
Nasza Trójwie�  l  1SIERPIEÑ  2005

NR 8 (145)        ROK XIII            SIERPIEÑ 2005 r.            ISSN 1506-0470      Nak³ad 1000 egz.           cena 1,50 z VAT

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

Nadle�nictwo Wis³a i Gminny O�rodek Kultury w Istebnej

serdecznie zapraszaj¹ na

�IV MIÊDZYNARODOWE ZAWODY
FURMANÓW - ISTEBNA 2005�

13 sierpnia 2005 r. - godz. 15. 00 � Istebna Tartak

19.00 � rozdanie nagród dla furmanów (Amfiteatr �Pod Skoczni¹�)
19.30 � festyn z zespo³em �Metro�

Serdecznie zapraszamy!!!

l Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego nale¿y sk³a-
daæ do dnia 15 wrze�nia 2005 r. Wyj¹tek stanowi¹ s³ucha-
cze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo-
³ecznych, którzy wnioski o przyznanie stypendium szkolne-
go sk³adaj¹ do dnia 15 pa�dziernika 2005 r. Druki wniosków
mo¿na odbieraæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 212.

l Z dniem 15 wrze�nia up³ywa termin zg³aszania kandy-
datów do wyró¿nienia Srebrn¹ Cieszyniank¹. Prawo zg³a-
szania przys³uguje wszystkim dzia³aj¹cym na terenie poszcze-
gólnych gmin, stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom
i radom so³eckim oraz Wójtowi Gminy.

l W zwi¹zku z artyku³em jaki ukaza³ siê w G³osie Ziemi
Cieszyñskiej pod tytu³em �Szalety na k³ódkê� informujê:
Szalety czynne s¹ w okresie zimowym od godz. 9.00 do 15.00,
natomiast w okresie letnim od 9.00 do 17.00 ³¹cznie z sobot¹
i niedziel¹. Po godzinie 17.00 faktycznie s¹ zamkniête na k³ód-
kê tylko po to, by mog³y byæ otwarte, a nie remontowane
nastêpnego dnia.

Wójt, Danuta Rabin

Istebna, dnia 8 sierpnia 2005 r.
Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000

Pani Agnieszka Barzycka
G³os Ziemi Cieszyñskiej

W nawi¹zaniu do Pani artyku³u zamieszczonego w �G³o-
sie Ziemi Cieszyñskiej� z dnia 5 sierpnia br. uprzejmie infor-
mujê, ¿e Wójt Gminy Istebna w dniu 17.05.2005 r. og³osi³
przetarg na Termomodernizacjê SP Nr 1 w Jaworzynce z ter-
minem sk³adania ofert do 4 lipca 2005 r. W wyznaczonym
terminie zosta³y z³o¿one 2 oferty, które zosta³y odrzucone, z
uwagi na nieprawid³owo sporz¹dzone kosztorysy ofertowe
przez firmy startuj¹ce do przetargu.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Wójt Gminy w dniu 15
lipca og³osi³ po raz 2 przetarg na termomodernizacjê SP Nr 1
w Jaworzynce z terminem sk³adania ofert do 6 wrze�nia 2005r.
(Termin wykonania robót od 15.09.2005 r. do 20.08.2006 r.)

Na termomodernizacjê SP Nr 1 w Istebnej po raz pierw-
szy og³oszony zostanie przetarg w dniu 10.08.2005 r. z ter-
minem realizacji zadania do 30.09.2006 r.

W tej sytuacji co najmniej jest �mieszne pisanie o �b³ê-
dach w przetargach�.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o sprostowanie infor-
macji �Ocieplenie z po�lizgiem�

Z powa¿aniem
Wójt Gminy

Danuta Rabin

12.30 - zbiórka korowodu w Istebnej Centrum
13.00 - wymarsz korowodu
13.30 - obrzêd do¿ynkowy - amfiteatr �Pod Skoczni¹�
13.50 - program artystyczny
14.30 - loteria fantowa
14.45 - konkurencje sprawno�ciowe
15.00 - mecz pi³ki no¿nej
             KP Trójwie� - LKS Tempo Puñców
15.45 - cd. loterii fantowej
16.00 - cd. meczu pi³ki no¿nej
16.45 - cd. konkurencji sprawno�ciowych
17.00 - Kapela �JUHAS� z Ujsó³
17.30 - Zespó³ z Francji
18.30 - cd. wystêpu kapeli �JUHAS�
19.00 - Festyn - przygrywaæ bêdzie
             zespó³ �JAWOR� z Jaworzynki

Do¿ynk i
gm inne
28 sierpnia 2005 roku

Informator
Rady i Urzêdu

Gminy
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Koñcz¹ siê ferie, zbli¿a siê nowy rok szkolny. We wrze-
�niu zape³ni¹ siê nasze szko³y uczniami, którzy ucz¹ siê w
coraz lepszych warunkach, w unowocze�nionych budynkach
szkolnych.

Pragnê wiêc zapoznaæ Czytelników i Mieszkañców naszej
gminy z wykonanymi zadaniami w zakresie remontów i moder-
nizacji naszych szkó³.

Kiedy w 1996 r. Gmina przejmowa³a administrowanie o�wia-
t¹, dokonano przegl¹du technicznego naszych szkó³. Tak siê z³o-
¿y³o, ¿e wszystkie budynki szkolne i sale gimnastyczne wyma-
ga³y modernizacji i kapitalnych remontów. W pierwszej kolej-
no�ci wymieniono we wszystkich budynkach szkolnych stolar-
kê okienn¹ oraz zast¹piono tradycyjne ogrzewanie - ogrzewa-
niem olejowym.

Kolejne Rady Gminy i Wójt Gminy sprawy o�wiaty stawia³y
jako priorytety swojej dzia³alno�ci.

Aby poprawiæ warunki nauki gimnazjalistów, wykupiono te-
ren a potem wybudowano budynek gimnazjum, zaplecze socjal-
ne i halê widowiskowo - sportow¹. Pozosta³o do wykonania upo-
rz¹dkowanie obej�cia i budowa boiska. Po przeniesieniu wszyst-
kich uczniów gimnazjum do Istebnej w wygospodarowanych po-
mieszczeniach w szko³ach urz¹dzono oddzia³y przedszkolne, czyli
klasy �0�. Dziêki temu wszystkie dzieci s¹ w szkole i nie ma
potrzeby dzier¿awienia pomieszczeñ od innych instytucji.

O tych wszystkich wykonanych zadaniach informowa³am
mieszkañców na bie¿¹co w corocznym dodatku do gazetki �Na-
sza Trójwie�� - �Wykonanie bud¿etu gminy Istebna�.

Dzisiaj chcia³abym szczegó³owiej przedstawiæ realizacjê za-
dañ, jakie znalaz³y siê w wieloletnim planie uchwalonym przez
Radê Gminy, a przekazanym Wójtowi Gminy do realizacji.

W wieloletnim planie inwestycyjnym uchwalonym przez Radê
Gminy, w latach 2004 - 2006 znalaz³y siê miêdzy innymi inwe-
stycje dotycz¹ce:

- termomodernizacji Szko³y Podstawowej Nr 1 w Koniako-
wie (2004 - 2005r.)

- modernizacji sali gimnastycznej oraz budynku Szko³y Pod-
stawowej Nr 1 w Jaworzynce (2005r.)

- modernizacji Szko³y Podstawowej Nr 1 w Istebnej (2006r.)

W zwi¹zku z powy¿szym Urz¹d Gminy przyst¹pi³ do przy-
gotowania dokumentacji oraz �szukania� �rodków na te zadania.

Zgodnie z ustalon¹ kolejno�ci¹ po zmianie konstrukcji da-
chu, któr¹ wykonano w latach 2003/2004 na budynku SP Nr 1 w
Koniakowie, og³oszono przetarg na prace termomodernizacyjne
szko³y i w dniu 27.IX.2004 wybrano wykonawcê - Wykonaw-
stwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanis³aw £acek.

W okresie od pa�dziernika 2004 do 31 lipca 2005r. wymie-
niono centralne ogrzewanie, instalacjê elektryczn¹, drzwi do sal
lekcyjnych, odmalowano sale i korytarze, przebudowano sanita-
riaty. Z by³ych pomieszczeñ na opa³ powsta³ lokal z osobnym
wej�ciem, który wykorzystany zostanie na ogólnie dostêpn¹ bi-
bliotekê i pracowniê komputerow¹. Wykonano elewacjê docie-
plaj¹c �ciany budynku. Do g³ównego wej�cia wykonano nowy
chodnik. Wyposa¿ono pracownie komputerow¹ w nowy sprzêt
na 10 stanowisk.

Finansowanie:
Na te inwestycje Gmina uzyska³a po¿yczkê z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach, w wysoko�ci 340.400 - z³ oprocentowan¹ 3% w skali
roku, z mo¿liwo�ci¹ umorzenia w wysoko�ci 50% pod warun-
kiem terminowej realizacji zadania tj. do 15.08.2005r. Warunek
ten zosta³ spe³niony, w zwi¹zku z czym Gmina mo¿e wyst¹piæ o
umorzenie.

Zaci¹gniêto równie¿ kredyt w wysoko�ci 200 tys. z³ z Euro-
pejskiego Funduszu Wsi Polskiej poprzez Bank Gospodarki ̄ yw-
no�ciowej Oddzia³ w Bielsku - Bia³ej. Oprocentowanie wynosi
0,88 stopy redyskontowej weksli, nie mniej ni¿ 4% w stosunku
rocznym. Na dzieñ zawarcia umowy jest to 5,28%.

Na wymianê drzwi do sal lekcyjnych gmina otrzyma³a dota-
cjê w wysoko�ci 10 tys. z³ od Pañstwowego Zak³adu Ubezpie-
czeñ, natomiast pracowniê komputerow¹ nieodp³atnie szko³a
otrzyma³a z Kancelarii Prezydenta RP.

Warto�æ zadania zamknie siê w kwocie ok. 670 tys. z³.
Ca³o�æ spraw dotycz¹cych przygotowania dokumentacji,

przetargu zabezpieczenia �rodków finansowych i nadzoru nad
robotami prowadzi³ Urz¹d Gminy.

Przyjêto zasadê, ¿e Dyrektorzy szkó³ nie prowadz¹ we w³a-
snym  zakresie inwestycji, by nie obci¹¿aæ ich obowi¹zkami
gospodarczymi, by mieli czas zaj¹æ siê tymi zadaniami, do
których powo³ana jest szko³a.

Poniewa¿ inwestycja prowadzona by³a w trakcie roku szkol-
nego, jej terminowe zakoñczenie zawdziêczam bardzo dobrej
wspó³pracy z Pani¹ Dyrektor Szko³y a tak¿e dobrej woli i wyro-
zumia³o�ci  nauczycieli i pracowników obs³ugi, za co serdecznie
dziêkujê.

Do wykonania w latach nastêpnych pozosta³o ogrodzenie
szko³y, przygotowanie boiska nad budynkiem, doj�cie �dolne� i
parking, który móg³by byæ ogólnie dostêpny, gdy nie ma nauki
szkolnej /soboty, niedziele, �wiêta, wakacje/.

Kolejn¹ inwestycj¹ bêdzie modernizacja sali gimnastycznej
oraz budynku Szko³y Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce. Przetarg
na to zadanie odby³ siê w dniu 11.07.2005r. i niestety zosta³ unie-
wa¿niony. Kolejny przetarg odbêdzie siê w dniu 06.09.2005r. i
mam nadziejê, ¿e roboty rozpoczn¹ siê w miesi¹cu wrze�niu. Pla-
nowany termin zakoñczenia inwestycji ustalony zosta³ na dzieñ
20.08.2006r. roboty obejmuj¹: wymianê centralnego ogrzewania,
przebudowê sanitariatów, wykonanie elewacji z dociepleniem
�cian budynku, remont sali gimnastycznej wraz ze zmian¹ po-
krycia dachowego. Na ten cel zagwarantowana jest po¿yczka oraz
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

W miesi¹cu sierpniu br. og³oszony zostanie przetarg na mo-
dernizacjê Szko³y Podstawowej Nr 1 w Istebnej. Planuje siê jesz-
cze w roku bie¿¹cym przyst¹piæ do robót zwi¹zanych z izolacj¹ i
ociepleniem fundamentów. Natomiast w roku 2006 w pierwszej
kolejno�ci wykonany zostanie remont pokrycia dachowego a na-
stêpnie wykonanie elewacji z dociepleniem �cian budynku, wy-
miana centralnego ogrzewania.

Na roboty termomodernizacyjne zagwarantowana jest po¿ycz-
ka i dotacja z WFOS i GW. Planowane jest równie¿ zaci¹gniêcie
kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej, który wspomaga przedsiêwziêcia w zakresie o�wiaty
wiejskiej.

Wójt Gminy

Informacja Wójta Gminy Istebna
w sprawie remontów i modernizacji szkó³ w latach 1996 - 2005
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W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E
PROJEKT DROGOWY GMINY ISTEBNA REKOMENDOWANY

DO DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU INTERREG III
A POLSKA - REPUBLIKA S£OWACKA

Kolejny projekt drogowy przygotowany przez Urz¹d Gminy w Istebnej pn. �Po-
prawa dostêpno�ci obszaru pogranicza poprzez modernizacjê dróg lokalnych
Polana, Korbasy, £upienie w Jaworzynce - Etap 1 Programu Rozwoju Trójsty-
ku� znalaz³ siê na li�cie rekomendowanych do dofinansowania w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej Interreg III A Polska-Republika S³owacka finansowanej ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

W dniu 24 marca 2005 r. up³yn¹³ termin sk³adania wniosków, które zosta³y skiero-
wane pod obrady pierwszego Komitetu Steruj¹cego. W pierwszej turze naboru do
Programu Interreg IMA Polska-Republika S³owacka, Wspólny Sekretariat Technicz-
ny w Warszawie zarejestrowa³ 122 projekty polskie oraz 58 s³owackich.

W miesi¹cach marzec-czerwiec Wspólny Sekretariat Techniczny dokona³ oceny for-
malnej oraz technicznej wniosków we wspó³pracy z ekspertami regionalnymi. Ostatecz-
n¹ decyzjê w sprawie zatwierdzenia wniosków do realizacji podj¹³ Komitet Steruj¹cy.
Po jego posiedzeniu, Wspólny Sekretariat Techniczny przekaza³ wszystkim Wniosko-
dawcom informacje wraz z uzasadnieniem czy projekt zosta³ przyjêty do realizacji.

Projekt Gminy Istebna pn. �Poprawa dostêpno�ci obszaru pogranicza poprzez
modernizacjê dróg lokalnych Polana, Korbasy, £upienie w Jaworzynce - Etap 1 Pro-
gramu Rozwoju Trójstyku� wp³yn¹³ do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w dniu
23.02.2005r. i zosta³ zarejestrowany pod numerem: INT/PL/1.1/05/06.

Posiedzenie Komitetu Steruj¹cego odby³o siê w dniach 6-7 lipca 2005 r. Projekt
zosta³ wysoko oceniony pod wzglêdem formalnym i merytorycznym i mimo ostrej
konkurencji znalaz³ siê na li�cie projektów zaakceptowanych do dofinansowania. Pro-
jekt dotycz¹cy infrastruktury drogowej okaza³ siê jednym z czterech zaakceptowa-
nych, a jedynym z terenu powiatu cieszyñskiego, który uzyska³ dofinansowanie w
ramach Dzia³ania 1.1 �Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej�. Projekt
odnosi siê do s³abej dostêpno�ci komunikacyjnej unikatowego obszaru pogranicza
polsko-s³owacko-czeskiego jakim jest obszar tzw. �Trójstyku� i zwi¹zanej z tym po-
g³êbiaj¹cej siê marginalizacji spo³eczno�ci lokalnych zamieszkuj¹cych wsie w 3 kra-
jach. G³ówne dzia³ania zwi¹zane z projektem dotycz¹ kompleksowej modernizacji
dróg lokalnych o ³¹cznej d³ugo�ci 3166,56 m i polegaj¹ na ich gruntownej przebudo-
wie. Projekt modernizacji lokalnej sieci komunikacyjnej stanowi pierwszy etap Pro-
gramu Rozwoju Trójstyku wypracowanego w ramach porozumienia 3 gmin: Istebna
(Polska), Cierne (S³owacja) oraz Hræava (Czechy). Zgodnie z zawart¹ w bie¿¹cym
roku trójstronn¹ umow¹ gminy partnerskie maj¹c na uwadze rozwijanie wzajemnej
wspó³pracy w ramach rozwoju polsko-s³owacko-czeskiego �Trójstyku� uzgodni³y
miêdzy innymi, ¿e czyniæ bêd¹ starania do przygotowania odpowiedniej dokumenta-
cji technicznej i projektowej koniecznej do aplikowania o �rodki zewnêtrzne w ra-
mach programów pomocowych UE. Obaj partnerzy zagraniczni realizuj¹ komplemen-
tarne projekty w ramach wspólnego Programu Rozwoju Trójstyku, które dotycz¹ bu-
dowy/modernizacji lokalnych dróg w regionie przygranicznym do istniej¹cych przej�æ
granicznych lub planowanych po³¹czeñ komunikacyjnych.

Planowany na rok 2005 harmonogram realizacji zadania jest technicznie mo¿liwy
do wykonania, jednak nie mo¿e nast¹piæ wcze�niej, ni¿ po podpisaniu umowy z Wo-
jewod¹ �l¹skim.

Z naszego powiatu dofinansowanie otrzyma³a tak¿e Gmina Zebrzydowice na pro-
jekt dotycz¹cy zagospodarowania Kompleksu Zamkowego w Koñczycach Ma³ych i
Zespo³u Pa³acowego w Zebrzydowicach.

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Komitet Steruj¹cy w
Programie Interreg IIIA Polska-Republika S³owacka znajduje siê na stronie interneto-
wej WST w Warszawie: www.wwpwp.it.pl oraz gminnej: www.ug.istebna.pl.

Przygotowa³:
Wies³aw Legierski

Koordynator projektów europejskich
Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel/fax 033 8556500

og³asza przetarg nieograniczony
do 60 tys. EURO

na

UDZIELENIE I OBS£UGÊ KREDYTÓW
POMOSTOWYCH

KRÓTKOTERMINOWYCH
Z£OTÓWKOWYCH

NA DOFINANSOWANIE
ZADAÑ INWESTYCYJNYCH PN:

l Rozbudowa oczyszczalni �cieków Istebna Gli-
niane wraz z budow¹ kanalizacji sanitarnej Isteb-
na - Centrum wysoko�æ kredytu - 1.087.575,00 z³.

l Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jaworzyn-
ka -Krzy¿owa i Istebna - Gazury wysoko�æ kre-
dytu - 617.960,00 z³.

realizowanych w ramach programu �SAPARD�

Termin udzielenia kredytów od 01.09.2005 r.
do 10.05.2006 r.

Specyfikacje istotnych warunków zamówie-
nia mo¿na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹-
cego pok. 208.

Uprawniony do kontaktu z oferentami:

Bronis³awa Fiedor, Agata Kobel - Zembik, Mi-
ros³aw Kawulok.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w
Istebnej pok. 102 w terminie do dnia 16 sierp-
nia 2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert
nast¹pi w dniu 16 sierpnia 2005 r. o godzinie
10.10. w Urzêdzie Gminy pok. 100.

Kryteria wyboru ofert:

- Oprocentowanie kredytu - 85 %

- Jednorazowa prowizja bankowa - 15 %

W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, któ-
rzy spe³niaj¹ wymogi okre�lone w ustawie pra-
wo zamówieñ publicznych i specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

Wójt Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000
tel. 033 - 8556500

uprzejmie informuje,
¿e w wyniku rozstrzygniêcia przetargu

nieograniczonego
na:

REMONT DROGI GMINNEJ
�TOKARZONKA�
WE WSI ISTEBNA

Komisja przetargowa wybra³a ofertê firmy:
EUROVIA POLSKA ul. Sosnowiecka 11
41-400 Mys³owice

Cena brutto wybranej oferty - 71.122,95 z³.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin
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W dniu 12 lipca br. odby³a siê XXX Sesja Rady Gminy w
Istebnej obradom przewodniczy³ Pan Józef Micha³ek.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy. Na sesji podjêto uchwa³y w
sprawie:

� zgody na nabycie nieruchomo�ci (dotyczy zakupu od Powia-
tu Cieszyñskiego na rzecz gminy O�rodków Zdrowia w Ko-
niakowie i Jaworzynce),

� zgody na nieodp³atne nabycie nieruchomo�ci (droga �Brze-
stowe� Istebna),

� zgody na nieodp³atne nabycie nieruchomo�ci (droga �Zagroñ�
Jaworzynka),

� powierzenia gminom Cieszyn, Ha¿lach i Skoczów zadañ do-
skonalenia nauczycieli realizowanych przez doradców meto-
dycznych,

� uchwa³y uchylaj¹ce powierzone zadania doradztwa meto-
dycznego,

RADNI  DZIECIOM
Drugi rok trwa akcja zainicjowana przez radnych

aby czê�æ diety z ka¿dej sesji przeznaczyæ na stypen-
dium dla zdolnego dziecka. W bie¿¹cym roku chcemy
wesprzeæ dziecko z Jaworzynki. Nie jest to du¿a suma,
chcemy jednak w niewielkim stopniu pomóc zdolnym
uczniom z naszej gminy. Warunkiem decyduj¹cym o przy-
znaniu stypendium bêd¹ osi¹gane wyniki w nauce oraz
kryterium dochodowo�ci na cz³onka rodziny.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do 30 wrze-
�nia w biurze Rady - pokój 104.

Urz¹d Gminy Istebna wzi¹³ udzia³ w IV edycji konkursu o
przyznanie grantu na rozwój Gminnych Centrów Informacji. Przy-
gotowany zosta³ wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy. W dniu 22.06 wp³ynê³a informacja o pozytwnej
ocenie projektu i przyznaniu grantu. Otrzymane �rodki (dofinan-
sowanie oraz �rodki w³asne) zostan¹ przeznaczone zgodnie z za-
³o¿eniami projektu na:

l warsztaty szkoleniowe dla absolwentów
l kurs komputerowy dla osób bezrobotnych w ramach pro-

gramu wspomagaj¹cego dzia³ania aktywizacyjne w�ród osób bez-
robotnych i poszukuj¹cych pracy

l zakup materia³ów eksploatacyjnych do sprzêtu bêd¹cego
na wyposa¿eniu Centrum

l zakup publikacji i materia³ów szkoleniowych

UWAGA!    Kurs komputerowy dla osób bezrobotnych
Kurs zostanie przeprowadzony w miesi¹cu wrze�niu w sie-
dzibie Gminnego Centrum Informacji w Istebnej przez fir-
mê �Optimal� ze Skoczowa. Firma ta posiada akredytacjê
�l¹skiego Kuratorium O�wiaty oraz Wpis do Rejestru Insty-
tucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Ka-
towicach.

Czas trwania kursu to w sumie 30 godzin lekcyjnych w nastê-
puj¹cych terminach: 12, 14, 16, 19, 21, 23 wrze�nia. Pocz¹tek
ka¿dego wyk³adu o godzinie 8.30 - zakoñczenie ok. 12.30.
Celem kursu jest poznanie zasad obs³ugi sprzêtu komputero-
wego, praca z edytorem tekstu Word, praca z arkuszem kalku-
lacyjnym Excel oraz podstawowe informacje na temat prak-
tycznego korzystania z Internetu. Jest to kurs podstawowy.
W kursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby bezrobotne zarejestrowa-
ne w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Cieszynie. Kurs obejmie
grupê 10 osób i jest bezp³atny.

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

GMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUM
INFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJI

R A D A  G M I N Y  U C H W A L I £ A � nadania Gimnazjum w Istebnej imienia Jana Paw³a II,

� zmiany Statutu Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej
w Cieszynie,

� op³at za korzystanie z us³ug przedszkola (od 01 wrze�nia br.
op³ata wynosiæ bêdzie 100,00 z³ misiêcznie),

� zaci¹gniêcia kredytu pomostowego w banku wy³onionym w
drodze postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji reali-
zowanej w ramach programu SAPARD/rozbudowa oczysz-
czalni �cieków Istebna Gliniane, budowa kanalizacji sani-
tarnej Istebna Centrum, budowa sieci kanalizacyjnej Jawo-
rzynka-Krzy¿owa i Istebna-Gazury,

� zmian w bud¿ecie gminy Istebna na rok 2005,

Radni Gminy dyskutowali na temat mo¿liwo�ci zagospoda-
rowania budynku po by³ej szkole w Kosarzyskach (spotkanie
z mieszkañcami Kosarzysk w tej sprawie odby³o siê w dniu
22 lipca 2005 r.)

M. Wieczorek

Wa¿ne!
Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu otrzymuj¹ Certyfikat
Ukoñczenia Kursu.
Zapisy od dnia 22 sierpnia: telefonicznie - 855 61 58, osobi-
�cie - w siedzibie Centrum
Spotkanie organizacyjne: 2 wrze�nia o godz. 9.00 w siedzi-
bie Gminnego Centrum w Istebnej

UWAGA!     Warsztaty aktywizacyjne dla absolwentów
Warsztaty zostan¹ przeprowadzone w dniach 14 i 15 pa�dzier-
nika 2005, a tematyka obejmowaæ bêdzie:
* rozmowê kwalifikacyjn¹
* kreatywne postawy na rynku pracy
Warsztaty, które prowadziæ bêdzie doradca zawodowy z Po-
wiatowego Urzêdu Pracy w Cieszynie przeznaczone s¹ dla ab-
solwentów, którzy chc¹ rozwin¹æ swoje umiejêtno�ci poru-
szania siê po rynku pracy. Zajêcia s¹ przewidziane dla grupy
20 osób. Warsztaty s¹ bezp³atne.

Zapisy od dnia 1 wrze�nia:
telefonicznie - 855 61 58, osobi�cie - w siedzibie Centrum

Dalsze informacje oraz termin spotkania organizacyjnego w
nastêpnym numerze informatora �Nasza Trójwie��.

Opracowa³: Jacek Kohut
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Dokumenty potrzebne do rejestracji:
1. Dowód osobisty
2. Legitymacja Ubezpieczeniowa
3. �wiadectwo szkolne lub dyplom ukoñczenia studiów - orygi-

na³ (kopia w przypadku absolwentów)
4. Decyzja nadaj¹ca numer NIP (wydana przez Urz¹d Skarbowy)
5. Orygina³y i kopie wszystkich �wiadectw pracy oraz inne do-

kumenty potwierdzaj¹ce wymiar czasu pracy b¹d� wynagrodz.
6. W przypadku osób, które prowadzi³y dzia³alno�æ gospodarcz¹:

� decyzja o wykre�leniu dzia³alno�ci z ewidencji � orygina³
i kopia,
� za�wiadczenie ZUS o podleganiu ubezpieczeniu  spo³eczne-
mu z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci gosp. lub wspó³pracy,
� legitymacja ubezpieczeniowa.

7. W przypadku osób, które wykonywa³y pracê jako cz³onkowie
w RSP, lub na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub od
01.01.1997 r. pracowa³ w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
nale¿y dostarczyæ za�wiadczenie ZUS lub od pracodawcy o osi¹-
ganym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesi¹ce z dopi-
skiem o odprowadzanych sk³adkach na Fundusz Pracy.

 KRONIKA POLICYJNA
1. W nocy z 02/03.07.2005 roku na Kliszówce w Koniakowie

nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y wozu konnego.
2. W dniu 07.07.2005 roku w Glinianym zatrzymany zosta³ miesz-

kaniec Istebnej, który kierowa³ samochodem osobowym marki Seat
Toledo znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

3. W dniu 09.07.2005 roku na Janowicach zatrzymano miesz-
kañca Jaworzynki kieruj¹cego ci¹gnikiem typu �SAM� w stanie nie-
trze�wo�ci.

4. W dniu 11.07.2005 roku na Mikaszówce kieruj¹cy motorowe-
rem marki �ROMET� mieszkaniec Rybnika nie zachowa³ ostro¿no-
�ci podczas wymijania siê z samochodem Seat Ibiza kierowanym
przez mieszkankê Istebnej i uderzy³ w niego. Kieruj¹cy motorowe-
rem z ran¹ ciêt¹ kolana zosta³ przewieziony do Szpitala �l¹skiego w
Cieszynie.

5. W dniu 12.07.2005 roku w Glinianym zatrzymano mieszkañca
Istebnej kieruj¹cego ci¹gnikiem rolniczym w stanie nietrze�wo�ci.

6. W dniu 14.07.2005 roku na Krzy¿owej zatrzymano mieszkañ-
ca Godowa kieruj¹cego rowerem w stanie nietrze�wo�ci.

7. Tego samego dnia w Bukowinie na skutek uderzenia pioruna
spaleniu uleg³a stodo³a wraz z zebranym sianem.

8. W dniu 19.07.2005 roku ujawniona zosta³a kradzie¿ z w³ama-
niem do pomieszczeñ przej�cia granicznego Jaworzynka - Hrczawa.
N/n sprawca po uprzednim wybiciu szyby z wnêtrza budynku zabra³
czajnik bezprzewodowy.

9. W dniu 22.07.2005 roku na Beskidzie kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Seat Toledo mieszkaniec Istebnej nie dostosowa³
prêdko�ci do panuj¹cych warunków drogowych i uderzy³ w pobliski
dom. Badanie urz¹dzeniem pomiarowym Alkometr A2.0 wykaza³o,
¿e kierowca znajdowa³ siê w stanie nietrze�wo�ci.

10. W dniu 24.07.2005 roku funkcjonariusze Policji z KPP Cie-
szyn i KP Wis³a oraz funkcjonariusz SG z Placówki SG w Jaworzyn-
ce na dyskotece w Istebnej ujawnili trzech nieletnich znajduj¹cych
siê w stanie po spo¿yciu alkoholu.

11. W dniu 24.07.2005 roku w jednym z mieszkañ na Osiedlu
Kubalonka ujawniony zosta³ przedmiot przypominaj¹cy swoim wy-
gl¹dem zapalnik. Znalezisko zosta³o zabezpieczone przez policyjne-
go minera - pirotechnika dla potrzeb dalszych badañ.

W lipcowej �Kronice Policyjnej� w pkt 5 znalaz³a siê infor-
macja, i¿ na terenie jednej z posesji w Koniakowie - Dachtonach
stwierdzono zanieczyszczenie studni substancj¹ niewiadomego
pochodzenia. Pragnê poinformowaæ, i¿ przeprowadzone przez

8. W przypadku osób, które odbywa³y s³u¿bê wojskow¹ poza sto-
sunkiem pracy, nale¿y dostarczyæ Ksi¹¿eczkê Wojskow¹ (ory-
gina³ i kopiê).

9. W przypadku osób, które w okresie ostatnich 18�stu miesiêcy
przebywa³y na rencie z tyt. niezdolno�ci do pracy, �wiadczeniu
rehabilitacyjnym lub zasi³ku chorobowym po ustaniu zatrud-
nienia nale¿y dostarczyæ za�wiadczenie o okresie jego pobie-
rania.

10. W przypadku osób, które posiadaj¹ zameldowanie czasowe na-
le¿y dostarczyæ za�wiadczenie z Urzêdu Miasta lub Gminy.

11. Osoby spoza Miasta Cieszyna � za�wiadczenie o posiadanej
powierzchni u¿ytków rolnych.

Uwaga
DO KARTY REJESTRACYJNEJ WPISUJE SIÊ WY£¥CZ-

NIE TE ZAK£ADY PRACY W KTÓRYCH OKRES ZATRUD-
NIENIA UDOKUMENTOWANY ZOSTA£ �WIADECTWEM
PRACY, B¥D� WA¯NYMI ZA�WIADCZENIAMI.

W przypadku osób sk³adaj¹cych wniosek o zasi³ek rodzinny lub
pielêgnacyjny, nie posiadaj¹cych wpisanych dzieci do dowodu oso-
bistego, nale¿y dostarczyæ akty urodzenia dzieci i numer PESEL.

Powiatow¹ Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn¹ w Cieszynie ba-
dania wody nie wykaza³y �ladu obecno�ci jakiejkolwiek substancji
pochodzenia chemicznego, dlatego te¿ w dniu 22.06.2005 roku
postêpowanie przygotowawcze prowadzone przez Policjê zosta-
³o umorzone wobec braku ustawowych znamion przestêpstwa.

Opracowa³: st. asp. Leszek Bujok

POWIATOWY URZ¥D PRACY INFORMUJE

W dniu 15 lipca 2005 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiato-
wego w Cieszynie mia³a miejsce uroczysto�æ wrêczenia nominacji
na wy¿sze stopnie policyjne. Uroczysto�æ zgromadzi³a wielu przed-
stawicieli w³adz samorz¹dowych powiatu cieszyñskiego, ksiê¿y ka-
pelanów Policji, delegacji Stra¿y Granicznej, Stra¿y Po¿arnej, Stra-
¿y Miejskiej, prokuratury i s¹downictwa. Akty mianowania na wy-
¿sze stopnie policyjne wrêcza³ Zastêpca Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Katowicach insp. Mieczys³aw Cygan oraz Komendant
Powiatowy Policji w Cieszynie m³. insp. Miros³aw Wija. W gronie
wyró¿nionych znale�li siê tak¿e funkcjonariusze s³u¿¹cy na co dzieñ
w Komisariacie Policji w Wi�le.

W korpusie aspirantów Policji do stopnia starszego aspiranta
awansowano aspiranta Leszka Bujoka, a do stopnia aspiranta m³od-
szego aspiranta Janusza Pod¿orskiego. W korpusie podoficerów Po-
licji do stopnia starszego sier¿anta awansowano sier¿anta Krzyszto-
fa Michalskiego, natomiast w korpusie posterunkowych Policji  do
stopnia starszego posterunkowego awansowani zostali posterunko-
wi Ma³gorzata Szarzec i Bogus³aw Bury.

Opracowa³: st. asp. Leszek Bujok

Od lewej : asp. Janusz Pod¿orski, st. asp. Leszek Bujok, st. post. Ma³-
gorzata Szarzec, st. post. Bogus³aw Bury, st. sier¿. Krzysztof Michalski
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Pierwsi absolwenci Liceum Profilowanego w Istebnej
Kochani uczniowie, a w³a�ciwie ju¿ byli uczniowie....
Gratulujemy Wam wyników, które uzyskali�cie na egzaminie maturalnym. My, Wasi nauczyciele i wychowawcy, jeste�my dumni,

¿e przez trzy lata nauki zrobili�cie tak du¿y postêp, zdobyli�cie wiedzê i umiejêtno�ci na tak wysokim poziomie.
Niejeden raz toczyli�my z Wami  �boje�, nieraz sypa³y siê jedynki, nieraz lekcje rozpoczyna³y siê od awantury o brak zadania,

lenistwo, nieopanowanie materia³u......
I Wy,  niejeden raz mieli�cie do nas

pretensje, za ci¹g³e odpytywanie,
sprawdziany, dodatkowe zadania.........

Ale Wasza i Nasza praca przynio-
s³a wspania³y efekt.

Wyniki z egzaminu maturalnego
plasuj¹ nasze liceum w czo³ówce szkó³
�rednich regionu.

Otrzymali�my nawet gratulacje z
�l¹skiego Kuratorium za bardzo dobre
przygotowanie uczniów do matury.

Egzamin maturalny pisali�cie taki
sam, jak uczniowie w liceach ogólno-
kszta³c¹cych i profilowanych w ca³ej
Polsce, prace sprawdzane i oceniane
by³y przez zewnêtrznych ekspertów w
takiej samej skali. Nikt nie dodawa³
punktów za trudne warunki nauki, brak
pomocy naukowych, odleg³o�æ...........

Tylko jedna osoba nie zda³a pisem-
nego egzaminu z matematyki. Dwie
osoby dodatkowo przyst¹pi³y do egza-
minu z biologii na poziomie rozszerzonym. �rednie wyniki, które uzyskali�cie to: biologia - 62%, polski - 61%, historia- 57%, j.
angielski - 52%, geografia 47%, j. niemiecki - 44%, matematyka - 32%.

Jest ciê czym pochwaliæ, jest z czego byæ dumnym, jest siê czym cieszyæ. GRATULACJE!!!!
¯yczymy Warn z ca³ego serca wszystkiego najlepszego, spe³nienia wszelkich pragnieñ i realizacji marzeñ, bo marzenia spe³niaj¹ siê

czêsto, trzeba tylko umieæ marzyæ.
Chcieli�my jeszcze podziêkowaæ wszystkim osobom ¿yczliwym za pomoc i wsparcie, natomiast niedowiarków i malkontentów

lekcewa¿¹cych nasz¹ szko³ê zapraszamy - przyjd�cie, zobaczcie, popracujcie z nami a nasz sukces bêdzie waszym sukcesem.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej

Spotkanie kole¿eñskie 45�latków
W ostatni¹ niedzielê lipca br. w Koniakowie na mszy �w. sprawowanej w Ich intencji, spotkali siê 45�latkowie z Koniakowa

wraz z osobami towarzysz¹cymi.
Po mszy �w. uczestnicy spotkania wraz zaproszonymi nauczycielami przeszli do �Chaty na Szañcach� Tadeusza Ruckiego, gdzie

odby³a siê dalsza czê�æ imprezy. Uczestnicy dopisali, brakowa³o tylko tych, z którymi organizatorzy nie byli w stanie nawi¹zaæ kontaktu.
Uczestnicy spotkania zostali kolejno �wywo³ywani� do tablicy przez swojego by³ego wychowawcê p. Józefa Chmiela. Mówili o

sobie, swoich rodzinach, dzielili siê sukcesami
w swojej pracy. Najmilsze by³y s³owa o swoim
szczê�ciu rodzinnym i zadowoleniu z ¿ycia.
Wszyscy dziêkowali za zorganizowanie spotka-
nia ze swoimi nauczycielami i kolegami. Wyra-
¿ali s³owami wdziêczno�æ swoim wychowaw-
com, którzy na pewno mieli wp³yw na ukszta³-
towanie ich charakterów i wybór drogi ¿ycio-
wej. Uczestnicy snuli wspomnienia z ³awy
szkolnej ró¿nych psikusów i ¿artów, które po
latach wspomina siê z rozrzewnieniem a nawet
³ezk¹ w oku.

Nie zabrak³o wspólnych �piewów i wspól-
nego zdjêcia, które ni¿ej prezentujemy.

Pomys³odawczyniom tego trochê nietypo-
wego spotkania, bo 45�latków, paniom Barba-
rze Kubas i Aleksandrze Friedor � serdecznie
dziêkuj¹ wszyscy uczestnicy.

Do zobaczenia za 5 lat!
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IX Dni Istebnej �Z Ochodzitej
przez Skalite po Kozubow¹�, jakie od-
by³y siê w dniach 16-17 lipca 2005r.
zgromadzi³y w tym roku wyj¹tkowo
liczn¹ publiczno�æ, która mimo k³êbi¹-
cych siê na niebie chmur z zapa³em �le-
dzi³a program tej uroczysto�ci.

W sobotnie popo³udnie na scenie Amfiteatru �Pod Skoczni¹�
wyst¹pili m.in. m³odzi muzykanci z Istebnej, Jaworzynki i Koniako-
wa. Dzieci graj¹ pod opiek¹ instruktorów, a zajêcia odbywaj¹ siê

najczê�ciej kilka razy w tygodniu.
Muzyka, jak¹ zaprezentowali
graj¹c na skrzypcach, fujarkach,
fletach poprzecznych, klarnetach,
basach oraz akordeonie podoba-
³a siê wszystkim, którzy s³uchali
tego niezwyk³ego koncertu.

M³odzie¿ z LO w Istebnej Za-
olziu wystawi³a na scenie sztukê
pt. �Zabijaæka�. Dawniej zabijaæ-
ka by³a wielkim �wiêtem nie tyl-
ko dla rodziny, ale równie¿ dla s¹-
siadów, których pomoc przy �wi-
niobiciu by³a niezbêdna. Wielkim
zaskoczeniem dla publiczno�ci
by³ poczêstunek �pyrkóm.

�Pod Skoczni¹� zagra³y
równie¿ kapele: �Wa³asi� z
Istebnej, �Paetasie�z Holandii,
�Gajdusiek� z Czech i �Klini-
covci� ze S³owacji prezentuj¹c
folklor zachodniej Europy,
Skandynawii, Moraw, s³owac-
kich Kysuc, a tak¿e muzykê cy-
gañsk¹ i ¿ydowsk¹. Go�cinnie
zagra³a równie¿ kapela Bartka
Rybki z Koniakowa.

W drugim dniu �Pod Skocz-
ni¹� programy artystyczne za-
prezentowa³y ma¿oretki z Miej-
skiego Domu Kultury �Pra¿a-
kówka� w Ustroniu, kwartet
�Altri Canti� graj¹cy muzykê

renesansow¹ na kopiach tradycyjnych instrumentów z prze³omu
XV i XVI wieku. Na �Dni Istebnej� przyjecha³y do nas równie¿
�Dzieci Suzuki� z Tarnowskich Gór - maluchy, które ucz¹ siê gry
na instrumentach metod¹ japoñskiego nauczyciela Schinischi Su-
zuki. Metoda ta polega na powtarzaniu tego, co gra lub �piewa

Mimo niepewnej pogody publiczno�æ dopisa³a

Zespó³ Gajdusiek

Paetasie
z Holandii

Zespó³ Karpatia

�Ma³y Koniaków�

Pokaz fryzur

Zespó³ �Capki�
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IX Dni Istebnej �Z Ochodzitej przez Skalite po Kozubow¹�

�Kolorki� - dzieciêca grupa taneczna z Istebnej

Ma¿oretki z MDK �Pra¿akówka� w Ustroniu

Konkurs wiedzy o regionie

�Klinicovci� ze S³owacji

�Dzieci Suzuki�
z Tarnowskich Gór

Monika Wa³ach ze swoim zespo³em

Modelki w sukniach �lubnych na boisku ... ... i na scenie
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mama, tata, babcia czy dziadek. Spor¹ dawk¹ emocji by³ dla pu-
bliczno�ci konkurs wiedzy o gminie Istebna, w którym g³ówn¹ na-
grod¹ by³ darmowy kurs prawa jazdy ufundowany przez pana Sta-
nis³awa Kowalika prowadz¹cego kursy jazdy w gminie Istebna.
Nagrodê otrzyma³ Stanis³aw Kêdzior z Istebnej.

Gwo�dziem programu okaza³ siê Show Trendy - Pokaz Fryzur
�lubnych i Sukien �lubnych przygotowany przez Studio Fryzjer-
sko - Kosmetyczne Iwony Kohut z Istebnej, firmê �Olimpia� z
¯ywca oraz kwiaciarniê �Maria� z Wis³y. W roli modelek wyst¹pi-
³y amatorki - przysz³e modelki z Trójwsi. Program wzbogaci³y
�Kolorki�- dzieciêca grupa taneczna z Istebnej.

Na zakoñczenie czê�ci artystycznej koncertowa³a kapela
�Karpatia�, której cz³onkowie pochodz¹ z Poznania, Podhala
oraz Mo³dawii.

IX Dni Istebnej �Z Ochodzitej przez Skalite po Kozubow¹�
Przygotowanie potraw na �zabijaczce�

Zbyszek Wa³ach ze swoimi muzykami

�Wa³asi� - zespó³ Zbyszka Wa³acha
Wspólne muzykowanie
dzieci Trójwsi

Koncert Muzyki Dawnej
W sobotê 6 sierpnia 2005 roku o godz. 19.00 w ramach jubileuszu 75-lecia po�wiêcenia odby³ siê Kon-

cert Muzyki Dawnej w wykonaniu zespo³u �Agere Gratias Antiqua� z Cieszyna w sk³adzie: Katarzyna
Goik - flet, Marta Popio³ek - skrzypce, Roman Sudlitz - organy.

Wys³uchali�my utwory: 1. Preludium i fuga a-moll - Jana Sebastiana Bacha (organy), 10. Aria na stronie G;
- Jana Sebastiana Bacha (flet, skrzypce, organy), 11. Chora³ �Liebster Jesu, wir sind hier�; - Jana Sebastiana
Bacha (organy), 12. I Sonata F-dur; - Arcangello Corelliego (flet, skrzypce, organy), 13. Aria �Sento nel core�

- Allessandro Scarlattiego (�piew, organy), 14. Largo z opery �Xerxes� - Georga Friedricha Haendela (flet, skrzypce, organy), 15.
Rondo - Henry Purcella (flet, organy), 16. Canzona Marcina Mielczewskiego (flet, skrzypce, organy), 17. Toccata i Fuga d-moll - Jana
Sebastiana Bacha (organy)

Soli Deo Gloria - Jedynie Bogu Chwa³a

Go�ci przywita³ i s³owo wstêpne wyg³osi³ ks. Marek Londzin.
W czasie krótkich przerw wyg³asza³ fragmenty Pisma �w. dotycz¹ce s³uchania muzyki i �piewu. Koncert mia³ charakter ekumenicz-

ny, uczestniczyli w nim nie tylko wierni wyznania ewangelicko-augsburskiego, ale rówie¿ katolicy, m. in. ks. kan. Jerzy Kiera - pro-
boszcz parafii pw. �w. Bart³omieja w Koniakowie.

Wieczorem publiczno�æ bawi³a siê z zespo³em �Jawor� z Ja-
worzynki. Wszystkim uczestnikom programu Gminny O�rodek Kul-
tury w Istebnej sk³ada serdeczne podziêkowanie za udan¹ imprezê.
Do zobaczenia w przysz³ym roku!

Katarzyna Rucka

Imprez¹ towarzysz¹c¹ IX Dniom Istebnej by³ koncert,
jaki odby³ siê w niedzielê 17.07.br. o godz. 19.00 w ko�ciele
ewangelickim w Istebnej, w wykonaniu uczniów i absolwen-
tów Pañstwowego Ogniska Muzycznego w Wi�le, które ist-
nieje ju¿ 40 lat.
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W sobotnie popo³udnie 23 czerwca na Stecówce po raz czwarty odby³o siê Spotkanie Gajdoszy. Jest
to impreza, na której spotykaj¹ siê i wspólnie muzykuj¹ gajdosze, dudziarze i kobziarze z ca³ej Polski
oraz spoza jej granic.

Tegoroczn¹ uroczysto�æ rozpoczêto uroczyst¹ Msz¹ �wiêt¹ odprawion¹ w ko�ció³ku p.w. Matki Boskiej
Fatimskiej na Stecówce. Przyby³o wielu go�ci - m.in.: ksi¹dz W³adys³aw Z¹zel, przedstawiciele naszego
powiatu - pan Witold Dzier¿awski, pani Lidia Greñ-Wajdzik, pani Ma³gorzata Kiere�, starosta tatrzañski
Andrzej G¹sienica-Makowski, przedstawiciele gminy Istebna - pani wójt Danuta Rabin, pan Józef Micha³ek,
pani Krystyna Rucka, pan Józef Micha³ek - so³tys wsi Istebna, pani Teresa Stañko - so³tys wsi Koniaków.

W�ród zaproszonych muzykantów  koncert dali: Janko z Ma³ej £¹czki, Józef Zogata z Hyrczawej, bracia
Byrtkowie z Pewli Wielkiej, Tadeusz Rytwiñski z Londynu, grupa �Selesz�, �Wa³asi�, kapela dzieci z Jaworzynki, kapela �Jetelinka�.

Imperzê wspaniale prowadzi³ Piotr Kohut. Nie zabrak³o - jak co roku - smako³yków z góralskiej kuchni przygotowanych w gospo-
darstwie agroturystycznym Henryka Kukuczki.

Mimo przelotnego deszczu bardzo licznie zgromadzona widowania mile spêdzi³a to sobotnie popo³udnie.

Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy jest imprez¹ folklorystyczn¹ maj¹c¹ na celu prezentacjê archaicznej muzyki
Karpat.
Gajdy i dudy - to oryginalne instrumenty, które od setek lat u¿ywane by³y przez ludy pasterskie. Dzi� - wyj¹tko-
wo rzadko prezentowane - przyci¹gaj¹ uwagê swoistym brzmieniem i z racji trudnego do opanowania pos³ugiwa
nia siê nimi - ich zastosowanie w muzyce i folklorze ulega ci¹g³ym ograniczeniom.

Festiwal muzyki gajd i dud ma swoich licznych uczestników i �ci¹ga do naszego
regionu zainteresowanych t¹ form¹ muzykowania. Na festiwalu wystêpuj¹ te¿ niepowta-
rzalni indywiduali�ci, których pró¿no szukaæ na innych festiwalach.

Dziêki bezinteresownemu za-
anga¿owaniu siê w powstanie fe-
stiwalu kapeli Wa³asi a szczegól-
nie Zbigniewowi Wa³achowi i
Piotrowi Kohutowi, dziêki licz-
nym sponsorom i ludziom ¿yczli-
wym propagowaniu ¿ywego folk-
loru i pielêgnacji tradycji - odby-
³y siê ju¿ trzy edycje Spotkañ cie-
sz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem. Pragniemy wspomnieæ, ¿e zesz³oroczna
edycja zgromadzi³a blisko 500 osobow¹ widowniê z ca³ej Polski oraz Czech i
S³owacji.

Festiwal pomy�lany jest jako prezentacja zespo³ów, kapel i indywidualistów,
którzy w swym programie
u¿ywaj¹ gajd i dud.

BESKIDZKIE GAJDY
JAN TACINA
Wiadomo�ci o gajdach beskidzkich zebrane s¹ z informacji udzielanych przez

Jana Kawuloka, gajdosza i budowniczego gajd z Istebnej.
Gajdy wystêpuj¹ w Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce. Z tego obszaru prze-

dosta³y siê jeszcze do Kamesznicy (¿ywieckie), gdzie obecnie nie ma ju¿ ¿adne-
go gajdosza. Gajdy wystêpowa³y tak¿e - wed³ug pamiêci ojca Jana Kawuloka -
w wiosce s³owackiej, granicz¹cej z Jaworzynk¹, gdzie wystêpowali razem dwaj
gajdosze z dwoma skrzypkami. W Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce wystêpo-
wali jeden gajdosz z jednym skrzypkiem. (...)

Historia gajd ³¹czy siê wed³ug opowiadania Jana Kawuloka z histori¹ nazwiska
Kawulok. W dawnym czasie, gdy sa³asz Istebna, nale¿¹cy do gminy Bukowiec, zosta³
przekszta³cony na osadê i gminê Istebna, ¿y³ owczarz nazwiskiem Szkawulok. Nazwisko to nadane mu by³o z tego wzglêdu, ¿e by³ przybyszem
znad Skawy. Z czasem nazwisko Szkawulok zamieniono na Kawulok. Osada, któr¹ wówczas zajmowa³, zachowa³a do dnia dzisiejszego swoj¹
dawn¹ nazwê �do Kawule�. Przybysz, nazywany tutaj Szkawulokiem, przyniós³ ze sob¹ znad Skawy gajdy typu podhalañskiego. Instrument ten
w powiecie ¿ywieckim ma inn¹ budowê i inn¹ technikê zadêcia, a st¹d tak¿e inn¹ nazwê - dudy, która pochodzi st¹d, ¿e siê do nich �dudo� czyli

IV SPOTKANIE
GAJDOSZY I DUDZIARZY

ISTEBNA - STECÓWKA
23 LIPCA 2005

JEDNODNIÓWKA
ODDZIA£U GÓRALI �L¥SKICH
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dmucha ustami, gajdy natomiast zaopatrzone s¹ w �dmuchacz� zwany dymlokiem.
Nazwa gajd, jak mo¿na przypuszczaæ, powsta³a �na Istebnym�, poniewa¿ na

to wskazuje s³ownictwo gwarowe. W gwarze istebniañskiej utrzymuje siê do
dnia dzisiejszego czasownik �gajdowaæ�, okre�laj¹cy ruch wiatru. Poniewa¿ ruch
wiatru jak i ruch powietrza przy grze na instrumencie wyra¿a³ siê pojêciem �gaj-
dowaæ�, st¹d instrument otrzyma³ nazwê g a j d y.  (...)

Gajdy sk³adaja siê z nastêpuj¹cych czterech czê�ci: 1) dymloka, 2) miecha ze
skóry koziej, 3) hóka wydaj¹cego jeden niski d�wiêk i 4) gajdzicy do grania melo-
dii. Miech z koziej skóry stanowi zbiornik powietrza. Powietrze wt³aczane jest z
tego zbiornika do dwu gra-
j¹cych czê�ci: hóka i gaj-
dzicy. Na gajdzicy, trzy-
manej przed sob¹, graj¹cy
przebiera palcami obu r¹k.

Dymlok umieszcza siê pod praw¹ pach¹, miech pod lew¹ pach¹, a hók przek³ada
siê przez lewe ramiê do ty³u. Powietrze wt³acza siê do graj¹cych czê�ci przez naci-
skanie lewej rêki. Prawa rêka porusza siê stale i rytmicznie, aby nape³niæ miech
powietrzem. Miech, zrobiony z nierozcinanej skóry przy zdejmowaniu jej z zabitej
kozy, obrócony jest sier�ci¹ do wewn¹trz. Przy wyprawie skóry nie usuwa siê z

niej sier�ci. Gdyby sier�ci
nie by³o - t³umaczy Jan
Kawulok - miech nie dzia-
³a³by dobrze. Miech po³¹-
czony jest z pozosta³ymi czê�ciami w nastpuj¹cy sposób: szyja koziej skóry po³¹-
czona jest z gajdzic¹, jedna przednia noga z hókiem, druga przednia noga - z dym-
lokiem. Pozosta³e otwory skóry s¹ z³¹czone i uszczelnione.

Hók posiada nastêpuj¹ce cztery czê�ci sk³adowe: 1) koziczka ³¹cz¹ca miech
z rurk¹ hókow¹, 2) rura hókowa, 3) piszcze do hóka i 4) róg z wo³u. Czê�æ gajd,
na której wygrywa siê melodiê, nazywa siê gajdzic¹. Kszta³t i dzia³anie gajdzicy
podobne jest do hóka. Gajdzica posiada nastêpuj¹ce czê�ci sk³adowe: 1) k³odka,
2) rura gajdzicy, 3) piszczek do gajdzicy i 4) róg. Gajdzica jest czê�ci¹ instru-
mentu, na której wygrywa siê melodiê. Graj¹c melodiê, palcuje siê, czyli prze-
biera palcami. Przebieraj¹ trzy palce �rodkowe obu r¹k. Palce prawej rêki nakry-
waj¹ trzy ni¿sze otwory, palce lewej rêki - trzy wy¿sze otwory.

Gajdy Jana Kawuloka utrzymane s¹ w stroju d. Strój ten najprawdopodobniej ma zwi¹zek z technik¹ gry skrzypcowej. Skrzypek
ludowy naj³atwiej wygrywa melodiê na strunie d i w tonacji d. Budowniczowie gajd, znaj¹c naj³atwiejsz¹ technikê gry na skrzypcach,
dostosowali do niej strój, gajdy bowiem nie wystêpuj¹ jako instrument samodzielny, tylko w po³¹czeniu ze skrzypcami.

Jako budowniczowie gajd znani byli w Istebnej: Krê¿elok, zmar³y w roku 1951, Juroszek, zmar³y oko³o 1928 roku i informuj¹cy Jan
Kawulok. Jan Kawulok zrobi³ sobie pierwsze gajdy dla w³asnego u¿ytku w 17 roku ¿ycia. Nie dorównywa³y one innym gajdom, bo
by³y zrobione z pamiêci, to znaczy bez modelu. W nastêpnym roku zrobi³ drugie
gajdy przy pomocy wypo¿yczonego wzoru. Dorównywa³y one ju¿ gajdom bêd¹-
cym w u¿yciu. Trzecie gajdy, zrobione w 21 roku ¿ycia, przeznaczone by³y ju¿ na
sprzeda¿. Posiadaczem ich jest artysta malarz Jan Wa³ach z Istebnej. Kawulok zro-
bi³ jeszcze w pó�niejszych latach dalsze cztery sztuki gajd i sprzeda³ je. Jedne z
nich dosta³y siê do Trzyñca (w 1939 roku), drugie do Katowic (prawdopodobnie
do muzeum), trzecie do muzeum w Cieszynie, a czwarte (w 1952 roku) do mu-
zeum w Bytomiu. (...)

Wyroby Krê¿eloka i Juroszka rozchodzi³y siê po Istebnej, Koniakowie i Ja-
worzynce oraz dalej. Cztery sztuki gajd wyrobu Krê¿eloka dosta³y siê przed ro-
kiem 1914 do Ameryki na zamówienie polskich emigrantów. Trzy sztuki gajd
sprzeda³ Krê¿elok po 1920 roku do Jab³onkowa, a po jego �mierci wdowa po
nim sprzeda³a jedn¹ sztukê w 1952 roku równie¿ do Jab³onkowa. (...)

ODDZIA£ GÓRALI �LASKICH
Zwi¹zek Podhalan to rodzina wspólnot góralskich, których kultura kszta³towa³a siê pod halami, albo na halach, polanach czy na sa³aszu jak

mówi siê na �l¹sku Cieszyñskim. Tak rozumuj¹c Zwi¹zek Podhalan nie zawê¿a siê do obszaru geograficznego Podhala ale obejmuje wszystkie
grupy etniczne górali polskich Karpat. Oddzia³ Górali �l¹skich powsta³ 27 maja 2005 r. powo³any przez 29 cz³onków za³o¿ycieli. Dzi� rozwija
siê poprzez tworzenie lokalnych Ognisk w Brennej, Ustroniu, Wi�le, Koniakowie, Jaworzynce i Istebnej.                   Swoj¹ dzia³alno�ci¹ realizuje
zapis statutowy Zwi¹zku Podhalan, którego naczelnym celem jest s³u¿ba Ojczy�nie poprzez dba³o�æ o moralny poziom mieszkañców regionu
oraz kulturalny i materialny jego rozwój i ochrona duchowych, materialnych warto�ci krajobrazu i �rodowiska naturalnego regionu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Damian Legierski - Prezes, tel. 600 855 603, 479 62 40, damian_beskidy@wp.pl
Piotr Kohut, tel. 609 024 633,  Grzegorz Juroszek tel. 501 191636, altvioler@interia.pl

oraz pod adres: gorale.slascy@op.pl
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Po raz pierwszy w historii, w ramach Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej, wyruszy³ korowód górali istebniañ-
skich z Istebnej centrum do amfiteatru nad Olz¹. Na czele
korowodu kroczyli owczorze ze swoimi owcami z sa³aszu na Stecówce, potem gajdosze, kapela
góralska, dzieci i m³odzie¿ oraz mieszkañcy Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Wraz z górala-
mi szed³ zespó³ dzieciêcy ze S³owacji i grupa folklorystyczna z Estonii.

Zgromadzeni widzowie byli zachwyceni i dali temu wyraz gor¹cymi oklaskami na trasie
pochodu...

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie nas jeszcze wiêcej.

IsIsIsIsIs ttttt ebniebniebniebniebni añsk iañsk iañsk iañsk iañsk i
kkkkk ooooo rrrrrooooo wódwódwódwódwód

 UDANY XI FESTYN ISTEBNIAÑSKI
To ju¿ prawie historia! To ju¿ po raz 11. bawili�my siê na Festynie Istebniañskim, który jest imprez¹ towarzysz¹c¹ 42. Tygodnia

Kultury Beskidzkiej.
Do amfiteatru �Pod Skocznia� w Istebnej przyby³o wiele wi-

dzów, którzy od godziny 16.00 kibicowali pi³karzom dru¿yn Urzê-
du Gminy i Lys Fusion. Jak przysta³o na mecz towarzyski, zakoñ-
czy³ siê remisem 6:6.

Po meczu o godz. 18 p Danuta Rabin, Wójt Gminy, dokona³a
oficjalnego otwarcia imprezy i ¿yczy³a wszystkim zebranym uda-
nej zabawy.

Jako pierwszy wyst¹pi³ Zespó³ Regionalny �Istebna� z Isteb-
nej. Zespó³ pod kierunkiem Micha³a Zowady- instruktora tañca i
Józefa Kawuloka - kierownika kapeli przedstawi³ dawne, tradycyj-
ne góralskie wesele. By³ wiêc �wywód� czyli wyprowadzenie pan-
ny m³odej, by³o �piórko� i �dru¿ka�, byli starostowie, rodzice i
go�cie weselni. Po wywodzie m³oda para otrzyma³a b³ogos³awieñ-
stwo i wszyscy go�cie udali siê na �lub do ko�cio³a. Po przyj�ciu z

ko�cio³a przywi-
tano parê m³od¹ chlebem i sol¹ i rozpoczê³a siê zabawa. O pó³nocy za� odby³y siê
tradycyjne �oczepiny� panny m³odej, której kobiety zdjê³y wianek z g³owy i na³o¿y³y
�czepiec�, którego noszenie przys³uguje wy³¹cznie mê¿atkom. Zespó³ w trakcie za-
bawy weselnej odtañczy³ kilka tradycyjnych tañców góralskich - owiêzioka, pi³kê,
ko³omajkê.

Pó�niej scenê opanowa³y dzieci ze S³owacji. Dzieci z zespo³u �Mlados�� z Po-
va�skiej Bystricy pod kierunkiem Anny Galkovej na scenie bawi³y siê �piewaj¹c i
tañcz¹c. Przedstawi³y folklor w³asnego regionu- Pova�a.

Grupa starszych cz³onków zespo³u zatañczy³a najstarszego kasteleckiego czarda-
sza. Dziêki zespo³owi �Mlados�� poznali�my gry i zabawy dzieci, które wprowadzi³y
widzów w nastrój weso³ej zabawy.

Kolejnym zespo³em, który wyst¹pi³ na estradzie by³ zespó³ �Rancho Folclórico e
Cultural de N. S. Do Monte� z Vila Nova de Gaia z Portugalii.

Zespó³ dzia³a od 1985r. Przedstawi³ wiele pie�ni i tañców z w³asnego regionu
oraz inscenizacje zwyczajów i obrzêdów zwi¹zanych g³ównie z rolnictwem i �wiêta-
mi religijnymi - ¿niwa, winobranie, ale tak¿e odpoczynek po pracy polowej, zabawy
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XI Festyn Istebniañski

na sportowo
Sporo ciekawych wydarzeñ mia³o miejsce

na boisku pi³karskim �Pod Skoczni¹� w trak-
cie XI Festynu Istebniañskiego, który odbywa³

siê w ramach 42. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w ostatni week-
end lipca.

Niecodzienny mecz pi³karski rozegrany zosta³ w sobotê. Po
raz pierwszy na boisku w Istebnej pojawi³y siê panie i trzeba przy-
znaæ, ¿e bardzo pozytywnie zaskoczy³y swoj¹ gr¹ licznych ob-
serwatorów tego wydarzenia. Wystêpuj¹ce w II lidze zespo³y
¯ywca i Goleszowa stworzy³y bardzo interesuj¹ce widowisko
zakoñczone zwyciêstwem pi³karek z ¯ywca 3:0. Obie dru¿yny
gra³y bardzo ambitnie i pokaza³y wiele zagrañ, których nie po-
wstydziliby siê nawet graj¹cy w pi³kê przedstawiciele mêskiej
czê�ci ludzko�ci, a warto dodaæ, ¿e rywalizacja toczy³a siê w po-
nad trzydziestostopniowym upale... Dla nas powodem do dumy
mo¿e byæ fakt, ¿e w zwyciêskiej dru¿ynie zagra³y towarzysko
dziewczyny z naszej gminy - Basia Czepczor, Karina Czy¿, Ali-
cja Kaczmarzyk i Agnieszka Zowada. Spisa³y siê bardzo dobrze i
mo¿e to bêdzie zal¹¿ek nowej - kobiecej dru¿yny pi³karskiej w
naszej gminie...

Równie¿ w sobotê - tu¿ po meczu kobiet - na murawê �Pod
Skoczni¹� wybiegli panowie, aby uczestniczyæ w tradycyjnym ju¿
- rozgrywanym co roku - meczu pomiêdzy Urzêdem Gminy Isteb-
na a firm¹ Lys Fusion. Spotkania te maj¹ za ka¿dym razem bardzo
zaciêty przebieg. Nie inaczej by³o i tym razem. Mecz zakoñczy³ siê
remisem 6:6, chocia¿ w pewnym momencie nic nie wskazywa³o na

i tañce. Gromkimi oklaskami po¿egnano ten zespó³, który kilka-
krotnie bisowa³, co �wiadczy o tym, ¿e przypad³ do gustu zebranej
w amfiteatrze publiczno�ci.

Zupe³nie odmienny charakter mia³ nastêpny program.
Wyst¹pi³ bowiem zespó³ muzyczny FOLK OPERACJA z Isteb-

nej Zaolzia pod kier. Piotra Kohuta. Zespó³ ten otrzyma³ wyró¿nie-
nie na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Góralskiej i Folkowej w
Zakopanem.

Na koncert z³o¿y³o siê klika utworów tradycyjnych we wspó³-
czesnej aran¿acji, np. Ciymno nocka, Pój tu Maryna oraz muzyki
wspó³czesnej, do której teksty i muzykê pisze Piotr Kohut.

Ten 5 - osobowy dynamiczny zespó³ czerpie natchnienie z mu-
zyki regionalnej.

Atmosfera, jak¹ stworzy³ ten zespó³ wp³ynê³a na nastrój wi-
dzów i bardzo szybko zaczê³a siê zabawa taneczna z Zespo³em ADM

Antoniego Sikory z Istebnej. Zabawa trwa³a do pó�nych godzin nocnych, sprzyja³a pogoda, a cia³o mo¿na by³o pokrzepiæ daniami z
kuchni regionalnej, daniami z grilla, ko³oczami i innymi smako³ykami.

Obs³ugê gastronomiczn¹ prowadzi³ Narciarski Klub Sportowy �Trójwie� - Beskidzka�.           Krystyna Rucka

Drugi dzieñ XI Festynu Istebniañskiego rozpocz¹³ siê pierwszym w historii, w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, korowodem
górali istebniañskich. Wyruszy³ on z Istebnej centrum do amfiteatru nad Olz¹. Na czele korowodu kroczyli owczorze ze swoimi owcami
z sa³aszu na Stecówce, potem gajdosze, kapela góralska, dzieci i m³odzie¿ oraz mieszkañcy Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Wraz z
góralami szed³ zespó³ dzieciêcy ze S³owacji i grupa folklorystycz-
na z Estonii.

Zgromadzeni widzowie byli zachwyceni i dali temu wyraz go-
r¹cymi oklaskami na trasie pochodu...

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie nas jeszcze wiêcej.
Po po³udniu na scenie wyst¹pili: �Kagara� z Estonii, �Rybarzo-

wice� z Rybarzowic, grupa �piewacza �Mila� z Holandii oraz �Ko-
niaków� z Koniakowa. Wieczorem bawiono siê z muzyk¹ zespo³u
�Jawor�.

Festyn Istebniañski jest jedn¹ z niewielu okazji, aby w naszych
gróniach zobaczyæ folklor rozmaitych zak¹tków swiata. Zje¿d¿aj¹
tu bowiem raz w roku zespo³y z ró¿nych kontynentów, aby w ra-
mach Tygodnia Kultury Beskidzkiej prezentowaæ swoj¹ osobliw¹
kulturê.

Zapraszamy wszystkich na przysz³y rok!

�Wspólne zdjêcie dru¿yn ¯ywca (bia³o - zielone)
i Goleszowa (czerwono - czarne) przed spotkaniem�
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B I E G I  G Ó R S K I E

       Pawe³ Gorzo³ka
      mistrzem Polski!

to, ¿e taki bêdzie fina³... Lys Fusion po pierwszej po³owie prowa-
dzi³ 4:1, a po kilkunastu minutach drugiej po³owy by³o ju¿ 6:2.
Ambitna pogoñ pi³karzy Urzêdu Gminy zakoñczy³a siê powodze-
niem, chocia¿ kosztowa³o to litry wylanego potu, dziêki czemu
mimo upalnej pogody w tym dniu nie trzeba by³o podlewaæ trawy
na boisku. Pomogli w tym te¿ oczywi�cie koledzy z Lys Fusion. A
o tym kto lepszy zadecyduje pewnie nastêpny mecz...

Drugi dzieñ Festynu - niedziela - przyniós³ kolejne historyczne
wydarzenie w dziejach naszej gminy. Po raz pierwszy zaprezento-
wa³a siê u nas dru¿yna z Afryki, a konkretnie z Algierii - Mob
Bejaia, wystêpuj¹ca w II lidze tego kraju. Go�cie okazali siê bar-
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�Pierwsze sekundy Basi Czepczor na boisku�

Lys - Fusion - UG Istebna

dzo wymagaj¹cym rywalem i mimo ambitnej postawy pi³karzy KP
Trójwie� wygrali spotkanie 6:2. Momentami mecz mia³ wyrówna-
ny przebieg i dopiero wymiana ca³ej dru¿yny algierskiej na po-
cz¹tku drugiej po³owy meczu sprawi³a, ¿e nasi zawodnicy opadli z

si³, czego efektem by³y stracone bramki. Tak czy inaczej by³ to z
pewno�ci¹ po¿yteczny sprawdzian z egzotycznym rywalem, a bram-
ki dla naszej dru¿yny zdobyli Miros³aw Adamus i Dawid Ma³yju-
rek. Dla naszych pi³karzy i kibiców bêdzie to z pewno�ci¹ pamiêt-
ny mecz. W koñcu nie na co dzieñ jest okazja graæ z dru¿yn¹ z
Czarnego L¹du...

J. Kohut

Wspólne zdjêcie pi³karzy KP Trójwie� i Górnika Polkowice

Oto wyniki:
PÓ£FINA£Y:
KP Trójwie� - Bukowiec 1:0
Bramka: Dawid Ma³yjurek
Giera³towice - Wis³a 2:1
O 3 MIEJSCE:
Bukowiec - Wis³a 2:1
FINA£:
Giera³towice - KP Trójwie� 2:1
Bramka: Dawid Ma³yjurek
KOÑCOWA TABELA TURNIEJU:
1. Giera³towice
2. KP Trójwie�
3. Bukowiec
4. Wis³a
                                                                  

 J.Kohut

Kolejny du¿y sukces zanotowa³ na swoim kon-
cie Pawe³ Gorzo³ka z Jaworzynki, który nie mia³
sobie równych w kategorii wiekowej 60 - 64 lat na
rozegranych w niedzielê 17 lipca w Korbielowie
Mistrzostwach Polski Weteranów w biegach gór-
skich. Zawody te by³y czê�ci¹ V Miêdzynarodo-
wego Biegu na Pilsko. W zawodach startowali tak¿e
m³odsi z rodu Gorzo³ków - Stanis³aw i Eugeniusz,
którzy zajêli odpowiednio 20 i 32 miejsce w kate-
gorii 30 - 39 lat. W klasyfikacji generalnej trium-
fowa³ Ondrej Horak z Czech.

J.Kohut

KP TRÓJWIE�
- GÓRNIK POLKOWICE - GIERA£TOWICE
W trakcie IX Dni Istebnej odbywaj¹cych siê w sobotê (16.07) i niedzielê

(17.07) nie zabrak³o wydarzeñ sportowych, z których na pierwszy plan wy-
sun¹³ siê sobotni mecz pi³karski pomiêdzy KP Trójwie� a drugoligow¹ dru-
¿yn¹ Górnika Polkowice, w której wyst¹pi³ graj¹cy trener, znany doskona-
le kibicom Marek Koniarek! Go�cie wygrali 5:1, ale dru¿yna Trójwsi po-
kaza³a siê z dobrej strony. Gra³a bardzo ambitnie i kilkakrotnie zagrozi³a
bramce rywali, których bud¿et na ten sezon wynosi 2,5 mln z³otych (wg
Vademecum Kibica Fakt Sport). Bramkê dla KP Trójwie� zdoby³ Dawid
Ma³yjurek. W niedzielê rozegrany zosta³ natomiast turniej czterech dru¿yn
z udzia³em Wis³y, Giera³towic (klasa okrêgowa), Bukowca (Czechy) oraz
KP Trójwie�.
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07.08.05 niedziela 17.00 KP Trójwie� � Koñczyce Ma³e 
14.08.05 niedziela 17.00 KP Trójwie� � Ha¿lach 
21.08.05 niedziela 17.00 Strumieñ � KP Trójwie� 

28.08.05 niedziela 17.00 KP Trójwie� � Puñców 
03.09.05 sobota 16.00 Wis³a � KP Trójwie� 

11.09.05 niedziela 16.00 KP Trójwie� � Pogwizdów 
18.09.05 niedziela 11.00 Brenna � KP Trójwie� 

25.09.05 niedziela 15.00 KP Trójwie� � Nierodzim 
02.10.05 niedziela 15.00 Koñczyce Wielkie � KP Trójwie� 

09.10.05 niedziela 15.00 KP Trójwie� � Zab³ocie 
15.10.05 sobota 14.00 Zebrzydowice � KP Trójwie� 

23.10.05 niedziela 14.00 KP Trójwie� � Chybie 
30.10.05 niedziela 13.00 Drogomy�l � KP Trójwie� 

PI£KA NO¯NA

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo klasy A
 sezon 2005 / 06 - runda jesienna

Informacje dotycz¹ce rozgrywek klasy A - terminarz, wyniki spotkañ, strzelcy
bramek - znajduj¹ siê na stronie internetowej www.ug.istebna.pl.      J.Kohut

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo ligi okrêgowej B
M£ODZIKÓW I JUNIORÓW
sezon 2005 / 06 - runda jesienna

�Dru¿yna seniorów KP Trójwie�� Te Beskidów �city
piêknie ³okrónglóne
i udrynka ludzi
w swoji prostocie...
�li pod chrzest
pastyrze
jak i �li
zbójnicy...
Tu w tym miyjscu
kany bukowe lasy
i grónie g³adzóne
Bóg nawróci³ -
prostych góroli
na sebie...

Piotr Kohut

Nawrócyni

Dnia 14 lipca o godz. 11.00 w bu-
dynku Gminnego O�rodka Kultury
w Istebnej uroczy�cie otwarto Wy-
stawê Twórczo�ci Ludowej - Isteb-
na 2005. Jest to cykliczna wystawa
w ramach 42. Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej.

Swoje prace wystawia ponad 50
artystów z terenu trójwsi, a ponadto
jedna artystka ze Skoczowa. Zoba-
czyæ tu mo¿na najró¿niejsze techni-
ki artystyczne: rze�ba, hafty, koron-
ki, malarstwo, malarstwo na szkle,
tkactwo, bibu³karstwo i snycerka.
Pomys³owo�ci¹ i oryginalno�ci¹
prac zachwyca siê wielu odwiedza-
j¹cych tê ekspozycjê, dlatego warto
przyj�æ i zobaczyæ rozmaite cudeñ-
ka wykonane z wielkim kunsztem.
Istnieje mozliwo�æ nabycia niektó-
rych eksponatów. Wystawa czynna
jest do koñca sierpnia w godzinach
10.00 - 17.00, soboty - niedziele
10.00 - 15.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy
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.

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. Letnie Zawody
Furmanów

 Nadle�nictwo Wis³a
GOK Istebna  13.08.2005 Istebna Tartak 15.00

4. Do¿ynki Gminne UG Istebna GOK
Istebna

 28.08.2005 Amfiteatr �Pod skoczni¹�

5. Rozchód ³owiec Zbigniew Wa³ach 29.09.2005   Istebna Stecówka

6. Zaduszki
Istebniañskie

 Stowarzyszenie
Kulturalno

�O�wiatowe
�Na groniach�

 02.11.2005
O�rodek Edukacji

Ekologicznej

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

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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

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

PO�REDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDA¯Y I NAJMIE NIERUCHOMO�CI
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Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

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


