka na czas, obie-
ranie ziemniaków, 
jabłka, podawanie 
przepisów na spe-
cjały kuchni (m.in. 
kubusia, żebroczki 
czy knedli), jedzenie ptysia na czas. Nasza „drużyna" wypadła 
najlepiej! Towarzyszyła temu przednia zabawa i dużo fajnego 
humoru.

Wielką atrakcją dla licznych spacerowiczów była degusta-
cja rodzimej kuchni. Naszą gminę reprezentowali gazdowie z 
Istebnej - Połomia Państwo Procner. Serwowali „przedobróm 
kapuśnicym zakłóconóm śmietónkóm i chłyb ze smolcym". 
Stoisko było oblegane a sami gospodarze nie nadążali z po-
częstunkiem.

Całość imprezy prowadził aktor Dariusz Gnatowski („Bo-
czek” z serialu „Kiepscy”), który miał za zadanie po istebnian-
sku „dobrze uwarzyć biołóm poływkym” .

Za rok znów Wisła będzie bawić się u nas ...!
E. Legierska-Niewiadomska

SPORT   SPORT   SPORT 
B I E G I   N A R C I A R S K I E

- zakończenie sezonu
* Ostatnie dni marca to szczególnie gorący czas dla narcia-

rzy, którzy w tym okresie rozgrywają Mistrzostwa Polski.
Podczas trwających w Jakuszycach Mistrzostw Polski Se-

niorów i Juniorów w biegach narciarskich na trzecim miejscu 
wśród juniorów uplasował się Sebastian Gazurek (NKS Trój-
wieś Beskidzka). Brązowy medal w biegu seniorów na 30 km 
zdobył reprezentant AZS AWF Katowice Mariusz Michałek 
z Istebnej.

Kolejne znakomite występy zanotował na swoim koncie 
dwuboista z Istebnej Adam Cieślar. Zawodnik Wisły Ustro-
nianki wywalczył trzy medale na odbywających się na trasach 
w Istebnej Kubalonce i skoczni w Szczyrku Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Skokach i Kombinacji Norweskiej - złoto z 
zespołem klubowym (w składzie m.in. Adam Małysz) w dru-
żynowym konkursie skoków oraz dwa medale w kombinacji 
- srebro w formule Gundersena i brąz w sprincie.

W ostatnim dniu rozgrywanych w Jakuszycach Mistrzostw 
Polski w biegach narciarskich srebrny medal w biegu na 45 km 
wywalczył Mariusz Michałek.

Reprezentujący barwy AZS AWF Katowice zawodnik za-
kończył udział w imprezie z dorobkiem trzech medali, gdyż 
poprzednio - o czym już informowaliśmy - zdobył złoto w 
sztafecie i brąz w biegu na 30 km klasykiem.

* Bardzo dobrze wypadli - podobnie jak w całym sezonie 
zimowym - nasi biegacze podczas rozegranych na trasach w 
Istebnej Kubalonce Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w biegach narciarskich.

Zawody na Kubalonce były ostatnią imprezą bardzo udane-
go dla naszych biegaczy sezonu zimowego.

W sobotę rywalizowano techniką klasyczną natomiast w 
niedzielę techniką dowolną.

Reprezentanci naszych klubów narciarskich wywalczyli w 
sumie 9 medali:

Dominika Hulawy (UKS Gimnazjum Istebna) - srebro 
(klasyk) w kategorii młodziczek  

Patrycjusz Polok (UKS Gimnazjum Istebna) - złoto (tech-
nika dowolna) i srebro (klasyk) wśród młodzików

Tomasz Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka) - złoto (tech-
nika dowolna) i srebro (klasyk) wśród chłopców

Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - srebro 
(technika dowolna) i brąz (klasyk) wśród chłopców

Krzysztof Kukuczka (UKS Gimnazjum Istebna) - srebro 
(technika dowolna) w kategorii młodzików

Kamil Bury (UKS Gimnazjum Istebna) - brąz (technika 
dowolna) wśród chłopców

Gorzołkowie i Mariusz Michałek mistrzami Polski!  
Zwieńczeniem udanego sezonu zimowego były tytuły Mi-

strzów Polski wywalczone przez naszych biegaczy na rozegra-
nych w minionych dniach w Jakuszycach Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów oraz Amatorów.

Tytuł najlepszego biegacza w Polsce w swojej kategorii 
wiekowej zdobył Paweł Gorzołka z Jaworzynki a za nim na 
siódmym miejscu uplasował się inny biegacz z tej miejscowo-
ści Michał Kobielusz, który w kategorii powyżej 70 lat sta-
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
nąłby na podium. Niestety w tych zawodach regulamin takiej 
kategorii nie uwzględniał.

Złoto Pana Pawła to nie jedyny tytuł w rodzinie Gorzoł-
ków, gdyż swoją kategorię wiekową wygrał zdobywając tym 
samym tytuł mistrzowski jego syn, obecnie mieszkaniec Ustro-
nia Stanisław.

Mistrzem Polski w sztafecie 4 x 10 km seniorów wraz z 
kolegami z AZS AWF Katowice został Mariusz Michałek z 
Istebnej.

Warto dodać, że w rywalizacji tej startowała także sztafeta 
NKS Trójwieś Beskidzka, która biegnąc w składzie Sebastian 
Gazurek, Marcin Wolny, Tomasz Kaczmarzyk i Bartłomiej 
Kajzar zajęła szóste miejsce, przy czym Sebastian był naj-
szybszy na swojej zmianie.

J. Kohut

NARCIARSKIE REMANENTY
- RANKINGI  

Opublikowano (źródło Skipol.pl) rankingi za sezon 2008/09, 
w których wysokie miejsca zajęli biegacze z naszego terenu.
Najlepiej wypadli Dominika Hulawy (UKS Gimnazjum Isteb-
na) i Mateusz Ligocki (MKS Istebna), którzy zostali zwycięz-
cami swoich kategorii zostali.
Poniżej prezentujemy zestawienie kategorii, w których starto-
wali biegacze z naszego terenu i miejsca naszych zawodników 
w pierwszej dziesiątce rankingu.

Senior:
1. Mariusz Michałek (AZS AWF Katowice)

Juniorka A:
4. Magdalena Ligocka (MKS Istebna)
7. Katarzyna Kubalok (MKS Istebna)
8. Agnieszka Zawada (KS Wisła Ustronianka)

Junior A:
5. Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka)

Junior B:
1. Mateusz Ligocki (MKS Istebna)
4. Tomasz Kaczmarzyk (NKS Trójwieś Beskidzka)
8. Rafał Matuszny (MKS Istebna)
10. Marcin Wolny (MKS Istebna)

Juniorka C:
1. Dominika Hulawy (UKS Gimnazjum Istebna)

Junior C:
2. Krzysztof Kukuczka (UKS Gimnazjum Istebna)
3. Patrycjusz Polok (UKS Gimnazjum Istebna)

Naszym biegaczkom, biegaczom i ich opiekunom gratulu-
jemy! To był udany sezon!

Uwaga! W następnym numerze – dla ochłody – opublikujemy 
galerię naszych najlepszych biegaczy!

J. Kohut

Piłka Nożna
Dwa rozegrane w ostatnich dniach turnieje halowej pił-

ki nożnej dziewcząt pokazały, że również w piłkarskim rze-
miośle góralki radzą sobie bardzo dobrze.

* W tradycyjnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej rozegra-
nym w międzynarodowej obsadzie w Branicach reprezentacja 
Istebnej zajęła znakomite 3 miejsce. Nasze dziewczyny wy-
grały w swojej grupie dwa mecze w tym z późniejszymi trium-
fatorkami całej imprezy - gospodyniami z Branic. Po półfi na-
łowej porażce z Radomiem w meczu o trzecie miejsce Istebna 
wygrała z mocnym Kietrzem.

Wyniki Istebnej w grupie:

Branice - Istebna 0:3
Ruzomberok - Istebna 0:0
Stramberk - Istebna 0:1

Półfinały: 

Branice - Kietrz 7:0
Radom - Istebna 5:0

Mecz o trzecie miejsce: 
Istebna - Kietrz 1:0

Finał:
Branice - Radom 2:0

* Nasze piłkarki z bardzo dobrej strony pokazały się rów-
nież w Bielsku. Karina Czyż i Małgorzata Suszka od kilku 
miesięcy grające w nowo powstałym klubie Wisła Skoczów 
wygrały wraz z koleżankami mocno obsadzony Turniej o „Pu-
char Prezesa BTS Rekord”. Zespół Wisły wygrał wszystkie 
swoje mecze i tym samym z kompletem punktów wygrał całą 
imprezę wyprzedzając w tabeli Gwiazdę Ruda Śląska (wynik 
meczu 4:1), Rekord II Bielsko - Biała (2:0), Rekord I B - B 
(4:1) i Włókniarz Zgierz (4:0). 

* Jedna bramka zadecydowała o zwycięstwie Brennej w 
pierwszym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o „Puchar Beskidz-
kiej 5” rozegranym 4 kwietnia w hali Gimnazjum w Istebnej.
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W ostatnim rzędzie od lewej: Patryk Brączek, Adam Buzek, Ja-
kub Kajzar, Daniel Marszałek, Antoni Kukuczka, Jarosław Hu-
lawy. W przysiadzie od lewej: Dominik Bury, Szymon Legier-
ski, Kamil Prządka. Z przodu z piłką: Przemysław Zawada

W turnieju wzięły udział trzy reprezentacje gmin (Szczyrk i 
Ustroń nie dojechały, a szkoda). W związku z tym organizato-
rzy postanowili zastosować system „mecz i rewanż”. 

Imprezę, która miała charakter „poważnej zabawy” wygra-
ła reprezentacja Brennej, która przy remisowym bilansie bez-
pośrednich meczów z Istebną w ogólnym bilansie straciła o 
jedną bramkę mniej od gospodarzy.

Najlepszym piłkarzem turnieju został Bolesław Bury 
(Istebna). 

* Wspaniały sukces odnieśli młodzi piłkarze ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Istebnej wygrywając Finał Mistrzostw 
Powiatu Cieszyńskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce 
Nożnej, który odbył się w Chybiu.

Drużyna znakomicie przygotowana i prowadzona przez 
Jarosława Hulawego w wielkim stylu pokonała rówieśników 
z Chybia i Kaczyc, które to drużyny były zdecydowanymi fa-
worytami turnieju. Dzięki temu zwycięstwu nasi chłopcy poja-
dą do Pszczyny na Mistrzostwa Rejonowe!

Naszym młodym mistrzom i ich opiekunowi serdeczne gra-
tulacje! J. Kohut

KP Trójwieś  - sezon 2008/09
- runda wiosenna 

Seniorzy - Klasa B:
05.04.09   Grodziec - KP Trójwieś   1:0
13.04.09   Goleszów - KP Trójwieś   2:3
Bramki: Bartłomiej Rucki - 2; Piotr Jałowiczor - 1.

19.04.09   KP Trójwieś - Simoradz  5:1 
Bramki: Bartłomiej Rucki - 3; Jarosław Byrtus - 1; 
Grzegorz Juroszek - 1.

26.04.09   Polifarb - KP Trójwieś   2:1
Bramka: Dawid Małyjurek

03.05.09   KP Trójwieś - Iskrzyczyn   2:1
Bramki: Marek Kohut - 2 

Juniorzy i trampkarze - Liga Okręgowa B:
05.04.09   Porąbka - KP Trójwieś   J - 2:1,   T - 4:0
13.04.09   Chybie - KP Trójwieś   J - 4:1,   T - 1:1
18.04.09   KP Trójwieś - Czechowice Dziedzice   J - 3:2,  
T - 1:0
25.04.09   Goleszów - KP Trójwieś   J - 4:0,  T - 0:0
02.05.09   KP Trójwieś - Łodygowice   J - 3:0 walkower,  
T - 8:0

Stawianie „Moja” na Trójstyku  
Zgodnie z tradycją 1 maja o godz. 10.00 odbyło się sta-

wianie Moja na Trójstyku w Jaworzynce. 
Co roku przedstawiciele przygranicznych miejscowości 

czyli Gminy Istebna, Herczawy (Czechy) i Černego (Słowa-
cja) wraz z mieszkańcami spotykają się na Trójstyku, dla przy-
pomnienia zniesienia granic oraz wejścia do Unii Europejskiej. 
Uroczystego postawienia moja dokonali: Jan Gazur, Przewod-
niczący Rady Gminy, Paweł Gomola, Starosta Černego i Józef 
Szkandera, Starosta Herczawy wraz z pomocą mieszkańców.              

Spotkaniu towarzyszyła również i góralska muzyka sło-
wackiej kapeli z Černego oraz „Małej Jetelinki” Moniki Wa-
łach z Jaworzynki. 

Każda z gmin przedstawiła dalsze plany rozbudowy Trój-
styku. Jan Gazur mówił o powstaniu szlaku rowerowego, Jó-
zef Szkandera zapowiedział, iż od przyszłego tygodnia zaczną 
się prace budowy wiaty i grila na 40 osób. Będzie to ogól-
nodostępny obiekt dla wszystkich mieszkańców pogranicza i 
turystów. Paweł Gomola natomiast odczytał list, od żilińskie-
go biskupa Tomasza Galisa, skierowanego również i do naszej 
Pani Wójt Danuty Rabin, w którym zapowiedział poświęcenie 
Trójstyku 22 lipca o godz. 10.00. Od 4 do 7 czerwca odbędzie 
się tam XIII Trójstonne Spotkanie Bratów Oldskautów i Skau-
tek Slowacko – Czesko – Polskich, na które zaprosił inż. Paweł 
Jurecki, Prezes Starszych Skautów i Skautek z Żiliny. 

Na zakończenie spotkania, które przebiegło w niezwykle 
miłej i radosnej atmosferze odśpiewano wspólnie „Góralu czy 
ci nie żal” oraz „Szumi jawor, szumi” 

Naszą Gminę reprezentowali również Józef Polok Wice-
przewodniczący Rady Gminy, Paweł Rucki, sołtys wsi Jawo-
rzynka, Henryk Gazurek, Przewodniczący Komisji do Spraw 
Kultury i Sportu, Leszek Bujok, radny oraz Lucyna Ligocka 
– Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.  

Puchar za drugie miejsce z rąk Wójta Gminy Istebna Danuty 
Rabin odbiera Kapitan Istebnej Karina Czyż
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OPTYK FUCHS
43-460 WISŁA ul. 1 - go Maja 67A
(pawilon usługowo - handlowy)

tel./fax 033 855 30 84

P
O
L
E
C
A

* Usługi optyczne
* Usługi zegarmistrzowskie
* GABINET OKULISTYCZNY:
   - wtorek od godz. 15.00 - lek. med. K. Czajkowski
   - czwartek od godz. 16.00 - lek. med. Wł. Broda

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
optyk optometrysta mgr J. Fuchs

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY
Za łatwiamy wszystkie formalności

Z A P R A S Z A M Y
o d  p o n i e d z i a ł k u  d o  p i ą t k u  9 . 0 0  -  1 7 . 0 0

s o b o t y  9 . 0  -  1 3 . 0 0s o b o t y  9.00 - 13.00

 Rek lamy  Rek lamy  Rek lamy 

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PILARKI,  KOSY,
£AÑCUCHY, OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA, STIHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK
- RATY, SERWIS

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

Mieszanie
owiec

2 maja w Koniakowie, a 
3 maja na Stecówce odbyła 
się uroczystość wypędzenia 
owiec na letni wypas, czyli 
tzw. mieszanie owiec. Obrzęd 
polega na rozpaleniu ognisk, 
okadzaniu owiec ziołami i 
ich poświęceniu przez księży. 
Obrzędowi temu towarzyszy-
li na Stecówce „Mała Jete-
linka” i „Mali Zgrapianie” z 
Jaworzynki, a w Koniakowie 
Kapela „Wałasi” i Zespół Re-
gionalny „Koniaków”.
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

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

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

Tel.  

 
 

 
 

Telefony 
 

    694 459 899 
694 459 900 

 
 

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 
K.U.B. - Zdzis aw & Pawe  

  

Oferuje swoje us ugi: 
Kompleksowa budowa domów 

Przebudowy, remonty, instalacje, dachy 
  

 

43 – 470 Istebna 1246 
 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Małgorzata Michałek
Koniaków 733
033 855 71 81, 500 263 371

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedzia ek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, pi tek, sobota

rody                12.00 - 19.00
Urz d Gminy –  wtorki    8.30 – 11.00

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

Czynne: 
PN – PT  8 – 16 
SOBOTA  8 - 12 

Telefon: 
0033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

ZAPRASZAMY 

033 855 70 67 

0 602 436 719 

- ODZIE DAMSKA I M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (kordonek 100 g) w cenie 10 z  
   SKLEP DEKORAL 
- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10 l od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna  
                                                            CENY FABRYCZNE 
   CZ CI SAMOCHODOWE 
- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA 
  (dwa lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe 

  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 



Nasza Trójwieœ    25MAJ 2009

KONKURS WIEDZY O REGIONIEKONKURS WIEDZY O REGIONIE

Uczestnicy konkursu z opiekunami i jurorami konkursu

Mieszanie owiec w KoniakowieMieszanie owiec w Koniakowie

str. 23str. 23

str. 17str. 17
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 Reklamy  Reklamy 

Medal z Targów 
Gdańskich

Beskidzka 5 na Targach w Warszawie

Targi Turystyczne
str. 17str. 17


