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Dużo zdrowia, słońca, radości, miłości
i szczęścia w rodzinie oraz w szkole

z okazji Dnia Dziecka
życzy Wszystkim Dzieciom Wójt Gminy

    wójt gminy PrzyPomina
 30 kwietnia 2009 r. upłynął termin płatności opłaty od 

posiadania psa, która w roku bieżącym wynosi 40,00 zł 
od jednego psa.

 15 maja 2009 r. minął termin płatności II raty w podatkach 
i opłatach lokalnych.

gmina iStEBna ma wŁaSnE Logo czytaj str. 3

Uroczystość przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania 

Podniosła uroczystość miała miejsce 3 czerwca w kościele 
pw. Dobrego Pasterza w Istebnej, gdzie młodzież z parafii de-
kanatu istebniańskiego przyjęła z rąk Księdza Biskupa Janusza 
Zimniaka Sakrament Bierzmowania. 

Z okazji zbliżających się wakacji życzę 
Wam pomyślnego zakończenia roku szkolnego i 
udanych wakacji. Niech będą dla Was okresem 
wypoczynku i radości. Szczęśliwie i zdrowo 
spędzajcie czas, byście w pełni sił powrócili we 
wrześniu do ław szkolnych. 

Nauczycielom i wychowawcom życzę pełnej satysfakcji z 
wykonanej pracy oraz udanego wypoczynku.      Wójt Gminy
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Powiat bez granic

Sukces  zespołu  iStEBna

Zespół Istebna
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wystawa fotografii z archiwum
jErzEgo KuKuczKi

Grupa młodych sportowców z opiekunami na imprezie w Dębowcu

Marcin Łacek z rodzicami - zwycięzca trzech konkurencji
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remont drogi Wisła-KubalonKa - od 12 maja br. 
zaczął obowiązywać objazd samochodów do Wisły w związku z kapital-
nym remontem drogi Wisła-Kubalonka, istebna. liczymy na terminowe 
ukończenie prac. Poniżej przedstawiamy dwa zdjęcia z roku 1936 z budowy 
drogi. Dziękujemy za ich udostępnienie.

gmina iStEBna
ma wŁaSnE 

Logo
W dniu 11 maja 2009 roku dokonano rozstrzygnięcia 

Konkursu na logo gminy istebna. W skład komisji weszli:
1. dr hab. Ernest Zawada – przewodniczący komisji; malarz, 

adiunkt na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony 
Środowiska na Akademii Techniczno-Humanistycznej w 
Bielsku-Białej;

2. Danuta Rabin – Wójt Gminy Istebna
3. Henryk Gazurek – Przewodniczący Komisji Rady Gminy 

Istebna ds. Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej;

4. inż. Eugeniusz Białas – grafik, grafika komputerowa, satyra 
5. Krystyna Kocybik – plastyk, dyplom UŚ na kierunku grafika
6. Katarzyna Rucka-Ryś – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury 
7. Aneta Legierska – pracownik Urzędu Gminy Istebna

Spośród nadesłanych 42 prac konkursowych jury wybrało 
te które spełniały wszystkie kryteria konkursowe. Po burzli-
wych obradach i różnych faworytach wśród nadesłanych prac, 
jury ogłosiło zwycięzcę. 

główną nagrodę w wysokości 1000 Pln ufundowaną 
przez Urząd Gminy Istebna, przyznano Panu maciejowi dre-
lak zamieszkałemu w Wylatowie, za ciekawe opracowania 
loga, spójność graficzną oraz nawiązanie do charakteru gminy 
Istebna.

Przyznano także 2 Wyróżnienia w postaci książkowej 
ufundowane przez Urząd Gminy Istebna: Pani Monice Linert z 
Bielska-Białej i Panu Zbigniewowi Poraniewskiemu z Bielska-
Białej.

Dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu, jury 
zdecydowało, o zorganizowaniu wystawy z udziałem ich prac 
w lipcu 2009 roku. 

Logo przeznaczone będzie do celów identyfikacyjnych, po-
pularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych, itp. Znak 

ten będzie wykorzystywany głównie na: papierze firmowym 
oraz innych akcydensach poligraficznych, plakatach, drukach 
wydawanych przez Gminę Istebna oraz jednostki podległe, wy-
dawnictwach Gminy Istebna i jednostek podległych, gadżetach 
promocyjno-reklamowych i nośnikach elektronicznych.

A oto w jaki sposób zwycięzca wyjaśnia interpretację loga:
„Miałem okazję poznać wasze tereny osobiście i jestem za-

kochany w Trójwsi. Logo zaproponowane przez mnie jest proste 
i opiera się na walorach Państwa Gminy. Krzywa u dołu uka-
zuje ukształtowanie terenu z dwoma skrajnymi wierzchołkami, 
Ochodzitą i Wawrzaczowym Groniem. Pięknie wysokie świerki 
oczywiście no logo pojawić się muszą. Symbolika świerku jest 
pokazana potrójnie – jako symbol Trójwsi. Zachodzące słoń-
ce za wzgórza jest w stylu koronek Koniakowskich, kolejnego 
symbolu Gminy”.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy, a zwycięzcy 
gratulujemy. Opracowała: Aneta Legierska

uWaga ! ! !
Powiatowy urząd Pracy w Cieszynie informuje:

Termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy 
Istebna, z prawem do zasiłku wyznaczony został na dzień:

23 lipiec 2009 r. a – K
24 lipiec 2009 r. l – Ż
W godzinach 8.00 – 14.00 w budynku Urzędu Gminy 

Istebna pokój 100. 
Termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy 

Istebna, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 
i złożenia oświadczenia o dochodach wyznaczony został na 
dzień:

24 sierpień 2009 r. a – J
25 sierpień 2009 r. K – m
26 sierpień 2009 r. n – Ż 
W godzinach 8.00 – 14.00 w budynku Urzędu Gminy 

Istebna pokój 100. 

Na zdjęciu po lewej: Franciszek Kobielusz - długoletni 
wójt wsi Istebna.
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ważne zmiany w ustawie
o ewidencji ludności

i dowodach osobistych

Projekt systemowy „integracja
i aktywizacja społeczno-zawodowa

w gminie istebna”

W związku z nowymi roz-
wiązaniami prawnymi wpro-
wadzonymi ustawą z dnia 3 
października 2008 r. o zmia-
nie ustawy o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych, 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 195, poz. l 198) in-
formuję, że:

Posiadacz dowodu osobi-
stego ma obowiązek wymie-
nić ten dokument w razie:

1) zmiany danych, które 
zamieszcza się w dowodzie 
osobistym - w terminie 14 
dni od dnia doręczenia osobie 
obowiązanej do posiadania 
dowodu osobistego ostatecz-
nej decyzji administracyjnej 
lub prawomocnego orze-
czenia sądu stwierdzającego 
zmianę danych albo od dnia 
sporządzenia aktu małżeń-
stwa stwierdzającego zmia-
nę nazwiska, a w przypadku 

małżeństwa zawartego przed 
konsulem lub organem za-
granicznym - od dnia dorę-
czenia odpisu aktu małżeń-
stwa; W przypadku obywateli 
polskich przebywających za 
granicą termin ten wynosi 3 
miesiące;

2) uszkodzenia dowodu 
osobistego lub zaistnienia in-
nej okoliczności utrudniającej 
ustalenie tożsamości osoby - 
niezwłocznie;

3) upływu terminu ważno-
ści dowodu osobistego - nie 
później niż na 30 dni przed 
upływem terminu ważności 
dokumentu;

Osoba, która utraciła do-
wód osobisty, jest obowiąza-
na niezwłocznie zawiadomić 
o tym najbliższy organ gmi-
ny lub właściwą ze względu 
na miejsce polską placówkę 
konsularną.

Osoba, która utraciła dowód 
osobisty, jest obowiązana wy-
stąpić niezwłocznie o wydanie 
nowego dokumentu do właści-
wego organu gminy.

Osoba, która znalazła do-
wód osobisty innej osoby, 
jest obowiązana niezwłocznie 
przekazać ten dokument naj-
bliższemu organowi gminy, 
Policji lub innemu organowi 
administracji publicznej.

Osoba, która znalazła do-
wód osobisty innej osoby, 
może bez zbędnej zwłoki, 
przekazać ten dokument po-
siadaczowi dowodu osobi-
stego.

W razie znalezienia wła-
snego dowodu osobistego 
zgłoszonego jako utracony 
należy niezwłocznie zwrócić 
go organowi, który wydał ten 
dokument.

Osoba, która utraciła oby-
watelstwo polskie, jest obo-
wiązana zwrócić niezwłocz-
nie dowód osobisty organowi, 
który wydał ten dokument, 
albo właściwej ze względu 

na miejsce jej pobytu polskiej 
placówce konsularnej.

dowód osobisty podlega 
unieważnieniu z urzędu:

1) z dniem zawiadomienia o 
jego utracie lub zniszczeniu,

2) z dniem przekazania 
przez osobę trzecią znalezio-
nego dowodu osobistego,

3) z dniem utraty obywa-
telstwa polskiego przez jego 
posiadacza,

4) z dniem zgonu jego po-
siadacza,

5) z dniem odbioru dowodu 
osobistego wydanego w miej-
sce poprzedniego,

6) z dniem upływu termi-
nu ważności dowodu osobi-
stego,

7) po upływie 3 miesię-
cy od zaistnienia zmiany 
danych osobowych, które 
zamieszcza się w dowodzie 
osobistym, w przypadku gdy 
osoba nie złożyła wniosku o 
jego wymianę; w przypadku 
obywateli polskich przeby-
wających za granicą termin 
ten wynosi 4 miesiące.

W ramach realizowane-
go projektu przez gminny 
ośrodek Pomocy społecznej 
w istebnej są podejmowane 
działania wobec osób nieak-
tywnych zawodowo – osób 
niepełnosprawnych.

Nadal kontynuowane są 
zajęcia warsztatowe ale tak-
że w ramach tzw. działań o 
charakterze środowiskowych 
wchodzących w zakres Pro-
gramu Aktywności Lokalnej 
organizowane są imprezy o 
charakterze aktywizacyjno-
integracyjnym, edukacyjnym, 
kulturalnym i turystycznym.

05.05.2009−	  - ważnym 
wydarzeniem był udział 
uczestników projektu w im-
prezie aktywizacyjno-inte-
gracyjnej zorganizowanej 

przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie tj. „Dzień 
Godności Osób Niepełno-
sprawnych” w Ustroniu.  
Uczestnicy zostali podzieleni 
na dwie grupy. Jedna grupa 
razem z opiekunami wzięła 
udział w rajdzie górskim do-
stosowanym do możliwości 
osób niepełnosprawnych. W 
trakcie rajdu uczestnicy mieli 
okazję zwiedzenia izby regio-
nalnej. Druga grupa została 
w amfiteatrze, gdzie wzięła 
udział w plenerze malarskim. 
Zostały także zaprezentowa-
ne prace osób niepełnospraw-
nych wykonane na zajęciach 
warsztatowych przez uczest-
ników projektu, cieszyły się 
one ogromnym zainteresowa-
niem. W programie imprezy 
miał miejsce występ zespołu 

FOLKOPERACJA, który 
roztańczył Naszą grupę.

15.05.2009−	  - spotkanie w 
Urzędzie Gminy w Istebnej 
o charakterze edukacyjnym 
i integracyjnym - uczestni-
cy zajęć razem z opiekunami 
złożyli życzenia Pani Wójt, 
wręczyli drobny prezent wy-
konany na zajęciach a główną 
niespodzianką był 3 piętrowy 
tort wykonany na zajęciach 
kulinarnych. W ten sposób 
uczestnicy zajęć warsztato-
wych mieli okazję zaprezento-
wać swoje umiejętności i zdol-
ności. Ponadto był to czas na 
zwiedzanie Urzędu Gminy w 
celu poznania zasad funkcjo-
nowania i pracy w Urzędzie, 
możliwość załatwienia spraw 
w poszczególnych referatach.       

26.05.2009−	  – impreza 
o charakterze edukacyjno-
kulturalnym - został zorga-
nizowany wyjazd do Teatru 
Banialuka w Bielsku- Białej. 

Grupa uczestników razem z 
opiekunami obejrzała przed-
stawienie „Zielony Wędro-
wiec” reżyserii Pawła Aigne-
ra. Spektakl ten to poetycka, 
nasycona ciepłym humorem 
opowieść o przyjaźni, tole-
rancji i potrzebie marzenia. 
Atrakcyjna forma musicalu, 
żywe tempo, roztańczenie, 
rozśpiewanie, wspaniałe ko-
stiumy i wizualno-dźwięko-
we efekty przeniosły widzów 
w świat teatralnej magii. 

Następnie grupa miała 
przygotowana niespodziankę 
- zwiedzanie  Leśnego Parku 
Niespodzianek w Ustroniu, 
który stwarza odwiedzają-
cym możliwość obcowania 
z naturą. Główną atrakcją 
dla uczestników były  ptaki 
drapieżne oraz spacerujące 
daniele i muflony, które były 
karmione i głaskane przez 
uczestników.

Koordynator projektu
Sikora Barbara 
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Pozytywnie dla Gminy Istebna zakończyła się procedura przy-
gotowania i oceny wniosków złożonych w pierwszym kon-

kursie Programu Współpracy transgranicznej Polska - słowacja 
2007-2013. Przygotowany w 2008 roku projekt p.t. „budowa trans-
granicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne 
- skalite - etap 1. Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i 
Čiernem” znalazł sie na wysokim trzecim miejscu listy projektów 
Komitetu Monitorującego Program z dnia 28 maja 2009 r. Wójt Gmi-
ny Istebna, jako przedstawiciel Partnera Wiodącego złożył w imieniu 
Gminy Istebna i Gmin słowackich Čierne i Skalite wniosek o wartości 
1 582 477,53 EUR. Gminy pozyskały dofinansowanie w wysokości: 
837 933,86 EUR (Gmina Istebna) oraz 507 172,04 EUR (Obec Čier-
ne). Obec Skalite nie ma finansowego udziału w projekcie.

Zakres przedmiotowego projektu stanowi 1 etap warunkujący w 
przyszłości realizację celu nadrzędnego: uruchomienie bezpośrednie-
go drogowego połączenia Polski ze Słowacją. Efektem jego realizacji 
będę znaczne oszczędności kosztów przejazdu oraz możliwość szyb-
kiego i bezpośredniego włączenia się do budowanej aktualnie drogi 
ekspresowej (Dial’nica D3) przebiegającej przez Svrčinovec - Čier-
ne - Skalite - Myto - Zwardoń. Po polskiej stronie granicy partner 
wiodący (Istebna) realizuje modernizację dróg lokalnych o łącznej 
długości 7,27 km stanowiących połączenia komunikacyjne drogi po-
wiatowej S2644 z doliną potoku Czadeczka oraz planowanym w 2 
etapie drogowym połączeniem Polski ze Słowacją blisko Trójstyku. 
Dnem doliny Czadeczki płynie potok o tej samej nazwie, który nale-
ży do zlewiska Morza Czarnego (dorzecze Kysuczy, Wagu i Dunaju 
na Słowacji). Obec Čierne na Słowacji realizuje rekonstrukcję drogi 
gminnej Benčikov, Putyrovo łącznej długości 3,35 km, która poprzez 
obszar gminy Čierne łączy Trójstyk z powiatowym miastem Čadca. 
Partnerzy projektu wspólnie realizują działania z zakresu technicznej 
realizacji, zamówień publicznych i inżynierskie, promocyjno-infor-
macyjne, rozliczanie projektu i monitoring przebiegu realizacji oraz 
osiąganych efektów. Gmina Istebna i Obec Čierne, choć bezpośrednio 
do siebie przylegają, nie posiadają bezpośredniego drogowego połą-
czenia przez polsko-słowacką granicę. Stanowi to ogromne utrudnie-
nie dla ruchu turystycznego i lokalnego i przyczynia się do osłabiania 
kontaktów transgranicznych na tym odcinku pogranicza. Projekt od-
nosi się do problemu braku bezpośredniego połączenia drogowego 
pomiędzy partnerskimi miejscowościami po słowackiej stronie grani-

cy: Obec Čierne i Obec Skalite oraz słabego stanu technicznego ist-
niejących dróg górzystego obszaru polsko-słowackiego pogranicza. 
Projekt wspólny, którego nadrzędnym celem jest stworzenie nowego 
połączenia komunikacyjnego pomiędzy gminami obu krajów, obej-
muje w pierwszym etapie przebudowę (rekonstrukcję) łącznie 10,62 
km dróg o charakterze transgranicznym. Po stronie polskiej przebu-
dowie podlega 7,27 km dróg: Duraje – Zagroń - Kotelnica, Klimki 
– Jasie - Groń, Łacki – Czadeczka. Projekt posiada wspólnego koor-
dynatora i zespół projektowy (Wspólny Zespół Projektowy), które-
mu przewodniczy reprezentujący partnera wiodącego: Wójt Gminy 
Istebna - Danuta Rabin. Realizacja zadania przebiegać będzie po pod-
pisaniu umowy o dofinansowanie wspólnie z partnerem słowackim w 
okresie 2009-2010.

W konkursie o dotację ubiegał się również komplementarny 
projekt Powiatu Cieszyńskiego „Zwiększenie dostępności komu-
nikacyjnej pogranicza polsko- słowackiego wokół Trójstyku w 
gminach Istebna i Čierne”. Otrzymał również dofinansowanie z 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Re-
publika Słowacka 2007-2013. Wniosek uzyskał także wysoką oce-
nę – znalazł się na drugim miejscu projektów dofinansowanych. Li-
derem projektu jest Powiat Cieszyński, a partnerem gmina Čierne.  
Po stronie polskiej obejmuje on Przebudowę drogi powiatowej przez 
centrum Istebnej, która stanowi połączenie Dróg Wojewódzkich 941 
oraz 943. Jest znaczącym skrótem do przejścia granicznego Zwardoń-
Skalité. Powiat otrzyma na zadanie ponad 9,5 mln zł. co stanowi 85 
% kosztów inwestycji, pozostała część, czyli około 1,7 mln zł, pocho-
dzić będzie z budżetu Powiatu. Słowacy natomiast w ramach projektu 
przebudują drogę przez centrum miejscowości Čierne, która stanowi 
główny szlak prowadzący do Trójstyku i do planowanego połączenia 
drogowego pomiędzy Istebną i Čiernym (po wybudowaniu drogi eks-
presowej D3 Svrčinovec-Skalité).

Projekt Gminy Istebna i projekt Powiatu Cieszyńskiego są wza-
jemnie komplementarne. Uzupełniają się, wspólnie uczestniczyły w 
konkursie. Szczęśliwie dla gminy Istebna oby dwa uzyskały wysoka 
liczbę punktów i pełne dofinansowanie. Projekt Powiatu realizowany 
jest w Istebnej, zatem zarówno wieś Istebna, jak i Jaworzynka skorzy-
stają z unijnego wsparcia.

Opracował: W. Legierski

nowE drogi na Pograniczu PoLSKo-SŁowacKim
Partnerski projekt gmin istebna - Čierne – skalite dofinansowany	

dotacja na drogę powiatowa przez wieś istebna z Programu Pl-sK	

droga „wywóz”
w narodowym Programie

droga gminna „Wywóz” w istebnej zakwalifikowała się do fi-
nansowania w ramach narodowego Program Przebudowy dróg 
lokalnych, edycja 2008. Koszt realizacji projektu wynosi 561,5 
tys. zł brutto, z czego Program dofinansuje 50% wartości projek-
tu kwotą 278,9 tys. zł. 

Projekt przewiduje remont drogi gminnej długości 1248 m, która 
łączy drogę powiatową 2643S biegnącą przez centrum wsi Istebna z 
drogą lokalną przebiegającą wzdłuż rzeki Olzy. Stanowi ona ważną 
część układu komunikacyjnego na terenie całej gminy, a jego reali-
zacja usprawni ruch lokalno-turystyczny w tym górskim obszarze 
Beskidów i pośrednio pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ruchu w 
centrum wsi. Droga "Wywóz" stanowiła jedyną możliwą drogę gmin-
ną spełniająca warunki Programu na tyle, aby zakwalifikować się do 
dofinansowania. Potwierdziła to pozytywna ocena oddziaływania 
projektu na układ komunikacyjny na terenie gminy Istebna, zwłasz-
cza połączenie drogi z drogami wyższej kategorii i efekt odciążenia z 
ruchu samochodowego centrum wsi Istebna. 

Realizacja zadania doprowadzi do dostosowania użytkowej no-
śności drogi do 80kN/oś, poszerzenia drogi do wymiarów od 2,6 m do 
4,0 m. Zakres rzeczowy obejmuje następujące roboty budowlane: 

- roboty rozbiórkowe – 63,75 m2

- wykonanie ścieków betonowych odwadniających - 141,00 m 
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo-mineralnej – 3.736,35 m2

- budowę 8 mijanek drogowych o łącznej powierzchni - 236,95 m2

- wykonanie zjazdów o łącznej powierzchni - 74,50 m2

- roboty wykończeniowe i towarzyszące - 638,00 m2

- oczyszczenie rowów odwadniających o łącznej długości 628,00 m 
- remont mostów w ciągu drogi 112,42 m2

- montaż znaków drogowych 13 sztuk
- montaż luster drogowych przy połączeniu z drogą powiatową  

2643 S Istebna - 2 szt.
Roboty prowadzone będą w okresie czerwiec - lipiec 2009 roku.

Opracował: W. Legierski
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K R O N I K A   P O L I C Y J N A
1. W dniu 1 maja 2009 roku w Istebnej Centrum zatrzymany 

został mieszkaniec Istebnej, który kierował samochodem 
osobowym marki Volkswagen Golf znajdując się przy tym 
w stanie nietrzeźwości. 

2. W nocy z 2 na 3 maja 2009 roku na Beskidzie nieznani 
sprawcy dokonali włamania do pomieszczeń „Zajazdu 
Beskid”, gdzie z automatów zręcznościowych zabrali bi-
lon działając na szkodę firmy z Józefowa k/ Warszawy.

3. W dniu 4 maja 2009 roku w Jaworzynce zatrzymano 
mieszkańca tej samej miejscowości, którego zgodnie z 
poleceniem Sądu Okręgowego w Krakowie osadzono w 
Zakładzie Karnym w Cieszynie.

4. W nocy z 4 na 5 maja 2009 roku na Tartaku dokonano 
włamania do pomieszczeń baru „PECIO” skąd sprawca 
dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy należą-
cych do właścicielki lokalu, jak również włamał się do au-
tomatu zręcznościowego, skąd również zabrał pieniądze, 
a pokrzywdzonym jest firma z Bielska Białej.

5. W dniu 7 maja 2009 roku na cmentarzu komunalnym w 
Istebnej nieznany sprawca zniszczył trzy płyty nagrobne.

6. W dniu 10 maja 2009 roku na Tartaku zatrzymany został 
mieszkaniec Istebnej, który kierował samochodem marki 
Audi A6 znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

7. W dniu 14 maja 2009 roku na terenie gimnazjum skra-
dziono telefon komórkowy marki Samsung należący do 
mieszkanki Koniakowa.

8. W dniu 19 maja 2009 roku w Istebnej Centrum zatrzyma-
ny został istebnianin, który kierował samochodem oso-
bowym marki Fiat 126p znajdując się przy tym w stanie 
nietrzeźwości.

9. W dniu 23 maja 2009 roku w niezamieszkałym domu po-
łożonym na Polance w Istebnej ujawniono wybitą szybę.

10. W dniu 26 maja 2009 roku na Kubalonce skradziono te-
lefon komórkowy marki Samsung oraz pamięć przenośną 
typu „flash” na szkodę mieszkanki Gorzkowic.

Opracował: Asp. szt. Leszek Bujok

Z  ż y c i a  s Z k ó ł
p o d s t a w o w y c h

PrZYJĘCie PierWsZoKlasistÓW
W PoCZet CZYtelniKÓW biblioteKi 

sZKolneJ
Klasy 1ai 1b wraz z 

wychowawcami zostały 
zaproszone  na zajęcia bi-
blioteczne  połączone z 
uroczystością  pasowania 
na czytelnika. Podczas spo-
tkań uczniowie rozwiązy-
wali zagadki, krzyżówki,  
chwalili  się swoimi umie-

jętnościami  czytania, a także  rozpoznawali tytuły książek po 
ilustracjach. Pierwszoklasiści  wysłuchali wiersz  pt. „Skarga 
książki”, by następnie wspólnie ustalić zasady ich poszanowa-
nia. Złożyli również uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą 
dbać o książki.       

Po zakończeniu zajęć nasi nowi czytelnicy wypożyczyli  
pierwsze lektury, a na pamiątkę spotkania otrzymali dyplo-
my, zakładki do książek oraz słodki poczęstunek ufundowany 
przez Spółdzielnię Uczniowską.

Bibliotekarka Iwona Kosińska – Białas

WiosennY FestiWal PiosenKi
- „W Klubie KaraoKe’’

Tradycją naszej szkoły jest corocznie organizowany Festi-
wal Piosenki, na który zapraszamy uczniów z zaprzyjaźnionej 
szkoły w Ciernym na Słowacji. Uczniowie przygotowują się 
do udziału w zmaganiach festiwalowych pod czujnym okiem 
nauczycieli muzyki. Przechodzą eliminacje i tylko najlepsi 

mają możliwość po-
kazania swoich wo-
kalnych umiejętności 
przed szkolną, bardzo 
wymagającą publicz-
nością, która wybiera 
swojego idola i nomi-
nuje go oklaskami do 
nagrody publiczności.

Sceneria tegorocz-
nego festiwalu była inna niż zwykle. Nasza szkolna scena 
zamieniła się w migoczący dyskotekowymi światełkami klub 
karaoke, w którym na podświetlanym ekranie pokazywały się 
słowa piosenek. Uczestnicy nabierali sił przed występem w 
klubie i prezentowali przygotowane piosenki na mini-scence 
karaoke. 

Jury oceniało występy w dwóch kategoriach wiekowych. 
Szczególną uwagę zwracano na dykcję, poprawną linię melo-
dyczną i ogólne wrażenie artystyczne. Najlepszą wokalistką w 
klasach młodszych okazała się Edyta Mojeścik, a w klasach 
starszych Dominika Łacek. Nagrodę publiczności zdobył Ra-
fał Mikołajek, który piosenką „Jesteś szalona’’ rozśpiewał całą 
szkołę. 

Dziękujemy panu Lechowi Kośmider za sponsorowanie na-
gród dla uczestników festiwalu. Słodki poczęstunek dla wszyst-
kich uczestników ufundowała Spółdzielnia Uczniowska.

Zakończył się również konkurs na 
ciekawą kukłę marzanny organizowany 
przez panie prowadzące grupy zerowe. 
Marzanna to uosobienie zimy. Wykony-
wano ją dawniej z wiechcia słomy, konopi, 
gałęzi lub gałganków, które symbolizowa-
ły śmierć i bezruch. Zwykle ubrana jest w 

- Szkoła Podstawowa nr 1 w istebnej
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białą suknię. Przyozdabia się ją wstążkami, koralikami i kwia-
tami. Kukłę Marzanny podpala się, a następnie wrzuca się do 
rzeki, co ma symbolizować koniec zimy i początek wiosny 

 Do konkursu zgłosili się uczniowie z całej szkoły, a wysta-
wę „wiosenno-zimowych  kukieł” można oglądać na szkolnym 
korytarzu.  

MATEMATYCZNE ZMAGANIA
Już od dwóch lat pani Barbara Bołdys-Żegocka organizuje 

ciekawe, cykliczne konkursy matematyczne, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas starszych. Na-
sza młodzież raz w miesiącu zmaga się z matematycznymi 
krzyżówkami, tangramami czy sudoku. Najlepsi matematycy 
otrzymują prenumeratę czasopisma edukacyjnego „Viktor”.

Matematyczne zmagania to nie tylko ciekawa forma spę-
dzenia wolnego czasu, ale przede wszystkim nauka poprzez 
zabawę.  

22 KWieCieŃ - dZieŃ Ziemi
Po raz kolejny pani 

Joanna Legierska wraz 
z uczniami klas szóstych 
przypomniała całej 
społeczności szkolnej 
o tym, że 22 kwietnia 
świętujemy Dzień Zie-
mi. W czasie insceni-
zacji przypomnieliśmy 
sobie o tym, jak ważna 

jest segregacja śmieci, szacunek do przyrody, miłość i troska 
o planetę Ziemię.

„Przyzna każdy, komu nie brak wyobraźni- 
czas najwyższy, by się z Ziemią zaprzyjaźnić, 
by otoczyć wreszcie starą, dobrą Ziemię
nasza troską i miłością, jak ramieniem.”
    [M. Strzałkowska]

Opracowały Joanna Kobielusz, Agata Szymańska

Dzień Matki
„Uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów nas uczyła,
każdą łzę nam otarła - Mateńka nasza miła..."

Wdzięczni za miłość, dobroć i serce okazane przez 
nasze kochane mamy, jak co roku w naszej szkole w 
dniu 26 maja z okazji dnia matki została przygoto-
wana uroczysta akademia.

Oprawę artystyczną przygotowały klasy trzecie wraz 
z wychowawczyniami: mgr Agatą Polok oraz mgr Kata-

rzyną Legierską. Były wiersze, piosenki, występ chóru szkolnego. Po-
pularnością cieszył się pokaz mody. Uczniowie prezentowali modę od 
czasów epoki kamienia łupanego po czasy współczesne. Dodatkową 
atrakcją byt występ grupy tanecznej, do której należą również dzieci 
naszej szkoły. Grupę tańca prowadzi pani Bożena Idziniak.

Po występie dzieci zaprosiły swoje Mamy do sal lekcyjnych, gdzie 
czekał poczęstunek oraz własnoręcznie przygotowane upominki.

mgr Agata Polok

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie

dzień Ziemi - Po raz pierwszy dzień Ziemi obchodzo-
no w stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 roku. W ten 
sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko degradacji 
otaczającego środowiska.

Z okazji tegoż święta uczniowie z „Koła Żywego Słowa" 
działającego pod kierunkiem mgr Agaty Polok w Szkole Pod-
stawowej nrl w Koniakowie przygotowali edukacyjne przed-
stawienie pod tytułem „Głosy mieszkańców lasu".

Tego typu przedstawienia mają na celu już od najmłodszych 
lat rozbudzenie u dzieci szacunku do przyrody i podejmowanie 
przez nie prostych działań mogących ją chronić.

Działania te obejmują samego ucznia, dom, szkołę, otocze-
nie oraz las.

W naszej szkole treści ekologiczne są kontynuowane w 
klasach IV-VI przez Renatę Haratyk, która w tym dniu zapro-
siła do szkoły p. Zbigniewa Wasinę leśniczego Nadleśnictwa 
Wisła, który wygłosił ciekawą prelekcję. Opowiedział o le-
sie, jego wpływie na życie ludzi, urokach i tajemnicach oraz 
o hodowli głuszców. Swoją wypowiedź przeplatał ciekawym 
filmem i tym samym przybliżył wszystkim uczniom piękno 
otaczającej przyrody naszego regionu.

mgr Agata Polok, mgr Renata Haratyk

gimnazjum dla dorosłych
w ustroniu zaprasza

1 września 2008 r. Zakład doskonalenia Zawodowego w 
Katowicach otworzył gimnaZJum dla dorosłYCH w 
ustroniu przy ul. stawowej 3.

Uczniowie tej szkoły są jednocześnie uczestnikami Ochotni-
czego Hufca Pracy i oprócz nauki w gimnazjum przyuczają się 
do wykonywania zawodu według własnego wyboru (kucharz, 
fryzjer, mechanik samochodowy, mechanik maszyn, hydraulik, 
stolarz, murarz, malarz – tapeciarz, betoniarz – zbrojarz, sprze-
dawca). 30 uczniów jest zakwaterowanych w internacie w Wiśle, 
a pozostali dojeżdżają na zajęcia ze swojego miejsca zamieszka-
nia. Nauka w Gimnazjum jest bezpłatna.

Absolwenci gimnazjów będą mogli podjąć naukę w zawodzie 
kucharza małej gastronomii, ponieważ od 1 września 2009 urucho-
miona zostanie dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbu-
dowie programowej gimnazjum w tym samym budynku w Ustroniu 
ul. Stawowa 3.

Ponadto proponujemy absolwentom szkół średnich ciekawe 
kierunki w Szkole Policealnej:

Technik informatyk – forma zaoczna 
Technik obsługi turystycznej – forma zaoczna
Oraz w Niepublicznym Medycznym Studium Zawodowym - 

forma dzienna
Technik masażysta, Dietetyk.

informacji udziela
sekretariat od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-15.00 tel. 033/8543300

Dzień Ojca
Pierwszy raz Dzień Ojca obchodzili mieszkańcy 

Spokane w USA 19 czerwca 1910 r. Z inicjatywą tego 
święta wystąpiła kobieta, która chciała oddać hołd swo-
jemu ojcu (po śmierci żony sam wychował sześcioro dzieci). Prezy-
dent USA Calvin Coolidge zaakceptował święto w 1924 r., a w 1966 
r. prezydent Lyndon Johnson ustalił datę obchodów w USA na trzecią 
niedzielę czerwca. W Polsce to święto (po raz pierwszy obchodzone w 
1965 r.) przypada na 23 czerwca, we Włoszech na 19 marca (dzień św. 
Józefa), na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii - w drugą 
niedzielę czerwca, a w Niemczech - w dniu wniebowstąpienia Jezusa.

/wg. Poradnika Codziennego od A do Z/

Z okazji święta wszystkim Ojcom serdeczne życzenia zdrowia, 
pomyślności i zadowolenia z życia rodzinnego i zawodowego

 składa Wójt Gminy i Rada Gminy 
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Wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz gości
  

ZAPRASZAMY NA WIELKĄ IMPREZĘ
z okazji 5. rocznicy powstania 

„Beskidzkiej Piątki”!

4 lipca 2009 r., godz. 17.30
Amfiteatr w Ustroniu

W programie:
• Zespół Dzień Dobry;

• Konkursy dla publiczności;
• Prezentacja lokalnych produktów;

• Atrakcje dla dzieci: klauni, szczudlarze, malowanie twarzy;

• Gwiazda wieczoru - Kabaret Łowcy.B

Prowadzący: Aneta Legierska i Dariusz Niebudek z TVS
WSTĘP WOLNY!

Organizatorzy: Gminy Beskidzkiej 5
 - Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła

I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Gmina Istebna „Na Styku Kultur" w Łodzi

Kolejne targi turystyczne, na których ofert  prezento-
wa a nasza gmina odby y si  w dniach 27 lutego - l marca 
2009 roku na halach wystawienniczych w odzi.

Wystawialiśmy się na wspólnym stoisku Beskidzkiej 5 wraz 
z Brenną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą. W targach „Na styku 
Kultur wzięliśmy udział po raz pierwszy i dziś już wiemy, że 
nie ostatni, bo impreza ta była bardzo udana. Decyzja o wy-
jeździe, na Międzynarodowe Targi Łódzkie, podjęta przez bur-
mistrzów i wójtów oraz pracowników promocji poparta była 
badaniami przeprowadzonymi w ramach „Programu promocji 
Beskidzkiej 5",według których województwo łódzkie znajduje 
się na trzeciej pozycji spośród odwiedzających nasz teren tury-
stów. Dodatkowym atutem jest znakomite połączenie drogowe, 
a sami możemy zauważyć sporo rejestracji samochodowych z 
tamtego regionu.

W targach wzięło udział 160 wystawców z całego kraju 
oraz kraje takie jak Sri Lanka, Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpa-
nia, Rosja, czy Chiny oraz gro biur podróży.

Stoisko Beskidzkiej 5 cieszyło się bardzo dużym zaintere-
sowaniem, lecz także turyści wykazali się znajomością naszego 
regionu, co niezmiernie nas cieszy. Szczególnie pytano o bazę 
noclegową, w tym agroturystykę, trasy rowerowe oraz wyciągi. 
To wszystko znaleźli bez problemu na naszym stoisku.

Podbudowani, z nowymi doświadczeniami wyjechaliśmy z 
Łodzi z myślą, iż wrócimy „Na Styk Kultur" za rok.

Oprac.: Aneta Legierska

UWAGA!
Pragnę poinformować iż gmina Istebna w ramach stoiska 

Śląskiej Organizacji Turystycznej weźmie jeszcze w roku 2009 
udział w targach w Krakowie, Gdańsku, Warszawie (sezon 
wiosenny) oraz w Poznaniu i Warszawie (sezon jesienny). W 
związku z tym po raz kolejny proszę o donoszenie wszelkich 
materiałów Państwa obiektów do Punktu Informacji Turystycz-
nej w Centrum Istebnej (budynek GOK).

Prośba także, szczególnie do właścicieli pokoi gościnnych 
oraz agroturystyki, którzy znajdują się w bazie noclegowej na 
naszej stronie www.ug.istebna.pl, o informowanie oraz aktuali-
zowanie o zmianie telefonów i innych danych adresowych oraz 
także o rozpoczęciu, czy zawieszeniu prowadzenia tego typu 
usług. Jest to ważne szczególnie teraz, gdyż w przygotowaniu 
jest nowy folder gminy z całą baza noclegową. Ważne aby była 
ona jak najbardziej aktualna.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu 033 855 61 58 
lub 507 782 837, promocja@ug.istebna.pl

Oprac.: Aneta Legierska

BESKIDZKI PRODUKT NA 5
Jednocześnie przypominam i serdecznie zachęcam twórców, 

artystów i rzemieślników działających na terenie naszej gminy 
do ubiegania się o wyróżnienie Znakiem Promocyjnym „Be-
skidzki produkt na 5”. Znak Promocyjny „Beskidzki Produkt na 
5” przyznawany jest produktom i usługom w kategoriach:

a) Sztuka/rzemiosło;

b) Produkt spożywczy;
c) Produkt usługowy;
d) Zespół regionalny.
Wyroby wyróżnione tym znakiem powinny być związane 

z regionem Beskidzkiej 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła); muszą być produkowane w sposób niemasowy 
oraz cechować się unikalnym charakterem, nawiązującym do 
specy ki i tradycji naszego regionu.

Organizacją certy kującą są gminy Beskidzkiej 5; o przy-
znaniu wyróżnienia będzie decydować Kapituła Produktu. 
Osoby, których produkty zostaną wyróżnione, otrzymają spe-
cjalny certy kat, tabliczkę oraz zawieszki z logotypem „Be-
skidzki produkt na 5”, za pomocą których będą mogły promo-
wać swoje wyroby.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Znaku Promocyjnego 
jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć 
produktu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl i www.
ug.istebna.pl w zakładce „Beskidzka 5”.

Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wy-
mienione w Regulaminie, prosimy o dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego oraz zdjęć przedstawiających Państwa wyroby 
osobiście lub listownie.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DEL-
TA PARTNER, ul. Zamkowa 3 
a/1, 43-400 Cieszyn, biuro@del-
tapartner.org.pl, tel./fax (033) 851 
44 81.

 
Poniżej lista osób z terenu naszej gminy wyróżnionych tym 

znakiem:
Dorota Bury, Halina Kukuczka Koniaków 453, Krystyna 

Gazur Istebna 926, Beata Legierska, Istebna 791, Maria Mi-
chałek Istebna 414 - Wyroby koronczarskie, Janina Gazurek 
Istebna 906 - Wyroby zdobione tradycyjnym haftem krzy-
żykowym, Krystyna Heblińska Jaworzynka 747 - galeria 
„Dar Anioła”, Zespół Regionalny „Istebna" i Kapela „Wa-
łasi” - Promowanie beskidzkiego folkloru i muzyki, Paweł 
Jałowiczor Jaworzynka 531- rzeźba, Janusz Księżnik Isteb-
na-Mysłowice - anioły z drewna, Piotr Kohut Koniaków 
33 - Tradycyjne sery i kiełbasy wałaskie, Maria Kukuczka 
Istebna 110 - Wyroby z gliny, Justyna Łodzińska Koniaków 
662 - Wyroby ceramiczne zdobione motywami beskidzki-
mi, Bogdan Madecki Jaworzynka 868 - Regionalna oferta 
turystyczna w Willi „Jaskółcze Gniazdo”, Bolesław Micha-
łek Istebna 414 - Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie i w ka-
mieniu, Tadeusz Rucki Koniaków 662 - Galeria Twórców 
Nieprofesjonalnych, Kamilla Stachowska Istebna-Mysłowi-
ce - Skrzynie posagowe zdobione motywami beskidzkimi, 
Aleksandra Stanieczko Istebna 103 - tworzenie i renowacja 
ozdób stroju regionalnego haftem krzyżykowym, Henryk 
Stanieczko Istebna 103 - usługi z zakresu renowacji przed-
miotów codziennego użytku oraz sprzętu gospodarczego o 
znaczeniu historycznym i muzealnym.

Oprac.: Aneta Legierska
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Gmina Istebna „Na Styku Kultur" w Łodzi

Kolejne targi turystyczne, na których ofert  prezento-
wa a nasza gmina odby y si  w dniach 27 lutego - l marca 
2009 roku na halach wystawienniczych w odzi.

Wystawialiśmy się na wspólnym stoisku Beskidzkiej 5 wraz 
z Brenną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą. W targach „Na styku 
Kultur wzięliśmy udział po raz pierwszy i dziś już wiemy, że 
nie ostatni, bo impreza ta była bardzo udana. Decyzja o wy-
jeździe, na Międzynarodowe Targi Łódzkie, podjęta przez bur-
mistrzów i wójtów oraz pracowników promocji poparta była 
badaniami przeprowadzonymi w ramach „Programu promocji 
Beskidzkiej 5",według których województwo łódzkie znajduje 
się na trzeciej pozycji spośród odwiedzających nasz teren tury-
stów. Dodatkowym atutem jest znakomite połączenie drogowe, 
a sami możemy zauważyć sporo rejestracji samochodowych z 
tamtego regionu.

W targach wzięło udział 160 wystawców z całego kraju 
oraz kraje takie jak Sri Lanka, Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpa-
nia, Rosja, czy Chiny oraz gro biur podróży.

Stoisko Beskidzkiej 5 cieszyło się bardzo dużym zaintere-
sowaniem, lecz także turyści wykazali się znajomością naszego 
regionu, co niezmiernie nas cieszy. Szczególnie pytano o bazę 
noclegową, w tym agroturystykę, trasy rowerowe oraz wyciągi. 
To wszystko znaleźli bez problemu na naszym stoisku.

Podbudowani, z nowymi doświadczeniami wyjechaliśmy z 
Łodzi z myślą, iż wrócimy „Na Styk Kultur" za rok.

Oprac.: Aneta Legierska

UWAGA!
Pragnę poinformować iż gmina Istebna w ramach stoiska 

Śląskiej Organizacji Turystycznej weźmie jeszcze w roku 2009 
udział w targach w Krakowie, Gdańsku, Warszawie (sezon 
wiosenny) oraz w Poznaniu i Warszawie (sezon jesienny). W 
związku z tym po raz kolejny proszę o donoszenie wszelkich 
materiałów Państwa obiektów do Punktu Informacji Turystycz-
nej w Centrum Istebnej (budynek GOK).

Prośba także, szczególnie do właścicieli pokoi gościnnych 
oraz agroturystyki, którzy znajdują się w bazie noclegowej na 
naszej stronie www.ug.istebna.pl, o informowanie oraz aktuali-
zowanie o zmianie telefonów i innych danych adresowych oraz 
także o rozpoczęciu, czy zawieszeniu prowadzenia tego typu 
usług. Jest to ważne szczególnie teraz, gdyż w przygotowaniu 
jest nowy folder gminy z całą baza noclegową. Ważne aby była 
ona jak najbardziej aktualna.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu 033 855 61 58 
lub 507 782 837, promocja@ug.istebna.pl

Oprac.: Aneta Legierska

BESKIDZKI PRODUKT NA 5
Jednocześnie przypominam i serdecznie zachęcam twórców, 

artystów i rzemieślników działających na terenie naszej gminy 
do ubiegania się o wyróżnienie Znakiem Promocyjnym „Be-
skidzki produkt na 5”. Znak Promocyjny „Beskidzki Produkt na 
5” przyznawany jest produktom i usługom w kategoriach:

a) Sztuka/rzemiosło;

b) Produkt spożywczy;
c) Produkt usługowy;
d) Zespół regionalny.
Wyroby wyróżnione tym znakiem powinny być związane 

z regionem Beskidzkiej 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła); muszą być produkowane w sposób niemasowy 
oraz cechować się unikalnym charakterem, nawiązującym do 
specy ki i tradycji naszego regionu.

Organizacją certy kującą są gminy Beskidzkiej 5; o przy-
znaniu wyróżnienia będzie decydować Kapituła Produktu. 
Osoby, których produkty zostaną wyróżnione, otrzymają spe-
cjalny certy kat, tabliczkę oraz zawieszki z logotypem „Be-
skidzki produkt na 5”, za pomocą których będą mogły promo-
wać swoje wyroby.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Znaku Promocyjnego 
jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć 
produktu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl i www.
ug.istebna.pl w zakładce „Beskidzka 5”.

Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wy-
mienione w Regulaminie, prosimy o dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego oraz zdjęć przedstawiających Państwa wyroby 
osobiście lub listownie.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DEL-
TA PARTNER, ul. Zamkowa 3 
a/1, 43-400 Cieszyn, biuro@del-
tapartner.org.pl, tel./fax (033) 851 
44 81.

 
Poniżej lista osób z terenu naszej gminy wyróżnionych tym 

znakiem:
Dorota Bury, Halina Kukuczka Koniaków 453, Krystyna 

Gazur Istebna 926, Beata Legierska, Istebna 791, Maria Mi-
chałek Istebna 414 - Wyroby koronczarskie, Janina Gazurek 
Istebna 906 - Wyroby zdobione tradycyjnym haftem krzy-
żykowym, Krystyna Heblińska Jaworzynka 747 - galeria 
„Dar Anioła”, Zespół Regionalny „Istebna" i Kapela „Wa-
łasi” - Promowanie beskidzkiego folkloru i muzyki, Paweł 
Jałowiczor Jaworzynka 531- rzeźba, Janusz Księżnik Isteb-
na-Mysłowice - anioły z drewna, Piotr Kohut Koniaków 
33 - Tradycyjne sery i kiełbasy wałaskie, Maria Kukuczka 
Istebna 110 - Wyroby z gliny, Justyna Łodzińska Koniaków 
662 - Wyroby ceramiczne zdobione motywami beskidzki-
mi, Bogdan Madecki Jaworzynka 868 - Regionalna oferta 
turystyczna w Willi „Jaskółcze Gniazdo”, Bolesław Micha-
łek Istebna 414 - Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie i w ka-
mieniu, Tadeusz Rucki Koniaków 662 - Galeria Twórców 
Nieprofesjonalnych, Kamilla Stachowska Istebna-Mysłowi-
ce - Skrzynie posagowe zdobione motywami beskidzkimi, 
Aleksandra Stanieczko Istebna 103 - tworzenie i renowacja 
ozdób stroju regionalnego haftem krzyżykowym, Henryk 
Stanieczko Istebna 103 - usługi z zakresu renowacji przed-
miotów codziennego użytku oraz sprzętu gospodarczego o 
znaczeniu historycznym i muzealnym.

Oprac.: Aneta Legierska

5 lat Beskidzkiej 5 
Beskidzka 5 (Beskidzka Piątka) istnieje już 5 lat! 12 

czerwca 2004 na Przełęczy Salmopolskiej wójtowie i bur-
mistrzowie pięciu beskidzkich gmin - Brennej, Istebnej, 
Szczyrku, Ustronia i Wisły - podpisali porozumienie, któ-
rego celem było podjęcie wspólnych działań na rzecz pro-
mocji regionu i rozwoju turystyki. W ten sposób poło-
żono fundamenty pod powstanie jednego z pierwszych 
w Polsce mikroregionów turystycznych. Dzisiaj można  
z całą pewnością stwierdzić, że połączenie sił dla wspólnej 
promocji pięciu sąsiadujących ze sobą gmin było bardzo traf-
ną decyzją. Na rynku turystycznym obowiązuje zasada „duży 
może więcej” – a oferta pięciu gmin promowanych pod wspól-
ną marką „Beskidzka 5” znaczy zdecydowanie więcej niż ofer-
ta każdej gminy z osobna. 

Porozumienie zawarte przez włodarzy beskidzkich gmin 
na Przełęczy Salmopolskiej otwarło drogę do wspólnego 
ubiegania się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej. W 
latach 2006-2007 zrealizowany został pierwszy duży projekt 
Beskidzkiej 5 finansowany ze środków UE w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Projekt ten nosił nazwę „Program rozwoju i promocji produk-
tów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5”. Jego liderem 
było Miasto Ustroń, partnerami – pozostałe gminy Beskidzkiej 
5: Brenna, Istebna, Szczyrk oraz Wisła, natomiast wykonaw-
cą – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
DELTA PARTNER z Cieszyna. W ramach tego projektu 
przeprowadzono bardzo obszerne badania ruchu turystycz-
nego, których wyniki stanowią kopalnię wiedzy o turystach 
odwiedzających nasze gminy, ich preferencjach i oczeki-
waniach. Wyniki badań zostały następnie wykorzystane do 
opracowania Programu Rozwoju Turystyki na obszarze Be-
skidzkiej 5. Zgromadzono również i uporządkowano infor-
macje dotyczące atrakcji turystycznych i bazy noclegowej 
we wszystkich pięciu gminach – wszystkie te informacje zo-
stały następnie wykorzystane na stronie internetowej www.
beskidzka5.pl. W 2007 roku wyróżniono również certyfika-
tami „Beskidzki produkt na 5” pierwsze produkty lokalne 
z terenu pięciu gmin. Rezultatem tego projektu było także 
opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Beskidzkiej 5, 
czyli opracowanie logotypu i szaty graficznej dla wszelkich 
materiałów promocyjnych Beskidzkiej 5, a także zaprojek-
towanie i wykonanie stoiska wystawienniczego. 

Efekty realizacji tego projektu: nowoczesna i profesjonal-
na szata graficzna materiałów promocyjnych, wypromowanie 
pięciu gmin pod wspólną marką oraz sama idea współpracy 
zamiast rywalizacji znalazły uznanie. 7 maja 2009 roku w War-
szawie przedstawiciele Beskidzkiej 5 odebrali z rak minister 
rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej główną nagrodę 
w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europej-
skich” w kategorii „Projekt promocyjny”. 

Nowoczesne i profesjonalne foldery, ulotki oraz strona inter-
netowa Beskidzkiej 5 zostały zauważone i docenione również 
na Międzynarodowych Gdańskich Targach Turystycznych w 
kwietniu tego roku, gdzie Beskidzka 5 została wyróżniona me-
dalem w kategorii „Najlepsza kampania promocyjna w Polsce”.

W 2009 roku patronat radiowy nad Beskidzką 5 objęło Ra-
dio Zet – słuchacze tej stacji zauważyli zapewne, że bezpo-
średnio przed feriami zimowymi na antenie Radia Zet emito-
wane były spoty promujące Beskidzką 5 jako atrakcyjne miej-
sce zimowego wypoczynku. Podobna kampania prowadzona 
będzie latem.

Prawdziwe natężenie działań promujących beskidzką 
5 jednak dopiero przed nami. beskidzka 5 bowiem po raz 
kolejny z sukcesem ubiegała się o wsparcie ze środków unii  
europejskiej i już za kilka tygodni rozpocznie się realiza-
cja projektu „siła płynie z gór – ogólnopolska kampania 
promocyjna beskidzkiej 5” współfinansowanego w ramach 
regionalnego Programu operacyjnego Województwa Ślą-
skiego. Podobnie jak poprzednio liderem tego projektu jest 
Miasto Ustroń, zaś pozostałe gminy są partnerami w jego re-
alizacji. Kampania promocyjna przeprowadzona zostanie na 
terenie całej Polski (głównie w dużych miastach), w dwóch 
etapach – przed sezonem zimowym 2009/2010 oraz przed se-
zonem letnim 2010.

Warto zaznaczyć, że gminy Beskidzkiej 5 współpracują ze 
sobą bez powoływania formalnych struktur, Beskidzka 5 dzia-
ła bowiem od 5 lat w oparciu o nieformalne porozumienie z 
2004 roku i nie posiada osobowości prawnej. Opisane powy-
żej wyróżnienia i sukcesy w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
świadczą jednak o tym, że taka współpraca – oparta o zaufanie, 
partnerstwo i rzetelną pracę - może być niezwykle skuteczna, a 
jej rezultaty zasłużyły na najbardziej prestiżowe nagrody.

Opracowała: A. Legierska na podstawie 
Z. Parchańska-Puczek Delta Partner 
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PFron  i n f o r m u j e

KonFErEncja z udziaŁEm
goŚci z dwócH trójStyKów

W dniu 26 maja 2009 roku w Ośrodku Zagroń w Istebnej 
odbyła się konferencja nt. trójstronnej współpracy trans-
granicznej w obszarze tzw. „trójstyku” Polska-Słowacja-
Czechy. 

Objęła ona swoimi tematami wymianę doświadczeń w za-
kresie współpracy w opracowaniu strategicznych programów 
i projektów rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego, 
terenu naszego „Trójstyku” z terenem granicznym trójstyku 
Niemcy-Holandia-Belgia. 

Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych informuje:

Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych stara się, w miarę 
swoich możliwości, wycho-
dzić na przeciw społecznym 
oczekiwaniom, mającym na 
celu złagodzenie skutków 
niepełnosprawności w kon-
tekście społecznym jak rów-
nież wyrównywanie szans tej 
grupy społecznej w zakresie 
kształcenie i zatrudnienia. 
Jedną z form pomocy jest 
dofinansowanie za zakupu 
wózków o napędzie elek-
trycznym.

Jednakże w ostatnim cza-
sie zdarzają się przypadki nie-
uczciwego postępowania firm 
handlujących wózkami wobec 
osób niepełnosprawnych.

Dlatego też Oddział Ślą-
ski Państwowego Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w Katowicach 

zwraca się z prośbą o rozpro-
pagowanie wśród osób nie-
pełnosprawnych informacji 
- ostrzeżenia „Zakup wózka o 
napędzie elektrycznym – krok 
po kroku”.

Jednocześnie informuje-
my, że Fundusz : 

• Nie ponosi żadnej odpo-
wiedzialności za decyzję be-
neficjentów (tj. osób, z który-
mi Fundusz podpisał umowę 
o dofinansowanie do zakupu 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym) związane 
z wykorzystaniem przyznane-
go dofinansowania na zakup 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym,

• Przestrzega wszystkich 
beneficjentów przed pochop-
nym zawieraniem umów z 
podmiotami oferującymi 
wózki inwalidzkie, bezpo-
średnio po podpisaniu umo-
wy z Funduszem,

Oświadcza, że osoby bądź 
podmioty gospodarcze oferu-

jące beneficjentom na terenie 
siedziby Oddziału Śląskiego 
i w jego najbliższej okolicy 
możliwość podpisania umo-
wy zakupu wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycz-
nym nie są w żaden sposób 
polecane przez Fundusz, a 
swoje usługi oferują za zgo-
dą lub bez takiej zgody wła-
ściciela budynku lub terenu; 
w żadnym  wypadku zgody 
takiej nie wyraża Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w War-
szawie Oddział Śląski w Ka-
towicach.

Dodatkowo Oddział Ślą-
ski PFRON w Katowicach 
uprzejmie informuje, że każ-
dy z przedsiębiorców, który 
zawiera z beneficjentem Fun-
duszu odrębną umowę kup-
na – sprzedaży poza lokalem 
przedsiębiorstwa, powinien 
poinformować go na piśmie o 
prawie odstąpienia od umowy 
w terminie 10 dni bez podania 
przyczyny oraz wręczyć wzór 
oświadczenia o odstąpieniu, z 
oznaczeniem swojego imienia 

i nazwiska (nazwy) oraz adre-
sem zamieszkania (siedziby); 
obowiązany jest także wrę-
czyć konsumentowi pisem-
ne potwierdzenie zawarcia 
umowy kupna -  sprzedaży, 
stwierdzające jej datę i rodzaj 
oraz przedmiot świadczenia i 
cenę. Jeśli przedsiębiorca nie 
poinformuje na piśmie kon-
sumenta o prawie odstąpienia 
od umowy kupna – sprzedaży, 
to beneficjent Funduszu może 
odstąpić od tej umowy w ter-
minie 10 dni od uzyskania in-
formacji o prawie odstąpienia 
(informację może uzyskać z 
dowolnego źródła).

Ponadto Oddział Ślą-
ski PFRON w Katowicach 
przypomina, iż dochodzenie 
jakichkolwiek roszczeń wy-
nikających z nienależytego 
wykonania umowy kupna 
– sprzedaży wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycz-
nym należy wyłącznie do be-
neficjenta, a PFRON nie jest 
organem właściwym w tym 
zakresie.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Wójt Gminy Istebna, a wzięli w niej udział 
m.in.: eksperci z Północnej Nadrenii – Westfalii, przedstawiciele 
Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego i Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele polskie-
go i czeskiego Euroregionu, przedstawiciele gmin czeskich i sło-
wackich oraz przedstawiciele Gminy Istebna i ośrodka Zagroń. 

Po konferencji goście udali się na zwiedzanie w obszarze 
transgranicznym stanowiącym istotny element europejskiej 
polityki spójności na wielu płaszczyznach min. gospodarki 
przestrzennej, turystyki i kultury. Odwiedzili: dom trzech 
narodów i galerię, gdzie zwiedzili budynek dawnego przej-
ścia granicznego i zapoznali się z koncepcją zagospodarowania 
przestrzennego obszarów transganicznych; „trójstyk” oraz 
dolinę Czadeczki, czyli miejsca realizacji nowego połączenia 
drogowego ze Słowacją; rezerwat głuszca – zapoznanie się 
z typowymi przykładami fauny i flory beskidzkiej, a na ko-
niec odbył się Koncert Zespołu regionalnego „istebna” w 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Goście byli mile zaskoczeni ciekawym zagospodarowa-
niem obszaru transgranicznego. Życzyli nam oraz gminom 
czeskim i słowackim wielu sukcesów w dalszym rozwoju 
„Trójstyku”.

Pragniemy z tego miejsca serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy pomogli nam w przyjęciu zagranicznych gości: Panu 
Janowi Kukuczce, Panu Witoldowi Szoździe, Zarządowi Ośrod-
ka Zagroń oraz Tadkowi Papierzyńskiemu wraz z zespołem.

Opracowała: A. Legierska
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i Piknik Strażacki
Po rezygnacji przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Istebnej ze 

zorganizowania Zimowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, 
które były orga-
nizowane od 30 
lat (najpierw na 
nartach, od kilku 
lat zamiast nart 
– biegi), Zarząd 
naszej jednost-
ki postanowił z 
tych zawodów 
nie rezygnować. 
Nasi druhowie 
odbyli odpo-
wiednie szko-
lenia i treningi i 

nie chcieliśmy ich trudu zaprzepaścić. Zaprosiliśmy do uczestnic-
twa z jednostki OSP Skoczów, OSP Połomia koło Wodzisławia i 
OSP Cierne na Słowacji.

W niedzielę 31 maja o godz. 14.00 odbyły się nasze zawody 
na Tynioku (981 m.n.p.m.) w gospodarstwie pp. Elżbiety i Igna-
cego Zowadów. Na ponad hektarowej działce, na samym szczy-
cie Tynioka wytyczyli boisko, trasy biegowe, rzutnię i strzelnicę, 
które wykorzystano w 
zawodach. Znajduje się 
tam też zadaszony grill 
z miejscem na spożycie 
posiłku i pomieszcze-
nie, w którym można 
tańczyć.

Ogółem w zawo-
dach brało udział 50 za-
wodników-strażaków. 
Wszystkie 3-osobowe 
drużyny otrzymały dy-
plomy uczestnictwa i drobne upominki. Gratulacje uczestnikom 
zawodów złożył druh Józef Czepczor, prezes Zarządu Gminnego 
OSP w Istebnej.

Przygotowano również konkurencje sportowe dla kibiców 
m.in. cięcie drzewa na czas zwykłą piłą. Rozegrano  też mecz 
piłkarski OSP Skoczów – OSP Koniaków. W czasie zawodów 
przygrywała kapela góralska „Rajwach”.

Po zawodach wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali posi-
łek – potrawy z grilla i kołacze. Przygotowali je gościnni gospo-
darze wraz z naszymi paniami z OSP.

Po zakończeniu zawodów odbył się festyn, w którym uczest-
niczyły całe rodziny strażaków i ich wierni kibice, którzy tam 
przybyli. Do tańca przygrywali Antoni i Rafał Suszkowie, któ-
rym bardzo dziękujemy.

Oprócz przeżyć czysto sportowych można też było nasycić du-
cha przepięknymi widokami, choć czasem niebo zasłaniały chmury 
i mgła, ale i one tworzyły piękną kompozycję, a gdy niebo się roz-
chmurzyło można było oglądać ośnieżone szczyty Tatr.

Zarząd OSP w Koniakowie serdecznie dziękuje całej rodzi-
nie Zowada za udostępnienie terenu i pomoc w zorganizowaniu 
naszego I Pikniku Strażackiego. Jest to wspaniałe miejsce, z któ-
rego na pewno jeszcze nieraz zechcemy skorzystać. Dziękujemy 
też naszym strażakom i ich rodzinom, młodzieży strażackiej za 
pomoc w organizacji i udział z tych zawodach.

Bolesław Haratyk
Prezes Z OSP Koniaków Centrum

zbiórka elektrozłomu zakończona!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy do od-

padów niebezpiecznych i nie można umieszczać go w po-
jemnikach z innymi odpadami. Dlatego Urząd Gminy wraz 
z firmą Elektrozłom zorganizował zbiórkę takiego sprzętu. 
Akcja trwała od 25 do 27 maja, po jednym dniu w każdej wsi. 
Zebrano następujące ilości odpadów:
- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego  6100 kg
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego  1050 kg
- sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny           1800 kg
- sprzęt audiowizualny                                 2000 kg
- sprzęt oświetleniowy                                  140 kg
- narzędzia elektryczne i elektroniczne                    450 kg
- inne                                             380 kg

Łącznie zebrano 11 920 kg odpadów.
Referat Usług Komunalnych, Zofia Waszut

wyrusz z nami
do częstochowy

- „otoczmy troską życie”
W ramach pielgrzymki bielsko- Żywieckiej w dniach 6-11 

sierpnia br. wyruszy po raz drugi Piesza Pielgrzymka dekana-
tu istebniańskiego z bielska – białej do Częstochowy.

Do udziału w „Rekolekcjach z Maryją” zapraszamy tych 
wszystkich, którzy pragną w ciągu tych kilku dni na pątniczym 
szlaku przeżyć duchowe spotkanie z Matką, uwielbić Pana 
śpiewem i spotkać się z ludźmi wiary. 

Zapisy są przyjmowane od miesiąca maja br. w kantorze w 
Istebnej oraz pod nr tel: 604258892lub 663240675.

Podczas zapisu prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 
ok. 100 zł, która obejmuje przewóz bagażu, pomoc medyczną, 
ubezpieczenie, przejazd autokarem do Bielska- Białej i odwóz 
z Częstochowy do domu oraz akcesoria typu: znaczki, identy-
fikatory, śpiewniki, chusty.

Podczas zapisów potrzebne będą także następujące dane: 
Imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz telefon kontaktowy.

Z wielką radością zapraszamy wszystkich do wspólnego 
pielgrzymowania zarówno tych którzy, pierwszy raz wybiorą 
się na pielgrzymkę, jak i tych którzy po raz kolejny wyruszą na 
pątniczy szlak ku Jasnej Górze.

Niech Matka Boża wyjedna nam łaskę godnego pielgrzy-
mowania, abyśmy zawsze byli gotowi służyć Bogu, Kościoło-
wi i Ojczyźnie.

Cięcie drzewa na czas

Kapela która przygrywała na pikniku
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wystawa fotografii z archiwum
jerzego Kukuczki 

13 maja (środa) 2009 r. o godz. 16.00 w gminnym ośrodku Kul-
tury w istebnej odbyło się otwarcie wystawy "14 najważniejszych 
spraw w Życiu" wystawa fotografii z archiwum  Jerzego Kukuczki. 

Wystawa została zorganizowana wspólnie z PTTK Wisła, którego dy-
rektor Helena Skorupa zorganizowała także Rajd Kukuczki. Na wernisaż 
przybyło wielu gości, m.in. pani Wójt Danuta Rabin, wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Józef Polok, Sołtys Wsi Istebna - Józef Michałek oraz 
najbliższa rodzina Cecylii Kukuczki. Bliski przyjaciel Jerzego Kukuczki, 
Ignacy Walenty Nendza swoimi opowieściami przybliżył nam historię 
wspólnych wypraw.

Pan Ignacy, trener II Klasy w Alpiniźmie, uczestnik wypraw himalaj-
skich oraz alpinistycznych. Założyciel Harcerskiego Klubu Taternickiego 
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach, do którego zapisał się Jerzy 
Kukuczka. Poznali się wieku 14 lat, 7 lat razem pracowali, studiowali,  
razem wspinali się  w skałkach Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w 
Tatrach, w Bułgarii w górach Riła oraz w Himalajach.

Wystawę przygotował syn tragicznie zmarłego himalaisty Wojciech 
Kukuczka z okazji 20-tej rocznicy śmierci ojca. "...Wystawa ta jest dla 
mnie wydarzeniem szczególnym. Pomimo, iż zajmuję się fotografią od 
kilku lat, nigdy nie zdarzało mi się przygotować ekspozycji z nie swoich - 
w tym wypadku muszę powiedzieć więcej – z fotografii mojego ojca. Nie 
łatwo było mi więc znaleźć formułę, która połączy te wszystkie elemen-
ty. Wreszcie jednak doszedłem do pewnego konsensusu. Postanowiłem 
zaprezentować archiwalne fotografie w formie 14 prac, nawiązujących 
do 14 najważniejszych gór świata, których zdobycie było największym 
sportowym osiągnięciem Jerzego Kukuczki. Starałem się powybierać 
zdjęcia, które opowiadają fragmenty historii kolejnych wypraw w góry 
ośmiotysięczne. Moim celem nie było udokumentowanie poszczególnych 
ekspedycji, ale zobrazowanie ich w sposób subiektywny oraz fragmen-
taryczny. Z wiadomości o kolejnych wyprawach, które wraz z upływem 
czasu zdobywałem, starałem się wybrać najistotniejsze i najciekawsze 
elementy, a następnie przedstawić je w pracach. Ta myśl pociągnęła za 
sobą wybór formy ekspozycji. Zdecydowałem się na serię fotograficznych 
kolaży, a więc połączenia ze sobą kilku zdjęć. Starałem się tym samym 
stworzyć pewnego rodzaju surrealistyczną wizję świata Himalajów, której 
nie da się opowiedzieć za pośrednictwem pojedynczej fotografii. Taka wi-
zja jest syntezą moich przemyśleń o świecie, którego nigdy nie poznałem; 
mogłem jedynie sięgnąć do źródeł historycznych oraz własnej wyobraźni. 
Równie ważne jak fotografie, są dla mnie uzupełniające prace – fragmenty 
wspomnień Jerzego Kukuczki. Podobnie jak w przypadku fotografii, tak-
że fragmenty tekstów, są pewnego rodzaju kolażami. Są skompletowaną 
w całość serią wspomnień; odnoszą się do pewnych wątków himalajskich 
wypraw. Mam nadzieję, że ta ekspozycja będzie bodźcem także dla pań-
stwa do zbudowania własnej wizji świata, który stał się najważniejszym 
miejscem dla Jerzego Kukuczki... "(Wojciech Kukuczka). 

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 
16.00 do 15 czerwca budynku GOK - BP (plac kościelny) w Istebnej Cen-
trum, później zostanie przeniesiona do Domu Trzech Narodów w Istebnej 
Jasnowice, gdzie znajdować się będzie do końca sierpnia. Serdecznie za-
praszamy!!! Wstęp wolny. 

Lucyna Ligocka - Kohut

rajd im. jerzego Kukuczki
Wiślański oddział PttK, starostwo Powiatowe w Cie-

szynie, urząd miejski w Wiśle, tVP Katowice oraz urząd 
gminy istebna po raz kolejny były organizatorami piesze-
go rajdu im. Jerzego Kukuczki, który odbył się 15 maja. W 
tym roku przypada 20 rocznica tragicznej śmierci znakomitego 
himalaisty, dlatego staraliśmy się nadać rajdowi szczególnie 
uroczysty charakter. Dopisali uczestnicy, których było blisko 
700. W większości to uczniowie szkół im. Jerzego Kukuczki 
z całej Polski a także młodzież z naszego regionu. Grupy wę-
drowały 6-cioma różnymi trasami a prowadzone były społecz-
nie przez wiślańskich przewodników. Podczas przejścia część 
młodzieży odwiedziła izbę pamięci im. Jerzego Kukuczki, 
gdzie Pani Cecylia Kukuczka, żona himalaisty zaprezentowa-
ła nowy - specjalnie na tę okazję przygotowany wystrój izby, 
oraz w piękny wzruszający sposób wspominała dokonania 
męża. Meta rajdu po raz pierwszy została wyznaczona przy 
schronisku w Istebnej Zaolziu, gdzie na uczestników czekało 
sporo atrakcji. Przeprowadzono konkursy z cennymi nagroda-
mi. Najliczniejszym drużynom wręczono puchary - Starosty 
Powiatowego, wójta Gminy Istebna, Prezesa oddziału PTTK 
w Wiśle, oraz TV - Katowice, która sprawowała patronat 
medialny nad rajdem. Nie brakowało także akcentów regio-
nalnych. Przygrywała  kapela „Wałasi”, wspomagana przez 
pięknie prezentujące się w strojach istebniańskich pracowni-
ce GOK-u. Młodzież bawiła się doskonale i dała się wciągnąć 
do wspólnego śpiewania repertuaru góralsko - turystycznego. 
Wszyscy uczestnicy najedli się bigosu a na deser czekała na 
nich słodka niespodzianka ufundowana przez firmę cukierni-
czą TAGO - Tadeusza Gołębiewskiego, który zasponsorował 
ogromną ilość pysznych ciastek.

Na zakończenie rajdu delegacje poszczególnych drużyn 
oraz organizatorzy złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pa-
miątkową poświęconą Jerzemu Kukuczce.

Cała impreza się udała ponieważ dopisała nam pogoda a 
dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się ją sprawnie prze-
prowadzić.

Z tego miejsca, pragniemy podziękować naszym wspa-
niałym organizatorom, dyrekcji i pracownikom schroniska 
„Zaolzianka”, przewodnikom, pracownikom istebniańskiego 
GOK-u, firmom sponsorującym - firmie TAGO, zakładom 
mięsnym Tomasza Wilczka, skoczowskiej piekarni, oraz 
wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas i pomogli w 
organizacji rajdu.

20 rocznica śmierci Jerzego Kukuczki skłania do oddania 
szczególnego hołdu jego dokonaniom dlatego w tym roku od-
bywa się wiele imprez poświęconych jego pamięci. PTTK i 
Gmina Istebna ogłosiła rok 2009, rokiem Jerzego Kukuczki. 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej we współpracy z PTTK 
o/Wisła otworzył 13 maja br., wystawę fotografii Jerzego Ku-
kuczki na podstawie których jego syn Wojtek wykonał cieka-
we kolaże. Wystawę można zwiedzać  do października. 

Jesienią tego roku planowana jest również promocja książ-
ki Jerzego Kukuczki pt. „Mój pionowy świat” - będzie to 
wznowienie opracowane przez panią Cecylię Kukuczkę. Pro-
mocji towarzyszyć będą  prelekcje oraz spotkania ze znanymi 
himalaistami. Do udziału w tych imprezach gorąco wszystkich 
zachęcamy i zapraszamy na przyszłoroczny rajd. 
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iV regionalny Konkurs Kulinarny 
7 maja 2009 r. o godz. 10.00 odbył się regionalny Konkurs 

Kulinarny w Karczmie "Kopyrtołka" w Koniakowie, zorgani-
zowany przez gminny ośrodek Kultury w istebnej. 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 10 uczestników, któ-
rzy przygotowali niezwykłe, prawdziwie góralskie potrawy. Po 

raz pierwszy pojawiła 
się "krew pieczona", 
przygotowana przez 
Krystynę Kaczmarzyk 
z Istebnej Leszczyny. 
Nazwa potrawy brzmi 
przerażająco, ale wbrew 
pozorom smakuje wy-
śmienicie. Także Urszu-
la Gruszka z Koniakowa 
przypomniała o bardzo 
starej, prostej potrawie, 
gałuszki fusate, inaczej 

pączki lub machuły podane ze szpyrkami i popijane maślanką. 
Najmłodszy uczestnik, 18-letni, Jan Kajzar z Istebnej Leszczyny, 
tegoroczny maturzysta, ugotował kapustę wigilijną z ziemniakami. 
Renata Bielesz z Istebnej Połomia upiekła tradycyjny "kubuś", He-
lena Zowada z Istebnej Wilcze ugotowała przepyszną zupę śliwko-
wo-grzybową, Małgorzata Małyjurek z Jaworzynki zupę śliwulę, 
bułeczki z mąki owsianej, podane z dżemem borówkowym oraz 
orzeźwiający napój z lubczyka, pokrzywy, mięty i cytryny. Te-
resa Zowada z Koniakowa upiekła "mocianinym", czyli placek 
mączno-ziemniaczany" ze szpyrkami. Zbigniew Kunc, kucharz 
w Hotelu "Szarotka" przygotował, "cosi dlo chłopów", jak po-
wiedział, czyli podgardlinę i kapuśnicę. Na deser Barbara Go-
rzołka wraz z Anną Kolarczyk zaprezentowały tradycyjny kołocz 
z serem i małe "kołocićki", a na dobre trawienie nalewkę, mio-
donkę na śliwowicy. 

Wszystkie potrawy smakowały wyśmienicie. Dzięki kuchar-
kom mogliśmy sobie przypomnieć smak potraw, które jedli nasi 
dziadkowie. Jest to proste niewymyślne jedzenie, ale można zrobić 
z nich bardzo wykwintne dania. Przekonał nas o tym gość kon-
kursu, Artur Kupczyk z Jaworzynki, Prezes Kucharzy Śląskich, 
który zaprezentował, w jaki sposób z prostego placka mączno-
ziemniaczanego można zrobić ekskluzywną przystawkę, podaną 
na eleganckiej białej porcelanie. Jako specjalista i znawca kuchni 
podsumował konkurs i wyróżnił spośród wszystkich potraw - zupę 
śliwkowo - grzybową oraz krew pieczoną. Zapowiedział również 
Kulinarny Turniej Wsi, który odbędzie się 2 sierpnia, podczas "Fe-
stynu Istebniańskiego" w ośrodku "Zagroń". Już dziś zapraszamy 
do udziału gaździny z Trójwsi. 

Tegoroczna prezentacja potraw odbyła się w Karczmie "Ko-
pyrtołka". Chcielibyśmy serdecznie podziękować gospodarzom 
Dorocie i Jackowi Juroszek za pomoc w organizacji poprzez udo-
stępnienie lokalu oraz miłą obsługę. 

Konkurs zaszczycili swoją obecnością Teresa Łaszewska, Se-
kretarz Gminy, Jan Gazur, Przewodniczący Rady Gminy, Józef 
Polok, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jerzy Michałek, Sołtys 
Wsi Istebna,, Krystyna Rucka, Redaktor „Naszej Trójwsi” oraz 
Maria Szotkowska z Istebnej. 

Lucyna Ligocka - Kohut 

Krystyna Kaczmarzyk częstuje krwią 
pieczoną

W y k a z  i m p r e z
w Gminie Istebna w 2009 roku

Kolejny wielki sukces
zespołu „istebna"

główną nagrodę zdobył Zespół regionalny „istebna" podczas 
XVi Przeglądu Piosenki dziecięcej im. adolfa dygacza „Śląskie 
Śpiewanie". Jest to największy przegląd piosenki ludowej w wo-
jewództwie Śląskim.

Konkurs odbywał się w trzech etapach. Najpierw w 11 miejsco-
wościach (Cieszyn, Łaziska Górne, Łubniany, Koszęcin, Katowice, 
Zawiercie, Suszec, Lędziny, Czerwionka-Leszczyny, Ruda Śląska) od-
bywały się eliminacje rejonowe, w których wzięło udział ponad 200 
podmiotów wykonawczych (zespołów, grup śpiewaczych, chórów, du-
etów czy solistów) „Istebna" śpiewała 15 kwietnia w Cieszynie.

Przegląd finałowy, do którego zakwalifikowano 70 zespołów, od-
był się 12 maja w miejskim domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Jury w składzie: Jadwiga Masny - przewodnicząca, Janina Dygacz, 
prof. Helena Synowiec, Magdalena Banach-Makaruk, Izabela Migocz, 
Józef Wierzgoń, Tadeusz Wita, Krzysztof Dziewięcki oraz Krzysztof 
Anczyk brało pod uwagę: dobór repertuaru, gwarę, walory wokalne, 
akompaniament, strój, choreografię oraz ogólny wyraz artystyczny.

Ogłoszenie wyników odbyto się podczas koncertu galowego 
w dniu 30 maja 2009 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" 
w Koszęcinie. Po długich i burzliwych obradach, jury postanowiło 
przyznać najważniejszą nagrodę: Grand Prix Śląskiego Śpiewania 
w postaci statuetki "Szczyglika" oraz nagrodę finansową Marszałka 
Województwa Śląskiego w wysokości 3000,00zł Zespołowi Regio-
nalnemu „Istebna" z Istebnej.

Nagrodę wręczali zespołowi Dyrektor ZPiT „Śląsk" - Adam Pa-
stuch, Prezes Związku Górnośląskiego - Józef Buszman oraz Wi-
cemarszałek Województwa Śląskiego - Zbigniew Zaborowski, zaś 
występ zespołu zapowiadał były marszałek, a obecnie poseł do Par-
lamentu Europejskiego - Jan Olbrycht, a jednym z gratulujących był 
były premier - Jerzy Buzek.

Po występie „Istebnej" z programem pieśni patriotycznych i tańców 
narodowych wystąpił ZPiT „Śląsk", zaś jedną z dodatkowych nagrodą 
dla „Istebnej" będzie wspólny koncert z ZPiT „Śląsk", który zaplano-
wany jest na 3 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

T. Papierzyński

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
22.06. Wystawa malarstwa Georgija Safronova, 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

liPieC

4.07. - Impreza „Beskidzkiej 5” z okazji 5-lecia istnienia – 
Ustroń Amfiteatr
11 - 12.07.  – XIII Dni Istebnej z Ochodzitej przez Skalite po 
Kozubową – Istebna, Boisko „Pod Skocznią”
11.07. -  Koncert Zespołu „Leszcze”



Nasza Trójwieœ    13czerwiec 2009

zespół „iStEBna”
po raz drugi w chinach!

Kolejną przygodę życia mają za sobą członkowie Zespołu 
Regionalnego „istebna”. na zaproszenie ambasady Polskiej 
w Chinach 11-osobowa grupa w dniach 14-25 maja promowała 
istebniański folklor w dalekim Pekinie. Wrażeń było tak wiele, że 
aby niczego nie pominąć opiszę wszystko od początku.

Wszystko zaczęło się w październiku zeszłego roku, podczas 
pierwszej wyprawy Zespołu „Istebna” do Chin. Wtedy byliśmy w 
prowincji Guangxi w mieście Nanning, ale wracając zahaczyliśmy 
na 3 dni o Pekin, gdzie m.in. daliśmy koncert w Ambasadzie. Na-
sze śpiewy i tańce tak bardzo się spodobały, że już wtedy pracow-
nicy Wydziału Kultury obiecali ściągnąć nas ponownie do siebie 
jak tylko nadarzy się stosowna 
okazja. Nie przypuszczaliśmy, 
że stanie się to tak szybko, bo 
już pół roku później ponownie 
byliśmy w Pekinie.

Ambasada chciała zaprosić 
nas na prawie trzytygodniowy 
cykl koncertów, jednak, ze wzglę-
du na obowiązki w kraju, mogli-
śmy pojechać tylko na 12 dni. W 
Pekinie wylądowaliśmy w piątek, 
jednak część naszego bagażu nie 
dotarła razem z nami. Ambasada 
szybko zareagowała i już na drugi 
dzień dotarły zagubione kapelu-
sze i róg pasterski. Na szczęście 
pierwszy występ był zaplanowany dopiero na niedzielę.

W planie pobytu znalazło się 5 oficjalnych koncertów. Pierwszy 
z nich był na Uniwersytecie Qing Hua – przez Chińczyków (a więc 
ponad miliard ludzi) uważanym za najlepszy uniwersytet w ich kraju. 
Tego samego dnia na ekskluzywną kolację, gdzie podawano przeróż-
ne chińskie specjały, zaprosił nas Pan Sławek Berbeć – znany w Isteb-
nej i posiadający u nas swój dom. Każdy dostał kociołek z wywarem i 
sam gotował sobie podawane co chwila przeróżne mięsa i warzywa.

Kolejny dzień to wykład na temat kultury góralskiej na Pekińskim 
Uniwersytecie Mniejszości Etnicznych. Zebranym studentom opowia-
daliśmy o naszym stroju, muzyce i wszystkim tym, co robimy. Nie oby-
ło się nauki tańców góralskich, zaś strona chińska przygotowała dla 
nas pokaz tańców z różnych regionów Chin, gdyż większość studen-
tów biorących udział w zajęciach uczyło się właśnie na wydziale tańca. 
Mogliśmy podziwiać perfekcyjne połączenie baletu i tańca ludowego 
w rytm muzyki poszczególnych chińskich mniejszości etnicznych. Na 
każdym wywarło to niesamowite wrażenie. Zaś Chińczycy byli zauro-
czeni naszymi tańcami i muzyką, dlatego, jak zresztą po każdym wy-
stępie, długo pozowaliśmy do wspólnych zdjęć i każdy chciał mieć pa-
miątkową fotografię z egzotycznymi mieszkańcami odległej Europy.

Jeszcze ciekawszym dniem był wtorek, gdy występowaliśmy 
w Parku Mniejszości Narodowych w Pekinie. Jest to potężny park, 
gdzie znajdują się obiekty poświęcone ponad 50 chińskim mniejszo-
ściom narodowym. Dzień ten (19 maja) jest chińskim świętem wody 
– czymś na wzór naszego lanego poniedziałku, więc do parku przyszli 
uczniowie z różnych pekińskich szkół i urządzili potężne lanie wody. 
Na szczęście nas oszczędzili. Choć gdyby nie to, że byliśmy w stro-
jach, to chętnie byśmy się do zabawy przyłączyli, gdyż temperatury 
w słońcu sięgały 45 stopni. Plusem było to, że przy naszym hoteliku 
na terenie ambasady był basen, więc często z niego korzystaliśmy, o 
różnych porach dnia i nocy.

W Pekinie mieliśmy jeszcze jeden wykład na temat naszej kultu-
ry – tym razem na Uniwersytecie Języków Obcych. Poznaliśmy tam 
sporą grupę Chińczyków studiujących polonistykę i bardzo dobrze 
posługujących się naszym ojczystym językiem. Część tych studentów 
co roku przyjeżdża do Cieszyna na letnie kursy języka polskiego, więc 
już się umówiliśmy na spotkanie w sierpniu w naszych stronach.

Najważniejsze występy w Pekinie mieliśmy podczas festiwalu 
Europe Extravaganza w Parku Chaoyang, gdzie była dwudniowa 
impreza promocyjna wszystkich krajów Unii Europejskiej. Każde 
państwo miało swoje własne stoisko i na nim promowało swój kraj. 
Co najmniej połowa polskiego stoiska to były materiały promujące 
gminę Istebna, gdyż zabraliśmy ze sobą do Chin mnóstwo folderów, 
ulotek, pocztówek, płyt, itp., a oprócz tego spontanicznie graliśmy 
i tańczyliśmy, więc zapewne dlatego właśnie polskie stoisko było 
jednym z dwóch, które w wieczornych serwisach prezentowała pe-
kińska telewizja. Sam występ na dużej scenie, gdzie prezentowali 
się artyści z większości unijnych krajów również zgromadził liczną 
widownię, głównie natomiast fotoreporterów i dziennikarzy. Miłym 
zakończeniem dnia było zaproszenie na bankiet do ambasady cze-
skiej, gdzie plenerowy koncert miał znany czeski folkowy zespół 
Čechomor, tworzący nowe aranżacje ludowych pieśni z Czech, Mo-

raw i ze Słowacji.
W niedzielę kończącą nasz 

pobyt w Pekinie mogliśmy 
uczestniczyć we mszy św. na 
terenie ambasady, którą dla Po-
laków konspiracyjnie odprawia 
polski ksiądz działający w Chi-
nach. Konspiracyjnie, gdyż rząd 
chiński nie akceptuje kościoła 
rzymskokatolickiego. Oczywiście 
zaśpiewaliśmy do mszy kilka pie-
śni maryjnych, co wywołało łzy u 
niektórych uczestników, zwłasz-
cza tych, którzy od kilku lat nie 
byli już w kraju. Spotkaliśmy się 
z głosami, że jeszcze nigdy msza 

w ambasadzie nie miała tak uroczystej oprawy, zaś na pamiątkę tego 
wydarzenia ksiądz podarował nam obraz z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Chińskiej.

Podczas całego pobytu mieliśmy sporo czasu na zwiedzanie Peki-
nu, dlatego udało się m.in. wybrać całą grupą na Wielki Mur Chiński, 
widzieliśmy wiele obiektów sportowych i park olimpijski, gdzie w 
zeszłym roku odbyły się igrzyska olimpijskie, byliśmy na najwięk-
szym miejskim placu świata – Tiananmen, w Zakazanym Mieście – 
niezwykle okazałym kompleksie dawnej siedziby cesarzy chińskich. 
Urzekły nas niezwykle zadbane parki chińskie, gdzie mnóstwo ludzi, 
zwłaszcza starszych, codziennie rano odprawia rytualne medytacje, 
ćwiczenia, czy wszelkiego rodzaju gry i zabawy. Aby to zobaczyć, 
trzeba było wstać przed 6 rano, ale niektórym się udało i z pewnością 
nie żałują.

Powrót do kraju minął szybko i bezpiecznie, mimo pewnych pro-
blemów z samolotem po starcie z Pekinu. Dotarliśmy wymęczeni, ale 
pełni wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Dziękujemy naszej Pani 
Wójt Danucie Rabin za pomoc przy organizacji wyjazdu, a przede 
wszystkim pracownikom Wydziału Kultury przy Ambasadzie RP i 
innym Polakom z Pekinu za zaproszenie i fantastyczną opiekę przez 
cały pobyt. To był naprawdę niesamowity wyjazd. Mamy nadzieję, 
że nasza przygoda z Chinami jeszcze się nie zakończyła i ponownie 
będziemy mogli tam wrócić. T. Papierzyński

zaproszenie artystów i twórców!
gminny ośrodek Kultury serdecznie zaprasza 

wszystkich artystów, twórców ludowych, rzemieślników 
do udziału w tegorocznej wystawie twórczości ludowej.

Eksponaty wyłącznie z przeznaczeniem na sprzedaż pro-
simy dostarczyć do 16 czerwca br. do biura GOK w godz. 
8.00 do 16.00.

Otwarcie Wystawy odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 
11.00. Całość Wystawy czynna będzie od 18 czerwca do 11 
września. Serdecznie zapraszamy!
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KP trójwieś  - sezon 2008/09
- runda wiosenna 

seniorzy - Klasa b: 
10.05.09   Pielgrzymowice - KP trójwieś   3:3 
Bramki:  Bartłomiej Rucki, Marek Kohut, Kamil Sobieraj 
17.05.09   KP trójwieś – Pogórze   2:1
Bramki: Bartłomiej Rucki, Marek Kohut
24.05.09   Kisielów – KP trójwieś   2:2
Bramki: Dawid Wawrzacz, Dawid Małyjurek
31.05.09   KP trójwieś – Bąków   2:1
Bramki: Dawid Wawrzacz, Grzegorz Juroszek 

Juniorzy i trampkarze - liga okręgowa b: 
09.05.09   Drogomyśl - KP trójwieś   J - 1:0,   t - 4:1
16.05.09   KP trójwieś - Mazańcowice   J - 2:0,   t - 13:0
24.05.09   Wisła – KP trójwieś   J – 3:0,   t – 5:2
30.05.09   Kp trójwieś – Jeleśnia   J – 4:1,  t – 1:4
                                                                                     J. Kohut

doBry wyStĘP 
gimnazjaLiStów !

grupa chłopców z naszego gimnazjum w drużynowych 
zawodach lekkoatletycznych dotarła do finału wojewódzkiego 
jaki odbywał się w tym roku w Częstochowie.

Dojście do tego etapu poprzedzone było znakomitymi występa-
mi w zawodach rangi powiatu oraz rejonu.

Zawody powiatowe odbywały się w Wiśle w Ośrodku Przygo-
towań Olimpijskich ,,Start”, gdzie uzyskaliśmy dużą przewagę nad 
innymi reprezentacjami. Ten sukces dał nam możliwość wystarto-
wania w zmaganiach rejonowych odbywających się w Pszczynie, 
gdzie ku zaskoczeniu wielu drużyn odnieśliśmy spektakularne 
zwycięstwo. To z kolei otworzyło nam drogę do pierwszego w hi-
storii gimnazjum startu w Wojewódzkich Drużynowych Zawodach  
Lekkoatletycznych, w których na 16 drużyn zajęliśmy 11 miejsce.

W składzie naszej reprezentacji znaleźli się: Kukuczka Krzysz-
tof, Jędrzejewski Adam, Kohut Karol, Zelek Dawid- bieg na 1000m, 
Polok Patrycjusz, Maniecki Adam, Kulik Paweł - bieg na 300m, 
Pietrasik Adam, Rucki Hubert, Waszut Marek, Chrapek Dawid - 
bieg na 100m, Juroszek Wojciech, Ligocki Kamil, Kohut Janusz 
- skok w dal, Ligocki Andrzej, Kaczmarzyk Adam, Golik Grzegorz 
- pchnięcie kulą 5kg, rezerwowi: Zowada Jan, Suszka Paweł, Ma-
tuszny Paweł. Henryk Gazurek, Opiekun grupy

Fragment meczu KP Trójwieś – Pogórze 2:1

„Hawaje” - na wystawie
w goK-u w istebnej

W środę, 27 maja br. po raz kolejny (trzeci) zawitała do goK 
- u w istebnej pani Janina ożga - Hołda.

Artystka wyjechała z Polski po ukończeniu studiów - Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie ukończyła kierunek - ceramika, 
malarstwo. Zamieszkała na Florydzie, gdzie jej ojciec był dyplomatą. 

Od 1975r. wystawia swoje prace w muzeach na całym świecie, 
m.in. muzeum polskim w Chicago. Jej prace znajdują się w kolek-
cjach prywatnych m.in. w Warszawie, Zabrzu, Gliwicach, Bolesław-
cu, Londynie, Szwecji, Florydzie i Chicago.

Wystawia też swoje prace w polskich Ośrodkach Kultury, m.in. w 
Tarnowie, Bolesławcu, Wiśle i Istebnej. W 2007r. prezentowała swoje 
malarstwo i grafiki, w 2008r. tematem wystawy byli Indianie, a aktu-
alnie wystawa w GOK - u przedstawia Hawaje. W swoich obrazach 
szczególnie zwróciła uwagę na koloryt morza i nieba - przeważa ko-
lor błękitny, lazur, seledyn i różne ich odcienie. Na wystawie można 
obejrzeć również przecudne, misterne wyroby z muszli, które wyrzu-
ciło morze z raf koralowych. Są to przepiękne kompozycje - kwiaty, 
postacie zwierząt, ptaków, itp.

Oglądając te cuda natury zastanawiamy się nad tym, jakie mister-
ne wzory stworzyła natura, nawet delikatniejsze od wzorów koronek, 
które wykonuj ą nasze artystki koronczarki.

Zachęcamy do obejrzenia tej wystawy i przeniesienie się choć na 
chwilę na Hawaje - w krainę bezbarwnych kwiatów, motyli, ptaków 
i raf koralowych. Wystawa czynna będzie do końca czerwca w godz. 
od 8.00 - 15.00 w godzinach pracy GOK-u. Zapraszamy!

Krystyna Rucka
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Lekkoatletyka
* Drugie miejsce chłopców oraz piąte dziewcząt to osią-

gnięcia młodych czwórboistów z SP1 w Istebnej podczas fina-
łu powiatowego Czwórboju Lekkoatletycznego Szkół Podsta-
wowych, który odbył się w Wiśle.

Młodzi lekkoatleci rywalizowali w biegach na 60 i 600 m 
(chłopcy - 1000 m), rzucie piłeczką palantową oraz do wyboru 
w skoku w dal lub wzwyż.

Wynik antoniego Kukuczki - 285 pkt.- to najlepsze osią-
gnięcie indywidualne pośród wszystkich startujących, na-
tomiast rezultat Justyny Zawada - 271 pkt. to drugi wynik 
wśród dziewcząt.

Wśród chłopców triumfowali reprezentanci SP 3 Skoczów, 
zaś wśród dziewcząt młode lekkoatletki SP 2 Ustroń.

Składy:
Chłopcy SP 1 Istebna  - 1155 pkt.
antoni Kukuczka  - 285 pkt.
andrzej Zawada  - 238 pkt.
Patryk brączek  - 231 pkt.
Przemysław Zawada  - 203 pkt.
adrian borowiak  - 198 pkt.
mariusz sewastynowicz  - 184 pkt. 

Dziewczyny SP 1 Istebna  - 1062 pkt.
Justyna Zawada  - 271 pkt.
Justyna bury  - 236 pkt.
ewelina Juroszek  - 187 pkt.
dorota Kaczmarzyk  - 186 pkt.
barbara Kawulok  - 182 pkt.
Katarzyna sikora  - 158 pkt.
Zawodnikom i ich opiekunom Jarkowi Hulawemu i mał-

gosi galej gratulujemy!
* Krzysztof Kukuczka z Istebnej zajął drugie miejsce w ka-

tegorii gimnazjalistów podczas XIII Ogólnopolskiego Górskie-
go Biegu „Magurki” rozegranego 10 maja w Bielsku-Białej.

J. Kohut

wiosenne ściganie się lekarzy
w istebnej

W sobotę 25 kwietnia istebna już po raz trzeci gościła 
lekolarzy / w jednej osobie lekarzy  i kolarzy sportowców / 
biorących udział w iii mistrzostwach w duathlonie.                                                              

 Dla przypomnienia to konkurencja łącząca w sobie dwie 
dyscypliny bieg oraz kolarstwo.

Nasz dystans to 4 km crossu następnie mordercze 20 km 
wspinaczki rowerowej a na koniec ponownie 4 km przełaju. 
Całość rozgrywana w sposób ciągły ze zmianami sprzętu w 
strefach.

Wyzwanie dla prawdziwych Tytanów!  Zawody rozgrywały 
się na pętli w trójkącie: Zaolzie-Połom-Murzynka-Zaolzie.Po 
starcie zlokalizowanym na  wysokości Nadleśnictwa Beskidek  
na czoło śmiałków wysforował się nasz Mistrz Świata Lekarzy 
w narciarstwie  biegowym Paweł Bubula za którym jak cień 
podążał Michał Małysza. Po zmianie sprzętu na rower - pomi-
mo heroicznych wysiłków Pawła - na szczycie ściany godnej 
premii górskiej 1 kategorii wielkiej francuskiej pętli na Poło-

miu został dogoniony przez Michała który nie oddał już prowa-
dzenia do mety . Jako trzeci wśród lekarzy a pierwszy w grupie 
wiekowej finiszował Janusz Lewandowski z Koniakowa.

Rywalizacja wśród Pań to walka rodzinna sióstr z domu 
Jurkiewicz Ani i Kasi które w wymienionej kolejności stawiły 
się na finiszu.

W poszczególnych grupach wśród lekarzy tytuły mistrzow-
skie wywalczyli: Ania Jurkiewicz, Teresa Zajusz /brawa za du-
cha walki/, niezmordowany Piotr Mikołajczyk /który to kolejny 
triumf?/, Janusz Lewandowski /organizator zawodów/, Wojtek 
Kowal, wymieniony wyżej Michał /zwycięzca kategorii open/.

Specyfika multidyscyplinarnej konkurencji faworyzuje 
tylko najwszechstronniejszych i najtwardszych zawodników.  
Słowa nie oddają narastającego zmęczenia, świata doznań pod 
wpływem endorfin – to po prostu trzeba przeżyć! Część spor-
tową zwieńczyliśmy rozdaniem sportowych nagród: pucharów, 
medali i dyplomów.

iX edycja „Powiatu Bez granic”   

Deszczowa pogoda zburzyła program kolejnej edycji spor-
towo - rekreacyjnej imprezy „Powiat Bez Granic”, którą tym 
razem (sobota 30 maja) rozegrano na obiektach Dębowca i 
Simoradza.

Mimo zimna i deszczu na zawody pojechała liczna grupa 
naszych młodych sportowców - uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Istebnej (opiekun Jarosław Hulawy) oraz Gimnazjum 
im. Jana Pawła II (opiekun Henryk gazurek).

Niestety odwołany został turniej piłkarski, w którym nasi 
chłopcy z pewnością mieliby wiele do powiedzenia. Rozegra-
no natomiast turniej tenisa stołowego, wielobój oraz konku-
rencje dla osób niepełnosprawnych. Tutaj znakomicie zapre-
zentował się marcin łacek z Jaworzynki (na drugim zdjęciu z 
rodzicami), który wygrał trzy konkurencje.

Najbardziej prestiżowa część zawodów czyli sztafeta zosta-
ła rozegrana już przy lepszej pogodzie i była bardzo emocjo-
nująca. Nasza sztafeta zajęła tym razem szóste miejsce. Mogło 
być dużo lepiej, jednakże do Dębowca nie pojechało trzech za-
wodników, którzy byli specjalnie przygotowani do tego biegu.

Przeprowadzono także specjalne konkurencje dla samorzą-
dowców.

W trakcie imprezy uhonorowano także najlepszych spor-
towców i trenerów  w 2008 roku, którzy zwyciężyli w plebi-
scycie Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Na 8 miejscu uplasował się 
tomasz sikora (NKS Trójwieś Beskidzka).

organizatorzy ze strony urzędu gminy istebna ser-
decznie dziękują naszym młodym sportowcom oraz ich 
opiekunom Jarkowi oraz Heńkowi za zaangażowanie w 
przygotowania oraz udział w imprezie, a także asi Kohut.

J. Kohut

ii międzynarodowy bieg im. stanisława le-
gierskiego o „istebniański kapelusz” - 20.06.2009 
r. start godz. 15.00 istebna-tartak (100 metrów nad CPn) 
- biuro zawodów czynne od godz. 12.00 w gimnazjum.
Więcej informacji: www.bieg-legierski.pl
- organizator biegu - Tadeusz Legierski
  pod tel. 600-811-504.
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 Reklamy  Reklamy 
Reklama 12 x 9 cm 
 

 

INFORMUJEMY,  E 
ZAK AD KRAWIECKI I SKLEP Z FIRANAMI 

PRZY UL. 1 – GO MAJA 42 W WI LE 
(I PI TRO – NAD PRZYCHODNI  „SALUS”) 

NADAL ISTNIEJE 
(NIGDZIE NIE ZOSTA  PRZENIESIONY) 

 

W ZAK ADZIE KRAWIECKIM  
ZOSTA  ZATRUDNIONY 
WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL  
SPECJALIZUJACY SI  W 
KRAWIECTWIE CI KIM I 
LEKKIM ORAZ  
W  MODELOWANIU FIRAN. 

 

 

 
 

PONADTO SKLEP  
OFERUJE SPRZEDA : 
 
 

ROLET 
KARNISZY 
TAPET 
WYK ADZIN 

 

ZAPRASZAMY 
 

OD PONIEDZIA KU 
DO PI TKU 

 
 

8.30 – 17.00
 
 

 

SOBOTA     9.00 – 13.00 
KONTAKT: 033 858 38 59 

 
 
Reklama 12 x 9 cm 
 
 

 

 

Hotel Szarotka zaprasza na organizacj  
przyj  weselnych, bankietów,  

komunii, chrzcin 
i innych imprez okoliczno ciowych. 
Posiadamy du  sal  restauracyjn   

oraz sza as grillowy.  
Zapewniamy mi  atmosfer , wy mienit  

kuchni  oraz wspania  zabaw . 
Przyj cie weselne w cenie od 100 z  za 

osob . 
 

Hotel „Szarotka“ 
43 - 470 Istebna 464                       

tel. 033 855 67 17 
tel. / fax  033 855 60 18 

www.hotelszarotka.pl 
recepcja@hotelszarotka.pl

 

Reklama 12 x 9 cm 
 

 

INFORMUJEMY,  E 
ZAK AD KRAWIECKI I SKLEP Z FIRANAMI 

PRZY UL. 1 – GO MAJA 42 W WI LE 
(I PI TRO – NAD PRZYCHODNI  „SALUS”) 

NADAL ISTNIEJE 
(NIGDZIE NIE ZOSTA  PRZENIESIONY) 

 

W ZAK ADZIE KRAWIECKIM  
ZOSTA  ZATRUDNIONY 
WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL  
SPECJALIZUJACY SI  W 
KRAWIECTWIE CI KIM I 
LEKKIM ORAZ  
W  MODELOWANIU FIRAN. 

 

 

 
 

PONADTO SKLEP  
OFERUJE SPRZEDA : 
 
 

ROLET 
KARNISZY 
TAPET 
WYK ADZIN 

 

ZAPRASZAMY 
 

OD PONIEDZIA KU 
DO PI TKU 

 
 

8.30 – 17.00
 
 

 

SOBOTA     9.00 – 13.00 
KONTAKT: 033 858 38 59 

 
 
Reklama 12 x 9 cm 
 
 

 

 

Hotel Szarotka zaprasza na organizacj  
przyj  weselnych, bankietów,  

komunii, chrzcin 
i innych imprez okoliczno ciowych. 
Posiadamy du  sal  restauracyjn   

oraz sza as grillowy.  
Zapewniamy mi  atmosfer , wy mienit  

kuchni  oraz wspania  zabaw . 
Przyj cie weselne w cenie od 100 z  za 

osob . 
 

Hotel „Szarotka“ 
43 - 470 Istebna 464                       

tel. 033 855 67 17 
tel. / fax  033 855 60 18 

www.hotelszarotka.pl 
recepcja@hotelszarotka.pl
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Reklama 3 x 9 cm 
 

 

Pizzeria „U 
Kruka”  

w Koniakowie 
 

200 m za ko�cio�em w stron� Zaolzia i Rastoki 
 

zaprasza codziennie 
w godzinach 12.00 – 21.00 

 

606 586 675 
 
 
Reklama 5 x 9 czarno – bia�a 
 

 
 
 
Reklama 5 x 9 kolor 
 

 
 
 
Reklama 10 x 6 czarno – bia�a 
 

Solarium  
 

Reklama 3 x 9 cm 
 

 

Pizzeria „U 
Kruka”  

w Koniakowie 
 

200 m za ko�cio�em w stron� Zaolzia i Rastoki 
 

zaprasza codziennie 
w godzinach 12.00 – 21.00 

 

606 586 675 
 
 
Reklama 5 x 9 czarno – bia�a 
 

 
 
 
Reklama 5 x 9 kolor 
 

 
 
 
Reklama 10 x 6 czarno – bia�a 
 

Solarium  
 

„Folkoperacja” – Bogdan Bartnicki

XII Dni
    Istebnej

Piotr Kohut, perkusista
z „Folkoperacji”

Strażacy ze Skoczowa dziekują za zaproszenie na zawody

I PIKNIK StRAżACKI



Nasza Trójwieœ    17czerwiec 2009

Nasza Trójwieœ    13WRZESIEŃ 2008

XIV FESTYN
 ISTEBNIAŃSKI
w ramach 45. TKB

 2 - 3 sierpnia 2008

Coroczny Festyn Istebniań-
ski w ramach Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej jest świetną okazją 
do poznania kultury wielu kra-
jów i narodów. Po raz 14 – ty 
Istebna gościła u siebie zespoły 
regionalne z całego świata. 

W sobotę 2 sierpnia w am-
fiteatrze „Pod Skocznią” wystę-
py rozpoczął zespół „Istebna” z 
Istebnej, który pokazał auten-
tyczne tańce i pieśni charakte-
rystyczne dla folkloru Trójwsi.

Dalej wystąpiła grupa 
„Zora” z Mohacza z Węgier z 
repertuarem tańców węgier-
skich, etnicznych także innych 
grup etnicznych – bośniackich, 
chorwackich i serbskich.

Kolejnym punktem progra-
mu byli „Magurzanie” z Łody-
gowic, których bardzo żywio-
łowy program zachwycił całą 
publiczność. Zespół ten jest 
wielokrotnym laureatem Festi-
walu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu, zdobył także Brą-
zową Ciupagę Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem.

Na koniec wieczoru wystą-
pił zespół „As Lavradeiras De 
Arcozelo” z Vila Nova de Gaia 
w Portugalii.

Drugi dzień Festynu Isteb-
niańskiego rozpoczął się wspól-
nym korowodem zespołów, 
które tego dnia miały się za-
prezentować w naszym amfite-
atrze. 

Byli to: „Suszanie” z Suchej 
Górnej w Czechach, „Trans-
ilvania” z Kluz – Napoki w 
Rumunii, „Rybarzowice” z Ry-
barzowic i zespół, który zrobił 
największą furorę na tegorocz-
nym TKB – „Pom'kanel” z Bas-
se Pointe z Martyniki. Piękne 
i żywiołowe tańce, oryginalne 
stroje, niesamowite pokazy na 
scenie i wspaniały kontakt z pu-
blicznością mieszkańców Wysp 
Karaibskich sprawiły, że cała 
widownia wspaniale się bawiła 
i kilkakrotnie bisowała „jesz-
cze, jeszcze!!!”.

Katarzyna Rucka-Ryś

Trójwieś Beskidzka kilka 
lat temu zasłynęła w świecie 
z oryginalnej imprezy - rajdu 
łunochodów. „Łunochody” to 
traktorki domowej produkcji 
będące zlepkiem różnych czę-
ści pojazdów mechanicznych. 
Pierwszym twórcą łunochodu 
był Antoni Kawulok – mecha-
nik z Istebnej Jasnowic, który 
w roku 1961 rozpoczął budowę 
„dziwoląga na trzech kółkach”. 
Pojazd zrobiony z motora 
wzbudził ogólny śmiech wśród 
mieszkańców Trójwsi, ale jego 
zwinność na naszych „grapach” 
nie podlegała najmniejszej 
dyskusji. Tak rozpoczęła się 
masowa produkcja „bechoci” 
i „pekoci”, których pierwszy 
zjazd zorganizował w roku 
1980 ówczesny naczelnik gmi-
ny Stanisław Probosz. W zlocie 
uczestniczyły 92 traktory z całej 
gminy Istebna.

Tegoroczny Rajd Łunocho-
dów był już czwartym z kolei. 
Mimo, że wzięło w nim udział 
tylko 7 pojazdów, emocje to-
warzyszące konkurencjom były 
ogromne. 
Wśród startujących znaleźli się: 

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
Załatwiamy 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 0

Dariusz Olszewski z Kiczyc z 
traktorem „Rojs - Rojs”, Józef 
Olszewski z Kiczyc z pojaz-
dem „Diablo”, Dominik Sikora 
– Stuchlik z Istebnej na „Syry-
nie”, Dariusz Sidzina z Brennej 
i traktor „Multek”, Zbigniew 
Urbaczka i „Rambo 2”, Marek 
Gdowski z Jasienicy Dolnej z 
traktorkiem „Szarada” oraz Ste-
fan Juroszek z Istebnej na „Sió-
dymce”. 
Pojazdy - a zwłaszcza ich właści-
ciele - przysporzyły sporo wrażeń, 
ale też i zabawy. Oto zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji: 
Konkurencja I – tor przeszkód 
ze slalomem, przejazdem przez 
rzekę i pochylnię 
1. miejsce Dominik Sikora – 
Stuchlik z czasem 1,32,1 mi-
nuty; 
2. miejsce Dariusz Olszewski z 
czasem 1,32,4 minuty
3. miejsce Józef Olszewski z 
czasem 1,52 minuty      
Konkurencja II – tunel, rzut do 
celu, przejazd przez bramę
1. miejsce Dominik Sikora – 
Stuchlik, czas 0,54 minuty
2. miejsce Dariusz Olszewski, 
czas 0,57 minuty

I V  R A J D  Ł U N O C H O D Ó W
3. miejsce Marek Gdowski,
czas 1,01 minuty.
Konkurencja III – slalom, to-
czenie opony, manewr z przy-
piętą oponą
1. Dariusz Olszewski
– czas 1,11minuty
2. Stefan Juroszek
– czas 1,17 minuty
3. Marek Gdowski
– czas 1,26 minuty
Kolejny rajd już za rok. Mamy 
nadzieję, że startujących będzie 
nam przybywało.
Serdeczne podziękowanie kie-
rujemy w stronę sponsorów, 
dzięki którym udało się zreali-
zować imprezę:
Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie
Firma Stollux z Istebnej
Jasnowic
Tartak Andrzeja Kawuloka
z Istebnej Bucznika
Tartak Marka Matusznego
z Istebnej - Tartaku
Sklep „Alpiline” z Istebnej
z odzieżą roboczą
Usługi Transportowe Robert
Rucki z Jaworzynki
Hubert Kukuczka z Istebnej

s 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

Reklama  5 x 9 cm 
 

 
 

POMIESZCZENIA HANDLOWE 
GASTRONOMICZNE  
LUB PRODUKCYJNE 

WYDZIER AWI  
Istebna Andzio ówka 
Tel. 506 825 942 

 
Firma SPrzĄtajĄca

    BŁYSK
           Spółka cywilna
Ewa Rudner, Anna Niemczyk

Sprzątamy u Ciebie, tak jak u siebie

Koniaków 896
43-474 Koniaków

Tel. 0516 069 557
Tel. 0668 795 996
e-mail: blysk11@op.pl

PoKLĄSKwa

Jednym z barwniejszych 
ptaków występujących w 
trójwsi jest pokląskwa. Wiel-
kością zbliżona do wróbla. 
Przebywa chętnie na wilgot-
nych łąkach i pastwiskach, w 
przydomowych ogrodach i za-
drzewieniach zawsze wśród łąk 
i nieużytków. Pokląskwa zimuje 
w Afryce. Ten mało znany ptak 
do Istebnej przylatuje zwykle w 
drugiej połowie kwietnia. Do 
odlotu przystępuje już w sierp-
niu i wrześniu. Gniazdo buduje 
na ziemi i ukryte jest w gęstej 
roślinności. 

Pokląskwa należy do co-
raz rzadszych gatunków nie 
tylko w Istebnej a także w ca-
łej Polsce. Spowodowane jest 
to głównie zagospodarowa-
niem łąk i nieużytków, oraz 
mechanizacją rolnictwa.

Jarosław Gil
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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

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

Bezp atne komputerowe badanie wzroku
optyk optometrysta mgr J. Fuchs

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY
Za atwiamy wszystkie formalno ci

Z A P R A S Z A M Y
o d  p o n i e d z i a k u  d o  p i 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

ZESPÓ  SZKÓ  PONADGIMNAZJALNYCH W USTRONIU 
 

UL. 3 MAJA 15 
 

prowadzi nabór na rok szkolny 2009 / 2010 
do nast puj cych szkó : 

Liceum Ogólnokszta c ce 
 

j zykowo - informatyczne 
 

Technikum 
 

o technik informatyk 
 

o technik mechanik 
 

           Technikum Uzupe niaj ce (na podbudowie ZSZ) 
o technik mechanik 
o technik elektryk 

 

Zasadnicza Szko a Zawodowa 
 

o sprzedawca 
o lusarz 
o elektromechanik 
o operator maszyn do obróbki plastycznej 

 

INFORMACJE: 
 

tel. 854 35 43 
 

www.zspustron.internetdsl.pl 
 

zsp.ustron@interia.pl 

Mieszanie
owiec

2 maja w Koniakowie, a 
3 maja na Stecówce odby a 
si  uroczysto  wyp dzenia 
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

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

22    Nasza Trójwieœ MARZEC 2009

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

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

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

ZAPRASZAMY 

- 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) 

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 granic

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

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

oraz:
- kursy operatorów wózków
widłowych
- kursy przewozów materiałów
niebezpiecznych ADR
- kursy świadectw kwali kacji
(przewozu osób lub rzeczy)

Rozpoczęcie kursu - ka dy czwartek godz. 17.00

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka:
Poniedzia ek - Pi tek 10.00-18.00
Tel. 512 246 348, (032) 473 35 95

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

O rodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”)

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

 
 

 
 

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 
  

CYKLINIARSTWO 
---   Cyklinowanie   --- 

-- Uk adanie parkietów, mozaik -- 
---   Lakierowanie   --- 

---   Renowacja pod óg   --- 
 

Legierski Zbigniew – Istebna Olecki 973 
 

Tel.  504 468 256 
 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZ TA DOMOWE
* FIRMY – pe ny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZE
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

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
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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 granic

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

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

oraz:
- kursy operatorów wózków
widłowych
- kursy przewozów materiałów
niebezpiecznych ADR
- kursy świadectw kwali kacji
(przewozu osób lub rzeczy)

Rozpoczęcie kursu - ka dy czwartek godz. 17.00

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka:
Poniedzia ek - Pi tek 10.00-18.00
Tel. 512 246 348, (032) 473 35 95

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

O rodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”)

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

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZ TA DOMOWE
* FIRMY – pe ny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZE
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

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

 
 
 
 
 
 
 
 

O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

STANIS AW 
KOWALIK 

 

 

 
 
 
 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 

 

 
 

 
 

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 
 

 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

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

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

- 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) 
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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 granic

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

 
 
 
 
 
 
 
 

O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

STANIS AW 
KOWALIK 

 

 

 
 
 
 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 

 

 
 

 
 

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…
* ZWIERZ TA DOMOWE
* FIRMY – pe ny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZE
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

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  
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ISTEBNA 
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  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 
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Nasza Trójwieœ    19czerwiec 2009 Projekt systemowy „integracja
i aktywizacja społeczno-zawodowa
w gminie istebna”

Jan Kajzar z Leszczyny
- najmłodszy uczestnik konkursu

KonKurS
KuLinarny

Uczestniczki Konkursu Kulinarnego

Urszula Gruszka
opowiada jak ugotować
gałuszki fusate

Zbigniew Kunc z Jaworzynki
prezentuje podgarlinę i kapuśnicę

Kosz pełny kołocićków
„Barbary Gorzołki ze Słowioczonki

czytaj str. 4

- str. 12

Artur Kupczyk prezentuje
sposoby podania
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dobrY WYstĘP
gimnaZJalistÓW

RAJd
KUKUCzKI

Drużyna która uzyskała najlepszy czas zawodów

Najmłodsza drużyna zawodów wraz z sędziami na starcie

Naczelnik i prezes jednostki dziękują gospodarzom obiektu na 
którym rozgrywane były zawodyDzieci podczas występu kółka teatralnego

Leśniczy p. Zbigniew Wasina 
wygłasza prelekcję dla mło-
dzieży

I PIKNIK StRAżACKI

czytaj str. 14

Dzień Ziemi
w sP 1

koniaków

czytaj str. 6

czytaj str. 11

str. 10


