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Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

l W dniu 30 maja 2005 Rada Powiatu Cieszyñskie-
go podjê³a uchwa³ê o sprzeda¿y w trybie bezprzetargo-
wym O�rodka Zdrowia w Jaworzynce i Koniakowie na
rzecz Gminy Istebna, przy zastosowaniu 40% upustu.

Warto�æ O�rodka Zdrowia w Jaworzynce wraz z dzia³-
k¹ wynosi 242. 900, � z³, natomiast w Koniakowie 274.
500, � z³. £¹cznie � 517. 400, � z³. Tak wiêc do zap³aty
pozostaje kwota 310. 440, � z³, któr¹ Powiat przeznaczy
na rozbudowê Szpitala �l¹skiego w Cieszynie. Wp³ata
powy¿szej kwoty ustalona zosta³a w terminie 1 roku od
spisania umowy notarialnej.

Jednocze�nie informujê, ¿e zastosowany przez Radê
Powiatu 40% upust w pe³ni rekompensuje udzia³ czynu
spo³ecznego mieszkañców Jaworzynki i Koniakowa przy
budowie wy¿ej wymienionych O�rodków.

Serdecznie witam wszystkich go�ci, turystów i wczasowiczów, któ-
rzy wybrali nasz¹ gminê, aby odpocz¹æ i nabraæ si³ fizycznych i du-
chowych do dalszej pracy.

¯yczê wszystkim du¿o s³oñca, dobrej pogody, mi³ych spotkañ z
ciekawymi lud�mi.

Zachêcam do zwiedzania ciekawych miejsc oraz uczestniczenia w
imprezach organizowanych przez GOK w Istebnej i inne instytucje.

Wójt Gminy

DROGA �OLECKI� FINANSOWANA Z PROGRAMU
INTERREG III A CZECHY-POLSKA

W dniu 4 lipca br. wp³ynê³a decyzja zatwierdzaj¹ca projekt do dofi-
nansowania ze �rodków programu INTERREG IIIA Czechy-Polska. Pro-
jekt spe³ni³ wszystkie wymagane kryteria i zosta³ przez Komitet Steruj¹cy
zatwierdzony do dofinansowania bez uwag. Decyzja o przyznaniu dofinan-
sowania jest wi¹¿¹ca, a jego realizacja mo¿liwa bêdzie po podpisaniu umowy z
Wojewod¹ �l¹skim, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu.

Urz¹d Gminy w Istebnej przygotowa³ wniosek o przyznanie dofinanso-
wania ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska pn.: �Poprawa
dostêpno�ci obszaru pogranicza poprzez modernizacjê drogi lokalnej
Olecki w Istebnej�. Projekt z³o¿ony 12 maja br. w Centrum Rozwoju Regio-
nalnego w mie�cie Olomouc w Czechach do pierwszego konkursu og³oszo-
nego w dniach 5-18 maja br. przeszed³ pozytywnie ocenê formaln¹ i zosta³
zarejestrowany w systemie komputerowym pod numerem CZ.04.4.85/1.l.PL.1/
0072. Projekt o warto�ci kosztorysowej l 098 978 PLN w ramach Priorytetu
1. �Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiêkszenia konkuren-
cyjno�ci obszaru pogranicza� i Dzia³ania 1.1 �Wspieranie rozwoju infrastruk-
tury o znaczeniu transgranicznym� otrzyma³ maksymalne dofinansowanie w
wysoko�ci 824 233 PLN. �rodki w³asne przeznaczone na ten cel wynosz¹
274 745 PLN. Ostateczne warto�ci zweryfikowane zostan¹ procedur¹ zamó-
wieñ publicznych.

Projekt modernizacji drogi na Oleckach odnosi siê do problemu s³abej
dostêpno�ci komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza i zwi¹zanej z tym
pog³êbiaj¹cej siê marginalizacji spo³eczno�ci lokalnych zamieszkuj¹cych
górskie, trudno dostêpne przysió³ki. G³ówne dzia³ania zwi¹zane z projektem
dotycz¹ kompleksowej modernizacji dróg lokalnych o ³¹cznej d³ugo�ci 4,424
km i polegaj¹ na ich gruntownej przebudowie. W projekcie uczestnicz¹ part-
nerzy ze strony czeskiej, jednostki samorz¹du terytorialnego: Obec Bukovec
oraz Obec Hræava. Dokumentacja techniczna opracowana zosta³a w roku
2004. Prace nad dokumentacj¹ niezbêdn¹ do aplikowania trwa³y w okresie
III-V.2005 r. po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów wdra¿aj¹cych pro-
gram INTERREG III A Czechy - Polska.

Przygotowa³:
Wies³aw Legierski

Podinspektor ds. projektów europejskich
Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej

POWIATOWY URZ¥D PRACY W CIESZYNIE
informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na
terenie gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci
do podjêcia pracy i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach
wyznaczony zosta³ na dzieñ

20   lipiec     2005 r.            lit. A-£
21   lipiec     2005 r.            lit. M-¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach

od 8.30 do 14.00.
Z - ca Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy

Urszula Kidoñ

UWAGA! - Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Istebnej informuje, ¿e od dnia 11 lipca 2005 r.
(poniedzia³ek) w pokoju 108 mo¿na odbieraæ druki
dotycz¹ce �wiadczeñ rodzinnych.

IX Dni Istebnej
�Z Ochodzitej przez Skalite

po Kozubow¹�
16-17 lipca 2005 r.
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GMINNY O�RODEK KULTURY
W ISTEBNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA
NA IX Dni Istebnej �Z Ochodzitej przez

Skalite po Kozubow¹�
16-17 lipca 2005 r. w Amfiteatrze �Pod Skoczni¹�

Program imprezy:
16. 07.2005r godz 18.00 - sobota
18.00 Gra na trombicie, oficjalne otwarcie imprezy przez Pani¹
Wójt Danutê Rabin
18.10 M³odzi muzykancio z Istebnej - koncert
18.20 Kapela �Capki� ze Skalitego
18.50 M³odzi muzykancio z Jaworzynki - koncert
19.00 Sztuka teatralna �Zabijaæka� - m³odzie¿ z LO Istebna Zaolzie
19.20 M³odzi muzykancio z Koniakowa - koncert
19.30 Koncert wszystkich muzykantów wspólnie z instruktorami
19.40 Kapela z Holandii
20.00 Morawska Cymba³owa Muzyka �Gajdusiek� (Czechy)
20.40 Kapela � Wa³asi� z Istebnej

Projekt w ramach ZPORR rozpoczêty

Po d³ugim okresie oczekiwania w dniu 24 czerwca 2005 r.
zawarta zosta³a umowa o dofinansowanie Projektu �Budowa
oczyszczalni �cieków wraz z kanalizacj¹ sanitarn¹ Andzio³ów-
ki, Tartaku i Dzielca - Etap l� pomiêdzy Wojewod¹ �l¹skim a
Gmin¹ Istebna. Koszty kwalifikowane zwi¹zane z inwestycj¹
bêd¹ finansowane do wysoko�ci 85% warto�ci, w tym: 75%
kosztów ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz 10% z bud¿etu pañstwa. Pozosta³e koszty kwalifi-
kowane oraz wszystkie niekwalifikowane (np. podatek VAT, przy-
kanaliki) s¹ do poniesienia z bud¿etu gminy.

Rozstrzygniêty zosta³ równie¿ przetarg na roboty budowlane
objête projektem i w dniu 8 czerwca br. zawarta zosta³a umowa na
wykonanie robót budowlanych z Firm¹ �Budownictwo Wodno-
In¿ynieryjne i Drogowe Sp. z o. o.� z Pszczyny. Na jej podstawie
Wykonawca zobowi¹zuje siê do wykonania na rzecz Gminy Isteb-
na nastêpuj¹cych robót budowlanych:

-  Oczyszczalnia �cieków o przepustowo�ci 200m3/dobê    l szt.

-  Sieæ kanalizacyjna 0 200 mm                                        1248 mb

-  Przykanaliki   0 160 mm                                                3073 mb

-  Kanalizacja ci�nieniowa PEHD  90 mm                        663 mb

-  Przepompownia                                                                   2 szt.

Warto�æ netto zamówienia publicznego zamyka siê w kwocie
3 038 957,85 z³. Roboty objête s¹ 7% podatkiem VAT i warto�æ po
jego naliczeniu wynosi 3 251 684,90 z³. Inwestycja realizowana
bêdzie w 2 etapach: wpierw powstanie oczyszczalnia �cieków
(2005/2006), a nastêpnie kanalizacja sanitarna (2006). Planowany
termin zakoñczenia inwestycji i rozliczenia projektu to 30 listopa-
da 2006 r.

Warto przypomnieæ, ¿e wniosek o dofinansowanie tego pro-
jektu z³o¿ony zosta³ do konkursu ZPORR Dzia³anie 3.1 �Obszary
wiejskie� w dniu 5 sierpnia 2004 r. 5 pa�dziernika 2004 r. po przej-
�ciu l etapu oceny formalnej dopuszczony zosta³ do kolejnego eta-
pu oceny pod obrady Panelu Ekspertów. Panel zakoñczy³ prace w
listopadzie 2004 r. i z dniem 29.11.2004 r. przekaza³ informacjê o
zakwalifikowaniu projektu z ilo�ci¹ 43,33 pkt. (na 56 mo¿liwych)
pod obrady Regionalnego Komitetu Steruj¹cego. Lista rankingo-
wa projektów u³o¿ona zosta³a przez RKS w dniu 21 grudnia 2004
r. i w�ród 119 projektów znalaz³ siê na wysokiej 11 pozycji. Zarz¹d
Województwa �l¹skiego koñcem grudnia ubieg³ego roku zaakcep-
towa³ z listy rankingowej tylko 45 projektów, w tym Gminy Isteb-
na. Od tamtej pory dokumentacja uzupe³niana by³a na wezwania
b¹d� Urzêdu Marsza³kowskiego, b¹d� Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego. Trwa³ okres
oczekiwania na zawarcie umowy z Wojewod¹ �l¹skim. Z przy-
czyn niezale¿nych od beneficjenta okres ten przed³u¿a³ siê, jednak
ostatecznie umowê zawarto 24 czerwca br. Urz¹d Gminy Istebna
przeprowadzi³ zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz
zawarta zosta³a umowa po¿yczki z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego na prefinansowanie wk³adu finansowego UE do projektu (75%
warto�ci).

Przygotowa³: W.Legierski

TERMOMODERIMIZACJA SZKÓ£
Zarz¹d Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowicach w dniach 7 i 28 czerwca 2005 r.
wyrazi³ zgodê na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych: �Termo-
modernizacja Szko³y Podstawowej nr l w Istebnej� oraz �Ter-
momodernizacja Szko³y Podstawowej nr l w Jaworzynce�.

Wnioski o dofinansowanie w/w zadañ przygotowane zosta³y
przez Urz¹d Gminy Istebna i z³o¿one odpowiednio w dniach 11 i 20
maja 2005 r. w siedzibie WFO�iGW. Zadanie �Termomodernizacja
Szko³y Podstawowej nr l w Istebnej� zosta³o przewidziane do dofi-
nansowania w formie po¿yczki w kwocie do 393 442 z³ oraz dota-
cji w kwocie do 35 156 z³ z przeznaczeniem na docieplenie prze-
gród budowlanych oraz modernizacjê instalacji c.o. W przypadku,
gdy po zawarciu umowy z wykonawc¹ warto�æ zadania zmniejszy
siê w stosunku do warto�ci przedstawionej we wniosku, wysoko�æ
dotacji wyniesie nie wiêcej ni¿ 6,6 % kosztów kwalifikowanych, za�
wysoko�æ po¿yczki nie wiêcej ni¿ 73,4 % kosztów kwalifikowanych
zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2005 i 2006.

Zadanie �Termomodernizacja Szko³y Podstawowej nr l w Ja-
worzynce� zosta³o przewidziane do dofinansowania w formie po-
¿yczki w kwocie do 350 154 z³ oraz dotacji w kwocie do 44 734
z³ równie¿ z przeznaczeniem na docieplenie przegród budowla-
nych oraz modernizacjê instalacji c.o. W przypadku, gdy po za-
warciu umowy z wykonawc¹ warto�æ zadania zmniejszy siê w sto-
sunku do warto�ci przedstawionej we wniosku, wysoko�æ dotacji
wyniesie nie wiêcej ni¿ 8,9 % kosztów kwalifikowanych, za� wy-
soko�æ po¿yczki nie wiêcej ni¿ 78,8 % kosztów kwalifikowanych
zadania. Realizacja zadania planowana jest w roku bie¿¹cym.

Wy³onieni w stosownych przetargach wykonawcy robót przy-
st¹pi¹ do realizacji robót niezw³ocznie po zawarciu umów z Gmin¹
Istebna. Roboty towarzysz¹ce, nie kwalifikuj¹ce siê do dofinanso-
wania ze �rodków WFO�iGW w Katowicach, finansowane bêd¹ z
bud¿etu gminy. Przygotowa³: W.Legierski

W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E
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KRONIKA POLICYJNA
1. W okresie pomiêdzy 13.05.2005 roku a 20.05.2005 roku w

Koniakowie na Fibaczce dokonano kradzie¿y akumulatora z za-
parkowanego za domem ci¹gnika oraz kilku metrów stalowego ce-
o w n i k a .

2. W dniu 26.05.2005 roku w Jaworzynce Centrum kieruj¹ca
samochodem marki Renault Clio mieszkanka Jaworzynki potr¹ci-
³a id¹ce prawid³owo matkê i córkê, a nastêpnie oddali³a sie z miej-
sca zdarzenia bez udzielenia pomocy.

3.W dniu 28.05.2005 roku na Tartaku z samochodu marki Volks-
wagen Transporter kierowanego przez mieszkañca Koniakowa od-
piê³a siê ci¹gniona za tym pojazdem przyczepa, która uderzy³a w
stoj¹cego obok unieruchomionego samochodu innego mieszkañca
Koniakowa. Osoba ta z obra¿eniami cia³a zosta³a przewieziona do
szpitala w Cieszynie.

4. W dniu 01.06.2005 roku na Jasnowicach kieruj¹cy rowerem
mieszkaniec Aleksandrowa Kujawskiego przewróci³ siê i z powa¿-
nymi obra¿eniami zosta³ przewieziony do szpitala.

5. W dniu 01.06.2005 roku na terenie jednej z posesji w na Dachto-
nach w Koniakowie ujawnione zosta³o zanieczyszczenie studni sub-
stancj¹ niewiadomego pochodzenia. SANEPID pobra³ próbki wody
do badañ, a w sprawie wszczêto postêpowania przygotowawcze.

6. W dniu 02.06.2005 roku na Jasiówce w Koniakowie przewo-
¿ona na b³otniku ci¹gnika rolniczego typu �SAM� 2 letnia dziew-
czynka straci³a równowagê i spad³a wprost pod ko³o. Ze z³aman¹
nog¹ trafi³a do szpitala.

7. W dniu 03.06.2005 roku mieszkaniec Jaworzynki zawiadomi³
Policjê, i¿ zosta³ oszukany co do wylicytowanego w serwisie au-
kcyjnym Allegro telefonu komórkowego.

8. W dniu 04.06.2005 roku w Istebnej Centrum zatrzymano isteb-
nianina, który prowadzi³ samochód osobowy marki Fiat 126p znaj-
duj¹c sie przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

9. W dniu 05.06.2005 podczas burzy z silnymi wy³adowaniami
atmosferycznymi jeden z piorunów trafi³ w znajduj¹ca sie na Ja-
snowicach stodo³ê, która doszczêtnie sp³onê³a.

10. W dniu 08.06.2005 roku ujawnione zosta³o w³amanie do
domku letniskowego na Suszkach w Istebnej. Nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y alkoholu oraz mas³a.

11. W dniu 11.06.2005 roku na Durajach w Jaworzynce zatrzy-
mano mieszkañca Jaworzynki, który prowadzi³ samochód osobo-
wy marki Fiat 16p znajduj¹c sie przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

13. W dniu 14.06.2005 roku na Kliszówce z jednego z domów
skradziono telefon komórkowy marki Mitsubishi M320.

14. W nocy z 14 na 15 czerwca 2005 roku w Koniakowie nie-
znani sprawcy dokonali kradzie¿y oleju napêdowego z samocho-
dów ciê¿arowych.

15. W dniu 15.06.2005 roku w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Istebnej ujawniona zosta³a kradzie¿ dwóch g³o�ników.
Sprawcami kradzie¿y okazali sie dwaj mieszkañcy Koniakowa,
uczniowie tej szko³y.

16. W dniu 16.06.2005 roku na Zaolziu zatrzymano mieszkañca
Istebnej, który kierowa³ samochodem osobowym marki Volkswa-
gen Golf znajduj¹c sie przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

17. W dniu 19.06.2005 roku kieruj¹cy samochodem marki Audi
80  p0tr¹ci³ pieszego, a nastêpnie oddali³ sie z miejsca zdarzenia.

18. W dniu 22.06.2005 roku na Wy¿ranej w Koniakowie zatrzy-
mano mieszkañca Koniakowa, który prowadzi³ ci¹gnik rolniczy
marki SAM znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

19. W dniu 22.06.2005 roku z szatni w Gimnazjum w Istebnej
nieznani sprawcy dokona³ kradzie¿y kurtki wraz z telefonem ko-
mórkowym marki Siemens A 52 na szkodê mieszkañca Jaworzyn-
ki i mieszkanki Istebnej.

20. W dniu 24.06.2005 roku w Istebnej Centrum kieruj¹cy sa-
mochodem osobowym marki Volkswagen Jetta mieszkaniec Isteb-
nej zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê z prawid³owo
jad¹cym samochodem marki Mercedes Sprinter kierowanym przez
obywatela Niemiec.   Kierowcê Jetty przewieziono do szpitala.

21. W dniu 26.06.2005 roku na Tartaku funkcjonariusze Stra¿y
Granicznej w Jaworzynce zatrzymali mieszkañca Koniakowa, któ-
ry kierowa³ samochodem osobowym marki Volkswagen Passat
znajduj¹c sie przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

Opracowa³: asp. Leszek Bujok

K O M U N I K A T !
W ostatnim okresie czasu obserwujemy bardzo niepo-
koj¹ce zjawisko, jakim jest przewo¿enie osób, w tym
tak¿e i dzieci, w miejscach do tego celu nieprzezna-
czonych takich jak: b³otniki ci¹gników rolniczych,
«fury� z sianem, przyczepy. Jak niebezpieczny jest to
sposób przewo¿enia �wiadcz¹ liczne wypadki, podczas
których powa¿nych obra¿eñ cia³a doznaje wiele osób.
Zdarzenia tego typu nie omijaj¹ równie¿ naszej gmi-
ny. Z tej strony zwracam siê do wszystkich Pañstwa o
szczególn¹ rozwagê podczas  wykonywania prac po-
lowych i przewo¿enia ³adunków, czy to w postaci sia-
na, materia³ów budowlanych b¹d� te¿ opa³u do swo-
ich domów. POLICJA

21.20 Cymba³owa Muzyka � KRINICOVCI� ze S³owacji
22.30 Zabawa z kapelami ludowymi
17.07.2005r godz 16.00 - niedziela
16.00 Rozpoczêcie
16.05 Ma¿oretki z Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
16.15 Koncert Filharmonii �l¹skiej
16.55 Dzieci �Suzuki� - Tarnowskie Góry
17.25 Ma¿oretki z Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
17.30 �Mali Istebniocy� z Istebnej
17.50 �SHOW TRENDY�: POKAZ FRYZUR �LUBNYCH Stu-
dio Fryzjersko - Kosmetyczne Iwony Kohut
z Istebnej oraz SUKIEN �LUBNYCH - Firma Olimp z ¯ywca
18.50 Wielki koncert Kapeli �KARPATIA�
20.30 Zespó³� Jawor � z Jaworzynki - festyn
Gastronomiê prowadziæ bêdzie KP �Trójwie� Istebna� oraz UKS
Gimnazjum Istebna
IMPREZY TOWARZYSZ¥CE:
17.07.2005 (niedziela), godz. 19.00 - koncert w ko�ciele ewange-
lickim w wykonaniu uczniów i absolwentów Pañstwowego Ogni-
ska Muzycznego w Wi�le z okazji 40 - lecia jego istnienia
14.07. - 31.08.2005 Wystawa Twórczo�ci Ludowej w budynku Gmin-
nego O�rodka Kultury w Istebnej (obok ko�cio³a), czynna: ponie-
dzia³ek - pi¹tek, godz. 10.00 - 17.00, sobota - niedziela 10.00 - 15.00

ATRAKCJE
Konkursy i konkurencje sprawno�ciowe dla publiczno�ci z atrak-
cyjnymi nagrodami, dmuchane zje¿d¿alnie dla dzieci, bajkowe
malowanie twarzy, pokazy makija¿u.
Impreza dofinansowana z bud¿etu Samorz¹du Województwa

�l¹skiego
WSTÊP WOLNY!     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

IX Dni Istebnej
�Z Ochodzitej przez Skalite po Kozubow¹�

(dok. ze str. 2)
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SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury / obok
ko�cio³a / - sala nr 4, pierwsze piêtro

GMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUM
INFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJI

Uwaga rodzice i dzieci!
Przypominamy, ¿e w okresie wakacji tj. od 4 lipca do 27 sierpnia

2005 w poniedzia³ki, �rody i pi¹tki w godzinach 10.00 - 13.00 dzieci
- uczniowie szkó³ podstawowych mog¹ korzystaæ ze sprzêtu kompute-
rowego, znajduj¹cego siê na wyposa¿eniu Centrum zarówno w celu
zabawy, jak i rozwijania swojej wiedzy. Pomoc¹ i opiek¹ s³u¿¹ pra-
cownicy GCI. Rodziców za� prosimy o dopilnowanie, aby dzieci bez-
piecznie dotar³y do Centrum, jak i wróci³y do domu po zajêciach.

W zwi¹zku z powy¿szym w podanych godzinach nie bêdzie mo¿liwo-
�ci korzystania ze stanowisk komputerowych dla innych u¿ytkowników.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Centrum (adres
powy¿ej) jak te¿ pod numerem telefonu 855 61 58.

Gminne Centrum Informacji w Istebnej otrzyma³o ciekawy mate-
ria³, dostarczony przez Asiê Kohut z biblioteki w Jaworzynce, który
mo¿e okazaæ siê bardzo przydatny dla dzieci i rodziców nie tylko w
czasie wakacji, ale w ci¹gu ca³ego roku. Prezentujemy go poni¿ej:

Komputer dla Maluchów
Najm³odsze dzieci s¹ bardzo zainteresowane komputerami i chc¹ z

nich korzystaæ. Rzadko jednak zg³aszaj¹ chêæ wyszukiwania potrzeb-
nych informacji w Internecie. Dla ich potrzeb czêsto wystarcza ksiêgo-
zbiór podrêczny w bibliotece lub czasopisma. Niektórzy u¿ytkownicy
nie wiedz¹ jednak, z jakich programów komputerowych mogliby sko-
rzystaæ, by czas spêdzony przed komputerem zaliczyæ do przyjemnych
i mi³ych. Wiele z nich zg³asza tylko chêæ �pogrania na komputerze�, a
istnieje przecie¿ ca³y szereg stron internetowych zapewniaj¹cych roz-
rywkowo- naukowe spêdzanie wolnego czasu. W³a�nie zbli¿aj¹ce siê
wakacje bêd¹ ku temu doskona³¹ okazj¹ by takie strony odwiedziæ.

Aby zapewniæ najm³odszym u¿ytkownikom wybór zajêcia przy
komputerze wypisze kilka stron internetowych. Z ich króciutk¹ cha-
rakterystyk¹, przydatnych i atrakcyjnych. Ogólnie ujmuj¹c s¹ to mate-
ria³y, które zawieraj¹ gry, ale tylko te, które ucz¹ czytania, pisania, licze-
nia, ortografii, rozwijaj¹ my�lenie logiczne oraz wzbogacaj¹ zasób s³ów.
Przeznaczone s¹ do kszta³towania zintegrowanego.

Zaproponowane one zosta³y przez miesiêcznik �Biblioteka w Szko-
le� nr 6/2005, ale doskonale nadaj¹ siê do wykorzystania w GCI, które
w okresie wakacji bêdzie prowadziæ cykl zajêæ dla najm³odszych miesz-
kañców Trójwsi. Strony te przybli¿aj¹ wiadomo�ci o komputerze - ro-
bi¹ z maszyny przyjaciela.

Mo¿na jednak zauwa¿yæ du¿¹ fluktuacjê - wiele stron wygasa,
pojawiaj¹ siê nowe, dlatego konieczna bêdzie pomoc rodzica lub in-
struktora w celu przegl¹dniêcia stron i ich aktualizacji.

Strony internetowe
przeznaczone dla dzieci:
1. www.zyraffa.pl - gry dla dzieci, gry logiczne, edukacyjne, konkur-

sy. Zawiera: gry edukacyjne, krzy¿ówki, quizy, kolorowanki, przebieran-
ki, kartki, rysowanie tylko za pomoc¹ figur geometrycznych.

2. www.reedukacja.prv.pl - reedukacja, trudno�ci w czytaniu i pi-
saniu. Zawiera: wskazówki dla rodziców, æwiczenia dotycz¹ce czyta-
nia i pisania, dyktanda rysunkowe, ortografiê, rebusy i wierszyki, gry
dydaktyczne, zabawy, ciekawostki.

3. www.dzieci.pl - Wirtualna Polska dla dzieci. Zawiera: e-szkó³-
kê, plac zabaw, witaj w klubie, multimedia, gry i zabawy zrêczno�cio-
we, zagadki w jêzyku angielskim.

4. www.krasnoludki.pl - krasnoludki s¹ na �wiecie - gry, bajki,
zabawy dla dzieci. Zawiera: malowanki, bajki (z d�wiêkiem i bez d�wiê-
ku), zabawy (krzy¿ówki, znajd� ró¿nice, ubieranki, zabawy wielojê-
zyczne, puzzle, labirynty).

5. www.snorki.pl - Snorki - gry, zabawy, bajki i konkurs dla dzieci.

Zawiera: informacje o pisakach (strona reklamowa), gry i zabawy zrêcz-
no�ciowe, kolorowanki, komiksy.

6. www.teczowaplaneta.pro.wp.pl - Ro�nij zdrowo - Têczowa pla-
neta. Zawiera: przystêpny dla dzieci opis warzyw i kwiatów.

7. www.misie.com.pl - Misie. Zawiera: informacje o misiach w
ró¿nych dziedzinach ¿ycia (pluszaki, zabawki, zwierzêta, kartki, her-
by miast polskich z misiem, humor, legendy, misiowe zabawy, zagad-
ki, gimnastyka z misiem).

8. www.smoki.cc.pl - Smocze strony dla mi³o�ników Smoków.
Zawiera: galeriê, muzeum, literaturê, konkurs.

9. www.promyczek.com.pl - Zawiera : informacje o wydawnic-
twie, o festiwalu piosenki dzieciêcej oraz konkursy : zabawy, galeriê.

10. www.pasterz.pl - Multimedia chrze�cijañskie, Gry i Zabawy
dla dzieci. Zawiera: gry i zabawy, malowanki, odgadywanie s³ów, ró¿-
nice, klocki, zapamiêtaj, krzy¿ówki, quizy, - encyklopediê, notatki o
patronach, opowie�ci biblijne, galeriê zdjêæ, linki do innych stron chrze-
�cijañskich.

11. http://wyspa.interia.pl - wyspa dzieci. Zawiera: opowie�ci i cie-
kawostki z czterech stron �wiata, magiczny ogród (ciekawostki o ro�li-
nach), dolina zwierz¹t (ciekawostki o zwierzêtach).

12. http://wesolemiasteczko.interia.pl  - weso³e miasteczko. Za-
wiera: karuzele bajek, pa³ac strachów, wierszowy m³yn, komiksy ga-
binet luster, salon gier, Emil poleca (programy dla dzieci), przepisy
kulinarne, Emil us³ysza³, ¿e...(ciekawostki).

13. http://www.junior.reporter.pl  - Zawiera: postacie, tapety i wy-
gaszacze, gry i multimedia, galeriê, gry edukacyjne i zrêczno�ciowe,
tak¿e w jêzyku angielskim.

14. www.wierszegosi.prv.pl  - Wiersze Gosi - wiersze i bajki nie
tylko dla dzieci. Zawiera: ortografiê ( wierszyki i teksty utrwalaj¹ce
ortografiê), bajki i wiersze (du¿y wybór).

15. www.bajka.pl  - Bajki. Zawiera: bajki pogrupowane tematycz-
nie ( bracia i siostry, diab³y i anio³y, dary i przekleñstwa, ch³op i baba,
czarodzieje i czarnoksiê¿nice itp.

Informator WUP
Gminne Centrum Informacji posiada wydany przez Wojewódzki

Urz¹d Pracy w Katowicach �INFORMATOR dla przedsiêbiorców, osób
zainteresowanych dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ i poszukuj¹cych pracy za
granic¹�. Zainteresowani mog¹ w nim znale�æ wiele ciekawych infor-
macji, w�ród nich miêdzy innymi omówienie procedur zak³adania in-
dywidualnej dzia³alno�ci gospodarczej, Krajowy Rejestr S¹dowy, Ka-
lendarz Przedsiêbiorcy, wzory formularzy szkoleniowych, Eures, In-
formacje na temat ¿ycia i pracy w poszczególnych pañstwach itp. IN-
FORMATOR jest do wgl¹du w siedzibie Gminnego Centrum Informa-
cyjnego w Istebnej.

Uwaga rolnicy - bezp³atne kursy!
Rejonowy O�rodek Kszta³cenia Zawodowego w Ustroniu zapra-

sza rolników i domowników, a tak¿e osoby zatrudnione w rolnictwie
(z wy³¹czeniem emerytów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobot-
ne) na bezp³atne szkolenia realizowane w ramach Projektu: �NOWY
ZAWÓD - NOWE MO¯LIWO�CI�.

Kierunki kursów: 1) SPRZEDAWCA, 2) KUCHARZ - KUCH-
NIA REGIONALNA, 3) KONSERWATOR W DOMU WCZASO-
WYM Z UPRAWNIENIAMI PALACZA I ELEKTRYKA, 4) OBS£U-
GA HURTOWNI I MAGAZYNU Z UPRAWNIENIAMI NA WÓZKI
WID£OWE

O�rodek zwraca koszty dojazdu na kursy.
Kursy 1-3 odbywaæ siê bêd¹ w Ustroniu, kursy 4-5 odbywaæ siê

bêd¹ w Skoczowie.
Bli¿sze informacje - Rejonowy O�rodek Kszta³cenia Zawodowe-

go w Ustroniu, ul. Stawowa 3, nr. tel. 854 33 00 oraz O�rodek Kszta³-
cenia Zawodowego w Skoczowie, ul. Cieszyñska 25, nr tel. 853 03 51.
Informacje na temat w/w kursów mo¿na równie¿ uzyskaæ w Gminnym
Centrum Informacji w Istebnej -  tel. 855 61 58 Jacek Kohut.

Opracowa³ J. Kohut
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l lipca br., w pi¹tek o godz. 16.00 zape³ni³y siê pomieszczenia
Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej przyby³ymi go�æmi i miesz-
kañcami gminy.

Ks. Marek Londzin, proboszcz parafii ewangelicko - augsburskiej
w Istebnej przywita³ przyby³ych go�ci i zaprosi³ wszystkich do od-
�piewania pie�ni �Ojcowski dom�.

Otwarcia wystawy dokona³a Wójt Gminy Danuta Rabin, a nastêp-
nie ksi¹dz Marek Londzin omówi³ cele spotkania. Stwierdzi³, ¿e �w pê-
dzie codziennego ¿ycia warto siê zatrzymaæ, spojrzeæ w przesz³o�æ, ale
tak¿e warto pomy�leæ o przysz³o�ci�. Dalej mówi³, ¿e �wspomnienia
nale¿y zachowaæ, pamiêæ zatrzymaæ, a równocze�nie pamiêtaæ, ¿e Jezus
siê nie zmienia, trwa -jak mówi psalmista - wczoraj, dzi� i na wieki�.

O ewangelikach Trójwsi w zapiskach i dokumentach Parafii Ewan-
gelickiej w Wi�le mówi³ mgr Maciej Oczkowski, historyk z Muzeum
Beskidzkiego z Wis³y, który mia³ dostêp do dokumentów, jakie zacho-
wa³y siê w kancelarii parafii wi�lañskiej. Zachowa³o siê 16 zapisów z
lat 1897 - 1946, które dotycz¹ g³ównie 3 spraw:

1.   za³o¿enia cmentarza w Istebnej
2.   budowy ko�cio³a w Istebnej
3.   wspó³pracy z duszpasterstwem wi�lañskim
I cmentarz, i ko�ció³ powsta³y dziêki zbiórkom pieniêdzy i wspó³-

pracy spo³eczno�ci wi�lañskiej oraz mieszkañców trójwsi.
Wspomnienia te u�wietni³y �piewy pie�ni z Kancjona³u Moraw-

skiego, które za�piewa³y dwie siostry - Anna Pustowka i Maria Rabin.
Dwie pie�ni ko�cielne z kancjona³u ks. Heczki autorstwa ksiêdza Trza-
nowskiego za�piewa³y panie Ewa Macura i Ewa Cie�lar z Jaworzynki.

Drug¹ czê�æ spotkania po�wiêcono promocji ksi¹¿ki pt. �Historia
ewangelicyzmu na terenie Trójwsi Beskidzkiej - Istebna, Koniaków,
Jaworzynka� autorstwa mgr Joanny Cichy.

WYSTAWA �75 - LECIE KO�CIO£A EWANGELICKIEGO
W GMINIE ISTEBNA� OTWARTA!

Pani Joanna Cichy powiedzia³a o swojej ksi¹¿ce, ¿e jest oparta na
jej pracy magisterskiej, której promotorem by³ prof. dr habilit. Daniel
Kad³ubiec. Jest to pierwsza spisana historia ewngelicyzmu w trójwsi,
próba monografii, która zawiera m. in. nabo¿eñstwa domowe oraz ora-
cje, które zbiera³a w�ród najstarszego pokolenia ewngelików, a które
oni zachowali w swej pamiêci. Jest te¿ wiele zdjêæ. Pani Cichy podkre-
�li³a, ¿e inicjatorem wydania ksi¹¿ki by³ ks. Marek Londzin, a ca³a
parafia zbiera³a pieni¹dze na jej wydanie.

Nastêpnie autorce gratulacje z³o¿yli uczestnicy spotkania, m.in.
Ma³gorzata Kiere�, która bardzo dziêkowa³a za to, ¿e dosz³o do wyda-
nia tej publikacji i do zorganizowania wystawy.

Radny Józef Polok podkre�li³, ¿e historia ewangelików i katoli-
ków na tej ziemi jest wspólna, ekumenizm tu panowa³ od zawsze i
pogratulowa³ zorganizowania wystawy oraz spotkania.

Proboszcz z Wis³y, ks. Waldemar Szajthauer stwierdzi³, ¿e w³a�ci-
wym powodem tego spotkania jest �wi¹tynia, która liczy 75 lat, w któ-
rej siê parafianie ubogacaj¹ i buduj¹ swoj¹ wiarê. ¯yczy³ wszystkim
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.

Ks. dr Marek Londzin wspomnia³ te¿ o zaproszonych, ale nieobec-
nych na spotkaniu osobach, które nie mog¹c przybyæ osobi�cie przeka-
za³y pozdrowienia i okazjonalne ¿yczenia. Zapewnia³y one równie¿, ¿e
wystawê napewno obejrz¹, gdy¿ czynna bêdzie do koñca sierpnia br.

Wystawa zorganizowana na parterze GOK dokumentuje codzien-
ne ¿ycie ewangelików, postyle - kazania na niedzielê i �wiêta, przed-
stawia te¿ jak wygl¹da³ dom ewangelicki, w którym na najwa¿niej-
szym miejscu jest biblia. Zgromadzono wiele dokumentów, zapisków,
stroje regionalne, kancyno³y i wiele innych rzeczy, które warto obej-
rzeæ.

Krystyna Rucka

Historia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej
w Istebnej siêga swymi korzeniami do okresu
rozpowszechniania siê nauki mnicha augu-
stiañskiego Ks. Dr Marcina Lutra, który po-
przez przybicie na drzwiach Ko�cio³a Zamko-
wego w Wittenberdze dnia 31 pa�dziernika
1517 roku 95 tez, zapocz¹tkowa³ ruch odno-
wy Ko�cio³a Chrze�cijañskiego zwanego Re-
formacj¹. Nauka ks. Dr Marcina Lutra oparta
na gruncie Pisma �wiêtego wyra¿a³a siê w czte-
rech ³aciñskich prawdach �Solus Chystus -Tyl-
ko Chrystus�; �Sola scriptura - Tylko Pismo
�w.�; �Sola werbo - Tylko s³owo Boga� ; �Sola
Fide , Sola Gracia _ Tylko z £aski przez Wia-
rê� . Nauka ta zosta³a przyjêta przez lud ziemi
cieszyñskiej XVI wieku i sta³a siê najwiêkszym
skarbem ko�cio³a - jako Ewangelia Jezusa
Chrystusa dla ówczesnych mieszkañców Be-
skidzkiej Trójwsi - Istebnej , Koniakowa i Ja-
worzynki. Wszyscy jej mieszkañcy stali siê wy-
znawcami Luteranizmu w tym okresie historii
naszej gminy.

Po �mierci ksiê¿nej Cieszyñskiej - Lukrecji
Ziemia cieszyñska zosta³a poddana prawu obo-
wi¹zuj¹cemu w ówczesnej Europie �Kogo kraj,
tego religia�. Przechodz¹c pod panowanie
w³adców Katolickich w ówczesnej monarchii
austrio-wegierskiej. Nasta³ czas Kontrreforma-
cji na terenie Trójwsi czyli nak³aniania do przy-
jêcia wyznania rzymsko - katolickiego. Wielu
mieszkañców zaakceptowa³o dobrowolnie albo

pod przymusem stan rzeczy ale wielu go nie
przyjê³o i jako ludzie wierni Biblii i ¿ywej
wiary w Jezusa Chrystusa,  potajemnie pielê-
gnowa³o swoj¹ wiarê i spo³eczno�æ nabo¿eñ-
stwa i sakramentów poprzez udzia³ w le�nych,
potajemnych nabo¿eñstwach w górach.

Gdy po kilkudziesiêciu latach kontrreforma-
cjyjnych prze�ladowañ ewangelicy �l¹ska Cie-
szyñskiego uzyskali od cesarza Józefa I zgodê
na budowê ko�cio³a �³aski� w Cieszynie.
Przedstawiciele gmin podpisali umowê 1 mar-
ca 1709 r. ,i¿ chc¹ ko�ció³ wspólnie wybudo-
waæ i pomagaæ � ka¿dy wed³ug ubóstwa swe-
go�. Byli w�ród potwierdzaj¹cych umowê Bar-
tek Kulhan �fojt� (Wójt) z Istebnej i Jan Juro-
szek z Jaworzynki.
Tradycja podaje, i¿
wierni id¹cy na nabo-
¿eñstwa do Cieszyna,
równie¿  istebniañscy
górale, nie�li kamieñ
na budowê ko�cio³a.
Uczestniczenie w na-
bo¿eñstwach w odle-
g³ym Ko�ciele Jezu-
sowym w Cieszynie
wymaga³o jednak
wiele trudu i czasu.

Dopiero patent
tolerancyjny cesa-
rza Józefa II z 13

pa�dziernika 1781 roku pozwala³ na wybudo-
wanie ewangelickich  ko�cio³ów. Budowano
wiêc nowe ko�cio³y na terenie �l¹ska Cieszyñ-
skiego . W 1791 roku po�wiecono Ko�ció³ w
Nawsiu ko³o Jab³onkowa obejmuj¹cy swym te-
rytorialnym zasiêgiem równie¿ Istebn¹ , Ko-
niaków i Jaworzynkê. ¯ycie ewangelików na
terenie Beskidzkiej Trójwsi na wiele lat z³¹-
czone zosta³o z Parafi¹ w Nawsiu. Uczêszcza-
li tam na nabo¿eñstwa pokonuj¹c i zim¹ i la-
tem wiele kilometrów ,aby prze¿ywaæ spo³ecz-
no�æ S³owa Bo¿ego i Sakramentów w tamtej-
szej �wi¹tyni. W ko�ciele w Nawsiu  znajdo-
wa³ siê wiêc nawet istebniañski paw³acz (em-
pora), gdzie zborownicy z Istebnej, Koniako-

HISTORIA PARAFII EWANGELICKO- AUGSBURSKIEJ W ISTEBNEJ
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wa i Jaworzynki uczestniczyli w nabo¿eñ-
stwach. W tym ko�ciele chrzcili swoje dzieci,
uczêszczali na naukê konfirmacyjn¹ i tam te¿
byli konfirmowani; zawierali zwi¹zki ma³¿eñ-

skie i prze¿ywali inne donios³e uroczysto�ci
¿ycia. Taka sytuacja trwa³a, a¿ do 1920 roku,
kiedy to przeprowadzona zosta³a granica po-
miêdzy Polsk¹ a Czechos³owacj¹ i od³¹czy³a
od parafii nawiejskiej Jaworzynkê , Istebn¹ i
Koniaków.

Ksi¹dz Karol Krzywoñ ówczesny Proboszcz
w Nawsiu dobrze rozumia³ trudn¹ sytuacjê
swoich parafian oddzielonych granic¹ pañ-
stwow¹ od ko�cio³a nawiejskiego. Sta³ siê wiêc
gorliwym  inicjatorem i organizatorem budo-
wy ko�cio³a w Istebnej, co mia³o umo¿liwiæ w
przysz³o�ci powstanie samodzielnej Parafii.

W 1924 roku za³o¿ono cmentarz w Konia-
kowie i powo³ano komitet budowy ko�cio³a.
Gospodarz Jakub �liwka z Istebnej ofiarowa³
parcelê pod budowê ko�cio³a. Wybrano pro-
jekt architekta in¿. Tadeusza Michejdy z Ka-
towic , a przeprowadzenia budowy podj¹³ siê
in¿. Jerzy Grycz z Cieszyna.

Oko³o 20 maja 1927 r. rozpoczêto kopanie
fundamentów, a w niedzielê 7 sierpnia tego¿
roku odby³a siê uroczysto�æ po�wiêcenia ka-
mienia wêgielnego. W Istebnej, Koniakowie i
Jaworzynce mieszka³o w tym czasie ok. 450
ewangelików, a uroczysto�æ po�wiêcenia ka-
mienia wêgielnego zgromadzi³a ok. 6.000
uczestników z Polski i Czechos³owacji. Aktu
po�wiecenia dokona³ zwierzchnik Ko�cio³a
Ewangelicko - Augsburskiego w RP Ks. Biskup
Juliusz Bursche z Warszawy w asy�cie licznych
ksiê¿y .

Do nastêpnego roku pokryto dach czerwo-
n¹ dachówk¹, a wie¿ê blach¹ miedzian¹. Bu-

dowa ko�cio³a stanowi³a wielki wysi³ek finan-
sowy . Przez dwa lata przeprowadzono sk³ad-
ki domowe , apelowano do ró¿nych ofiarodaw-
ców. Koszt budowy w Istebnej podra¿a³a du¿a

odleg³o�æ od dworców kolejowych
i konieczno�æ transportowania wo-
zami. W zwi¹zku z narastaj¹cymi
kosztami przeprowadzono liczne
zbiórki w�ród ewangelickich pa-
rafii po obu stronach Olzy.

W niedziele 3 sierpnia 1930
roku odby³o siê po�wiecenie Ko-
�cio³a w Istebnej , którego to aktu
dokona³ Ks. Biskup Juliusz Bur-
sche z Warszawy. Uroczysto�æ ta
zgromadzi³a liczne t³umy wier-
nych z obu stron Olzy, a dla Para-
fian z Istebnej , Koniakowa i Ja-
worzynki by³a wielkim �wiêtem i
nie zapomnianym na ca³e ¿ycie
prze¿yciem.

Od 1 pa�dziernika 1932 roku
Istebna zosta³a przy³¹czona admi-
nistracyjnie  jako filia³ do Parafii
w Wi�le. Obs³ugiwana by³a przez
wi�lañskich ksiê¿y. Rozpoczê³o siê
normalne ¿ycie parafialne. Odby-
wa³y siê nabo¿eñstwa i lekcje kon-
firmacyjne na miejscu w Istebnej.
W  1934 powsta³o ko³o Zwi¹zku
M³odzie¿y Ewangelickiej. W 1938

roku ufundowano nowy krzy¿ cmentarny w
Koniakowie. W tym czasie naprawiono dach i
otynkowano salkê pod Ko�cio³em, która s³u¿y-
³a na ró¿ne uroczysto�ci i spotkania parafialne.
W okresie okupacji Istebn¹ ponownie przy³¹-
czono do Nawsia.

Po drugiej wojnie �wiatowej na-
prawiono wie¿ê uszkodzon¹ w 1945
r. przez pocisk artyleryjski. Dach
ko�cio³a pokryto blach¹ cynkow¹.
W 1946 roku z elektryfikowano ko-
�ció³. Wnêtrze ko�cio³a otrzyma³o
nowe organy i w 1949 roku wyko-
nano nowy o³tarz z obrazem nama-
lowanym przez artystê malarza Cze-
s³awa Kuryatto z Wis³y. Zainstalo-
wano trzy dzwony w miejsce pierw-
szych zabranych na cele wojenne i
ogrodzono plac Ko�cielny.

W najnowszych czasach parafia
posiada³a gorliwych i oddanych
duszpasterz w osobach Ks. Adolfa
Franka , który do 1977 opiekowa³
siê zborem. Doje¿d¿aj¹c na nabo-
¿eñstwa, spotkania, lekcje religii i
konfirmacji z Wis³y. Pokonuj¹c nie
jednokrotnie na pieszo latem i zim¹
ten odcinek drogi. W 1968 roku
Istebna sta³a siê samodzieln¹ Para-
fi¹, a jej duszpasterz - administrato-
rem Parafii jako Wi�lañski Pro-
boszcz.  Po przej�ciu na emeryturê
opiekê duszpastersk¹, a¿ do 1994
roku sprawowa³  Ks. Karol Samiec,

który równie¿ administrowa³ parafiê w Isteb-
nej jako Proboszcz Wi�lañski . Podczas spra-
wowania s³u¿by duszpasterskiej na terenie
Istebnej Ks. Karol Samiec zainicjowa³ i prze-
prowadzi³ budowê Domu Parafialnego z miesz-
kaniem dla Ksiêdza. Budynek zosta³ po�wiê-
cony przez Ks. Biskupa Janusza Narzyñskie-
go w 1986 roku.

W wyniku przeprowadzonej przez Ko�ció³
reorganizacji Parafii w Wi�le. Konsystorz mia-
nowa³ z dniem 1 lipca 1994 roku wikariuszem
a nastêpnie administratorem  Parafii w Isteb-
nej Ks. Marka Londzina, który zamieszkuje na
terenie  Domu Parafialngo w Istebnej. W nie-
dzielê 6 czerwca 1999 roku zostaje wprowa-
dzony w urz¹d Proboszcza przez Ks. Biskupa
Paw³a Anweilera jako pierwszy w jej historii.

Parafia w Istebnej jest najdalej na po³udnie
i najwy¿ej po³o¿on¹ parafi¹ ewangelicko - au-
gsbursk¹ w Polsce. Po³o¿enie na styku trzech
granic: Polski, Czech i S³owacji sprawia po dzi�
dzieñ , ¿e kontakty zw³aszcza z Parafi¹ �mat-
k¹� w Nawsiu w Czechach s¹ bardzo, ¿ywe i
owocne. W ostatnim roku nawi¹za³a równie¿
partnerski kontakt z parafi¹ ewangelick¹ w
Istebne na S³owacji.

Opracowa³: ks. Marek Londzin

Adres: Parafia Ewangelicko - Augsbur-
ska w Istebnej

43 - 470 Istebna 1023
tel/fax 033/ 855 - 60 - 28
istebna@luteranie.pl
www.luteranie.pl/istebna

Nabo¿eñstwa w niedziele i w �wiêta o
godz. 10.00.

HISTORIA PARAFII EWANGELICKO- AUGSBURSKIEJ W ISTEBNEJ - dok. ze str. 5
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ZZZZZaaaaaprprprprproszeoszeoszeoszeoszenininininieeeee
W ramach obchodów 75 lecia budowy Ko�cio³a Ewange-

licko - Augsburskiego w gminie Istebna Parafia Ewangelicka
serdecznie zaprasza na:

l Wystawê w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej pt. �75
lecie Ko�cio³a Ewangelickiego w Gminie Istebna�. Wystawa bê-
dzie otwarta dla zwiedzaj¹cych w miesi¹cach lipiec i sierpieñ 2005
- wstêp wolny.

l niedziela 17 lipca  godz. 19.00. w ramach �Dni Istebnej�
odbêdzie siê w Ko�ciele Ewangelicko - Augsburskim koncert w
wykonaniu uczniów i absolwentów Pañstwowego Ogniska Mu-
zycznego w Wi�le z okazji jego 40 lecia pracy - wstêp wolny.

l niedziela 31 lipca   godz. 19.00.  serdecznie zapraszamy
m³odzie¿ (i nie tylko) na koncert - Tomasza ¯ó³tko, który odbê-

dzie siê w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej na sali gimna-
stycznej - wstêp wolny.

l sobota 6 sierpnia  godz. 19.00. Odbêdzie siê w Ko�ciele
Ewangelickim w Istebnej koncert  muzyki dawnej z okazji 75
lecia Ko�cio³a w wykonaniu: Zespo³u Muzyki Dawnej � Agere
Gratias Antiqua� w sk³adzie: Katarzyna Goik - flet, Marta Po-
pio³ek - skrzypce, Roman Sudlitz - organy. Zapraszamy - wstêp
wolny!

* W Gminnym O�rodku Kultury jest do nabycia ksi¹¿ka
pt. �Historia ewangelicyzmu na terenie Trójwsi Beskidzkiej -
Istebna, Koniaków , Jaworzynka� autor: mgr Joanna Cichy

Wydawca: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Istebnej.
Serdecznie polecamy tê now¹ pozycje ksi¹¿kow¹ bêd¹c¹ mo-

nografi¹ ewangelickich mieszkañców naszej gminy.

UDANA MATURA W ISTEBNEJ !
Nauka to potêgi klucz...

Wiedz¹ o tym najbogatsi i ci, którzy w dzisiejszym �wiecie odnosz¹ najwiêksze sukcesy. Wiedz¹ tak¿e o tym ci, którzy potrafi¹ byæ
szczê�liwi, ¿yj¹ mo¿e przeciêtnie, ale w pe³ni realizuj¹ swoje ¿ycie, rozumiej¹c jego sens i znaczenie.

Kiedy rodzice po raz pierwszy prowadz¹ swoje dziecko do szko-
³y, s¹ dumni, ¿e ich pociecha nareszcie rozpoczyna edukacjê, za-
stanawiaj¹ siê, co wyro�nie z ich nadziei, zachêcaj¹ do nauki, pil-
nuj¹ by �s³oneczek� w zeszycie by³o jak najwiêcej. Pó�niej ten
zapa³ s³abnie. Ju¿ tylko niektórzy z nas �ledz¹ uwa¿nie postêpy
ucznia i motywuj¹ go do pracy. Kiedy koñczy siê gimnazjum, bar-
dzo czêsto jedynym pragnieniem jest jak najszybsze uzyskanie za-
wodu i pracy. To jednak, przy obecnym systemie spo³ecznym w
Polsce, nastrêcza wielkich trudno�ci i chocia¿ praca jest - to naj-
czê�ciej na czarno, bez ubezpieczenia i sk³adek emerytalnych. Taka
sytuacja ci¹gnie siê nieraz ca³ymi latami. M³ody cz³owiek, co praw-
da ma jaki� grosz, nawet samochód sprowadzony z Niemiec, ale
nic wiêcej. Dobrze, je�li kto� mu poradzi, ¿e istnieje mo¿liwo�æ
wybrania ubezpieczenia z tzw. III filaru, ale nie jest to jeszcze re-
gu³¹ i d³ugo bêdziemy musieli  poczekaæ, nim przekonaj¹ siê o tym
pierwsi, którzy na takie ubezpieczenie siê zdecydowali. Oferta pra-
cy jest wiêc obecnie marna. Wyj�ciem dla m³odych ludzi mo¿e byæ
praca za granic¹, ale i ona najczê�ciej jest na czarno i nie zabezpie-

cza  przysz³o�ci, dla-
tego te¿ czê�æ m³o-
dzie¿y wybiera jednak dalsze kszta³cenie.

Kszta³cenie kosztuje. Tak jak ka¿da inwestycja, bo tym edukacja w istocie rzeczy jest!
Dlatego licz¹ siê, jak w ka¿dej inwestycji, poniesione koszty w stosunku do osi¹gniêtego
zamierzenia. Koszt dojazdu do szko³y, koszt po�wiêconego na naukê czasu, koszt efek-
tywno�ci nauczania...

Przed trzema laty decyzj¹ Rady Powiatu Cieszyñskiego powsta³a szko³a maturalna w
Istebnej Zaolziu. Decyzja ta by³a trudna. W sytuacji, gdy ze wzglêdu na ni¿ demograficz-
ny do szkó³ trafia coraz mniej dzieci, szko³y pustoszej¹, Ustroñ czy Cieszyn walcz¹ o
utrzymanie placówek o�wiatowych - dla m³odzie¿y z Koniakowa, Jaworzynki i Istebnej
stworzono szansê kszta³cenia siê na miejscu. Dzi�, po zakoñczonej pierwszej w historii
szko³y maturze okaza³o siê, ¿e decyzja ta by³a bardzo trafna.

Nowa szko³a na tle uzyskanych wyników zewnêtrznej, jednakowej matury w ca³ej
Polsce odnios³a wielki sukces! Ta, wcale nie najzdolniejsza m³odzie¿, która zaryzykowa-
³a, wybieraj¹c now¹ i niesprawdzon¹ szko³ê w Istebnej mo¿e byæ w pe³ni zadowolona. Ich
postêpy w nauce, w stosunku do najzdolniejszych, by³y najwiêksze. Egzamin dojrza³o�ci
zosta³ zdany!  Po maturze mog¹ teraz kszta³ciæ siê w szko³ach policealnych, uzyskuj¹c
wybrany zawód. Mog¹ równie¿ studiowaæ. Jak wa¿na jest w tej sytuacji matura, wiedz¹ ci,

którzy jako doro�li, musz¹ siê dokszta³caæ i uczêszczaæ do wieczorowych szkó³ maturalnych.
Jako by³y radny powiatowy, który uczestniczy³ kilka lat temu w tych wa¿nych rozmowach na temat kszta³tu o�wiaty ponadgimna-

zjalnej w naszej gminie, dziêkujê m³odzie¿y, nauczycielom, dyrekcji i rodzicom za odwagê i trud w kszta³towaniu oblicza nowej szko³y.
Gratulujê Wam wielkiego wspólnego sukcesu i ¿yczê, aby zdobyta wiedza pomaga³a ¿yæ, pracowaæ i wspó³uczestniczyæ w budowaniu
naszej Ma³ej Ojczyzny. Józef Micha³ek

Wa¿nym elementem nowej matury jest
prezentacja - tak obecnie potrzebna
umiejêtno�æ  w ¿yciu spo³ecznym.

Komisja czê�ci ustnej mia³a mo¿liwo�æ wys³uchania
przygotowanych prezentacji.
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19 czerwca br. na boisku w Istebnej - Zaolziu odby³y siê (prze-
³o¿one z powodu niepogody) Letnie Gminne Zawody Sportowo -
Po¿arnicze. Organizatorem by³a OSP Istebna Centrum.

Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kpt. Adam Somerlik z Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Cieszynie, a ca³y sk³ad sêdziowski tworzyli
te¿ przedstawiciele PSP z Cieszyna.

Wyci¹g z protoko³u sêdziowskiego:
Æwiczenia bojowe - mê¿czy�ni
I miejsce - Koniaków Centrum II 52 pkt
II miejsce - Jaworzynka Centrum I 60 pkt
III miejsce - Koniaków Centrum I 63 pkt
Kobiety:
I miejsce OSP Koniaków Centrum 89 pkt
Sztafeta po¿arnicza 7x50m z przeszkodami.
I miejsce - Koniaków Centrum II 70 pkt
II miejsce - Jaworzynka Centrum I 72 pkt

- Istebna Centrum II 72 pkt
Klasyfikacja generalna
I miejsce - Koniaków Centrum II 122 pkt
II miejsce - Koniaków Centrum I 136 pkt
III miejsce - Jaworzynka Centrum I 142 pkt
IV miejsce - Jaworzynka Centrum II 143 pkt
V miejsce - Istebna Zaolzie 149 pkt
VI miejsce - Koniaków Kosarzyska 160 pkt
VII miejsce - Istebna Centrum
Kobiety - Koniaków Centrum172 pkt
Poza konkursem startowa³a dru¿yna mieszana (mê¿czy�ni i ko-

biety) rodziny Haratyk z OSP Koniaków Centrum, która osi¹gnê³a
bardzo dobry wynik - 132 pkt - bojówka 51 pkt i sztafeta 81 pkt.

Ch³opcy             12-15 lat
I miejsce - Koniaków Centrum I
II miejsce - Koniaków Centrum II
III miejsce - Jaworzynka Centrum
Dziewczêta         12-15 lat
I miejsce - Koniaków Centrum
Ch³opcy           16-18 lat
I miejsce - Koniaków Centrum 126pkt
Do Powiatowych Zawodów, które odbêd¹ siê we wrze�niu za-

kwalifikowa³y siê dru¿yny - OSP Koniaków Centrum II - mê¿czy�ni
OSP Koniaków Centrum - kobiety.

Dyplomy i puchary ufundowa³ Zarz¹d Gmirty OSP w Istebnej.
Gratulujemy zwyciêzcom, a organizatorom dziêkujemy za sprawne
przeprowadzenie zawodów i poczêstunek dla wszystkich uczestników.

dh Renata Haratyk sekr. ZSOSP Istebna

LETNIE GMINNE ZAWODY
SPORTOWO - PO¯ARNICZE

Dru¿yna rodziny Haratyk po zakoñczeniu zawodów

M³odzie¿owe dru¿yny OSP Koniaków Centrum i OSP Jawo-
rzynka Centrum po zakoñczeniu zawodów

Wszystkie startujace dru¿yny na zbiórce przed og³oszeniem
wyników

Zwyciêskie dru¿yny z OSP Koniaków Centrum

Zarz¹d OSP Koniaków Centrum poszukuje kan-
dydatów na gospodarzy budynku remizy.

Podania prosimy sk³adaæ w terminie do koñca
sierpnia br., tel. kontaktowe: 855 64 29, 855 64 79.

Za Zarz¹d OSP, dh Boles³aw Haratyk
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BIKE MARATON

Start zawodników z Amfiteatru �Pod Skoczni¹�. Z numerem 1000
Grzegorz Golonko, g³ówny organizator cyklu BikeMaraton w Polsce.

Kolumna kolarzy w Istebnej-Tartaku.

Podjazd do Bucznika szybko
zweryfikowa³ stopieñ wytrenowania
zawodników.

Kolejni zawodnicy docieraj¹ na prze³. Kubalonkê.

Takiego najazdu rowerzystów jak w czasie �INTEL POWERADE BIKE MA-
RATON� w Istebnej jeszcze nie by³o. 615 zawodniczek i zawodników 2 lipca 2005
r. o godz. 11.00 stanê³o na starcie siódmej edycji najwiêkszego w Polsce cyklu otwar-
tych imprez rowerowych
Liga BikeMaraton.pl.

Do startu na dystansach
45 i 96 km przyst¹pi³o 35
kobiet i 580 mê¿czyzn ry-
walizuj¹cych ³¹cznie w 19
kategoriach wiekowych,
dysponuj¹cymi ró¿nymi
umiejêtno�ciami i stopniem
wytrenowania, pochodz¹-
cymi z ró¿nych terenów z
ca³ej Polski, traktuj¹cymi
swój udzia³ amatorsko lub
profesjonalnie. Dystans 45
km wybra³o 417 mê¿czyzn

i 29 kobiet, a dystans 96 km pokona³o 163 mê¿czyzn i 6 kobiet. Trasê
Pro Maratonu najszybciej pokona³ Robert Banach z Gdañska, który po-
trzebowa³ na to 4 godzin, 19 minut i 16 sekund. Na drugim miejscu liniê mety przejecha³ Wojciech Szczotka z Soli, a na trzecim Pawe³ Urbañczyk
z Gliwic. Z naszych zawodników najlepszy by³ Miros³aw Dyka z Ustronia, który zakoñczy³ rywalizacjê na 22 miejscu w «generalce» i na 5 w
swojej kategorii wiekowej. W�ród kobiet zwyciê¿y³a Katarzyna Szczurek z Krakowa. Na krótszej trasie w gronie kobiet najlepsza by³a Ilona
Cie�lar z Wis³y, która na mecie wyprzedzi³a Dorotê Warczyk z Tomaszowa Mazowieckiego i Karolinê Bach z Lubina. W�ród mê¿czyzn zwyciê¿y³
Remigiusz Ciok z Bielska-Bia³ej z czasem 02:02:40. Drugi by³ Jaros³aw Miodoñski z ¯ywca, a trzeci Szymon Cebula z Rybnika. Na 19 miejscu
uplasowa³ siê S³awomir �li¿ z Goleszowa, a na dwudziestym pierwszym Wojciech Królik z Jasienicy. Autor tekstu zaj¹³ 32 pozycjê w �generalce�
i ostatecznie zaj¹³ wysokie 22 miejsce w kategorii M2. Miejsce 270 �open� zaj¹³ Jan Bednarz z Istebnej, a 331 (7 w kategorii wiekowej powy¿ej 51
lat) zaj¹³ Ryszard Kocybik, mieszkaniec Koniakowa. Grzegorz Kulik z
Istebnej uplasowa³ siê ostatecznie na 401 pozycji.

Z wyra¿anych po dotar-
ciu do mety opinii uczest-
ników, jak i tych licznie za-
mieszczanych na interneto-
wym forum bikemaraton.pl
wynika jasno, ¿e by³y to jak
do tej pory najbardziej uda-
ne zawody ca³ego cyklu w
bie¿¹cym roku. Niew¹tpli-
wie by³a to te¿ najwiêksza
pod wzglêdem liczby
uczestników i zasiêgu im-
preza sportowa w Istebnej.
Na jej sukces z³o¿y³a siê
sprawna organizacja firmy
BikeMarathon Sp. z o.o., skuteczna koordynacja s³u¿b porz¹dkowych, technicznych i medycznych, w
tym miejscowych jednostek OSP, Stra¿y Granicznej z Jaworzynki i Sekcji Ruchu Drogowego KPP z
Cieszyna, a tak¿e trudna, ale niezwykle interesuj¹ca i zró¿nicowana trasa maratonu prowadz¹ca przez
najciekawsze zak¹tki Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki. Dodatkowe atrakcje zapewni³a kolarzom
pogoda poprzedzaj¹ca zawody, powoduj¹ca zaleganie na niektórych odcinkach du¿o �wie¿ego b³ota.
Zawody spotka³y siê z po-
zytywnym przyjêciem ze

strony mieszkañców i turystów, którzy t³umnie na trasie gor¹co dopin-
gowali zawodników, �wiadcz¹c im niekiedy pomoc w naprawie roweru,
dostarczaj¹c wodê do picia lub mycia ub³oconych rowerów.

Istnieje du¿a szansa, ¿e �Bike Maraton� w Istebnej na sta³e wpisze
siê w kalendarz imprez ogólnopolskich i dziêki wsparciu �rodowisk lo-
kalnych bêdzie z roku na rok zyskiwa³ na popularno�ci nie tylko w�ród
kolarzy. Efekt promocyjny tego przedsiêwziêcia oraz wymierne korzy-
�ci dla mieszkañców gminy p³yn¹æ bêd¹ tak¿e w przysz³o�ci zw³aszcza,
¿e ju¿ teraz, po udanej imprezie rangi ogólnopolskiej, Istebna jest rozpo-
znawana i uto¿samiana z miejscem przyjaznym rowerzystom, obfituj¹-
cym w doskona³e trasy i posiadaj¹cym rozwijaj¹c¹ siê bazê turystyczn¹.

Opis trasy, wyniki zawodów, zdjêcia, opinie i relacje zawodników
dostêpne s¹ na stronie internetowej www.bikemaraton.pl.

Przygotowa³: W.Legierski, koordynator LBM Istebna 2005.
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Wiêkszo�æ kolarzy pokonywa³a
Ochodzit¹ na rowerze....

 ...jednak nie wszystkim
starczy³o si³ i umiejêtno�ci.

Zjazd z Ochodzitej na Rupienkê nale¿a³
do najtrudniejszych technicznie odcinków.

B³oto, b³oto, b³oto. W takich warunkach
nawet najlepsze opony na podje�dzie
w Jasnowicach nie daj¹ rady.

 Podjazd pod Karczmê �Ochodzita�, choæ krótki,
nale¿a³ do wyj¹tkowo stromych.
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Podziêkowania
W imieniu Organizatorów oraz zawodników serdecznie dziêkujê wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyni³y siê do udanej

organizacji �INTEL POWERADE BIKE MARATON�, który odby³ siê w dniach 1�2 lipca 2005 r. w Istebnej.
Dziêkujê Firmom: �LYS FUSION POLAND� z Istebnej, �MIROTRANS� z Jaworzynki i �EUROGAMES� Katowic za przekazane

wsparcie finansowe na pokrycie czê�ci kosztów organizacyjnych.
Dziêkujê szczególnie wszystkim zaanga¿owanym jednostkom OSP: Komendantowi Gminnemu Janowi Waszutowi, Miros³awowi

Kukuczce wraz z za³og¹ OSP Istebna�Centrum, W³adys³awowi Zowada i Janowi Proboszowi z za³og¹ OSP z Jaworzynki, Stanis³awowi
Legierskiemu z za³og¹ OSP z Koniakowa oraz Józefowi Ligockiemu z za³og¹ OSP Koniaków�Kosarzyska za niezykle skuteczne zabez-
pieczenie trasy zawodów i pomoc techniczn¹.

Dziêkujê za zaanga¿owanie Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz funkcjonariuszom Stra¿y
Granicznej w Jaworzynce pod komend¹ Jaros³awa �liwki za przeprowadzenie sprawnego startu zawodników i zabezpieczenie przejaz-
dów przez drogi wojewódzkie.

Dziêkujê równie¿ punktom gastronomicznym za sprawn¹ obs³ugê uczestników zawodów oraz firmie �TiFON� za zapewnienie ochrony
i bezpieczeñstwa w porze nocnej.

Szczególne podziêkowanie sk³adam pracownikowi Urzêdu Gminy p. Wies³awowi Legierskiemu, który w³o¿y³ wiele pracy w przygo-
towanie tras, organizacjê i przebieg tej imprezy.

Danuta Rabin, Wójt Gminy Istebna

fot. Bikemaraton.pl

Koniakowskie koronki kolarze pozostawili na inn¹ okazjê.

Czasem nawet gor¹cy doping nie pomaga³ - niektórzy kolarze
uznali wy¿szo�æ Ochodzitej pokornie schodz¹c z rowerów.

Na trasie zdarzy³a siê  niejedna wywrotka,
na szczê�cie bez powa¿nych urazów.

Bezb³êdna technika jazdy w wykonaniu dziewczyny
na zje�dzie z Ochodzitej. Panowie, wstyd ...

Kilkudziesiêciokilometrowy dystans Bike Maratonu to te¿ okazja,
¿eby pogadaæ i zawrzeæ nowe znajomo�ci.
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II Rajd £unochodów w Istebnej
Ju¿ po raz drugi w istebniañskim amfiteatrze �Pod Skoczni¹�mie-

li�my okazjê podziwiaæ wdziêki i sprawno�æ ³unochodów - traktor-
ków poruszaj¹cych siê nie
tylko po naszym terenie
trójwsi, ale jak siê okaza-
³o - równie¿ i po wielu in-
nych miejscowo�ciach
Polski. Na tegoroczny rajd
zjecha³y bowiem ³uno-
chody z Kiczyc, Wilamo-
wic, Dzietrznik ko³o Wie-
lunia. Zg³osi³y siê równie¿

za³ogi z Czêstochowy i Sicienka ko³o Bydgoszczy, ale z powodu
trudno�ci z transportem nie wystartowa³y w wy�cigach.

W rajdzie wziê³o udzia³ 15 dru¿yn sk³adaj¹cych siê z mê¿czyzn i
kobiet.

l . Dominik Sikora - Stuchlik, Istebna - Syrena
2. Mieczys³aw Obrok, Wilamowice - Skarpeta
3. Ryszard £acek, Jaworzynka - ¯aba
4. Franciszek Matuszny, Koniaków - Tiger
5. Andrzej Worek, Koniaków - Super Rakieta
6. Jacek Kukuczka, Istebna - Herman
7. Dariusz Olszewski, Kiczyce - Rój s Rój s
8. Tomasz Szalbot, Wis³a - Speed
9. Krzysztof Kocyan, Wis³a - Talibanek
10. Józef Juroszek, Istebna - Dzik 2001
11. Henryk Pêcherz, Dzietrzniki - Dziki 2
12. Józef Suszka, Istebna - Ma³a ¯aba
13. Józef Kawulok, Istebna - Po³om
14. Zdzis³aw Rucki, Jaworzynka - Ursus Sam
15. Grzegorz Ptak, Koniaków - Papaj
Konkurencje sk³ada³y siê z trzech etapów: ETAP I
1.   przejazd przez rzekê z wykonaniem slalomu i pokonaniem

przeszkody
2.   tor przeszkód: - przejazd z wiadrem wody po wertepach
- przejazd prawymi ko³ami po pode�cie o wysoko�ci 60 cm
- wjazd na równiê pochy³¹ i utrzymanie siê na niej przez 3 sekundy
- wjazd na podest po deskach ustawionych przez zawodnika
Na etap II sk³ada³ siê przejazd oraz nawrót z doczepionym drew-

nianym palem, ale konkurencjê tê odwo³ano ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo uczestników i widzów rajdu. ETAP III - fina³owy:

1. sk³adanie grilla wraz z usma¿eniem na nim jajka
2. wjazd do gara¿u z zakrytymi oczami poprzez kontakt z dru-

gim cz³onkiem dru¿yny, który za pomoc¹ mikrofonu naprowadza³
kierowcê do w³a�ciwego manewrowania

3. przeci¹ganie �si³¹ fizyczn¹� ³unochodu za wyznaczon¹ liniê
4. uruchomienie samochodu rajdowego
5. przeci¹ganie na sztywnym holu
Rajd przyniós³ wszystkim spor¹ dawkê emocji - zw³aszcza startu-

j¹cym, którzy dawali z siebie wszystko, by móc pokonaæ najgro�niej-
sze i najtrudniejsze konkurencje oraz pokazaæ, ¿e mimo nie najpiêk-
niejszej urody traktorki sprawdzaj¹ siê nieraz w bardzo ciê¿kich wa-
runkach. Si³a, upór i precyzyjno�æ zawodników zosta³y w pe³ni udo-
wodnione mimo ogromnego upa³u, jaki panowa³ w ten sobotni dzieñ,
doskwieraj¹c wszystkim zgromadzonym w amfiteatrze.

Zwyciêzc¹ zosta³ ponownie Zdzis³aw Rucki z Jaworzynki - trak-
tor URSUS SAM. W nagrodê otrzyma³ puchar, wózek narzêdziowy
z najnowszymi narzêdziami, dekoder, grill i zestaw farb do metalu.
II miejsce zaj¹³ Dariusz Olszewski z Kiczyc - traktor ROJS ROJS .
Zosta³ on nagrodzony równie¿ pucharem, pi³¹ ³añcuchow¹ wraz z
olejem, grillem oraz zestawem farb do metalu. Ka¿dy z uczestników
rajdu otrzyma³ ponadto talon na zakup paliwa.

Nagrody zwyciêzcom wrêczy³a Pani Wójt Danuta Rabin, która
podziêkowa³a wszystkim uczestnikom rajdu i publiczno�ci za udzia³
w imprezie oraz organizatorom za przygotowanie rajdu. Podnios³¹
chwilê u�wietni³a kapela �Zwyrtni� oraz Janko z Ma³ej £¹czki.

Imprezê wspaniale prowadzili Dorota Cie�lar (GOK) i Wojciech
Majewski (mistrz motoryzacji). Go�æ rajdu - pan Antoni Kawulok z
Istebnej Jasnowic, pierwszy konstruktor ³unochodów w trójwsi opo-
wiedzia³ wszystkim zgromadzonym o budowaniu pojazdów, których
ma na swoim koncie kilkadziesi¹t. Przypomnia³ ponadto o pierw-
szym zje�dzie ³unochodów, jaki mia³ miejsce w 1985 roku z inicjaty-
wy ówczesnego naczelnika gminy - Stanis³awa Probosza.

Nie brak³o równie¿ dodatkowych atrakcji: g³osowanie na �£o-
djechany £unochód�- zosta³ nim Dziki II, w³a�ciciel Henryk Pêczerz
z Dzietrznik ko³o Wielunia, a tak¿e pokazy samochodów rajdowych,
pojazdów off- roudowych, motocykli enduro, ci¹gników lamborghi-
ni oraz prezentacja grillowania.

Organizatorzy rajdu: TYP 3 Katowice, Gmina Istebna i Gminny
O�rodek Kultury w Istebnej.

Partnerzy: Firma �Reakcja�, Polski Zwi¹zek Motorowy, Auto-
mobilklub Cieszyñski.

Sponsor: Agrokompleks
Patroni medialni: Polskie Radio Katowice, Dziennik Zachodni
Wszystkim uczestnikom rajdu, osobom pomagaj¹cym przy przy-

gotowaniu terenu i konkurencji oraz wspieraj¹cych nas swoj¹ pomo-
c¹, a tak¿e stra¿akom, policji, stra¿y granicznej, pracownikom ochrony
serdecznie dziêkujemy za pomoc!!!

Katarzyna Rucka
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ZZZZZaaaaaprprprprproszenioszenioszenioszenioszenieeeee
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej serdecznie
zaprasza wszystkich twórców z terenu trójwsi do

udzia³u w tegorocznej wystawie:
�Wystawa Twórczo�ci Ludowej Istebna 2005�

organizowanej w ramach
42. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w dniach
14.07.05 � 31.08.05 w budynku Gminnego

O�rodka Kultury (obok ko�cio³a).
Licz¹c na Pañstwa udzia³ w wystawie, uprzejmie
proszê o dostarczenie prac w terminie do 11 lipca

� najpó�niej za� do 30 lipca do Gminnego
O�rodka Kultury w godzinach 8.00�15.00.

Uroczyste otwarcie wystawy nast¹pi w dniu
14.07.2005 � czwartek, godz. 10. 00.

Jednocze�nie proszê o odbiór eksponatów po
wystawie w dniu 01.09.2005 (czwartek) w

miejscu wystawy. Na spotkaniu tym zostan¹
wrêczone dyplomy uczestnictwa przez Pani¹

Danutê Rabin � wójta gminy Istebna.

Serdecznie zapraszam.

Wykaz imprez kulturalnych do koñca bie¿¹cego roku

Bli¿szych informacji udzielaGminny O�rodek Kultury w Istebnej
Tel. 855 62 08 mail: kultura@ug. istebna. pl
Gminne Centrum Informacji: tel. 855 61 58 mail: promocja@ug. istebna. pl
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê równie¿ na stronie internetowej gminy Istebna www. ug. istebna. pl

1. Wystawa Twórczo�ci
Ludowej  GOK Istebna 14. 07. -31. 08. 2005 GOK Istebna od 10. 00 do 17. 00

2. Koncert
�Rock ma duszê�

 Robert Fiedor  09. 07. 2005  Amfiteatr �Pod skoczni¹�  16. 00

3. IX Dni Istebnej  GOK Istebna  16�17. 07. 2005  Amfiteatr �Pod skoczni¹�
 16. 07�18. 00,
17. 07�16. 00

4. IV Spotkanie
Gajdoszy

 Stowarzyszenie
Kulturalno�O�wiatowe

�Na Gróniach�
 23. 07. 2005  Istebna Stecówka

5. XI Festyn Istebniañski
GOK Istebna ROK

Bielsko�Bia³a  30�31. 07. 2005 Amfiteatr �Pod skoczni¹�
  30.07�18.00
31.07 � 16.00

6. Letnie Zawody
Furmanów

 Nadle�nictwo Wis³a
GOK Istebna  13. 08. 2005 Istebna Tartak 15. 00

7. Do¿ynki Gminne
UG Istebna GOK

Istebna
 28.08.2005 Amfiteatr �Pod skoczni¹�

8. Rozchód ³owiec Zbigniew Wa³ach 29.09.2005   Istebna Stecówka

9. Zaduszki Istebniañskie
 Stowarzyszenie

Kulturalno�O�wiatowe
�Na groniach�

 02.11.2005
O�rodek Edukacji

Ekologicznej

10. Prz¹dki Istebniañskie GOK Istebna  14�16.11.2005    9.00GOK Istebna

XI FESTYN ISTEBNIAÑSKI
- w ramach
42 Tygodnia Kultury Beskidzkiej
Tegoroczny Festyn Istebnañski u�wietnimy góral-
skim korowodem w niedzielê (31 lipca), na który
ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy zespo³y regionalne,
kapele, twórców ludowych, dzia³aczy kultury. Korowód

rozpocznie siê o godz. 16.00 z centrum Istebnej do amfiteatru przy góralskiej
trómbicie, rogach pasterskich i �m³odych myrloækach� - owcach prowadz¹cych
korowód. W pierwszy dzieñ imprezy na scenie w�Amfiteatrze� (sobota 30 lip-
ca) zaprezentuj¹ siê nastêpuj¹ce zespo³y regionalne:

30 lipiec - godz. 18.00
18.00 - 18.10 Otwarcie imprezy
18.10 - 18.50 ISTEBNA z Istebnej
18.50 - 19.30 MLADOST z Pova�skiej Bystricy - S£OWACJA
19.30 - 20.10 RANCHO de N.S. do Monte z Vila Nova de Gaia - PORTUGALIA
20.30 - zabawa taneczna z Zespo³em ADM Antoniego Sikory z Istebnej

31 lipiec - godz. 16.00
16.00 - 17.00 KOROWÓD GÓRALSKI
17.00 - 17.40 Zespó³ Kagara z Parnawy - Estonia
17.40 - 18.20 RYBARZOWICE z Rybarzowic
18.20 - 18.50 MILA -HOLANDIA
18.50 - 19.30 KONIAKÓW z Koniakowa
19.30 - zabawa taneczna z Zespo³em JAWOR E. Dragona z Jaworzynki.

Zapraszamy!
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REGULAMIN
CEL:   III MIÊDZYNARODOWY PRZEGL¥D INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH ma na celu: kultywowanie i upo-

wszechnianie tradycyjnego, ludowego muzykowania, typowego dla danego regionu i kraju prezentowanego przez poszczególnych
muzyków bior¹cych udzia³ w Przegl¹dzie, ukazanie bogactwa ludowego muzykowania i ró¿norodnego instrumentarium z prezentowa-
nych przez wykonawców z kraju i zagranicy.

W III Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Instrumentalistów Ludowych mog¹ braæ udzia³ muzycy ludowi (doro�li) z terenu Polski
i zagranicy oraz dzieci /do lat 15/ z terenu powiatu ¿ywieckiego, graj¹cy na tradycyjnych, ludowych instrumentach muzycznych, takich
jak: ró¿nego rodzaju piszcza³ki, fujarki, okaryny, s³omki, drumle, rogi, trombity, dudy, gajdy, koza podhalañska, gê�le, z³óbcoki, skrzypce,
heligonki i inne, typowe dla danego regionu. Ka¿dy z instrumentalistów bior¹cych udzia³ w Przegl¹dzie winien zaprezentowaæ od
3 do 6 utworów w nieprzekraczalnym czasie 10 minut.

Prezentacje poszczególnych wykonawców oceniaæ bêdzie jury powo³ane przez Organizatorów, z³o¿one ze specjalistów z dziedziny
instrumentarium i muzyki ludowej.

KRYTERIA OCENY: w³a�ciwy dobór i ró¿norodno�æ repertuaru, technika gry - poziom i stopieñ opanowania instrumentu, auten-
tyczno�æ i zgodno�æ prezentowanego repertuaru z regionem, ogólny wyraz artystyczny w tym ubiór i strój wykonawcy.

G³ówn¹ nagrod¹ (GRAND PRIX) III Miêdzynarodowego Przegl¹du Instrumentalistów Ludowych jest �Z£OTA TROMBI-
TA ¯YWIECKA� i nagroda pieniê¿na w wysoko�ci 300 Euro, za pozosta³e miejsca nagrody finansowe w wysoko�ci:

II miejsce   200 Euro
III miejsce 100 Euro
Wyró¿nienia, nagrody specjalne po 50 Euro
Laureaci Przegl¹du grupy wiekowej - dzieci otrzymuj¹ wy³¹cznie nagrody rzeczowe.

Jury ma prawo do innego podzia³u nagród!!!
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do wykonania zdjêæ oraz nagrañ fonograficznych i video, maj¹cych na celu dokumentowa-

nie i promowanie tej imprezy. Za wykorzystanie wymienionych materia³ów wykonawcom nie przys³ugiwaæ bêdzie prawo do wynagro-
dzenia. Organizatorzy nie ponios¹ równie¿ kosztów mog¹cych wynikn¹æ z praw autorskich. Uczestników prosimy o zabranie ze sob¹
Dowodu Osobistego.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJ¥: Dla wszystkich uczestników pami¹tkowe dyplomy lub plakietki. Dodatkowo organizato-
rzy przewiduj¹ wyró¿nienia za udzia³ w Konkursie

ZG£OSZENIA DO UDZIA£U W KONKURSIE
nale¿y przesy³aæ na za³¹czonych kartach uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 SIERPNIA 2005 r.

na adres: STAROSTWO POWIATOWE W ¯YWCU Wydzia³ Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
34-300 ¯ywiec ul. Krasiñskiego 13, tel, fax (033) 860 22 44, (033) 861 94 58 e.mail- tksp.zywiec. powiat.pl

z dopiskiem �KONKURS INSTRUMENTALISTÓW�
Karty zg³oszenia do odbioru w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej

III MIÊDZYNARIII MIÊDZYNARIII MIÊDZYNARIII MIÊDZYNARIII MIÊDZYNAROOOOODODODODODOWY PRZEWY PRZEWY PRZEWY PRZEWY PRZEGL¥D INSGL¥D INSGL¥D INSGL¥D INSGL¥D INSTRTRTRTRTRUMENTUMENTUMENTUMENTUMENTALIALIALIALIALISSSSSTÓWTÓWTÓWTÓWTÓW
LLLLLUDOUDOUDOUDOUDOWYWYWYWYWYCCCCCH O �Z£OH O �Z£OH O �Z£OH O �Z£OH O �Z£OTTTTT¥ TR¥ TR¥ TR¥ TR¥ TROOOOOMBMBMBMBMBITÊ ¯YWIEITÊ ¯YWIEITÊ ¯YWIEITÊ ¯YWIEITÊ ¯YWIECCCCCK¥� - ¯YWIEK¥� - ¯YWIEK¥� - ¯YWIEK¥� - ¯YWIEK¥� - ¯YWIEC 2005C 2005C 2005C 2005C 2005

TERMIN: 02 - 04 WRZE�NIA 2005 r.
ORGANIZATORZY: Wydzia³ Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Starostwa Powiatowego w ¯ywcu Miejskie Centrum Kultury w ¯ywcu
MIEJSCE: Estrada obok Starego Zamku w ¯ywcu

PROGRAM:
2.09.2005 g. 11.00 - Przegl¹d Konkursowy,   3.09.2005 g. 11.00 - Przegl¹d Konkursowy, 4.09.2005 g. 12.00 - Koncert Laureatów

Zdjêc ia  z  Majowego  Spotkan ia  P lene rowego  �Obraz  i  muzyka"
Jaworzy nka  -  Krê¿e lka  - 21 .05 .2005  r.
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W dniu 16 czerwca 2005 r.
Pañstwo

Stanis³awa i Józef
Haratykowie

zam. Istebna 606
obchodzili 60-lecie

swojego �lubu.

¯yczenia dalszych lat ¿ycia
w zdrowiu i pomy�lno�ci

sk³adaj¹
Wójt Gminy

oraz Kierownik USC.

K ¹ c i k    p o e z j i

Jak przysta³o na dzia³aczkê kultury nowo¿eñcy stanêli na
�lubnym kobiercu w strojach regionalnych

Pani Dorocie Gazurek pracownikowi Gminnego
O�rodka Kultury w Istebnej

oraz jej mê¿owi Andrzejowi Cie�lar
na nowej drodze ¿ycia wszelkiej pomy�lno�ci,
spe³nienia marzeñ, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

i samych s³onecznych dni w d³ugim ¿yciu
¿ycz¹

Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy
oraz Gminnego O�rodka Kultury
a tak¿e redakcja �Naszej Trójwsi�.

Na ³ochodzitej

jest ubogo kapliæka

cichy modlitewnik

w �rodku natury...

Ca³o z kamiynia

tak skrómno -

jako mój e �Cykani

i tak proste

jako moje s³owa

tu zbierym siê z Panym

kiedy mie biere tynsknota...

Tam latym spiywajóm skowronki

locóm tani hore

kany s³oñce swiyci

by modlitwa

by³a rado�niyjszo.

Na ³ochodzitej

w cisi ³oglóndóm

Z  kZ  kZ  kZ  kZ  kalalalalaleeeeennnnndddddaaaaarrrrrza  Uza  Uza  Uza  Uza  USCSCSCSCSC

Na uroczysto�æ przyby³a ca³a rodzina Jubilatów.

malowane ³any

galicyjski.

Tu zlwyrchu bli¿yj

do Boga

tu ³otwiyróm serce

zadowolony z

piêknego �wiata...

Dziwej siê Bozie

to za� tyn naród

³odradzo siê dzisio...

Za� s³ychaæ

hu�li grani

tañce i spiywani.

Duma kiero

³unosi górola

je�cie wy¿yj

ni� ty gronie...
Piotr Kohut

MUZYÆKA
Grajóm muzykanci
na gajdziækach
na hu�liækach
wzlatuje muzyæka
górolskimi skokami.
A tu smfyreæków zapachy
i jedliczek krasa
kyns szumnego lasa.
Kyrpce w polu
podskakuj om
stare baby
te¿ tañcujóm
tu wyskajóm
tam spiywajóm
a górole spoziyrajóm.. .

Piotr Kohut

KAPLICZKA
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 S P O R T  l l l l l S P O R T  l l l l l S P O R T  l l l l l S P O R T
PI£KARSKA WIOSNA
SENIORZY - KLASA A:
05.06.05  KP Trójwie� - Wis³a 4:1
Miros³aw Adamus, Miros³aw Kawulok, Dawid Ma³yjurek - 2
12.06.05  Górki Wielkie - KP Trójwie� 1:4

Miros³aw Adamus - 2, Tomasz Lechowicz, Miros³aw Kawulok
19.06.05  KP Trójwie� - Koñczyce Ma³e 4:0 Leszek Gorzo³ka - 3, Boles³aw Bury

                                                    m  pkt   bramki          u siebie        na wyje�dzie
 1 LKS Wyzwolenie Simoradz 26 52 74:37 9-2-2 (42:17) 7-2-4 (32:20)
 2 LKS Koñczyce Ma³e 26 51 46:24 8-1-4 (21:12) 8-2-3 (25:12)
 3 LKS Beskid Brenna 26 44 49:35 7-4-2 (24:15) 5-4-4 (25:20)
 4 LKS Wis³a Strumieñ 26 41 46:46 9-1-3 (34:15) 3-4-6 (12:31)
 5 KS Mokate Nierodzim 26 40 60:45 5-2-6 (27:28) 7-2-4 (33:17)
 6 LKS Tempo Puñców 26 40 68:54 9-0-4 (41:24) 4-1-8 (27:30)
 7 LKS B³yskawica Drogomy�l 26 39 48:42 6-4-3 (29:20) 4-5-4 (19:22)
 8 KS Beskid II Skoczów 26 37 58:64 6-1-6 (29:25) 6-0-7 (29:39)
 9 LKS B³yskawica Koñczyce Wielkie 26 35 46:58 6-3-4 (24:23) 4-2-7 (22:35)
10 KP Trójwie� Istebna 26 33 49:58 6-1-6 (32:26) 4-2-7 (17:32)
11 KS Wis³a Ustronianka 26 31 48:63 4-3-6 (22:30) 5-1-7 (26:33)
12 LKS Orze³ Zab³ocie 26 30 44:58 6-1-6 (30:28) 3-2-8 (14:30)
13 LKS Spójnia Górki Wielkie 26 25 36:54 3-5-5 (16:26) 3-2-8 (20:28)
14 LKS Ochaby 96 26 18 32:66 3-2-8 (17:27) 2-1-10 (15:39)

M£ODZICY I JUNIORZY - LIGA OKRÊGOWA:
05.06.05  KP Trójwie� - ¯abnica  M - 0:0,  J - 6:0
08.06.05  Pietrzykowice - KP Trójwie�  M - 0:3 walkower,  J - 3:0
11.06.05  Wilamowiczanka - KP Trójwie�  M - 0:0,  J - 0:2
18.06.05  KP Trójwie� - Przyborów  M - 3:0 walkower,  J - 7:2

Druga bramka dla KP Trójwie� w meczu z Koñczycami Ma³ymi.

           Juniorzy                m   pkt  bramki        u siebie              na wyje�dzie
1 KS Ku�nia-In¿bud Ustroñ 22 44 54:21 8-2-1 (29:8) 5-3-3 (25:13)
*
8 KP Trójwie� Istebna 22 29 53:43 5-1-5 (38:22) 4-1-7 (15:21)
*
12 LKS Olza Pogwizdów 22 9 26:105 3-0-8 (21:39) 0-0-11 (5:66)

        M³odzicy                  m   pkt   bramki         u siebie             na wyje�dzie
1 BBTS Bielsko-Bia³a 22 60 109:12 10-0-1 (55:6) 10-0-1 (54:6)
*
4 KP Trójwie� Istebna 22 33 45:47 5-2-4 (23:23) 5-1-5 (22:24)
*
12 LKS Bory Pietrzykowice 22 1 9:101 0-0-11 (4:51) 0-1-10 (5:50)

Opracowa³ J. Kohut

Znakomicie zaprezentowali siê w czerwcowych
biegach górskich przedstawiciele rodziny Gorzo³ków
z Jaworzynki! Ojciec Pawe³ oraz synowie Stanis³aw

i Eugeniusz zdominowali swoje kategorie wiekowe, a warto podkre-
�liæ, ¿e bieg w Kozach zosta³ rozegrany zaledwie kilka godzin po
zawodach w Ustroniu. Pozazdro�ciæ kondycji...
05.06.05
XI MARSZOBIEG NA RÓWNICÊ - USTROÑ
Klasyfikacja generalna:
 1. S³awomir �li¿ - Goleszów
16. Pawe³ Gorzo³ka - Jaworzynka
17. Stanis³aw Gorzo³ka - Ustroñ/Jaworzynka
23. Eugeniusz Gorzo³ka - Jaworzynka
Kategoria M3 (30-39 lat)
1. Jaros³aw G³owinkowski - Drogomy�l
2. Stanis³aw Gorzo³ka - Ustroñ/Jaworzynka
3. Eugeniusz Gorzo³ka - Jaworzynka
Kategoria M6 (60-69 lat):
1. Pawe³ Gorzo³ka - Jaworzynka
05.06.05
II BIEG GÓRSKI NA CHROBACZOW¥ £¥KÊ - KOZY:
Kategoria 30-39 lat:
1. Stanis³aw Gorzo³ka - Ustroñ/Jaworzynka
3. Eugeniusz Gorzo³ka - Jaworzynka
Kategoria 60 -69 lat:
1. Pawe³ Gorzo³ka - Jaworzynka

Klan Gorzo³ków po biegu na Równicê.
Od lewej: Pawe³, Eugeniusz i Stanis³aw.

18.06.05 XVII CROSS �WIÊTOJAÑSKI IM. JANA MARKA
- POGÓRZE:
Klasyfikacja generalna:
1. Sergey Redka - Ukraina
50. Pawe³ Gorzo³ka - Jaworzynka
Kategoria M60 (60 i wiêcej lat):
1. Pawe³ Gorzo³ka - Jaworzynka

                                                                     
      J. Kohut

B I E G I  G Ó R S K I E
GORZO£KOWIE GÓR¥ POD GÓRKÊ!
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DUATLON - DOLNA LOMNA

W dniu 18.06.2005 w Dolnej  Lomnej (CZ) w ramach wspól-
nego projektu �Puchar Beskidów bez granic� wspieranego przez
Phare a realizowanego przez zaprzyja�nione kluby narciarskie
TJ Dolni Lomna oraz NKS Trójwie� Beskidzka odby³y siê za-
wody w duatlonie (rower + bieg).

Dobrze przygotowane , wymagaj¹ce trasy by³y wyzwaniem dla
naszych zawodników, którzy dzielnie radzili sobie z miejscowymi
rywalami.

Doskona³a organizacja i piêkna pogoda sprawi³y , ¿e zawody
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.

Uczestnicy startowali w 11 kategoriach wiekowych, a zawod-
nicy NKS Trójwie� zajêli nastêpuj¹ce miejsca:

pierwsze - Tomasz Kaczmarzyk, Adrian Biernat;

drugie - El¿bieta Kilian, Adam Kaczmarzyk,

   Mariusz Micha³ek;

trzecie - Katarzyna Micha³ek, Laura Kohut,

   S³awomir Ja³owiczor;

czwarte - Sebastian Gazurek

Zarz¹d
NKS Trójwie� Beskidzka

SPOTKANIE SYMPATYKÓW
NARCIARSTWA BIEGOWEGO

W dniu 15.05.05 w Amfiteatrze pod Skoczni¹ w Istebnej
spotkali siê sympatycy narciarstwa biegowego. Imprezê przy-
gotowa³y kluby sportowe NKS Trójwie�  Beskidzka oraz UKS
Gimnazjum Istebna.

Celem spotkania by³o podsumowanie sezonu narciarskiego
2004/2005, wyró¿nienie najlepszych biegaczy (19 zawodników),
którzy godnie reprezentowali nas na zawodach krajowych i zagra-
nicznych, osi¹gaj¹c wysokie pozycje.

Na spotkanie przybyli m. in: sekretarz generalny Polskiego
Zwi¹zku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, wiceprezes �BZN Mi-
ros³aw Gazurek, przedstawiciele Rady Gminy Istebna , przedsta-
wiciele Klubów Republiki Czeskiej TJ Dolni Lomna, SKI Mosty,
przedstawiciele Klubu MKS Istebna, Sponsorzy, Rodzice, FUN
CLUB.

Serdecznie zapraszamy Kibiców na zawody letnie:

17.07.2005 - biegi prze³ajowe Dolna £omna,

13.08.2005 - rowery górskie Istebna,

03.09.2005 - II miêdzynarodowe zawody nartorolkowe
                      - Jaworzynka.

Zarz¹d NKS Trójwie� Beskidzka
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FPHU W.R. POD¯ORSKI

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

WIS£A  ul. Kopyd³o 83
Tel. 855 33 67

http: // www.heban.org

SKLEP �ALF� - Bielesz Barbara i Roman, 43 - 474 Ko-
niaków 948, czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 6.30 - 20.00, sobota
6.30 - 18.00

SKLEP OGOLNOSPOZYWCZY �U JANKA�,
Jacek Haratyk, 43-470 Istebna Zaolzie 1169. Sklep czynny od po-
niedzia³ku do soboty od 7.00 - 18.00

ZAK£AD PRZETWÓRSTWA MIÊSNEGO Fir-
ma Legierski Leszek,Legierski Zdzis³aw, 43-470 Istebna 1150, czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku godz. 5.00 -17.00 sobota 5.00-14.00

SKLEP SPO¯YWCZO - PRZEMYS£OWY 43-
476 Jaworzynka 270, Wies³aw Napieralski, czynne od poniedzia³-
ku do soboty 7.00 - 21.00, niedziela 8.00 -18.00

SKLEP OGOLNOSPOZYWCZY Firma AM Mar-
ket, Andrzej Legierski, 43-474 Koniaków 440, czynnne dzia³ na-
bia³ - pieczywo: od poniedzia³ku do pi¹tku 7.00-19.00, sobota 7.00-
13.00, niiedziela 18.00 - 19.00, dzia³ ogólnospo¿ywczy: od ponie-
dzia³ku do pi¹tku 7.00-17.00, sobota 7.00-15.00, niedziela 7.00-l 3.00.

BARWNE KAPELUSZE
Do najbardziej efektownych naszych grzybów kapeluszowych nale¿¹ nie-

w¹tpliwie ko�larze. Ich piêkne owocniki charakteryzuj¹ siê do�æ wysokim i
smuk³ym trzonem, pokrytym drobnymi, ciemniejszymi ³useczkami, na któ-

rych znajduje siê kapelusz o �rednicy do 15 cm. Sprawia to, ¿e rosn¹ce ko�la-
rze s¹ czêsto widoczne ju¿ z daleka.

W naszym kraju wystêpuje ok. 10 gatunków ko�larzy, a trudno podaæ
dok³adn¹ liczbê, gdy¿ badacze nadal maj¹ k³opoty z ich systematyk¹.

Najbardziej popularnym i najliczniej pojawiaj¹cym siê w lasach jest ko�-
larz babka zwany potocznie �podbrzeziokiem�. Kapelusz tego gatunku ma
zmienne ubarwienie, w ró¿nych odcieniach br¹zu. Grzyb ten wyrasta wy³¹cz-
nie pod brzozami, których nie brak w lasach Istebnej. Na uwagê zas³uguj¹
ko�larze ¿ó³topomarañczowy i bia³awy, wymagaj¹ce nieco wiêkszej wilgot-
no�ci siedlisk. Czêstym gatunkiem w gr¹dach jest ko�larz grabowy o kapelu-
szu szarobr¹zowym z odcieniem oliwkowym. Intensywnie purpurowy kape-
lusz z domieszk¹ br¹zu ma ko�larz sosnowy, którego mo¿na znale�æ w borach
sosnowych, zwykle na wrzosowiskach. Natomiast raczej rzadko spotykanymi
grzybami s¹: ko�larz bruzdkowany z ¿ó³tawym kapeluszem, rosn¹cy w lasach
li�ciastych i ko�larz dêbowy maj¹cy kapelusz br¹zowy.

Piêkne ró¿nobarwne kapelusze ko�larzy stanowi¹ wspania³¹ ozdobê grzy-
bowych zbiorów. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e kulturalne zachowa-
nie siê podczas grzybobrania i przestrzeganie podstawowych regu³ prawid³o-
wego zbioru to warunek, by nasze lasy by³y nadal bogate w grzyby.

Na zdjêciu ko�larz ¿ó³topomarañczowy zwany �ko�larzem czer-
wonym�  lub �polokiem� sfotografowany nad rzek¹ Olz¹ w Istebnej.

PUSTU£KAPUSTU£KAPUSTU£KAPUSTU£KAPUSTU£KA
Nale¿y do najpospolitszych soko³ów wystêpuj¹cych w Pol-

sce. Lêgnie siê w opuszczonych gniazdach innych ptaków np.
srok czy wron. Gniazduj¹ te¿ w ró¿nego rodzaju budynkach,
ale wysokich. Pustu³ka zdobywa po¿ywienie prawie wy³¹cznie
na ziemi. W czasie polowania przeszukuje swój rewir po�piesz-

nym lotem i tylko czasami wykonuje w locie nurkowym pó³ob-
roty. Czêsto zawisa w powietrzu trzepocz¹c skrzyd³ami, po czym
opuszcza siê stopniowo, by z ostatnich metrów spa�æ na ziemiê
ze z³o¿onymi skrzyd³ami, z wielkim impetem. W Istebnej ta-
kich ciekawych obserwacji mo¿na dokonaæ przede wszystkim
na górze Ochodzitej i na Z³otym Groniu. Pustu³ki ¿ywi¹ siê
owadami, myszami, ¿abami, jaszczurkami, m³odymi ptakami.
Obecnie w rejonie Istebnej gnie�dzi siê kilka par pustu³ek. Po
sezonie lêgowym ptaki pozostaj¹ do pó�nej jesieni o nawet s¹
spotykane w czasie ³agodnych zim.

Obok wspomnianej pustu³ki w Polsce stwierdzono jeszcze
osiem innych gatunków soko³ów. Kobuzy i soko³y wêdrowne
gnie¿d¿¹ siê w naszym kraju (s¹ spotykane tak¿e w Istebnej),
dalsze sze�æ gatunków, tj. kobczyk, bia³ozór, raróg, drzemlik,
pustu³eczka i sokó³ skalny s¹ rzadko spotykane w Polsce.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy
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EUROLOKUM 43- 470 ISTEBNA - BESKID 1288

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

BIURO NIERUCHOMO�CI
I DORADZTWA BUDOWLANEGO

PO�REDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDA¯Y I NAJMIE NIERUCHOMO�CI

CENTRUM STOMATOLOGII
RODZINNEJ
Lek. dent. Piotr Ligêza, IAO

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

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

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

Oferuje:
- budowê i przebudowê pieców kuchennych i pokojowych
  z  materia³u w³asnego i powierzonego
- kominki kaflowe + wszystkie materia³y do pieców kaflowych
- kafle, okucia, piekarniki, blachy itp.

US£UGI ZDUÑSKIE - MOTYKA STANIS£AW
Milówka - ul. Kasztanowa

3, tel. 863 77 29
Ceny:
Piece przeno�ne - od 1500 z³
Piece kuchenne -  od 2200 z³

O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

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

POLECAMY:
l Pe³ny zakres us³ug optycznych
l Realizacja recept Narodowego Funduszu Zdrowia
l Szybka realizacja zleceñ

GABINET OKULISTYCZNY
l Bezp³atne komputerowe badanie wzroku
      (przy zamawianiu okularów)
l Dobór soczewek kontaktowych
l Badania dla kierowców, badania okresowe

BADANIA WYKONUJ¥ SPECJALI�CI
CHORÓB OCZU

Wtorek od 15.00 - lek. med. Krystian Czajkowski
Pi¹tek od 15.30 - lek. med. W³adys³awa Broda

MO¯LIWO�Æ TELEFONICZNEJ REJESTRACJI
TEL. (033) 855 30 84

ZAK£AD OPTYCZNY
ul. 1-go Maja (pawilon us³ugowo-handlowy)

43-460 Wis³a tel./fax (033) 855-30-84
czynny: pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

Sprzedam traktor SAM 15
Jaworzynka 617
Tel. 502 034 242

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
* skup z³omu i metali kolorowych
   w konkurencyjnych cenach z mo¿liwo�ci¹
   transportu (pow. 500 kg transport gratis)
* rozbiórka konstrukcji stalowych

Istebna Tartak GS
Tel.  033- 815 57 06,  696 096 690

Firma AVON poszukuje Konsultantek
i Klientek na terenie Trójwsi.

Umowa bezp³atna.
Po podpisaniu umowy dostawa bezp³atna

kurierem do domu.
Sta³a pomoc ze strony Koordynatora.

Tel. 609-561-486, 609-355-246, 609-561-497.
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Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,
MATERACE

SklSklSklSklSkleeeeep �Mp �Mp �Mp �Mp �Mebebebebeblik�lik�lik�lik�lik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

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

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

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH


