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DOŻYNKI GMINNE
Serdecznie zapraszamy na  Dożynki Gminne, które od-

będą się w dniu 20 września. 
Głównym gospodarzem dożynek jest w tym roku wieś 

Jaworzynka.  Centralne Nabożeństwo  zostanie odprawione  
w Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzyn-
ce o godz. 11.00

Uroczyste obchody dożynkowe zostaną zorganizowane 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Gospodarze dożynek w poszczególnych wsiach:
Koniaków – Szańce, Dachtony, Odkrzas
Istebna – Jasnowice
Jaworzynka – Kopanice, Łacki, Słowioki
Jaworzynka Trzycatek – Łupienie, Klimasy, Waszuty

22 sierpnia 2009 roku o godz. 10.00 
msza święta na „Trójstyku” 

w Jaworzynce Trzycatku
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na mszę św., 

która odprawiona zostanie w dniu 22 sierpnia 2009 roku 
(sobota) o godzinie 10.00 na „Trójstyku”.

Msza św. koncelebrowana będzie przez trzech bisku-
pów tj. Słowacji, Czech i Polski. Homilię wygłosi ks. bi-
skup Tadeusz Rakoczy.

Po mszy św. odbędzie się krótki program artystyczny 
w wykonaniu zespołów regionalnych.

Serdecznie zapraszają Organizatorzy

15. Jubileuszowy Festyn Istebniański 
w ramach 46. TKB

NORDIC WALKING W TRÓJWSI

(patrz wkładka do gazety)

str. 9str. 9

(patrz wkładka do gazety)
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POWSTANIA BESKIDZKIEJ 5 ZA NAMI!
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Wójt Gminy informuje:

• Z dniem 15 września 2009 r. mija termin płatności:
- III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
- II raty podatku od środków transportowych
Informujemy, że we wrześniu rolnicy mogą składać 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

• Pierwsze zarejestrowane 
przedszkole niepubliczne w Gminie Istebna

W dniu 15 lipca 2009 r. wpisano do ewidencji szkół i placó-
wek niepublicznych Gminy Istebna pierwsze Przedszkole Nie-
publiczne im. Jana Pawła II w Istebnej. Placówka prowadzona 
będzie przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Dom 
Prowincjalny w Katowicach.

Przedszkole niepubliczne rozpocznie działalność l września 
2009 roku.

• W związku z przebudową w 2010 roku drogi powiatowej 
przez Istebną Centrum po Beskid będzie również przebudowa-
na sieć energetyczna w miejscach, gdzie powstaną nowe zatoki 
autobusowe. Wymienione zostaną również uszkodzone słupy 
energetyczne na w/w odcinku drogi.

W związku z powyższym wymiana oświetlenia ulicznego pla-
nowanego przez Gminę w roku bieżącym nie będzie realizowana. 

Oświetlenie wykonane zostanie w roku 2010.
Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

 Rada Gminy uchwali ła 

W dniu 6 lipca 2009 r. o godz. 14,00 w sali nr 100 Urzędu 
Gminy Istebna odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Istebna.

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Istebna 
Jan Gazur.

W trakcie sesji zaprezentowano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Istebna doty-
czących aktywności organizacji społecznych oraz organizacji 
pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „CieszLab- 
Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego”.

W sesji brali udział zaproszeni przedstawiciele Stowarzysze-
nia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”, 
mieszkańcy Gminy Istebna oraz poseł na sejm RP Stanisław Pięta.

Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
• Nr XXIV/229/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 

2009 r. w sprawie Gminnego programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest.

• Nr XXI V/23 0/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna”.

• Nr XXIV/231/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary w 
rejonie wyciągów pod Złotym Groniem i góry Złotu Groń w 
Istebnej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice. Na Las, Za Gli-

niane, Pietraszonka i Kubalonka w Istebnej, w rejonie góry 
Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny rzeki Czadeczki, przy-
siółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jawo-
rzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie.

• Nr XXIV/232/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za 
wysokie wyniki sportowe w 2008 roku.

Nagrodę przyznano Adamowi Cieślarowi, Katarzynie 
Kubalok, Magdalenie Ligockiej, Mateuszowi Ligockiemu.

• Nr XXIV/23 3/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 r. 
w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrodę przyznano Pani Małgorzacie Małyjurek z Ja-
worzynki.

• Nr XXIV/234/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta 
Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

• Nr XXIV/235/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego 
Województwa Śląskiego p.n. „Regulacja pasa drogowego dro-
gi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków w km od 
7+100 do 7 + 270.

• Nr XXIV/236/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Śląskiemu.

• Nr XXIV/237/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie sposobu korzystania z terenu przy Szko-
le Podstawowej nr l w Istebnej. /teren przeznaczono do po-
wszechnego użytku/

• Nr XXI V/23 8/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

• Nr XXIV/239/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 
2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Istebna. M. Wieczorek

Rozmaitości

Świadczenia Rodzinne
Zmiana okresu zasiłkowego 
• Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 

2008 r.  na który zostało ustalone prawo do świadczeń rodzin-
nych  przedłuża się do dnia 31 października 2009 

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń  
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za mie-
siąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
o okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń ro-
dzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 
września 2009 r.

• Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od 
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

• Do 15 września br. należy zgłaszać kandydatów do wyróż-
nienia „Laurem Srebrnej Cieszynianki”.
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• Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do 
ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świad-
czenie rodzinne.

• W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków ro-
dziny, uzyskania / utraty dochodu lub innych zmian mających 
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba pobierająca 
świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomie-
nia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

*   *   *
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jed-

norazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (beciko-
we) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka (na podstawie ustawy z dnia 17/10/2008 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o doda-
tek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wyma-
gane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwier-
dzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Mini-
ster właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w 
drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór 
wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy 
opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu 
o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, 
które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Osoby które maja dzieci kończące gimnazjum lub uczęsz-
czające do szkół ponadgimnazjalnych proszone są o złożenie 
wniosku o zasiłek rodzinny  z kompletem dokumentów (w tym 
zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej) do dnia 10 wrze-
śnia. 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego są  

przyjmowane od 1 SIERPNIA 2009 r.
• Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia to wypłata 

świadczenia przysługującego za październik nastąpi do dnia 31 
PAŹDZIERNIKA;

• Jeżeli wniosek zostanie złożony OD DNIA 1 WRZEŚNIA 
do 31 PAŹDZIERNIKA to wypłata świadczenia przysługują-
cego za październik nastąpi do dnia 30 LISTOPADA.

Stypendium
Wnioski do stypendium socjalnego na rok szkolny 

2009/2010 można odbierać od 1 SIERPNIA 2009 r.  
Wnioski będą przyjmowane WRAZ Z KOMPLETEM DO-

KUMENTÓW ostatecznie do dnia 15 WRZEŚNIA 2009 r. 
Do wniosku należy dołączać w szczególności: 
- zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc sierpień 2009 r., 
- oświadczenie o podejmowaniu pracy dorywczej,
- zaświadczenie o gospodarstwie rolnym,
- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia z bezrobocia,
- dokument potwierdzający opłacanie  składek KRUS,
- inne dokumenty wymagane przez podmiot realizujący świad-
czenia.

Świadczenia Rodzinne pokój 220
tel. 033-857-76-49

Projekt systemowy „Integracja i aktywizacja 
społeczno-zawodowa w Gminie Istebna”

W ramach realizowanego projektu przez  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Istebnej są podejmowane działania nie 
tylko wobec osób nieaktywnych zawodowo – osób niepeł-
nosprawnych ale także wobec osób bezrobotnych. Od m-ca 
czerwca osiem osób bezrobotnych otrzymuje wsparcie w ramach 
instrumentów aktywnej integracji. Pierwszą formą wsparcia były 
warsztaty psychologiczno-aktywizacyjne, które były adreso-
wane do wszystkich osób. Następnie sześć osób uczestniczyło w 
kursie - opiekun osób starszych i dzieci, który obejmuje swoim 
zakresem 150 godzin. W związku z coraz większą potrzebą 
świadczenia usług opiekuńczych wobec osób starszych w naszej 
gminie i brakiem kadrowym Ośrodek Pomocy Społecznej w 
bieżącym roku w pierwszej kolejności zakwalifi kował do pro-
jektu osoby zainteresowane ukończeniem w/w kursu. Ponadto 
jedna osoba uczestniczyła w kursie fryzjerskim, po którym 
uzyskała stosowne zaświadczenie i certyfi kat dające dodatkowe 
kwalifi kacje i możliwość zatrudnienia. Natomiast jedna osoba 
rozpocznie w m-cu wrześniu naukę w studium kosmetycznym w 
Cieszynie. Osoby bezrobotne będą miały możliwość uczestnic-
twa w warsztatach autoprezentacji- wizaż, manicure, pedicure 
oraz w warsztatach aktywny na rynku pracy. 

Nadal kontynuowane są formy wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W 
m-cu czerwcu została zorganizowana  impreza o charakterze 
aktywizacyjno-integracyjnym, mająca także wymiar duchowy. 

W dniu 10.06.2009 r. uczestnicy projektu oraz ich rodzice i 
opiekunowie wzięli udział we mszy świętej w Pustelni Fran-
ciszkanów. Ponadto dzięki uprzejmości Ojców Franciszkanów 
został także zorganizowany „Piknik Rodzinny”. Poza wspól-
nym biesiadowaniem nastąpiło wzajemne wręczenie prezentów 
z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Rodzice i opiekunowie 
uczestników projektu mieli okazję sami wykonać prezenty i 
uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w m-cu maju gdzie 
wykonali biżuterię oraz anioły z ceramiki co było dla Nich 
miłym zaskoczeniem. 

W ramach działań o charakterze środowiskowym odbyły się 
spotkania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. W dniu 
30.06.2009 roku wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję 
zwiedzić Salon Sztuki w Domu Trzech Narodów  i spotkać się z 
właścicielem Galerii pod Aniołami - Panem Janem Kukuczką. 
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Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z twórczością czołowych 
polskich artystów malarzy a także zobaczyli jak powstają dzieła 
Pana Piotra Jakubczaka, który w Salonie Sztuki cały czas 
tworzy portrety m.in. górali. Spotkanie to dostarczyło wielu es-
tetycznych doznań, uwrażliwiło na piękno. Poza tym uczestnicy 
wzięli udział w plenerze malarskim, nad którego przebiegiem 
czuwała Pani Iwona Konarzewska.         

W związku z przybliżeniem uczestnikom projektu zasad i 
technologii  pracy zorganizowano cykl spotkań o charakterze 
edukacyjnym. W dniu 08.07.2009 r. cała grupa razem z opie-
kunami zwiedziła zakład pracy – „Stollux”, gdzie właściciel 
Pan Jan Łacek oprowadzał i zapoznawał z obróbką drewna, 

pokazywał nowoczesne maszyny i technologie. Następnie w 
celu podzielenia się wrażeniami właściciel fi rmy zorganizował 
wspólne grillowanie, był to  także czas na zapoznanie się z 
tradycją - krótki test na rozpoznanie maszyn i przedmiotów 
pochodzących z naszego regionu, a dawno zapomnianych. 

W dniu 14.07.2009 uczestnicy projektu zwiedzili dwa 
zakłady pracy: Piekarnia „Propiek” oraz Piekarnia „Frada”, 
gdzie mieli możliwość poznania metody wypieku chleba oraz 
technikę pracy.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomimo wielu obo-
wiązków poświęciły nam czas i dały możliwość poznania tech-
nologii pracy i wysiłku pracowników, co pozwala na zobaczenie 
warsztatu pracy „od kuchni”. Dziękujemy Panu Janowi Łacko-
wi, Pani Annie Probosz oraz Państwu Danucie i Franciszkowi 
Kawulok. Ponadto dziękujemy Panu Janowi Kukuczce za 
spotkanie i poznanie warsztatu pracy artystów malarzy.

Składamy również serdeczne podziękowanie Ojcom Fran-
ciszkanom za przyjęcie, modlitwę i spędzony mile czas w pięk-
nym i urokliwym miejscu jakim jest Pustelnia na Śliwkuli.           

W ramach działań projektu mieliśmy także okazję za-
prezentować prace uczestników projektu w trakcie Imprezy 
Integracyjno-kulturalnej zorganizowanej przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Impreza odbyła się w Ustroniu 

w dniu 22.07.2009 roku, rozpoczęła się na Ustrońskim rynku 
a następnie w amfi teatrze miały miejsce zabawy prowadzone 
przez zespół muzyczny „Jawor” z Jaworzynki. Grupa z Isteb-
nej zachwycała swoją spontanicznością, otwartością, radością, 
zachęcała wszystkich uczestników imprezy do zabawy. Wśród 
wielu atrakcji imprezy uczestnikom bardzo spodobał się występ 
mima-brzuchomówcy Piotra Boruty oraz pokaz capoeiry. Na 
zakończenie imprezy odbyło się wręczenie nagród w konkursie 
twórczości osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali drobne upominki a także zostały wyróżnione 
prace. Z naszej grupy trzy osoby zostały wyróżnione i otrzymały 
nagrody są to: Jan Słowioczek, Beata Kohut, Agnieszka Ka-
wulok. Wszystkim gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i 
zachęcamy do rozwijania swoich zdolności.

Koordynator projektu
Sikora Barbara

NAJLEPSI CZYTELNICY NAGRODZENI 
PODCZAS II MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU CZYTANIA NAD OLZĄ

4 czerwca br. w sali widowiskowej COK „Dom Narodowy” 
w Cieszynie odbyło się uroczyste otwarcie II Międzynarodowego 
Festiwalu Czytania nad Olzą, którego organizatorem była Biblio-
teka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiato-
wej. Licznie zebranych uczniów szkół podstawowych powiatu 
cieszyńskiego powitali goście honorowi: Czesław Gluza Starosta 
Cieszyński, Bogdan Ficek Burmistrz Miasta Cieszyna, prof. dr 
hab. Jan Malicki Dyrektor Biblioteki Śląskiej, Halina Bocheńska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna, Eva Katrušakova 
Dyrektorka kampanii Celé Česko čte dětem, Sylwia Błyszczyk 
Przewodnicząca Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Katowicach oraz Izabela Kula Dyrektor Biblioteki. Uroczyste-
go otwarcia Festiwalu dokonali członkowie Bractwa Fantasy Klan 
Smoczej Paszczy wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Cieszynie, którzy na ten szczególny moment przeistoczyli się w 
rycerzy  i giermków. Ponieważ tegoroczna idea Festiwalu nawią-
zywała do czasów wynalezienia druku, na uroczystości pojawili 
się również średniowieczni mnisi, księżniczki i damy dworu, nie 
zabrakło również samego wynalazcy - Jana Gutenberga. 

Choć celem Festiwalu było zachęcenie dzieci do czytania, 
na uroczyste otwarcie przybyli również wzorowi czytelnicy z 
całego powiatu cieszyńskiego – zwycięzcy konkursu Biblioma-
niak, którzy regularnie korzystali ze zbiorów i systematycznie 
uczestniczyli w imprezach kulturalnych organizowanych przez 
biblioteki. Wśród laureatów nie zabrakło najaktywniejszych czy-
telników Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej: Małgorzaty 
Suszki oraz Pauliny Szalbót z fi lii w Jaworzynce i Klaudii 
Waszut z fi lii w Koniakowie. Dyplomy i nagrody wręczyli 
laureatom Starosta Cieszyński i Dyrektor Biblioteki Śląskiej.

Po uroczystej inauguracji, zwycięzcy wzięli udział w przy-
gotowanych atrakcjach: spektaklach teatralnych krakowskiej 
Sceny ABECADŁO, warsztatach drukarskich z grupą Kalander, 
pokazach rycerskich i szczudlarskich, kursach Bajkową Ciuchcią 
dookoła rynku, połączonych z głośnym czytaniem bajek przez 
wolontariuszy, konkursach literackich i kiermaszach. Projekt 
zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz przy wsparciu fi nansowym Centrum Helen Doron.

Beata Szweblik
Instruktor - koordynator

ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego
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MATURZYŚCI Z POWIATU 
CIESZYŃSKIEGO NAJLEPSI  

Wyniki tegorocznej matury osiągnięte przez maturzystów 
z powiatu cieszyńskiego - wśród nich z pewnością młodzie-
ży z naszego terenu - okazały się najlepsze w Województwie 
Śląskim. Taki wniosek wynika ze wstępnych wyników opu-
blikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Ja-
worznie.

Powiat cieszyński jest pierwszym powiatem w całym wo-
jewództwie pod względem liczby szczęśliwców, którzy pozy-
tywnie zaliczyli egzamin maturalny. Dziś tym faktem cieszy 
się 87,23 % tegorocznych maturzystów. Na drugim miejscu 
z wynikiem 85,71% uplasowali się uczniowie z Bielska-Bia-
łej. Jeśli chodzi o pozostałych naszych sąsiadów to w powie-
cie bielskim maturę zdało 82,91 %,  w powiecie pszczyńskim 
81,42%, a w Jastrzębiu-Zdroju 79,37. Matury najgorzej wypa-
dły w powiatach częstochowskim i rybnickim. W naszym wo-
jewództwie do matury przystąpiło 51488 uczniów. Większość 
(58,05%) stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących.  W 
sumie w województwie śląskim 81% maturzystów zdało egza-
min maturalny.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Wernisaż wystawy w „Galerii Kukuczka”
W Domu Trzech Narodów w Salonie Sztuki "Galeria Ku-

kuczka" na Jasnowicach odbył się w dniu 4 lipca wernisaż 
wystawy poświęconej pamięci Jerzego Kukuczki.

Wystawa zorganizowana jest w 20 rocznicę śmierci pol-
skiego himalaisty, stworzona pod hasłem: „14 najważniejszych 
spraw w życiu Jerzego Kukuczki”.

Jest to ekspozycja fotografi czna. Wojciech Kukuczka - 
syn himalaisty techniką kolażu stworzył fotografi e będące hi-
storią wypraw w góry ośmiotysięczne. Jest to surrealistyczna 
wizja Himalajów oddająca bezkres, otchłań, potęgę przyrody, 
jej piękno i niedostępne tajemnice. Wystawa wzbogacona jest 
o dodatkowe osobiste rzeczy Jerzego, zdjęcia, linę. Na tę oka-
zję wspaniały malarz Piotr Jakubczak namalował portret Je-
rzego Kukuczki.

Na otwarciu wystawy pojawili się znakomici goście, m. in: 
Klub Wysokogórski z Katowic reprezentowali: Janusz 

Meijer, Walenty Nędza, Adam Małachowski, 
Fundacja Jerzego Kukuczki i Polski Związek Alpinizmu: 

Jerzy Natkański i Michał Bucholc,
Fiat Auto Poland: Zdzisław Ariet z żoną Alicją - wielki 

miłośnik artystów, malarzy, sportowców,
Cecylia i Wojciech Kukuczka - żona i syn himalaisty.
Stronę medialną reprezentowała Telewizja Czeska. Spo-

tkanie znakomicie poprowadził Maciej Szczawiński - Polskie 
Radio Katowice, który pięknie wyrecytował wiersz o Jerzym 
Kukuczce „Szedł ku słońcu” Janusza Werstlera poety z Żar. 
Niezwykle wzruszającym momentem było przekazanie p. Ce-
cylii, żonie alpinisty obrazu dra Ernesta Zowady „Odejście”, 
który przedstawia więdnącą różę. Artysta namalował ten sym-
boliczny obraz w 20 rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki.

Wojciech Kukuczka - syn zmarłego taternika, przygoto-
wał na wystawę fotogramy ze zdjęć z domowego archiwum. 
Wyznał, że wystawę przygotował z sercem i od nowa poznał 
swego Ojca.

Organizator wernisażu podziękował wszystkim gościom za 
przybycie, a paniom z GOK-u za przygotowanie wystawy.

Pani Cecylia z kolei serdecznie podziękowała za wciąż 
żywą pamięć o Jej mężu i za możliwość zorganizowania tej 
wystawy. Na zakończenie goście wysłuchali koncertu zespołu 
z Ustronia.

K. Rucka
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ĆWICZENIA GMINNE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W bieżącym roku, w dniu  25 lipca odbyły się ćwiczenia 
taktyczno – bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Istebna oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ustroniu. 

Tematem ćwiczeń był pożar w zakładzie obróbki drewna 
czyli tartaku. Założenie dotyczyło terenu stolarni: o godzinie 
13.00 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Ustroniu otrzy-
muje zgłoszenie od pracownika tartaku w Istebnej o pożarze w 
stolarni – widać płomienie i wydobywający się dym z obiektu.  
Dyżurny PSK dysponuje na miejsce zdarzenia zastęp z JRG 
Ustroń wraz z dowódcą JRG oraz jednostki OSP z terenu gmi-
ny Istebna.  

Po dojeździe pierwszego samochodu na miejsce zdarzenia 
jego dowódca przeprowadza rozpoznanie, w wyniku którego 
ustala, że pali się stolarnia na terenie tartaku, pracownicy odłą-
czyli zasilanie energetyczne i urządzenia wyciągowe tartaku 
oraz ewakuowali się w miejsce bezpieczne,  prosi również o 
zadysponowanie dodatkowych jednostek.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu z JRG Ustroń 
dowódca JRG zapoznaje się z sytuacją, przejmuje dowodzenie 

W związku z zakończeniem rzeczowym robót budowla-
nych realizowanych przez Gminę Istebna i SOJ Jablunkov od-
było się w piątek 31 lipca na "Trójstyku" spotkanie, którego 
gospodarzami byli starostowie Związku Gmin Jabłonkowskich 
oraz Wójt Gminy Istebna.   

W spotkaniu o otwartym, piknikowym charakterze, uczest-
niczyli mieszkańcy i turyści z trzech krajów, którzy przybyli 
zobaczyć nowo wybudowaną infrastrukturę turystyczną w ra-
mach projektów wspólnych objętych dofi nansowaniem z Fun-
duszu Mikroprojektów POWT 2007-2013 Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Polska za pośrednictwem Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těsínské Slezsko.   

Przy dźwięku instrumentów ludowych i śpiewie zespołu 
regionalnych uroczystego otwarcia dokonali wspólnie: Petr 
Jalowiczor - Starosta Gminy Bukovec (Czechy), Danuta Ra-
bin - Wójt Gminy Istebna oraz Pavel Gomola - Starosta Gmi-
ny Cierne (Słowacja).   

i podaje do PSK następujące informacje -  pali się w obrębie 
stolarni tartaku, gdzie przerabiane jest drewno na deski i kan-
tówki, wysoka intensywność pożaru spowodowana jest dużym 
obciążeniem ogniowym, pożar rozprzestrzenia się na całość 
stolarni, powierzchnia około 500 m2, zagrożone pożarem są su-
szarnia, wielopiła oraz skład drewna,  brak poszkodowanych, 
zaopatrzenie wodne stanowić będzie rzeka Olza w odległości 
około 100 m.

Zadaniem strażaków jest ugaszenie pożaru poprzez poda-
nie 8 prądów gaśniczych oraz na nie dopuszczeniu do rozprze-
strzenienia się ognia na zagrożone obiekty.  

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości bojowej 
jednostek OSP z terenu gminy Istebna oraz zastępu JRG PSP 
Ustroń, sprawdzenie czasu dojazdu jednostek OSP i PSP  na 
miejsce ćwiczeń, doskonalenie taktycznych zasad działań ra-
towniczych podczas akcji gaszenia pożarów w zakładach ob-
róbki drewna, doskonalenie współdziałania jednostek OSP i 
PSP, współdziałanie przedstawicieli straży pożarnych z wła-
ścicielami i pracownikami zakładu.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 zastępów straży pożar-
nych. Zadania postawione przed strażakami zostały zrealizo-
wane. Dziękujemy właścicielom tartaku „DREW-MAT” za 
udostępnienie obiektu do ćwiczeń.

dh Damian Legierski

Liczna grupa osób z 3 krajów miała możliwość zapozna-
nia się z transgranicznym projektem. Miejsce zbiegu granic 
trzech państw wygląda dość niezwykle. W odległości kilku 
metrów od siebie stoją trzy jednakowe, potężne trójgrania-
ste obeliski z jasnoszarego granitu. Na jednym napis Rzecz-

ZMIENIA SIĘ ''TRÓJSTYK''
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pospolita Polska i herb naszego kraju, na drugim — Czeska 
Republika i też herb. Trzeci obelisk znajduje się kilkadziesiąt 
metrów dalej, w głębi lasu, za potoczkiem, to słup słowacki. 
Formalnie Trójstyk granic powstał w 1993 roku po rozpadzie 
Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Obeliski ustawiono za 
pomocą śmigłowca dwa lata później. Mają po 215 cm wy-
sokości, każdy waży ponad 800 kg. Dokładny punkt styku 
granic znajduje się w korycie potoku i został wyznaczony 
metodą geodezyjną. Trzycatek od dawna był główną atrak-
cją turystyczną Jaworzynki, ale trudno tu było dotrzeć. Do 
styku trzech granic biegła tylko polna droga, zaś na miejscu 
nie było żadnych atrakcji i infrastruktury, która zatrzymałyby 
turystów. Nie dało się również przejść od obelisku do obeli-
sku suchą stopą. Dlatego graniczące ze sobą gminy postano-
wiły zainwestować i ożywić to miejsce. Najpierw opracowały 
partnerski Program Rozwoju Trójstyku, a potem postarały się 
o unijne dofi nansowanie. Projekt Gminy Istebna uzyskał 75% 
dofi nansowanie w ramach Programu INTERREG IIIA Pol-
ska – Republika Słowacka na lata 2004-2006, a kosztował w 
sumie 389 tys. złotych.   

Pierwszy etap rozbudowy został zakończony w roku 2007. 
Do styku trzech granic od polskiej strony prowadzą droga i 
chodnik. Powstał również oryginalny, drewniany mostek, 
którym suchą nogą przejdziemy nad potokiem z Polski na 
Słowację. Ustawiono w dole potoku kamienny słupek, który 
wyznacza styk trzech państw oraz punkt odpoczynkowy dla 
turystów po słowackiej stronie. Trójstyk dziś staje się ciekawą 

atrakcją turystyczną i interesującym miejscem wypoczynku 
dla całych rodzin. Na Trójstyk dzięki dofi nansowaniu prowa-
dzi dziś elegancka, asfaltowa droga, która w przyszłości będzie 
miała swoją kontynuację po czeskiej stronie granicy i dalej na 
Słowację.   

Ostatnio na Trójstyku wykonano po czeskiej stronie gra-
nicy dużą wiatę, zadaszoną z kamiennym grillem pośrodku, 
stołami i ławkami do siedzenia. Miejsce to, ogólnodostępne 
dla wszystkich, jest idealne do spędzania wolnego czasu w 
gronie rodzinnym. Zwłaszcza, że obok wybudowanych 2 lata 
temu schodów powstała równolegle biegnąca ścieżka asfalto-
wa długości 90 m dla rowerzystów, osób niepełnosprawnych i 
rodziców z wózkami dziecięcymi.   

Projekt dofi nansowany w 85% przez Funduszu Mikropro-
jektów POWT 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těą-
ínské Slezsko zakłada również szerokie działania promocyjne 
i reklamowe, aktualnie prowadzone przez Gminy przygranicz-
ne. Wartość polskiej części projektu wynosi 13 825 EUR, a 
czeskiej ponad 35 tys. EUR. 

Etap 2 turystycznej rozbudowy Trójstyku nie stanowi 
końca zamiarów Istebnej i zagranicznych sąsiadów. W na-
stępnych edycjach programu, jeśli nie zabraknie funduszy, 
powstaną kolejne elementy, m.in. mini plac zabaw dla dzieci 
i parking.   

Opracował: Wiesław Legierski

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

Wielka impreza z okazji 5. rocznicy 
powstania Beskidzkiej 5 za nami!

4 lipca 2009 r. w ustrońskim amfi teatrze odbyła się Wielka 
Impreza Beskidzkiej Piątki z okazji piątej rocznicy powstania 
tego mikroregionu turystycznego. Impreza udała się znakomi-
cie – pogoda dopisała (po raz pierwszy od dłuższego czasu) i 
wszystkie miejsca siedzące w amfi teatrze były zajęte. Aneta 
Legierska i Dariusz Niebudek prowadzili imprezę z rozma-
chem, żartując i wciągając publiczność do konkursów na sce-

nie. Szczególnie ciekawy był konkurs drużynowy polegający 
na odgadywaniu znaczeń słów w gwarze śląskiej i góralskiej. 
Zespół Dzień Dobry poderwał publiczność do wspólnej zaba-
wy, natomiast kabaret Łowcy.B – prezentujący swój najnow-
szy program - sprawił, że widzowie pokładali się ze śmiechu. 

Najmłodsi uczestnicy imprezy szczególnie cieszyli się na 
widok szczudlarzy, którzy rozdawali, a raczej zrzucali, cukier-
ki, wręczali baloniki albo z wielką siatką na motyle próbowali 
złapać uciekające maluchy. Wielkim powodzeniem wśród dzie-
ci cieszył się też kącik klaunowy i kącik malowania twarzy. 

Organizatorami imprezy – i jej sponsorami, gdyż wstęp był 
bezpłatny -  były gminy Beskidzkiej 5: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń oraz Wisła, natomiast patronat medialny nad nią objęła 
Telewizja Silesia. Więcej na stronie www.beskidzka5.pl
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NORDIC WALKING W TRÓJWSI
Gmina Istebna realizuje dwa projekty związane z Trójsty-

kiem, by w ten sposób dodatkowo podkreslić to wyjątkowe 
miejsce. Pierwszy z nich dotyczy utworzenia tras nordic wal-
king i popularyzacji tego, jakże korzystnego sportu. Oprócz 
trzech tras powstaną także tablice informacyjne oraz wypoży-
czalnie kijów nordic walking mieszczące sie w Punkcie Infor-
macji Turystycznej oraz w Domu Trzech Narodów.

Trasy w Góralskim Parku Nordic Walking  prowadzą po 
drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, a tak-
że po innych lokalnych trasach turystycznych (ścieżki, szlaki, 
drogi leśne).

Dla uprawiających nordic walking powstały trzy podstawo-
we trasy: trasa GÓRALSKA (15,2 km), wiodąca przez obsza-
ry gmin Bukowiec (CZ) i Istebna (pl.), trasa BUKOWIECKA 
(11,5 km), wiodąca wyłącznie przez teren gminy Bukowiec 
(CZ) i trasa ISTEBNIAŃSKA (9,7 km) prowadząca przez 
gminę Istebna (PL).

Trasy realizowane są wspólnie z czeskim Bukovcem w ra-
mach projektu: "Witamy w transgranicznej destynacji Bu-
kovec - Istebna Vítejte v přeshraniční destinaci Bukovec 
– Istebna".

NOWA MAPA TRÓJSTYKU DOSTĘPNA 
W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców i tu-
rystów na jedną mapę, - a nie jak do tej pory trzy różne mapy 
pogranicza Polski, Czech i Słowacji, gmina Istebna przystą-
piła wspólnie z SOJ z Jablunkova do projektu polegającego 
na wydaniu mapy, której punktem centralnym jest Trójstyk. 
Mapa zawiera także opisy ogólne dotyczące krajów pograni-
cza (Istebna, gminy jabłonkowskie i gminy słowackie) opisy 
atrakcji, tras, imprez, czy ważne adresy. Opracowanie wydane 
jest w wersji angielsko-czesko-polskiej i z pewnością zadowo-
li turystów poruszających się po pograniczu polsko-czesko-
słowackim. Projekt nosi nazwę "Trojmezí – turistická mapa 
příhraničí; Trójstyk – turystyczna mapa pogranicza" i tak 
jak w/w projekt współfi nansowany jest przez Unię Europejską, 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 
– Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

NA WIELKIE OTWARCIE 
GÓRALSKIEGO PARKU TRAS NORDIC WALKING

DNIA 29 SIERPNIA (SOBOTA) GODZ. 10:00
BUKOVIEC KEMPALAND

WSTĘP BEZPŁATNY!!!
POŁĄCZONY Z PLACKOWYM ŚWIĘTĘM W BUKOVCU

WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI
ZAPRASZAMY!!!

UDANY MIĘDZYNARODOWY 
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W ISTEBNEJ         

„Transgraniczny, młodzieżowy obóz językowo-turystyczny 
– Istebna 2009” odbył się w istebniańskim gimnazjum w dniach 
od 2 do 11 lipca br. 

Uczestniczyła w nim młodzież z Polski, Czech i Słowacji w 
równej liczbie po 15 osób z każdego kraju. Uczniowie pochodzili, 
oprócz Istebnej z Jablunkova, Wendryni, Mostow u Jablunkova, Ro-
picy (Republika Czeska) i Czernego (Słowacja).Grupom towarzy-
szyli po dwaj opiekunowie, którzy w pełni uczestniczyli w 10-dnio-
wym obozie. Młodzież szybko się zintegrowała, tłumacząc sobie 
wzajemnie niezrozumiałe słowa, często na wesoło i gestykulując. 
Harmonogram dnia widniał w trzech językach w holu gimnazjum, 
a w trakcie wspólnych działań powstał słowniczek słów, które były 
przez młodzieży najczęściej używane, albo wzbudzały ciekawość. 
W ramach pobytu gimnazjalistów w naszej gminie zostały zrealizo-
wane wspólne zajęcia dydaktyczne, sportowe, artystyczne, a także 
turystyczne i krajoznawcze.

Wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Foto Michał Nosowicz

 Szczególną atrakcją dla młodzieży były wycieczki: Pętla Be-
skidzka, Kraków-Wieliczka i Wisła, które były bardzo ważnym ele-
mentem założeń projektu, sporządzonego w związku z dofi nanso-
waniem, o który gmina się stara w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Najważniejszym aspektem obozu było wielkie zadowolenie 
młodzieży, nawiązanie nowych kontaktów koleżeńskich i transgra-
nicznych, osłuchanie się z językiem sąsiadów i wielki żal w dniu 
wyjazdu „oblany” rzewnymi łzami.

Na uwagę zasługuje również fakt, że młodzi ludzie byli wyjąt-
kowo udaną, nie sprawiającą problemów i otwartą grupą, która ce-
niła wspólną zabawę i działania. Bardzo pomocni, odpowiedzialni 
i wykazujący wyjątkowo profesjonalne przygotowanie byli opieku-
nowie: Beata Kawulok, Michał Nosowicz, Dana Mruzkova i Darina 
Mruzkova za co jako organizator serdecznie im dziękuję. Podzięko-
wania kieruję również do opiekunów grupy słowackiej za współpra-
cę oraz udział korespondencyjny w organizacji obozu.

Moje podziękowania składam również wszystkim osobom i 
jednostkom, które przyczyniły się do wszelkich działań związanych 
z obozem, uatrakcyjnieniem programu i życzliwością. Szczególne 
podziękowania składam Panu Jarosławowi Brożynie – dyrektorowi 
Hotelu Gołębiewski w Wiśle za  umożliwienie młodzieży skorzy-
stania z atrakcji hotelu, Panu Dariuszowi Hamplowi, reprezentują-
cemu NZOZ Welux sp.z o.o, za stworzenie obozowiczom możli-
wość skorzystania z Parku Wodnego Tropikana, Pani Małgorzacie 
Wisełce, współorganizującej wyjazdy dla młodzieży za współpra-
cę, dyrekcji i pracownikom gimnazjum, jak również Pani Wójt - 
Danucie Rabin za wykazane zainteresowanie i udział w działaniach 
oraz pracownikom Gminnego Zespołu ds Oświaty i Urzędu Gminy 
w Istebnej.                                 Koordynator obozu Agnieszka Marekwica
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Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzie-
lili z nami smutek i żal, okazali wiele życzliwości odpro-
wadzając na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. JANA KUKUCZKĘ
Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom i Delegacjom z Sa-

natorium Kubalonka, Urzędu Pocztowego w Istebnej, 
Nadleśnictwa Ustroń, DW „Leśnik” w Ustroniu, KS 
„Wisła Ustronianka” w Wiśle, Firmy „Marco”, Straży 
Pożarnej za modlitwę, wyrazy współczucia oraz za zło-
żone wieńce i kwiaty

serdeczne podziękowanie składa
Żona, córka i synowie z rodzinami

Kapelanowi Związku Podhalan ks.Damianowi Suszce
Serdeczne wyrazy współczucia i żalu 

z powodu śmierci matki

śp. Marii Suszka
składają 

Górale z Oddziału Górali Śląskich przy Związku Podhalan  

Pani Jadwidze Legierskiej 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 

w Koniakowie Rastoce i Jej Rodzinie
Serdeczne wyrazy współczucia i żalu 

z powodu śmierci teściowej

śp.Heleny Legierskiej
składają 

Wójt Gminy oraz Gminny Zespół ds. Oświaty

UZDOLNIENI MŁODZI 
WYCHOWANKOWIE OPP W KONIAKOWIE

Już po raz drugi w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Koniakowie - 17 czerwca 2009 roku odbyła się Prezentacja 
Umiejętności. Udział w niej wzięły dzieci należące do kółek, 
prowadzonych przez p. Marzenę Suszkę oraz p. mgr Aleksan-
drę Lipowską.

Uczestnicy, a były to dzieci z 3 różnych szkół: Szkoły 
Podstawowej nr l w Koniakowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Istebnej -Zaolziu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 
- Zapasiekach, mieli okazję zaprezentować umiejętności zdo-
byte podczas trwania zajęć.

Dla niektórych wychowanków był to pierwszy publiczny 
występ. Dzieci grały melodie ludowe pochodzące z Beskidu 
Śląskiego na skrzypcach i fujarkach. Wszystkim prezentacjom 
bacznie przyglądała się profesjonalna komisja w składzie: 

przewodniczący p. Zbigniew Wałach, członkowie: p. mgr Jó-
zef Urbanik (OPP) oraz p. Robert Waszut (OPP).

Zanim jednak rozpoczęła się część rywalizacji dyrektor 
OPP p. mgr Dariusz Matuszny życzył wszystkim dzieciom po-
wodzenia w pokonywaniu stresu oraz owocnych występów.

Pośród wszystkich uczestników Jury przyznała nagrody:

- kategoria: SKRZYPCE (grupa początkująca)
I miejsce Magdalena Urbaczka (Koniaków) - nauczyciel 

M. Suszka
II miejsce Magdalena Kohut (Istebna-Zaolzie) - nauczyciel 

A. Lipowska
III miejsce Weronika Łupieżowiec (Koniaków) - nauczy-

ciel M. Suszka

- kategoria: SKRZYPCE (grupa zaawansowana)
I miejsce  Justyna Juroszek (Jaworzynka-Zapasieki) - na-

uczyciel A.Lipowska
II miejsce Anna Haratyk (Istebna-Zaolzie) - nauczyciel A. 

Lipowska
III miejsce Magdalena Legierska (Istebna-Zaolzie) - na-

uczyciel A. Lipowska

- kategoria: FUJARKA (grupa początkująca)
I miejsce Patrycja Arczewska (Istebna-Zaolzie) - nauczy-

ciel A. Lipowska
II miejsce Artur Fiedor (Koniaków) - nauczyciel M. Suszka
III miejsce Artur Grosz (Koniaków) - nauczyciel M. Suszka

- kategoria: FUJARKA (grupa zaawansowana)
I miejsce Dominik Bocek (Istebna-Zaolzie) - nauczyciel A. 

Lipowska
II miejsce Karina Wojnar (Jaworzynka-Zapasieki) - na-

uczyciel A. Lipowska
III miejsce Aleksandra Byrtus (Jaworzynka-Zapasieki) - 

nauczyciel A. Lipowska
Jury przyznała także 4 wyróżnienia:
1. Agnieszka Kawulok - nauczyciel A. Lipowska
2. Martyna Łupieżowiec - nauczyciel A. Lipowska
3. Piotr Krężelok - nauczyciel M. Suszka
4. Faustyna Kubica - nauczyciel M. Suszka
Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów i nagród książko-

wych wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego poczęstunku, 
gdzie mogli podzielić się wrażeniami.

Ponadto wśród nagrodzonych zostały także przyznane  
„nagrody specjalne” w postaci dwudniowej wycieczki na Sło-
wację na „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny” w Po-
vażskiej Bystricy w dniach 27-28 czerwca b.r.

Trzeba zaznaczy, że wielu uczestników tej prezentacji to 
dzieci które całkiem nie dawno rozpoczęły naukę gry na in-
strumencie. Tym bardziej zasługują one na uznanie za swoją 
ciężką pracę poświęconą instrumentowi.

Dziękujemy panu dyrektorowi OPP mgr Dariuszowi Ma-
tusznemu za udostępnienie miejsca na przeprowadzenie kon-
kursu oraz pomoc w organizacji oraz pani dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury mgr Elżbiecie Legierskiej-Niewiadomskiej 
za ufundowanie nagród w postaci publikacji książkowych 
związanych z naszym regionem. 

Wam drodzy wychowankowie Ogniska życzymy udanych 
wakacji i czekamy na Was we wrześniu, by dalej wspólnie po-
dążać w muzyczną przygodę.

Aleksandra Lipowska
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ZESPÓŁ ''ISTEBNA'' W RUMUNII

Osiem zespołów z ośmiu europejskich krajów wzięło 
udział w trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklo-
ru „Garofi ta Pietrei Craiului” w rumuńskim mieście Braszów. 
Polskę reprezentował nasz Zespół Regionalny „Istebna”, zaś 
inne zespoły pochodziły z Serbii, Słowenii, Macedonii, Cypru, 
Bułgarii, Węgier oraz gospodarze.

Braszów jest ulubionym przez zagranicznych turystów mia-
stem w Rumunii, przez Polaków często porównywany z Kra-
kowem, ze względu na urokliwe stare miasto, liczne kamienice 
i najładniejszy w tym kraju rynek. Nad miastem góruje szczyt 
Tampa (955m n.p.m.), na którego zboczu usytuowany jest w 
stylu holywoodzkim napis BRASOV, zaś porastające go lasy 
stanowią siedlisko licznych niedźwiedzi, które ponoć często 
schodzą z góry w poszukiwaniu jedzenia nawet w pobliże sta-
rego miasta. Nam niedźwiedzi spotkać się nie udało, byliśmy 
za to na zamku Drakuli w miasteczku Bran, a także zobaczyli-
śmy klasztor prawosławny i cerkiew w miejscowości Sambata 
oraz muzeum i zamek w miasteczku Fagaras. 

Organizatorzy zadbali, aby występy odbywały się w atrak-
cyjnych miejscach, zarówno dla widzów, jak i występujących, 
stąd na przykład koncerty na rynku braszowskim. Były też 
ofi cjalne spotkania z władzami miasta i mediami, jak i mniej 
ofi cjalne spotkania integracyjne zespołów. Ogólnie podczas 
całego festiwalu panowała bardzo sympatyczna atmosfera, ży-
wiołowe nasze koncerty nagradzano gorącymi oklaskami, roz-
daliśmy mnóstwo materiałów promocyjnych, zaś inne zespoły 
nam gratulowały wysokiego poziomu i chętnie nawiązywały 
kontakty na przyszłość.

Tadeusz Papierzyński

XIII DNI ISTEBNEJ - 2009
11 i 12 lipca odbyły się XIII Dni Istebnej w Amfi teatrze 

pod Skocznią. Dawno nie dopisała nam taka frekwencja jak 
tegoż roku, a to pewnie stało się za sprawą koncertu zespołu 
"Leszcze" i pogody, która naprawdę dopisała.

Program rozpoczął się od rozdania Nagród Rady Gminy 
Istebna w Dziedzinie Kultury i Sportu. Za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury nagrodę otrzymała Małgorzata Małyjurek z Jawo-
rzynki. Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2008 roku 
nagrodzeni zostali mieszkańcy Istebnej: Adam Cieślar z Klu-
bu Sportowego „Wisła Ustronianka”, Katarzyna Kubalok, 
Magdalena Ligocka i Mateusz Ligocki z Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego  Istebna. 

Jak co roku odbył się konkurs na bezpłatne prawo jazdy 
ufundowane przez Stanisława i Krystynę Kowalik. Otrzyma-
ła je Justyna Polok z Jaworzynki. Przed samym koncertem 
wystąpiła Formacja Tańca Nowoczesnego „Scorpion” z Opola, 
która zachwyciła publiczność swoimi tańcami. 

DNI KORONKI  W KONIAKOWIE 
(15, 16 sierpień)

15.08. (sobota)
13.00 -  Uroczyste otwarcie, powitanie gości w Chacie na 
Szańcach              
Prelekcja na temat historii koronki koniakowskiej – Agnieszka 
Macoszek
Rozpoczęcie konkursu na Najpiękniejszą Koronkę Koniakow-
ską w Izbie Pamięci Marii Gwarek
14.00 – Występ dziecięcego zespołu „Mały Koniaków” – Cha-
ta na Szańcach
15.00 – Konkurs gry na trąbicie w dwóch kategoriach wieko-
wych – dzieci i dorośli – nagroda główna,   
TRĄBITA - Chata na Szańcach
18.00 – SPOTKANIA Z KONIAKOWEM – projekcje fi lmów 
dokumentalnych:
- Zespoły Regionalne –„ Duży i Mały Koniaków, Kapela Wa-
łasi”  z Koniakowa
- „Mistrz spod Złotego Gronia – Jan Wałach”
- „Pogwormy se po nasiymu”, GOK-BP  2008 r.
- „Gmina Istebna” 2004
- „Międzynarodowe Zawody Furmanów 2005”
20.00 Karaoke po góralsku – Karczma Kopyrtołka

16.08. (niedziela)
15.00 – Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszą Koronkę 
Koniakowską – Izba Pamięci Marii Gwarek
W trakcie Dni Koronki odbywać się będą:
Chata na Szańcach:
- kiermasze wyrobów koronczarskich i pamiątek regionalnych
- warsztaty koronczarskie
- warsztaty ceramiczne dla dzieci
- Wystawa archiwalnych fotografi i z cyklu Spotkania z Konia-
kowem pt. „Grejże nóm muzyczko”, 

Punktem kulminacyjnym sobotniego wieczoru był koncert 
zespołu „Leszcze”, który myślę okazały się strzałem w dzie-
siątkę, ponieważ wszyscy bawili się rewelacyjnie. Przez dwie 
godziny koncertu zespół z powodzeniem zabawiał publiczność, 
która szalała wiwatując. Za kulisami Maciej Miecznikowski 
i reszta zespołu okazali się serdecznymi ludźmi, o dziwo nie 
zmanierowanymi, jak to bywa czasem z artystami. Zachwyciła 
ich Istebna i nasi mieszkańcy, stwierdzili, że fani w Trójwsi 
potrafi ą się bawić i bardzo miło im było tutaj wystąpić. Sobota 
zakończyła się dyskoteką, którą prowadził DJ LUK-AS. 

Niedzielne popołudnie rozpoczęło się od warsztatów tańca 
Break Dance, przygotowanych przez Wojciecha Twardzika z 
Istebnej Kubalonki. W tym czasie odbywał się koncert Gór-
niczej Orkiestry Dętej z Bytomia Miechowic w Kościele 
Ewangelickim w Istebnej, a później w Amfi teatrze Pod Skocz-
nią. Zabawę taneczną prowadził zespół „Jawor” z Jaworzynki, 
który rozgrzewał uczestników festynu, bo choć pogoda sło-
neczna niestety wieczór był chłodny, ale widać naszym miesz-
kańcom to nie przeszkadzało - bawili się do samego końca. 

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organiza-
cji panu Tadeuszowi Juroszkowi z Jaworzynki i Piotrowi Bury 
(Tartak Gliniane) z Istebnej. 

Sponsorem imprezy był Browar Tyskie.
Lucyna Ligocka - Kohut
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Istebnej  - Danuta Suszka, Maria Zowada, Irena Kaczmarzyk. 
Ciekawie było na stoisku VIP – ów, którzy pod okiem fachow-
ców, tj. kucharzy ze znanych hoteli i restauracji na Śląsku 
przygotowywali wykwintne dania na bazie owoców morza, ryb 
i mięsa strusia. Przyznać trzeba, że mimo obaw ze strony władz, 
efekty zmagań były pozytywnie zaskakujące. Po zakończonej 
części prezentacji zespołów i potraw regionalnych bawiono się 
przy muzyce dancingowej zespołu Fair Play z Koniakowa.

Wielkie Folklorystyczne Święto Festyn Istebniański 2009 za 
nami. Kolejna lekcja folkloru, tradycji, wspaniałych wartości, 
które – jak powiedziała Zuzanna Kawulok podczas wręczania 
nagród – potrafi ą przetrwać wieki tylko wtedy, jeśli są dobre 
i czyste u swoich podstaw. Cieszmy się, że mamy u nas takie 

bogactwo i że przynajmniej raz w 
roku możemy poznawać kultury z 
całego świata.                                         

Katarzyna Rucka - Ryś

Budynek Gminnego  Ośrodka  Kultury w Istebnej (plac 
kościelny):
- Wystawa Twórczości Ludowej
* osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosi 
się o dostarczenie koronek (serweta o średnicy nie większej niż 
40 cm) do Izby Pamięci Marii Gwarek do dn.  14.08.09 r.
Organizatorzy:
Chata na Szańcach – Koniaków 
Karczma „Kopyrtołka” – Koniaków
Ceramik – Pracownia Ceramiki Artystycznej – Koniaków
Izba Pamięci Marii Gwarek – Koniaków 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

15. Jubileuszowy Festyn Istebniański 
w ramach 46. TKB

Wspaniale udał się tegoroczny, jubileuszowy 15. Festyn 
Istebniański w ramach 46. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jest to 
jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie, na 
którym prezentują się zespoły folklorystyczne z całego świata. 

W tym roku na jubileuszowy 15. Festyn Istebniański – jedną z 
małych estrad TKB – odbywający się w dniach 1 – 2 sierpnia 2009 
r. na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Szkoleniowego „Zagroń” w 
Istebnej – Zaolziu przyjechały bardzo ciekawe zespoły z Włoch, 
Indonezji, Kraju Basków, Chorwacji, Grecji i Rumunii, a 
także z Bojszów koło Pszczyny. Festyn rozpoczął występ zespołu 
„Istebna” z Istebnej, a w dalszej części programu nastąpiło 
honorowe wręczenie brązowego medalu „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” pani Zuzannie Kawulok z Istebnej od Wojtosza. 
Nagrodę przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego złożył na ręce pani Zuzanny Wicemarszałek Woje-
wództwa Śląskiego - Zbyszek Zaborowski wraz z Wójtem Gminy 
Istebna – Danutą Rabin oraz Dyrektorem Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Bielsku – Białej, Leszkiem Miłoszewskim. Z okazji 
jubileuszu Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej podziękował tak-
że najbardziej zaangażowanym w długoletnią realizację festynów 
istebniańskich wręczając pamiątkowe statuetki i kwiaty. Nie było-
by tego święta w Istebnej, gdyby nie pomoc Anny Bury, Jadwigi 
Zabawskiej, Stanisławy Majeranowskiej, Zuzanny Kawulok 
z Istebnej, nieżyjących już Stefana Pojdy z Wisły i Pawła 
Poloka z Jaworzynki. Nagrodzono także Elżbietę Legierską – 
Niewiadomską,  dyrektor GOK – u, która od początku zabiegała 
o to, żeby w naszej gminie miała miejsce jedna z estrad Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. Po występach folklorystycznych odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem Kaczmarzyków z Koniakowa. 

Drugi dzień Festynu upływał nie tylko w atmosferze wy-
stępów taneczno – muzycznych, ale również pod kątem re-
gionalnych kulinariów. W I Konkursie Kulinarnym Trójwsi 
zorganizowanym przy pomocy Śląskiej Izby Kulinarnej , a w 
szczególności prezesa Artura Kupczyka wystartowały cztery 
drużyny – reprezentacje wsi Istebna, Koniaków i Jaworzynka 
pod okiem sołtysów, a także drużyna składająca się z pracow-
ników Urzędu Gminy Istebna. Nasze gaździny i gazdowie 
przygotowali smakowite potrawy regionalne – min. kapuśnicym, 
zupym z kóndrotka, wyndzónkym z kisłóm kapustóm, kapuściok 
z gyjsinóm, bahora,królika w śmietónce, syr klagany,  krepliki, 
kołocze, gryskym z borówkami. Pięknie udekorowane stoiska 
zachęcały wszystkich wokół nie tylko nęcącymi zapachami 
smakołyków, ale także ciekawymi sposobami przyrządzania i 
podawania naszych tradycyjnych dań. Zwyciężyła drużyna z 

Wykaz imprez

w Gminie Istebna w 2009 roku
SIERPIEŃ

15 – 16.08 - „Dni Koronki” w Koniakowie, Galeria na Szań-
cach, Karczma Kopyrtołka
22.08 - Polsko – czesko – słowackie spotkanie na Trójstyku, 
Uroczysta Msza Św. Z poświęceniem Trójstyku przez bisku-
pów z Polski, Czech i Słowacji.
do 11.09. - Wystawa i Kiermasz Twórczości Ludowej, GOK  
Istebna
do 31.08 -  Wystawa malarstwa Jana Wałacha „Widzieć w za-
chwycie”, GOK Istebna
do 31.08. - Wystawa malarstwa i fotografi i Georgija Safrono-
wa, GOK Istebna
do 31.09.  -  Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice

WRZESIEŃ

03.09. -  Wystawa prac pt.  „Zza fi rany” Krystyny Heblińskiej 
i Marii Kukuczki, GOK Istebna
10.09. - Wystawa fotografi i „Istebna jakiej nie znasz” Ryszarda 
Kocybika w GOK Istebna
do 11.09. - Wystawa i Kiermasz Twórczości Ludowej, GOK  
Istebna
do 31.09. - Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice
Zajęcia stałe:
Kółko koronki koniakowskiej, prowadzone przez Beatę Le-
gierską w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w każdy pią-
tek w godz. 14.00 – 16.00.
Kółko haftu krzyżykowego prowadzone przez Zuzannę Jancz 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w każdy piątek w 
godz. 12.00 – 14.00.
Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek 
- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, godz. 19.00
- czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 19.00
Pilates (relaksacyjne ćwiczenia rozciągające) 
- poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 19.00
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Muzykę świata i nie tylko zaprezentowano tego lata na 
Mazurach podczas IV Festiwalu Muzyki Góralskiej i Fol-
kowej „Folkowo 2009”. Mariusz Kuś główny organizator 
imprezy, która z roku na rok staje się coraz bardziej cieka-
wa, klimat ukochanych gór przeniósł do nowego miejsca za-
mieszkania za pomocą żywych dźwięków. Chcąc nie chcąc 
zdziałał więcej. Trzy miasta Morąg, Olsztynek oraz Ostróda 
rozbrzmiały różnymi odmianami folku i muzyki góralskiej. 
Wszystko to odbyło się w ciągu pierwszego weekendu sierp-
nia, gdzie obok kilkunastu występów konkursowych nie za-
brakło również ciekawych gwiazd nurtu. Lista artystów, któ-
rzy wystąpili podczas tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki 
Góralskiej i Folkowej była spora. Na festiwalowej stronie 
www.folkowo.pl można było odsłuchać konkursowe kapele 
i znaleźć odnośniki do ich witryn, gdzie niejednokrotnie mu-
zyka ta jest udostępniana bezpłatnie. Jury festiwalowe miało 
do czynienia od szeroko pojętej muzyki ludowej, przez archa-
iczne pieśni, jazz, melodie bałkańskie i klezmerskie, bliskow-
schodnie i słowiańskie, wszelkie eksperymenty góralskie 
i nie góralskie na naturalistycznym folku egzystencjalnym 
kończąc. Poziom tegorocznych zgłoszeń był bardzo wysoki. 
Organizatorzy przyznają, że mieli spore problemy z wyborem 
fi nałowej trzynastki. Niestety, sponsorzy w tym roku nie byli 
tak hojni, jak w latach poprzednich, co przełożyło się na ilość 
zespołów konkursowych. Spośród 24 zgłoszeń wytypowano 
13. Podczas pierwszego z  konkursów publiczność przebija-
jącą ilością głosów wybrała zespół Folkoperacja pochodzący 
z naszego regionu. W kolejnym konkursie odbywającym się 
w Ostródzie jury festiwalu w składzie: Małgorzata Kacprzak 
– Kamińska – Pismo folkowe „Gadki z Chatki”, Robert Le-
siński – Polskie Radio Olsztyn oraz Bogdan Bracha – Muzyk 
Orkiestra Św. Mikołaja przyznali zespołowi Folkoperacja 3 
miejsce za świetny kontakt z publicznością i promowanie 
góralszczyzny.  Skład zespołu to Bogdan Bartnicki z cze-
skiego Gródka, Piotr Kohut z Istebnej, Wojciech Zubrzycki z 
Wisły, Martin Wałach z Jaworzynki i Sebastian Kret z Orze-
sza. Zespół działa już ponad pięć lat i odnosi liczne sukcesy 
artystyczne. Jak sami twierdzą wolą grać swoją muzykę niż 
korzystać z przerabiania muzyki ludowej Beskidu Śląskiego. 
Największą inspiracją w ich twórczości są góry, przyroda 
oraz sytuacje życia codziennego. Autorem tekstów i większo-
ści muzyki jest kompozytor, muzyk i pedagog Piotr Kohut z 
Istebnej Zaolzia.

„NASI” LAUREATAMI NA IV FESTIWALU 
MUZYKI FOLKOWEJ „FOLKOWO 2009”

SPORT   SPORT   SPORT 
KP TRÓJWIEŚ

Podsumowanie sezonu 2008/2009

Seniorzy – Klasa B
m pkt bramki u siebie na wyjeździe

1 Pogórze 26 57 79:26 11-2-0 (49:7) 7-1-5 (30:19)
2 Dębowiec 26 55 57:45 11-0-2 (35:18) 7-1-5 (24:27)
3 Bąków 26 54 94:34 11-0-2 (56:16) 6-3-4 (38:18)
4 KP Trójwieś  26 51 63:38 12-0-1 (40:12) 4-3-6 (23:26)
5 Simoradz 26 44 71:46 7-2-4 (34:20) 6-3-4 (37:26)
*
14 Kisielów          26 7 21:151 1-1-11 (11:67) 1-0-12 (10:84)

Juniorzy – Liga Okręgowa B
1 Drogomyśl 22 56 63:14 10-1-0 (41:7) 8-1-2 (22:7)
8 KP Trójwieś 22 30 31:37 8-2-2 (27:14) 1-1-8 (8:23)
12 Mazańcowice 22 10 31:65 1-2-8 (19:36) 1-2-8 (12:29)

Trampkarze – Liga Okręgowa B
1 Drogomyśl 20 46 87:29 8-2-0 (50:8) 6-2-2 (37:21)
8 KP Trójwieś  20 24 48:54 4-1-6 (29:24) 3-2-4 (19:30)
11 Mazańcowice 20 6 15:139 0-0-10 (6:73) 2-0-8 (9:66)

Treminarz rozgrywek sezonu 2009/2010 – runda  jesienna

Seniorzy - Klasa B
09.08.09 11.00 KP Trójwieś - Zamarski
16.08.09 11.00 KP Trójwieś - Grodziec
23.08.09 17.00 Polifarb - KP Trójwieś
30.08.09 11.00 KP Trójwieś - Wiślica
06.09.09 17.00 Iskrzyczyn - KP Trójwieś
13.09.09 11.00 KP Trójwieś - Pielgrzymowic
20.09.09 16.00 Skoczów - KP Trójwieś
27.09.09 11.00 KP Trójwieś - Goleszów
03.10.09 16.00 Bąków - KP Trójwieś
11.10.09 11.00 KP Trójwieś - Kisielów
18.10.09 15.00 Ochaby - KP Trójwieś
25.10.09 11.00 KP Trójwieś - Simoradz
31.10.09 14.00 Pierściec - KP Trójwieś

Juniorzy i Trampkarze - Liga Okręgowa B
22.08.09 14.30/16.00 KP Trójwieś - Cięcina
29.08.09 14.30/16.00 KP Trójwieś - Czechowice
05.09.09 10.00/11.30 Milówka - KP Trójwieś
12.09.09 14.30/16.00 KP Trójwieś - Kobiernice
19.09.09 10.00/11.30 Simoradz - KP Trójwieś
26.09.09 14.30/16.00 KP Trójwieś - Wisła
03.10.09 9.30/11.00 Kozy - KP Trójwieś
10.10.09 13.00/15.30 KP Trójwieś - Porąbka
17.10.09 10.00/11.30 Goleszów - KP Trójwieś
24.10.09  -    /15.00 KP Trójwieś - Pogórze
31.10.09 10.00/11.30 Chybie - KP Trójwieś

Uwaga! Wszystkie mecze naszej drużyny seniorów na własnym boisku rozgrywane będą o 
godz. 11.00.  Juniorzy i trampkarze grać będą na boisku na Zaolziu.

J. Kohut

Turniej Siatkówki Plażowej 
o „Puchar Wójta Gminy Istebna”

22 sierpnia – sobota

Ośrodki „Zagroń” i „Halniak” w Istebnej

Szczegóły na stronie internetowej 
www.ug.istebna.pl
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
NAGRODY DLA BIEGACZY MKS ISTEBNA  

Trójka biegaczy MKS Istebna - Katarzyna Kubalok, 
Magdalena Ligocka oraz Mateusz Ligocki -  znalazła się 
wśród najlepszych sportowców powiatu cieszyńskiego wyróż-
nionych za znaczące wyniki uzyskane w roku 2008 na sporto-
wych arenach w kraju i zagranicą. 

Jesteście naszą nadzieją i potwierdzeniem wspaniałej woli 
walki, dowodem sportowej determinacji i ciężkiej pracy. Dziś 
można śmiało powiedzieć, iż w powiecie cieszyńskim nie braku-
je ludzi utalentowanych, pracowitych i zdolnych, potrafi ących 
zadziwić swoimi osiągnięciami. Jesteśmy dumni z waszych 
osiągnięć dzięki którym rozsławiacie powiat cieszyński w kraju 
i zagranicą - mówił podczas uroczystości do sportowców Sta-
rosta Cieszyński Czesław Gluza. Szczególne wyrazy podzię-
kowania i gratulacje należą się również szkoleniowcom, którzy 
choć czasem niewidoczni, mają duży wpływ na wasze wyniki. 
Dziękuję także osobom, które w różnych formach wspierają 
sport w naszym powiecie. Właśnie dzięki działaczom, którzy 
bezinteresownie, ofi arując swoje środki i swój czas, ma szansę 
zaistnieć na sportowych arenach wielu uzdolnionych, młodych 
ludzi. Starosta życzył sportowcom aby ciężka praca, trud i 
wyrzeczenia przyniosły obfi te plony w postaci kolejnych zwy-
cięstw.

Gratulujemy naszym sportowcom i ich opiekunom!
J.K.

ISTEBNA NAJLEPSZA 
PO NIEPRAWDOPODOBNYM FINALE!  

Niezwykłe emocje towarzyszyły fi nałowemu spotkaniu 
tegorocznego Wielkiego Turnieju Groni, w którym Istebna 
pokonała Jaworzynkę 5:3 mimo, że po kilkunastu minutach 
przegrywała już 0:3.

To był mecz godny wielkiego fi nału. Licznie zgromadzeni 
kibice oglądali znakomite widowisko mimo, że warunki do gry 
- po ulewie która przeszła nad boiskiem przed meczem - były 
bardzo trudne. Drużyny walczyły z ogromnym zaangażowa-
niem, nie brakowało pięknych akcji, groźnych strzałów a co 
najważniejsze bramek - jednej piękniejszej od drugiej.

Jaworzynka rozpoczęła z ogromnym animuszem i w ciągu 
pierwszych kilkunastu minut strzeliła trzy gole. Wydawało się, 
ze losy fi nału są rozstrzygnięte, jednak niespodziewanie od tej 
chwili inicjatywę zaczęła przejmować drużyna Istebnej, jesz-
cze przed przerwą zdobywając dwie bramki.

Po zmianie stron trwała nieustępliwa walka, jednak piłka - 
trzykrotnie - wpadała tylko do siatki Jaworzynki. Zespół Isteb-
nej posiadał optyczną przewagę i w efekcie odniósł zasłużone 
zwycięstwo, chociaż rywal też kilkakrotnie zagroził bramce 
późniejszych zwycięzców. Dramaturgię końcówki spotkania 
spotęgował podyktowany przez sędziego rzut karny dla Jawo-
rzynki, jednak na wysokości zadania stanął wybrany najlep-
szym bramkarzem Turnieju goalkiper Istebnej.

Turniej rozpoczął się od półfi nałów, w których - pary usta-
lone zostały wcześniej w wyniku losowania - Istebna wygrała 
z Jasnowicami 5:2, zaś Jaworzynka pokonała Koniaków 5:1.

W meczu o trzecie miejsce Jasnowice po bardzo jedno-
stronnym pojedynku zwyciężyła Koniaków 9:3.

Turniej był bardzo dobrze zorganizowany (Krzysztof Cho-
rąży oraz Renata i Eugeniusz Kawulok) i stał na wysokim 
poziomie sportowym. 

Wyniki:
Półfi nały:
Istebna - Jasnowice   5 : 2
Jaworzynka - Koniaków   5 : 1
O 3 miejsce:
Jasnowice - Koniaków   9 : 3
Finał:
Istebna - Jaworzynka   5 : 3
Nagrody indywidualne:
Król Strzelców - Tomasz Zelek (Jasnowice) - 6 bramek
Najlepszy Zawodnik - Szymon Łacek (Jaworzynka) 
Najlepszy Bramkarz - Andrzej Kawulok (Istebna)

J. Kohut

*   *   *
Podziękowanie dla sponsorów poszczególnych drużyn:

Istebna – Teresa Kamińska - Market REMA
Jasnowice – Marek Iwanek - Transport drewna
Jaworzynka – Danuta i Mirosław Gazurek - Firma MIRO-
TRANS
Koniaków – Marek i Stanisław Matuszny oraz Franciszek 
Suszka
Podziękowanie dla sponsora gastronomicznego – Leszka i 
Zdzisława Legierskich - Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w 
Istebnej
Szczególne podziękowanie dla organizatora i głównego spon-
sora Turnieju – Renaty i Eugeniusza Kawuloków - Pizzeria 
WERONA
Organizatorzy dziękują Jackowi Kohutowi za pomoc w przy-
gotowaniu boiska i obiektu.

Zarząd KP Trójwieś Istebna

Nigdy nie czułem się szosowcem. Moje rowerowanie od samych 
początków ewoluowało od polnych dróg przez leśne dukty i ścieżki, aż 
w końcu po najcięższe znane mi szlaki Beskidów. Z każdej przejażdżki, 
począwszy od czasów „pelikana” wracałem z oczami pełnymi kurzu, 
rękami „usmarowanymi” od rozciągniętego łańcucha notorycznie spada-
jącego na dziurach, ale z płucami pełnymi czystego powietrza, żołądkiem 
uraczonym dzikimi ostrężynami i nowymi krajobrazami w pamięci. 

Z obręczy pierwszego górala opony mtb zrzucałem jedynie do 
kosza, gdy już za sprawą najmniejszych igieł ściółki leśnej musiałem 
sięgać po zapasową dętkę. Coś takiego jak jazda szosą było ostatecz-
nością. Także, wraz z nadejściem nowego milenium, w początkach 
mojej fascynacji maratonem, zarówno ja jak i wielu znajomych nie 
myśleliśmy o czymś takim jak trening szosowy. Starty były okazją do 
wyrwania w nowe, nieznane tereny toteż „treningi” głównie polegały 
na wyjeździe w GÓRY. Przyjemność z jazdy była odwrotnie proporcjo-
nalna do ilości dystansu pokonanej czarną nawierzchnią w towarzystwie 
„blachosmrodów”. Formę zdobywaliśmy w sposób zupełnie nieświa-
domy dzięki dostatkowi kilometrów i odpowiedniej ilości metrów 
deniwelacji pokonanych terenem, bez planu, ładu i składu. Każdy taki 
wyjazd, szczególnie w okresie letnim kończył się regeneracją przed TV 

  PĘTLA BESKIDZKA 2009 
– RELACJE UCZESTNIKÓW
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i oglądaniem notabene… jakże by mogło być inaczej: Wielkiej PĘTLI, 
Giro i Vuelty!! Rozpalające wyobraźnie Panoramy rozpościerające 
się z przecudnych przełęczy rozpalały wyobraźnię, a rywalizacja na 
kluczowych, górskich etapach w niczym nie ustępowała fabule dobre-
go thrillera. Górskie pejzaże budziły respekt, 7 kilogramowe rowery 
wywoływały pożądanie, a widok zawodników pędzących w śniegu, 
deszczu czy mgle z najwyższych przełęczy mroził krew w żyłach i 
wywoływał swoisty podziw. Z ostatnim etapem fascynacja szosą prze-
mijała do następnego roku. Nadeszły jednak czasy, gdy ekipa chętna 
na górski „hardcorek” kruszyła się niczym kostka cukru w palcach, a z 
tkwiącego gdzieś w głębi ziarnka „rywalizacja” wykiełkowała „ambi-
cja” coraz głębiej zapuszczająca swe korzenie w podświadomości. Gdy 
ilość wyścigów w kalendarzu robiła 
się coraz gęstsza, szkody sprzętowe 
unieruchamiały rower na kilka dni 
to podświadomie pojednałem się z 
szosą. Drugi rower zmieniał oblicze 
od kompletnej partyzantki po coraz 
lżejszy i bardziej sprzyjający twardej 
nawierzchni. Apetyt rósł w miarę 
jedzenia (jeżdżenia), a wyniki wraz 
nim. Doceniłem możliwość jazdy w 
„czystych” warunkach, a przy tym 
odkryłem mało ruchliwe, nieznane 
drogi w okolicy oferujące z racji 
ukształtowania doskonałe warunki 
treningowe oraz widokowe. Nim się 
spostrzegłem 3 rocznego przebiegu stanowiły już jazdy szosowe, a 
teren zacząłem widywać jedynie podczas zawodów i sporadycznych, 
turystycznych wyjazdów. 

Relacje z wyścigów szosowych zrobiły swoje i coraz poważniej 
traktowałem możliwość startu w amatorskim wyścigu szosowym. Gdy 
tylko usłyszałem rok temu o Pętli Beskidzkiej sprawy potoczyły się 
błyskawicznie – chciałem się sprawdzić na dobrze znanych trasach 
beskidzkich, a do tego dopuszczono start rowerów innych niż szosowe. 
Po starcie ograniczonej do około 200 osób grupy uczestników miała 
miejsce już pierwsza selekcja podczas sprintu do premii górskiej na 
Ochodzitej. Dałem spokój, moim celem było przyjemne ukończenie, 
a nie rzucanie z motyką (rower 26”) na słońce (rywalizacja z szosów-
kami). Z racji wspólnego startu i identycznego odcinka początkowego 
każdy mógł zdecydować o docelowym dystansie już na trasie. Opty-
malnym wydał mi się dystans 155km. Po dość przyjemnej rywalizacji 
osiągnąłem zaskakujący rezultat, ale też poczułem niedosyt i tym 
samym miałem motywację, by powrócić na Pętlę w 2009 r.

Tegoroczna, 3 edycja była wyjątkowa, zdominowana przez cyfrę 
3 w czterech odsłonach (pierwszą już wspomniałem), ale po kolei. 
Już rano w Istebnej widzimy pierwszą metamorfozę-rozwój imprezy 
sprawił, że start przeniesiono ze skromnego amfi teatru w centrum na 
dziedziniec okazałego ośrodka narciarskiego w Zaolziu. Miasteczko 
zawodów i zaplecze towarzyszące przybrało na okazałości – balony 
reklamowe i stoiska sponsorów podnosiły image całości w stosunku do 
roku ubiegłego. Pomysł przeprowadzenia startów o 3 różnych porach 
dla każdego dystansu jest strzałem w dziesiątkę, od początku wiemy 
z kim jedziemy jednak należy być pewnym dyspozycji i możliwości 
pokonania dystansu. Aby jak najpełniej wykorzystać potencjał lokali-
zacyjny Istebnej i walory okolic Trójstyku Wiesiek Legierski z ekipą 
włożyli niemało trudu, którego efektem były 3 praktycznie różne trasy 
obejmujące swoim zasięgiem niespotykany dotąd obszar na terenie 3 
krajów. Zupełnie nowy dystans MINI 75km, oderwany od tradycji „sal-
mopolskiej” odkrywał pomijane dotychczas lokalne drogi okolicznych 
przysiółków, ale także tereny u czeskich sąsiadów. Analizując wykres 
tej nowatorskiej pętelki włos się jeży podobnie jak szpice podjazdów, 
zacznie się niewinną ścianką pod Ochodzitą, a później będzie już tylko 
stromiej. „Można się w niektórych miejscach nieźle zdziwić. Końcówka 
podjazdu A.D. 2008 na Ochodzitą i Zameczek to przy nowej trasie 
pikuś” jest jednoznaczną rekomendacją tej trasy, do której o wrażenia 
poprosiłem Marcina Wróbla, który z racji umiłowania do uphilli ucie-
szył się z trudnego profi lu tej rundy. A oto co mi powiedział:

O godz. 9 rano przy lekko zachmurzonym niebie i temperaturze ok. 
15 stopni, ponad 150 osobowy peleton rozpoczął zmagania na trasie 
liczącej 72 km.

Przez pierwsze 13,4 km dominowało tempo wycieczkowego, które 
dyktowała czerwona terenówka z Wieśkiem Legierskim za kierownicą. 
Jedynie znajomy Bogdan Zok nie mógł się powstrzymać i przystąpił 
do ataku. Na ostrzeżenie o dyskwalifi kacji zareagował żartobliwie 
„..no dajcie spokój, ja się ścigać przyjechałem…”, ale wrócił do 
szeregu. Wiesiek Legierski to postać wybitna w Istebnej i w światku 
kolarskim mtb. Ma on swój niezaprzeczalny udział i nieoceniony 
wkład w 5 imprez kolarskich, które Istebna organizuje w sezonie ! 
Biały napis „koniec” na asfalcie był sygnałem do startu ostrego.

Trasę mini maratonu można było 
podzielić na dwie części. W pierwszej 
dominowały wąskie, kręte, strome 
uliczki poprowadzone w stronę osiedli 
Koniakowa, Ochodzitej, Jaworzynki, 
doliny Czadeczki, Krężelki, Trzycatek, 
aż do przejazdu granicznego. Dla 
wielu te specjalne odcinki kończyły 
się ostrym hamowaniem w ciasnych 
zakrętach, na luźnym żwirku i piasku 
rozsypanym na asfalcie zmuszającym 
do testowania przyczepności opon 
szosowych na pobliskiej trawie. Naj-
bardziej stromym odcinkiem okazała 
się ok. 100 metrowa ścianka na ok. 

10km trasy o nachyleniu ponad 20% zakończona płytami ażurowymi! 
Zwycięzca, Bogdan Zok we własnej osobie, przepchał to na blacie 39 i 
koronce 23! Szacunek! Idealnym rozwiązaniem na tego typu trasie było 
zastosowanie korby kompaktowej lub kasety o szerokiej rozpiętości. Jak 
się później okazało w Istebnej to nawet na szosowym maratonie można 
ubłocić rower! Za sprawą zwózki drzewa pojawiła się na nawierzchni 
cienka warstwa błota na ok. 2 km odcinku w okolicach Jaworzynki. 
Rejony Jaworzynki i doliny Czadeczki okazały się natomiast prawdzi-
wym testem odporności opon na przebicie w ferworze walki o pozycję 
na płaskim, szutrowym odcinku, gdzie sporym zaskoczeniem były także 
wystające, ostre kamienie i muldach pozostałe po wyschniętych kałużach. 
Zaraz po tym następował wjazd na ok. 300 m odcinek po starym bruku, 
który na szczęście dla ścigantów był ostatnim wymagającym techniki i 
zagrażającym bezpieczeństwu na trasie. Zaraz po nim ukazał się drugi 
etap trasy mini maratonu.

Odcinek prowadził nazwanym przez wielu „czeskim rajem”, czyli 
szosami w okolicach Hrcavy, Mostów u Jablunkova i Bukovec, które 
uzupełnił końcówka od granicy w Jasnowicach do mety w Istebnej 
Zaolzie. Wjazd na czeską stronę natychmiast zmienił perspektywę 
z wąskiej i krętej na szeroką. Gładka nawierzchnia interwałowej 
szosy wiodąca wśród ciemnego lasu zachęcała do szybkiej jazdy, bez 
obaw wzbudzanych wątpliwymi nawierzchniami po polskiej stronie. 
Na tym odcinku dopiero zawodnicy łączyli się w większe grupki, 
aby współpracować na płaskich lub lekko pofałdowanych górkach 
Czech po wcześniejszych samotnych ucieczkach i szarpanych frag-
mentach w Polsce. Przetasowania w peletonie nastąpiły dopiero w 
Jaworzynce tuż przez Istebną na sztywnych krótkich podjazdach, a 
decydujące do Istebnej Centrum. Kto zyskał kilkadziesiąt metrów 
przewagi na podjeździe mógł dowieźć tę pozycje fi niszując 3 km 
do mety w dół serpentynami i po płaskim niebezpiecznym odcinku 
przed metą wśród zaparkowanych i poruszających się samochodów.
Istebna od kilku lat stała się bardzo popularna nie tylko w Polsce 
dzięki organizowanym przy wybitnym udziale Wieśka i jego ekipy im-
prezach dla kolarzy górskich. W kolejnej edycji szosowego maratonu 
rowerowego możemy zauważyć coraz więcej zawodników znanych z 
tras maratonów mtb. Oby więcej takich imprez szosowych. Od wielu 
zawodników mtb można było usłyszeć słowa: „na kolejny sezon ku-
puję szosę! Rower nieubłocony, strój czysty, zero defektów i zniszczeń 
w sprzęcie!”. Na dystansie Mini można było zauważyć spory udział 
osób startujących na rowerach innych niż szosowe, które postanowiły 
wypróbować czegoś nowego. Dystans Mini nie był łatwy, ale zapewniał 
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możliwość poznania, czym jest ściganie na szosie. Liczba startujących 
tylko na tym dystansie stanowiła niemal 2/3 ogólnej ilości zeszłorocz-
nych uczestników, co świadczy najlepiej o zapotrzebowaniu na tego typu 
wydarzenia i tempo przyrostu osób zainteresowanych nimi. 

Ja rozważałem jedynie dystans Giga oraz Mega. Jako, że nie lubię 
zbytnio stromych podjazdów to Mega (oparte także o pętlę Mini, z 
ilością podjazdów mniejszą o zaledwie 15% niż Giga) traktowałem 
raczej jako wyjście awaryjne. Ilość przewyższeń dwóch krótszych 
dystansów sięgająca średnio ponad 170 m/10 km robiła wrażenie przy 
zaledwie 132 m/10 km trasy Giga. O wrażenia z trasy Mega popro-
siłem za to kolegę ze studiów, nowicjusza w dziedzinie wyścigów, 
zagorzałego turystę sakwiarza, który ma na koncie niemal wszystkie 
przełęcze Europy. W tym roku postanowił spróbować rywalizacji, a że 
podjął wyzwanie jadąc na góralu i 1,5” oponach toteż jego wrażenia 
są tym bardziej ciekawe. Poczytajcie, co ma Przemek do powiedzenia:
Pętla Beskidzka w Istebnej była moim pierwszym startem w jakiejkol-
wiek imprezie rowerowej. Mimo, iż dysponuję rowerem MTB, wybrałem 
właśnie taką imprezę, gdyż od lat pasjonuję się wyścigami szosowymi i 
chciałem trochę posmakować takiego typu rywalizacji. 

Proces rejestracji był dość łatwy do przejścia, a wpisowe w 
wysokości 50zł wydaje się być uczciwą ceną za start w marato-
nie rowerowym. Przejdźmy już może jednak do samego wyścigu. 
Na starcie stawiłem się przed godziną 7 rano, mimo iż wyścig na dystansie 
154 km, w którym to zdecydowałem się wziąć udział, ruszał dopiero o 8. 
Miałem dostatecznie dużo czasu, aby odebrać numer startowy, co przebie-
gło sprawnie i bez kłopotów. Kilkanaście minut przed godziną ósmą zaczę-
ło się robić tłoczno pod ośrodkiem „Zagroń”. Przechodzę przez bramkę 
kontrolną, ustawiam się w szyku i czekam na odliczanie. Trzy, dwa, jeden 
i poszli, wszyscy spokojnie, bez przepychania. Już na początku przywitały 
nas konkretne podjazdy, byłem zaskoczony, gdy mijałem całe rzesze osób 
prowadzących rowery pod górę, narzekających na stromiznę wzniesienia 
- czyżby jednak start na rowerze MTB się opłacił? Miękkie przełożenia na 
pewno dawały mi tu przewagę. Pierwsze kilometry jechaliśmy przy ruchu 
zamkniętym, co uważam za bardzo dobry pomysł. Na tym odcinku droga 
wiodła cały czas w górę, dzięki czemu włączając się już do normalnego 
ruchu cała stawka była mocno rozciągnięta i porozrywana. Oznakowanie 
trasy było dobre i czytelne, dodatkowo w newralgicznych punktach stały 
osoby zabezpieczające trasę i kierujące we właściwym kierunku. Konfi -
guracja trasy była ciekawa, nie było może wiele czasu na podziwianie 
widoków, jednak te towarzyszyły wszystkim uczestnikom od startu, aż po 
metę. Na dystansie 154 km można było korzystać z trzech bufetów dzielą-
cych dystans na w miarę równe części. Nie było kolejek, więc uzupełnienie 
bidonu czy skorzystanie z pożywienia było bardzo sprawne. Ciastka, owo-
ce świeże, czy suszone, woda, lub napój Maxim – do wyboru, do koloru. 
Po drodze kilkukrotnie mijałem fotografów robiących zdjęcia, a dodając 
do tego jeszcze kibiców, których również sporo się pojawiło sprawiło, że 
poczułem się jak zawodowiec. Do mety udało mi się dotrzeć po ponad 7 
godzinach jazdy. Dwa i pół kilometra przewyższenia okazało się bardziej 
wymagające, niż mi się pierwotnie wydawało. W pewnych miejscach 
podjazdy były według mnie aż nadto wymagające, ale może to właśnie 
ma odróżniać maraton od wyścigu szosowego. Faktem jest, że większość 
osób na rowerach szosowych miała z nimi poważne problemy, kończące 
się często podprowadzaniem. Cóż, wygląda na to, że w Polsce niezbyt 
długie podjazdy można rekompensować ich stromizną. Po dotarciu do 
mety otrzymałem pamiątkowy medal i udałem się na obiecany przez orga-
nizatora ciepły posiłek - niestety nie zostałem poinformowany, że bloczek 
uprawniający do otrzymania posiłku znajduje się wśród materiałów rekla-
mowych otrzymywanych przed startem, które to przypadkiem zgubiłem. 
Dość długo trzeba było czekać na dekorację i losowanie nagród, bowiem 
aż do godziny 20. Dla części osób było to na tyle kłopotliwe, że pojechali 
do domów rezygnując z szansy na dodatkowe nagrody. O 20 rozpoczęły 
się emocje związane z dekoracją zwycięzców, a szczęśliwcy wylosowali 
nagrody rzeczowe. Co ciekawe, największy aplauz, godny zwycięzcy 
wyścigu zebrali nie triumfatorzy maratonu, ale pan, który odjechał 
na nowym rowerze Author:) Całą imprezę uważam za bardzo udaną 
i z miłą chęcią wystartuję w jej kolejnej edycji, a bogatszy o zdobyte 
doświadczenie, postaram się wypaść lepiej. Miejmy nadzieję, że już na 
rowerze szosowym. 

I w końcu nieco mojej historii z krótkim morałem na koniec.
W dniu startu, pomimo niezbyt zachęcającej, wietrznej, pochmurnej i 
raczej chłodnej pogody podjąłem decyzję startu na 240 km, do czego 
przekonało mnie posiadanie tym razem szosówki (dzięki Cypis:)), 
a także perspektywa dłuższego, ale jednocześnie mniej szarpanego 
treningu w dodatku w towarzystwie kolegi z maratonów MTB, Wojtka 
Szczotki. Nie zraża mnie nawet Bogdan Zok, który „przyjechał się 
ścigać, a nie zabijać” nieco powątpiewający w słuszność mojego 
wyboru. Wszystkie kwestie w biurze załatwiam bez problemów i 
natychmiast, a w reklamówce otrzymuję kilka upominków od spon-
sora – Dobrych Sklepów Rowerowych, oraz porządny, laminowany 
numer startowy. Bez pośpiechu mogę przed 7.00 zająć miejsce na 
końcu stawki. Remont drogi z Wisły na Kubalonkę wymusił niejako 
szukanie innego połączenia z podjazdem na Salmopol, jednak dzięki 
temu początek urozmaiciły w znacznym stopniu nieznane mi zbytnio 
wąskie, strome i kręte drogi, które w ostatnich latach powstały w isteb-
niańskich lasach. Mimo, że postanawiamy z Wojtkiem jechać „swoje” 
to już po chwili najlepiej czujemy się na czole grupy – ot pewność, 
że spod koła nie wyskoczy nam żadna dziura. Poza sporadycznymi, 
krótkimi atakami zniecierpliwionych spokojnym tempem cały czas 
jedziemy w zwartej kilkunastoosobowej grupie, która uformowała się 
po starcie. Krótką ucieczkę zainicjowaną w Szczyrku przez aktywnego 
Krzyśka Lewandowskiego (Bikeholicy Kraków) szybko wchłaniamy 
po kilku mocniejszych obrotach. Na razie to tylko próby sił. Pierwszy 
bufet w Cięcinie pojawił się dość szybko, więc go pomijamy, do 
Krowiarek w końcu nie tak daleko, a i pogoda dopomaga komfortową 
temperaturą oraz wiatrem w plecy. O powrocie pod wiatr na razie 
zapominamy. Skupiamy się na równej jeździe pod raczej mało mi 
znanych, aczkolwiek atrakcyjnych widokowo i urozmaiconych pod 
kątem profi lu drogach na tym fragmencie. Przemierzając okolice 
Trzebini, Ślemienia, Huciska aż do miejscowości Las zdaję się na 
niezawodność mojego garmina, Wojtka, który co chwilę sygnalizuje, 
że „zaraz będzie niezła kiepa” czy też „uważaj na tamten zakręt”, 
dzięki czemu czuję się pewniej. Bardziej monotonne odcinki służą 
nam w celach kontemplacji widoków pokrytej niebezpiecznymi 
chmurami królowej Beskidów – Babiej Góry, u której stóp będziemy 
się musieli pokłonić przejeżdżając Krowiarki, a także nadrabianiu 
tematów, których podczas ścigania MTB nie ma możliwości podjąć. 
Tabliczka Stryszawa oznacza koniec zabawy, a początek wspinaczki 
pod Przełęcz Przysłop. Niezbyt długi, ale momentami stromy podjazd 
powoli pokazuje, kto na tym etapie ma jeszcze, z czego uderzyć w 
korby. Krótkie przyspieszenia i prowokacje można także i tym razem 
potraktować jako chęć uzyskania bezpiecznej pozycji na niezwykle 
krętym zjeździe, a nie zapowiedź poważnej ucieczki. Bardzo długi, 
blisko 16km podjazd przez Zawoję - najdłuższą wieś w Polsce, ucieka 
nam dość szybko, także za sprawą niespodziewanemu dopingowi 
ze strony pojawiających się wycieczek. Magia numeru startowego 
na kierownicy? 2 kilometry od szczytu Przełęczy niespodziewanie 
pojawia się bufet, którym jesteśmy równie zaskoczeni jak obsługa na 
nasz widok, gdyż nie zdążyli jeszcze do końca rozstawić wszystkich 
atrakcji. Wykorzystujemy to na upragnione pozbycie uciskających 
nadmiarów wody i szybką weryfi kację obecności wykrzykując ko-
lejno numery startowe. Izotoniki od sponsorów (w zeszłym roku była 
jedynie woda), mieszanka suszonych owoców i ciastka w godnych 
ilościach w mig wędrują do bidonów i kieszonek na plecach. Wielkie 
brawa, w porównaniu do „piszingerów” i bananów w zeszłym roku w 
tym roku jesteśmy rozpieszczani ponad stan:). Pokonując najwyższą 
przełęcz w Beskidach, dach wyścigu, wkraczamy na Orawę i przed 
oczami na długi czas pojawia się nam imponujący mur Tatr. Nienaj-
lepsza jakość asfaltu i prędkości ponad 70km/h nie do końca kore-
spondują z aluminiową, sztywną do bólu szosówka, 9bar w oponkach, 
a tym bardziej moimi stawami. Na szczęście obyło się bez defektów, 
a nadzieję na przyszłość dają prężnie pracujący drogowcy, kładący 
nowy dywanik w Zubrzycy Dolnej. Wahadłówki przejeżdżamy na 
czerwonym, korzystając z wyrozumiałości kierowców widzących 
sporą grupkę kolarzy. Po raz kolejny numery startowe na kierownicy 
są dla nas przepustką. Łamiącym przepisy autom już się oberwało.

Relacja uczestnika
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Do wynajęcia dwa nowe lokale 
(ok. 40 m2 każdy) w Centrum Istebnej 

pod sklepy, usługi, biura 
od 1 listopada br.

Informacje – 0512 298 969

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PILARKI,  KOSY,
£AÑCUCHY, OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA, STIHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK
- RATY, SERWIS

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

FIRMA SPRZĄTAJĄCA

    BŁYSK
           Spółka cywilna
Ewa Rudner, Anna Niemczyk

Sprzątamy u Ciebie, tak jak u siebie

Koniaków 896
43-474 Koniaków

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

 

  
 
 
 
 
 
 

NAJWY SZA 
JAKO , 

NISKIE CENY 
OKNA 
METAL - PLAST 

 

28 lat 
do wiadczenia 

i praktyki na 
terenie całej 

Europy 
 
 

PROFILE NIEMIECKIE 5,6 KOMOROWE: 
VEKA, GEAHAN, REHAU 

 

 
 

NOWO  

 

 

- Profil 6 komorowy S 8000 IQ plus o szer. 83 mm 
- Szyby niskoemisyjne U = 0,8 
- Ramka szybowa SUPER SPACER prosto z USA!!! 
- Okucia Maco Multi Matic 
 

 

 

* Okna typowe i nietypowe 
w tej samej cenie 

* OKNA DREWNIANE –            
SOSNA, MAHO  

* Dostawa gratis! 
* Najwy sza jako  
* Niskie ceny 
 

 

 
 

 

DRZWI ZEWN TRZNE 
!   ALUMINIOWE – zimny i ciep y profil  ! 

!   PLASTIKOWE – wielokomorowe  ! 
!   GERDA – zewn trzne antyw amaniowe 

+  zamki GERDA  ! 
 
 

KRZYSZTOF WALCZAK 
Szczyrk Biła, ul. Jagodowa 2 

Tel. 033 817 80 53, 0510 132 288 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Stollux Sp. z o. o. 
Istebna 1316 

43 – 470 Istebna 
033 855 73 70 
kadry@stollux.com 

 

Wiod ca na rynku budownictwa domów firma 
Stollux Sp. z o. o. zatrudni: 
 

 
 
 
 

- kierownika produkcji 
- cie li 
- stolarzy 
- mechanika samochodowego 
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

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

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

Tel.  

 
 

 
 

Telefony 
 

    694 459 899 
694 459 900 

 
 

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

  

Oferuje swoje us ugi: 
Kompleksowa budowa domów 

Przebudowy, remonty, instalacje, dachy 
  

 

43 – 470 Istebna 1246 
 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

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

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

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

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

Telefon: 
0033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

ZAPRASZAMY 

033 855 70 67 

0 602 436 719 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

SSTANIS AW 
KOWALIK 

 

 

 
 
 
 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 
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