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Wójt Gminy Informuje14 pa�dziernika - Dzieñ Edukacji Narodowej
Z okazji �wiêta wszystkich nauczycieli, katechetów, pra-

cowników administracji i obs³ugi szkó³ i przedszkoli - wielu
sukcesów w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, twórczych pomy-
s³ów w poszerzaniu wiedzy i uzdolnieñ oraz szczê�cia i po-
my�lno�ci w ¿yciu osobistym

¿ycz¹ Wójt Gminy i Rada Gminy

UNIJNE PIENI¥DZE
10 wrze�nia br. w �l¹skim Oddziale Regionalnym Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gmina z³o¿y³a 5
wniosków o pomoc finansow¹ realizowan¹ w ramach PRO-
GRAMU SAPARD. Wnioski dotycz¹ rozwoju i poprawy in-
frastruktury obszarów wiejskich w tym:

dwa : odprowadzenie i oczyszczanie �cieków komunalnych
trzy : dróg gminnych,
Precyzuj¹c inwestycje poszczególne wnioski obejmuj¹ na-

stêpuj¹ce zakresy robót i obszary dzia³ania:
Wniosek 1. Rozbudowa oczyszczalni �cieków Istebn¹ Gli-

niane wraz z budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej w Istebnej
Centrum.

Inwestycja przewiduje rozbudowê istniej¹cej oczyszczalni
�cieków o kolejne 100 m3/d wraz z pod³¹czeniem budynków
po³o¿onych wzd³u¿ drogi powiatowej przez Istebn¹ od by³ej
zlewni mleka po budynki nad Wojtoszami.

Trzeba wykonaæ 6763 mb sieci pod³¹czaj¹c 95 budynków.
Koszt inwestycji wynosi 2 444 tys. z³, a wnioskuje siê o 1

697 tys.  z³. dotacji.
Roboty planuje siê wykonaæ w 2004 roku.
Wniosek 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jaworzyn-

ka Krzy¿owa i Istebna Gazury.
Planuje siê wykonanie 9855 mb sieci kanalizacyjnej pod³¹-

czaj¹c 110 budynków. Koszt inwestycji wynosi l 854 tys. z³, a
wnioskuje siê o 1 289 tys. z³ dotacji.

Termin wykonania robót planuje siê na 2005 rok.
Wniosek 3. Modernizacja drogi Rastoka
Planowana jest modernizacja drogi na 2223 mb.
Koszt inwestycji wynosi 592 tys. z³, a wnioskuje siê o przy-

znanie dotacji w wysoko�ci 437 tys. z³.
Wniosek 4. Modernizacja drogi Zimna Woda - Sztoczek
Planowana jest modernizacja drogi na d³ugo�ci 4114 mb.
Koszt inwestycji wynosi 651 tys. z³, a wnioskuje siê o 480

tys. dotacji.
Wniosek 5. Modernizacja drogi Bryje - Deje
Planowana jest modernizacja drogi na d³ugo�ci 1973 mb.
Koszt inwestycji wynosi 415 tys. z³, a wnioskuje siê o 306

tys. dotacji.
Modernizacjê 3 dróg planuje siê wykonaæ w 2004 roku.
Podsumowuj¹c szacowane nak³ady na inwestycje jakie pla-

nuje siê wykonaæ w ramach PROGRAMU SAPARD na w/w
inwestycje trzeba przeznaczyæ oko³o 5 956 ty�, z³, z czego do-
tacja stanowi 4 209 ty�. z³.

Opracowa³: Bogus³aw Juroszek

Nagrodê im. Oskara Kolberga
�Za Zas³ugi dla Kultury Ludowej�
Urszula Gruszka prowadz¹ca ze-
spo³y �Ma³y Koniaków" i �Konia-
ków" odebra³a 14 wrze�nia br. w
Radomiu.

75 lat  OSP
Koniaków Centrum

NAGRODA
IM. OSKARA KOLBERGA

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

�Ma³y Koniaków" u�wietni³ uroczysto�æ stra¿ack¹ swoim wystêpem.

Zbiórka stra¿aków na placu przed �Domem Stra¿aka"
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OG£OSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej warto�ci powy¿ej 30 000 euro
Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, woj. �l¹skie, pow.

cieszyñski, tel. 033 8556500, fax 033 8556500, www.istebna.pl,
e-mail: urzadgminy@istebna.pl, og³asza przetarg nieograniczony
na budowê sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka.

Nie dopuszcza siê sk³adania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) -2004.12.31.
Wadium-13 000 z³.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 80%
warunki p³atno�ci - 20%
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena: 50

z³) mo¿na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹cego, lok.: 208, lub
za zaliczeniem pocztowym.

Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. zmieniaj¹ca ustawê o zmia-
nie ustawy o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych (Dz.U.
Dz 2002 r. Nr 183, poz.1522) wprowadzi³a harmonogram wy-
miany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia
2001 r. w nastêpuj¹cych terminach:
do 31 grudnia 2003 r. - dowody osobiste wydane do koñcal972 r.
do 31 grudnia 2004 r. - dowody osobiste wydane do koñca 1980 r.

RADA  GMINY  UCHWALI£A
RAPORT Z POSTÊPOWANIA WYJA�NIAJ¥CEGO

BUDOWÊ BOISKA ISTEBNA � ZAOLZIE
I �POD SKOCZNI¥"

Z uwagi na fatalny stan nawierzchni boisk sportowych
�Pod skoczni¹" oraz Istebnej-Zaolziu na posiedzeniu Rady
Gminy postanowiono wstrzymaæ rozgrywki pi³karskiej rundy
wiosennej do momentu doprowadzenia boisk do stanu u¿ywal-
no�ci oraz uchwa³¹ Rady Gminy z dnia 28.03.2003r. zlecono
Komisji Rewizyjnej poszerzonej o dwóch cz³onków przepro-
wadzenie czynno�ci kontrolnych w zakresie wydatkowania �rod-
ków na budowê boisk i ustalenia przyczyn obecnego stanu.

KOMISJA REWIZYJNA w sk³adzie:
Kêdzior Stefania - Przewodnicz¹ca Komisji
Ligocki Jacek - Cz³onek Komisji
Muszalik Czes³aw - Cz³onek Komisji
Juroszek Janusz - Cz³onek Komisji
Gburek Piotr - Cz³onek Komisji
w okresie od 26.04.2003r  -  27.08.2003r prowadzi³a czyn-

no�ci kontrolne w sprawie budowy boisk na terenie Gminy Isteb-
na. W posiedzeniach komisji brali udzia³: pracownicy Urzêdu
Gminy - Juroszek Bogdan, Waszut Janusz; Wykonawca - Choj-
nacki Henryk; Inspektor Nadzoru Robót - Miczko Gerard oraz
przedstawiciele Zarz¹du Klubu Pi³karskiego �Trójwie�� Rucki
Piotr, Golik Jan.

Zakres czynno�ci kontrolnych obejmowa³:
1. Sprawdzenie i analizê dokumentacji inwestycji tj.
a/ projekt i kosztorys inwestorski
b/ dokumentacjê og³oszonego przetargu
c/ nak³ady inwestycyjne

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Bogus³aw Juro-
szek, Miros³aw Kawulok, e-mail: urzadgminy@istebna.pl, tel.
033 8556500, lok. 208, w godz. 07:30 - 15:00.

Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego, lok. 102.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 29.10.2003 o godzinie

10:00.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 29.10.2003 o godzinie 10:15

w siedzibie zamawiaj¹cego, lok. 100.
Postêpowanie bêdzie prowadzone z zastosowaniem prefe-

rencji krajowych.
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci nie wykluczeni

na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówie-
niach publicznych, spe³niaj¹cy warunki dodatkowe:

- spe³niaj¹ warunki okre�lone w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia.

Wójt Gminy

do 31 grudnia 2005 r. - dowody osobiste wydane do koñca 1991 r.
do 31 grudnia 2006 r. - dowody osobiste wydane do koñca 1995 r.
do 31 grudnia 2007 r. - dowody osobiste wydane do koñca 2000 r.
Po 1 stycznia 2004 r. niezmienione dokumenty mog¹ uniemo¿-
liwiæ za³atwianie bie¿¹cych spraw w ró¿nych instytucjach jak
np. banki, notariaty, s¹dy itp.

Anna Kukuczka

Urz¹d Gminy w Istebnej przypomina:

XII sesja Rady Gminy Istebna
26 wrze�nia 2003 r. odby³a siê XII sesja Rady Gminy

Istebna. Porz¹dek obrad sesji prowadzonej przez Przewod-
nicz¹cego Rady Gminy Istebna Józefa Micha³ka obejmowa³
miêdzy innymi podjecie uchwa³y w sprawie wyboru Laure-
ata Srebrnej Cieszynianki za rok 2003.

W g³osowaniu jawnym, radni Rady Gminy Istebna na Lau-
reata Srebrnej Cieszynianki na 2003 rok wybrali Pani¹ Ma-
riê Chmiel. Laur �Srebrnej Cieszynianki� zostanie wrêczony
Pani Marii Chmiel podczas uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi
Cieszyñskiej w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszy-
nie 11 listopada.

Ponadto na sesji dokonano zmian w bud¿ecie gminy Istebna
na 2003 r., uchwalono procedurê uchwalania bud¿etu gminy
Istebna oraz rodzaju i szczegó³owo�ci materia³ów sk³adaj¹cych
siê na projekt bud¿etu, rozpatrzono skargê na dzia³alno�æ Wój-
ta Gminy w sprawie baru w Jaworzynce Zapasiekach.

Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Pani Stefania Kêdzior
odczyta³a Raport z postêpowania wyja�niaj¹cego w sprawie
budowy boisk Zaolzie i Pod Skoczni¹ w Istebnej (Raport publi-
kujemy obok).

Na sesjê zaproszeni zostali Kierownicy Aptek z terenu gmi-
ny Istebna. Wspólnie przedyskutowano sprawê uruchomienia
dy¿urów Aptek w niedziele i �wiêta.

W sesji równie¿ wzi¹³ udzia³ Nadle�niczy Nadle�nictwa
Wis³a, który wstêpnie zaakceptowa³ projekt budowy ujêcia wody
na Olzie Pod Gañczork¹.

Sporz¹dzi³a
Barbara Kubalok-Gwarek
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d/ odbiór techniczny
2. Przeprowadzenie wizji lokalnych obejmuj¹cy g³ównie za-

kres wegetacji trawy.
3. Ustalenia � wnioski.
ad/1 Na posiedzeniu Komisji w dniu 23.06.2003r dokonano

sprawdzenia dokumentacji inwestycji dotycz¹cej budowy bo-
iska Istebna-Zaolzie.

W wyniku czynno�ci kontrolnych stwierdzono:
a) Kosztorys inwestorski zosta³ sporz¹dzony zgodnie z

projektem i obejmowa³ budowê p³yty boiska o powierzchni
7.000 m2.

Warto�æ kosztorysu inwestorskiego wynosi³a 630.199,17
(netto bez pod. Vat)

Przekrój pionowy p³yty boiska wg. projektu sk³ada³ siê z
czterech warstw : trawa z rolki 4-6 cm, mieszanka ziemi 14cm,
warstwa piasku 15cm, drena¿, obsypka piaskowo-¿wirowa
oko³o 20cm.

W dniu 27.08.2003r Komisja w obecno�ci pracowników
Urzêdu Gminy oraz Inspektora Nadzoru dokona³a odwiertu i
sprawdzi³a stan faktyczny przekroju pionowego p³yty boiska.
Stwierdzono:

1. Wysoko�æ warstwy wegetacyjnej 14 cm
2. Wysoko�æ warstwy ods¹czaj¹cej (piasek + ¿wir) 20 cm
3. Drena¿ po³o¿ony jest na g³êboko�ci 60cm, natomiast ob-

sypka drena¿u wykonana jest z pospó³ki i ¿wiru na wysoko�æ
26cm. Porównuj¹c stan faktyczny z projektem ustalono:

1.Trawa z rolki silnie zwi¹zana z warstw¹ ziemi tworz¹c
tzw. warstwê wegetacyjn¹ o g³êboko�ci 14cm � zgodnie z
projektem.

2. Warstwa ods¹czaj¹ca wg. projektu 15cm piasku
wg. stanu faktycznego 20cm mieszanki piaskowo-¿wirowej.
Tolerancja b³êdu w normie z uwagi na wykonanie tylko jed-

nego odwiertu, domieszka ¿wiru dopuszczalna ze wzglêdu na
wiêksz¹ przepustowo�æ wody.

3.W badanym miejscu drena¿ po³o¿ony jest na prawid³owej
wysoko�ci (zak³adany jest spadek drena¿u w celu prawid³owe-
go odprowadzenia wody)

Obsypka wykonana jest z mieszanki ¿wir i pospó³ka, w pro-
jekcie piasek i ¿wir.

W tym zakresie Komisja przyjmuje prawid³owo�æ wykona-
nia p³yty boiska.

b) Dokumentacja przetargowa � w dniu 21.02.2001r og³o-
szono przetarg na budowê p³yty boiska sportowego w Istebnej-
Zaolziu. Warto�æ kosztorysu 630.199,17. W przetargu udzia³
wziê³o 8 firm.

Najtañsza oferta wynosi³a     333.505,10
Najdro¿sza                             999.807,85
Ka¿da z firm w swojej ofercie musia³a przedstawiæ

oprócz dokumentów wymaganych Ustaw¹ o Zamówieniach
Publicznych

- kosztorys okre�laj¹cy cenê za jak¹ wykona roboty,
- wykaz sprzêtu do wykonania zamówienia,
- wykaz robót wykonanych poprzednio podobnych do przed-

miotu zamówienia.
Komisja Przetargowa przy Urzêdzie Gminy Istebna wybra-

³a ofertê ze Szczawna Zdroju za cenê 439.148,19 . By³a to pod
wzglêdem ceny trzecia z najtañszych ofert. Przy wyborze tej
firmy komisja przetargowa kierowa³a siê kryterium oceny ofer-
ty jakie poda³a w specyfikacji do przetargu. Z po�ród 8 ofert
wybrana firma jako jedyna posiada³a specyficzny sprzêt oraz
wykaza³a najwiêksze do�wiadczenie w tym zakresie. (wykony-

wa³a i konserwowa³a Stadion Wis³y-Kraków). Firmy, które
przedstawi³y tañsze oferty nie posiada³y ¿adnego do�wiadcze-
nia w budowie i utrzymaniu boisk oraz nie posiada³y odpowied-
niego sprzêtu.

PODSUMOWANIE - Komisja przetargowa przy Urzêdzie
Gminy wybra³a ofertê, która spe³nia³a wszystkie warunki i przed-
stawi³a najkorzystniejsz¹ cenê.

c) Nak³ady Inwestycyjne � Komisja bada³a podczas prac kon-
trolnych z wykonania bud¿etu za 2002r i opisa³a w protokole
kontroli z dnia 18.03.2003r.

Dla przypomnienia podajemy strukturê nak³adów inwesty-
cyjnych.

W roku 1999 rozpoczêto prace przygotowawcze i dotycz¹
sporz¹dzenia dokumentacji, us³ugi geodezyjne , wykonanie
wierceñ zwi¹zanych z badaniami geologicznymi, kosztorys in-
westorski, nak³ady wynosi³y 20.480,80.

Wydatki roku 2000 wynosz¹ 21.545,48 i dotycz¹ niwelacji
powierzchni boiska do poziomu zero wykonany przez Firmê
Inzbud.

W roku 2001 spisano umowê z Wykonawc¹ i rozpoczêto
roboty budowlane.

Poniesione wydatki: roboty budowlane 320.750,- (brutto z
pod. Vat)

pozosta³e                    9.277,65
Wydatki roku 2002 � roboty budowlane 152.570,30 (brutto)
nadzór inwestorski, wykonanie bramek    2.630,62
zakup kosiarki      10.807,-
Ogó³em wydatki poniesione w latach 1999 � 2002 wynosz¹:
- koszty przygotowania inwestycji (nie objête przetargiem)

42.026,28
- roboty budowlane 473.320,30
- pozosta³e nak³ady 11.908,27
Ogó³em: 527.254,85
W roku 2001 Zarz¹d Gminy z³o¿y³ w Urzêdzie Kultury Fi-

zycznej i Sportu wniosek o dotacjê, który zosta³ zaakceptowa-
ny i przyjêty do realizacji. Otrzymano dotacjê w wysoko�ci
2001r  -  100.000.-, 2002r - 41.000.-

d)  Odbiór techniczny � zakoñczenie budowy i odbiór tech-
niczny boiska nast¹pi³ 20.08.2002r . Protokó³ odbioru robót nie
zawiera³ usterek. Spisano z wykonawc¹ umowê gwarancyjn¹
na okres 1 roku. Gwarancja okre�la³a u¿ytkowanie boiska 4 godz.
tygodniowo. W dniu 11.10.2002r decyzj¹ Starostwa Cieszyñ-
skiego uzyskano pozwolenie na u¿ytkowanie boiska.

ad) 2 W okresie od 26.04.2003r. � 27.08.2003r Komisja prze-
prowadzi³a piêæ wizji lokalnych boisk sportowych Istebna-Za-
olzie, �Pod Skoczni¹" obserwuj¹c proces wegetacyjny murawy
i sporz¹dzi³a na tê okoliczno�æ notatki s³u¿bowe, w których od-
notowano szybk¹ i prawid³ow¹ wegetacjê trawy. Sprzyja³a temu
zjawisku prawid³owa pielêgnacja � sta³e nawadnianie i odpo-
wiednia temperatura. Na posiedzeniu Komisji w dniu
23.06.2003r. zaproszono Prezesa K.P. �Trójwie� � Istebna�. Po-
stanowiono ustaliæ prawid³owo�æ u¿ytkowania boisk. Prezes nie
przedstawi³ Komisji dok³adnego harmonogramu z przeprowa-
dzonych rozgrywek i treningów.

Z wypowiedzi wynika³o , ¿e nie znali faktu , i¿ boisko mo¿-
na u¿ytkowaæ 4 godz. tygodniowo i ta norma zosta³a przekro-
czona. Pracownicy Urzêdu Gminy twierdzili , i¿ Klub Pi³karski
zosta³ powiadomiony tylko nie przestrzega³ tych zasad. Z wy-
powiedzi jednoznacznie wynika³o i¿ normy zosta³y przekroczo-
ne i to w momencie kiedy dywan trawnika nie by³ przyro�niêty
do pod³o¿a. W dniu 20.05.2003r podczas wizji lokalnej na
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RADA  GMINY  UCHWALI£A
dok. ze str. 3

Og³oszenie
Informujê, ¿e w roku 2004 o�rodek zdrowia w Konia-

kowie rozszerzy swoj¹ dzia³alno�æ. Bêdzie czynny 10 go-
dzin dziennie i 4 godziny w soboty. Bêdzie w nim praco-
wa³o 4 lekarzy. Przeniesiony zostanie tam pracuj¹cy w
tej chwili w Istebnej sprzêt diagnostyczny. Jeszcze w tym
roku rozpoczniemy remont o�rodka w Koniakowie aby
przygotowaæ go do zwiêkszonych zadañ.

Dyrektor NZOZ �Salus�
Tadeusz Kunysz

boisku � Zaolzie przeprowadzonej w obecno�ci wykonawcy
Pana Chojnackiego i V-ce Prezesa Klubu Pi³karskiego ustalo-
no, i¿ ze wzglêdu na zadawalaj¹cy stan boiska zezwala siê
przeprowadzenie pozosta³ych rozgrywek rundy wiosennej. Po za-
koñczonych rozgrywkach wykonawca przyst¹pi do zabiegów re-
nowacyjnych tj. siew g³êbinowy, piaskowanie, korkowanie. Stan
boiska na Zaolziu w dniu 27.08.2003r ocenia siê jako dobry.

Boisko � Pod Skoczni¹ � - Komisja nie bada³a dokumentacji
zwi¹zanej z budow¹ O�rodka Rekreacyjnego i boiska sporto-
wego z uwagi na fakt, i¿ pierwsze prace na tym obiekcie rozpo-
czêto pod koniec lat 70 tworz¹c tzw.pole biwakowe z boiskiem
sportowym wykonane s³ynnymi w tych czasach czynami spo-

³ecznymi, w za³¹czeniu zdjêcia z czynów spo³ecznych pracow-
ników G.S. kiedy to na w³asny koszt bez ¿adnych projektów
uk³adano dreny, wyrównywano nawiezion¹ ziemiê i uk³adano
chodnik z kamieni. W ka¿dych kolejnych latach obiekt moder-
nizowano. W roku 1996 na p³ycie boiska po³o¿ono dywan traw-
nika za cenê 68.230,26.

 Poniewa¿ boisko by³o jedyne na terenie Gminy  rozpoczêto
rozgrywki pi³karskie nie zale¿nie od warunków atmosferycz-
nych. Nadmierna eksploatacja p³yty boiska doprowadzi³a do ca³-
kowitego zniszczenia.

W zwi¹zku z powy¿szym w roku 2002 wykonano kolejne
roboty inwestycyjne i dotyczy³y:

1. Przebudowy koryta potoku, odwodnienie i niwelacja te-
renu przy wyj�ciu, wykonanie drogi wyjazdowej z O�rodka.
Roboty te zosta³y wykonane w 2001r a ich zap³ata nast¹pi³a w
roku 2002. Warto�æ nak³adów  -    33.294.-

2. Renowacja murawy boiska � warto�æ nak³adów 64.667.-

3. Renowacja murawy boiska � roboty dodatkowe wynika-
j¹ce ze zwiêkszenia wymiarów  � koszt  10.054.-

4. Dojazd do Pawilonów Handlowych i kuchni -   koszt 5.349.-
5. Brukowanie placu wokó³ grila  -  koszt    5.781,-
Wykonawca robót obejmuj¹cych renowacje murawy nie

udzieli³ gwarancji ,poniewa¿ wykonane przez niego roboty nie
obejmowa³y ca³o�ci robót oraz z uwagi na bardzo intensywne
u¿ytkowanie boiska.

W roku bie¿¹cym Rada Gminy podjê³a decyzjê ca³kowite-
go zakazu przeprowadzenia rozgrywek pi³karskich rundy wio-
sennej do momentu doprowadzenia boiska do stanu u¿ywalno-
�ci. W tym celu zatrudniono pracownika odpowiedzialnego za
stan boisk . Pocz¹tkiem maja br. wyrównano teren , posiano
trawê, stosowano terapiê nawadniania gleby. Sprzyjaj¹ce wa-
runki pogodowe doprowadzi³y do szybkiego zakie³kowania tra-
wy i wyrównania zieleni na ca³ej p³ycie boiska . Wykonano za-
biegi pielêgnacyjne- korkowania i walcowanie. W m-cu lipcu
zezwolono na przeprowadzenie pierwszego meczu. Nawierzch-
nia p³yty po meczu nie wykaza³a zniszczenia.

Postanowiono rozgrywki rundy jesiennej kontynuwaæ na tym
boisku.

WNIOSKI
1. Egzekwowaæ od Klubów pi³karskich prawid³owego u¿yt-

kowania boisk zgodnie z opracowanym regulaminem.
2. Wykonywaæ co roku zabiegi renowacyjne w celu utrzy-

mania prawid³owej murawy -  wiosna , siew g³êbinowy,korko-
wanie i nawo¿enie letnie,

po ka¿dym meczu walcowanie,
jesieñ  - piaskowanie, nawo¿enie zimowe.

Podpisy cz³onków Komisji

AGENCJA  ROZWOJU
PRZEDSIÊBIORCZO�CI S.A.

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
(Budynek Starostwa Powiatowego III piêtro, pokój 303)

tel.: (33) 85-10-444 wew. 138
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku od 7.30 do 15.30

l Zak³adasz dzia³alno�æ gospodarcz¹?
l Planujesz rozwój firmy?
l Potrzebujesz taniej po¿yczki?
l Chcesz uzyskaæ informacje nt. dostêpnych
      �rodków pomocowych UE i rz¹du RP?
l Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu
     wniosków o �rodki pomocowe?

... ZG£O� SIÊ DO NAS!



Nasza Trójwie�  l  5PA�DZIERNIK  2003

1. W dniu 26.07.2003 r. w Istebnej kieruj¹cy rowerem miesz-
kaniec Koniakowa, zderzy³ siê czo³owo z jad¹cym z prze-
ciwka samochodem marki 126 p kierowanym przez miesz-
kankê Istebnej. W wyniku zderzenia rowerzysta zosta³ prze-
wieziony do szpitala.

2. W okresie pomiêdzy 09.07/30.07.2003 nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do jednego z domu w Ko-
niakowie-Cisowe, sk¹d zabra³ drobne przedmioty na szko-
dê mieszkañca Rudy �l¹skiej.

3. W nocy z 3/4.08.2003 r. nieznany sprawca w³ama³ siê do
sklepu spo¿ywczego na Rupience w Koniakowie, sk¹d do-
kona³ kradzie¿y wyrobów alkoholowych i papierosów, a na-
stêpnie w celu zatarcia �ladów w obiekcie tym rozla³ i pod-
pali³ ³atwopaln¹ ciecz. Jedynie szybka interwencja s¹siadów
i Stra¿y Po¿arnej ocali³a sklep przed spaleniem.

4. W dniu 19.08.2003 roku na drodze wiod¹cej na przysió³ek
Wilcze ujawniony zosta³ samochód osobowy marki Opel
Ascona, który jak siê pó�niej okaza³o, bez wiedzy i zgody
w³a�ciciela zabra³ jeden z mieszkañców Istebnej, który na-
stêpnie go porzuci³.

5. W dniu 15.08.2003 r. podczas instalowania anteny na bu-
dynku plebanii na Kubalonce z wysoko�ci oko³o 4 metrów
spad³ mieszkaniec ¯ywca, który z powa¿nymi obra¿eniami
cia³a zosta³ przewieziony do Szpitala �l¹skiego w Cieszy-
nie na leczenie.

6. W dniu 20.08.2003 roku na Glinianym skradziony zosta³
rower marki �SCOT� stanowi¹cy w³asno�æ mieszkañca Ja-
worzynki.

7. W dniu 18.08.2003 r. z terenu budowy na Jasnowicach skra-
dziono hydrofor na szkodê mieszkañca Istebnej.

8. W dniu 23.08.2003 r. kieruj¹ca samochodem osobowym
marki Opel Astra mieszkanka Po³omii k/Wodzis³awia �l¹-
skiego podczas pokonywania ³uku drogi w prawo zjecha³a
na pobocze, a nastêpnie do rowu, gdzie pojazd wywróci³a.
Obra¿eñ cia³a, na szczê�cie niegro�nych, doznali kieruj¹ca
Oplem i pasa¿er tego samochodu, jej nieletnie dziecko.

9. W dniu 28.08.2003 na dyskotece �DeNiro� w Istebnej skra-
dziono telefon komórkowy marki NOKIA 3330 w³asno�ci
mieszkanki Istebnej.

10. W dniu 10.09.2003 r. w Istebnej centrum zatrzymano miesz-
kañca Istebnej, który kierowa³ samochodem osobowym
marki polonez znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

11. W dniu 11.09.2003 r. w Istebnej Tartak mia³ miejsce wypa-
dek drogowy. Kieruj¹ca samochodem Opel Kadett miesz-
kanka Cieszyna podczas pokonywania ³uku drogi w prawo
zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu, gdzie zderzy³a siê z ja-
d¹cym z przeciwka samochodem osobowym marki Volks-
wagen Passat kierowanym przez istebnianina. W wyniku
uderzenia obra¿eñ cia³a dozna³ pasa¿er samochodu VW Pas-
sat, któremu za³o¿ono opatrunek gipsowy krêgów szyjnych.

12. W dniu 20.09.2003 roku  Istebnej Glinianym dwóch spraw-
ców dokona³o kradzie¿y portfela z pieniêdzmi na szkodê
mieszkañca Istebnej.

Asp. Leszek Bujok

KRONIKA POLICYJNA SUKCESY  MODELARZY
W dniach 7-14 wrze�nia w Sremskiej Mitrovicy w Serbii

i Czarnogórze odby³y siê Mistrzostwa Europy w Modelar-
stwie Kosmicznym. Nasz kraj reprezentowa³ miêdzy innymi

Tomasz Karch z Istebnej -
Andzio³ówki, obecnie
uczeñ Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Paw³a Stalmacha
w Wi�le. Startuj¹c w�ród ju-
niorów Tomasz zdoby³ z³oty
medal w dru¿ynie oraz sre-
bro indywidualnie.

Dwa medale reprezen-
tant zdoby³ w kategorii S8D
- modele szybowców zdalnie
sterowane o napêdzie rakie-
towym. Konkurencja polega
na wystrzeleniu szybowca w
powietrze i takim sterowaniu,
by jak najd³u¿ej model utrzy-
ma³ siê w powietrzu.

Dobry wystêp Tomka
na Mistrzostwach Europy

sta³ siê dla niego przepustk¹ do kadry juniorów na Mistrzostwa
�wiata , które odbêd¹ siê w przysz³ym roku w Dêblinie.

W tydzieñ pó�niej w Krakowie rozegrane zosta³y Mistrzo-
stwa Polski Modeli Kosmicznych. Tam Tomasz potwierdzi³ swo-
j¹ przynale¿no�æ do kadry polski juniorów zdobywaj¹c drugie
miejsce w kategorii S8D,  trzecie miejsce w kategorii S3A (ra-
kiet czasowych ze spadochronem) trzecie miejsce w kategorii
S5B (makiet rakiet wysoko�ciowych - kategoria polega na wy-
konaniu kopii prawdziwej rakiety w odpowiedniej skali, a
oceniana jest jako�æ wykonania i wysoko�æ lotu).

Jak siê okaza³o w rozmowie z Tomkiem wy¿ej wymienione
sukcesy nie s¹ jedynymi jakie zdoby³ w tym roku. Startuj¹c w
zawodach zaliczanych do Pucharu �wiata rozegranych w Ryb-
niku zdoby³ I miejsce w kategorii S7 GIGANT, Kategoria roz-
grywana by³a po raz drugi w Polsce. Polega na wykonaniu ko-
pii prawdziwej rakiety, przy czym minimalna wysoko�æ mode-
lu to 2,00 m. Wykonana zwyciêska kopia mia³a 2,37 m - by³a to
kopia polskiej rakiety meteorologicznej �METEOR 3�. Na tych
samych zawodach w kategorii modeli szybowców zdalnie ste-
rowanych o napêdzie rakietowym (S8D) zdoby³ 3 miejsce. Z
kolei w S³owacji w tej samej kategorii zdoby³ 4 miejsce.



6  l  Nasza Trójwie� PA�DZIERNIK  2003

Na Mistrzostwa Polski oraz zawody rozgrywane w ramach
Pucharu �wiata, Tomasz je�dzi wraz z ojcem Antonim , który
modelarstwem interesuje siê 35 lat. Antoni Karch do�wiadcze-
nie zdobywa³ pod okiem nauczyciela Pana Tedeusza Maciej-
czyk, który w Szkole Podstawowej w Istebnej prowadzi³ mode-
larniê. Zainteresowania przetrwa³y do dzi�, gdzie wspólni z ko-
leg¹ Jurkiem Kawulokiem w swojej pracowni (niewykoñczo-
nej piwnicy) zajmuj¹ siê modelarstwem.

W tym roku Antoni osi¹gn¹³ swój najwiêkszy ¿yciowy suk-
ces zdobywaj¹c w Krakowie tytu³ mistrza Polski w kategorii
rakiet czasowych ze spadochronem - S3B, dwa tytu³y wicemi-
strzowskie w kategorii S4B - rakietoplany i S7 - makiety rakiet.
Kategoria S7 polega na wykonaniu kopii rakiety i oceniana jest
jako�æ wykonania i odwzorowanie lotu prawdziwej rakiety) oraz
dwa czwarte miejsca w kategoriach S5C i S1B.

Jerzy Kawulok na Mistrzostwach Polski w kategorii rakie-
toplanów zaj¹³ 5 miejsce, a w zawodach zaliczanych do PS ro-
zegranych w Rybniku w kategorii S8E/P miejsce 4.

Osi¹gniêcia zawodników mog³y byæ wiêksze, lecz nie bior¹
oni udzia³u we wszystkich zawodach rozgrywanych w kraju i
za granic¹, poniewa¿ koszty podró¿y ponosz¹ sami.

Pojawia siê zatem szansa dla sponsora, który doceni osi¹-
gniêcia modelarzy i przy nie wielkim wsparciu bêdzie reklamo-
wany w kraju i za granic¹.

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów. J. Waszut

Konkurs dla organizacji pozarz¹dowych
Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, ¿e Zarz¹d Powiatu Cieszyñskiego og³osi³ konkurs na dofinansowanie

zadañ w³asnych powiatu realizowanych w pierwszej po³owie roku 2004 przez organizacje pozarz¹dowe (stowarzyszenia,
oddzia³y terenowe stowarzyszeñ, stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacje i ich oddzia³y terenowe itp.) w nastêpuj¹cych
dziedzinach:

a) kultura,
b) kultura fizyczna i sport,
c) turystyka i promocja powiatu,
d) edukacja, w tym w zakresie stypendiów
e) pomoc spo³eczna,
f) ochrona �rodowiska,
g) promocja i ochrona zdrowia,
h) przeciwdzia³anie bezrobociu,
i) rozwój przedsiêbiorczo�ci i integracji europejskiej
Druki wniosków, regulamin konkursu oraz lista priorytetowych zadañ powiatu, których realizacja bêdzie dofinansowana w

pierwszej kolejno�ci dostêpne s¹ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: www.powiat.cieszyn.pl (Stowa-
rzyszenia/Konkurs) lub w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobrec-
kiej 29, pok. 211 (tel. 85-10-444 wew.156, fax. 85-10-775, e-mail: sp@powiat.cieszyn.pl). Wnioski sk³adaæ nale¿y od 1 do 31
pa�dziernika 2003 r. bezpo�rednio w kancelarii starostwa lub listownie � obowi¹zuje data stempla pocztowego. Warunkiem
rozpatrywania wniosku jest posiadanie przez wnioskodawcê osobowo�ci prawnej.

*   *   *
Jednocze�nie Starosta Cieszyñski informuje, i¿ od 1 pa�dziernika 2003 r. w ramach realizacji zadañ powiatu zgodnie

z Ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
og³asza konkurs na dofinansowanie programu w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych.

Druki wniosków i zasady dofinansowania dostêpne s¹ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: www.po-
wiat.cieszyn.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie przy ul. Boreckiej 29 (siedziba starostwa) pok. 118,
tel. 85-10-444 w. 118.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do 30 listopada 2003 roku w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub listownie �
decyduje data stempla pocztowego.    (HP)

Przedruk z �Wiadomo�ci Powiatowe" Nr 9/2003 r.

SUKCESY  MODELARZY
dok. ze str. 5

Pocz¹tkiem lata nad górskimi rzekami zaczyna zakwitaæ parzy-
d³o le�ne. Ta chroniona ro�lina dorsta do 2 m wysoko�ci.
Na zdjêciu kwitn¹ce parzyd³o le�ne w dolinie rzeki Olzy w Istebnej.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

PARZYD£O  LE�NE

OPERACJE ZAÆMY Z WSZCZEPEM
SZTUCZNEJ SOCZEWKI

- bez dop³at krótki czas oczekiwania
Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Szpital �l¹ski - Oddzia³ Okulistyczny
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4, tel. 852 05 11 wew. 420, 422
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Po kilku tygodniach przygotowañ 27 wrze�nia br. jednostka
OSP w Koniakowie uroczy�cie �wiêtowa³a 75-lecie swego ist-
nienia.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê msz¹ �w. któr¹ odprawi³ kapelan stra-
¿y po¿arnych ks. Zygmunt Bernat w intencji ¿yj¹cych i ++ stra¿a-
ków i ich rodzin. Koncelebrowa³ mszê �w. ks. kanonik Jerzy Kiera
i ksi¹dz wikary Krzysztof Gworek. W czasie mszy �w. ks. kanonik
J. Kiera po�wiêci³ figurê �w. Floriana, która bêdzie ustawiona na
�Domu Stra¿aka�. Wszyscy uczcili relikwie �w. Floriana, któr¹ ks.
kapelan przywióz³ ze sob¹.

W homilii ks. kapelan dziêkowa³ stra¿akom za ich s³u¿bê i odda-
nie w celu niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi, zagro¿onemu
ró¿nymi nieszczê�ciami.

Po mszy �w. stra¿acy defilowali przez wie� i skierowali siê przed
remizê, gdzie na placu zebrali siê zaproszeni go�cie, stra¿acy, ich
rodziny i mieszkañcy wsi.

Przemarsz stra¿aków do i z ko�cio³a u�wiêtni³a orkiestra dêta
OSP z Aleksandrowa Kujawskiego.

W uroczysto�ciach uczestniczyli go�cie:
- Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP w Cieszynie pose³ dh Jan

Sztwiertnia
- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie st. kpt. mgr

in¿. Krzysztof Zaczek
- by³y Komendant Wojewódzki w Bielsku-Bia³ej st. brygadzista

Aleksander Radkowski
- Kierownik Sekcji Operacyjno-Szkoleniowej Komendy Powiato-

wej PSP w Cieszynie kpt. mgr in¿. Damian Legierski
- Dyrektor Oddzia³u Terenowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y

Po¿arnych w Katowicach dh Marian Indeka
- kapelan stra¿aków ks. Zygmunt Bernat
- ks. kanonik Jerzy Kiera, proboszcz parafii w Koniakowie
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim

p. Krzysztof Wdowczyk
- Prezes OSP Aleksandrów Kujawski dh Marek Lipski
- W-ce prezes OSP Aleksandrów Kujawski dh Grzegorz Seraficki
- Wójt Gminy Istebna dhna Danuta Rabin
- Z-ca Przew. Rady Gminy w Istebnej p. Jan Gazur
- Prezes Zarz¹du Gminnego w Istebnej dh Józef Czepczor
- Komendant Zarz¹du Gminnego w Istebnej dh Jan Waszut
- Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Wi�le komisarz Andrzej

Walkiewicz
- Komendant Stra¿y Granicznej w Jaworzynce kpt. Wies³aw Zaj¹c
- Komendant GPK Leszna Górna mjr Zbigniew Liszka
- delegacje wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz z Po³o-

mii k/Jastrzêbia, z Kamesznicy, Wis³y Centrum i Ustronia Cen-
trum.
Raport-Meldunek z³o¿y³ Dowódca Uroczysto�ci naczelnik OSP

dh Stanis³aw Legierski. Raport przyj¹³ prezes ZPZOSP RP pose³
Jan Sztwiertnia.

Flagê na maszt wci¹gn¹³ poczet flagowy, którzy tworzyli druho-
wie: Bogdan Ligocki, Jan Waszut, Grzegorz Waszut.

Zaproszonych go�ci i delegacje ró¿nych jednostek OSP i insty-
tucji przywita³ prezes dh Boles³aw Haratyk. Przedstawi³ historiê
jednostki, opracowan¹ na podstawie dostêpnych kronik. Przypo-
mnia³ najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia OSP, jak za³o¿enie stra¿y,
budowê pierwszej remizy, potem jej rozbudowê i wreszcie budowê
obecnego Domu Stra¿aka. Wymieni³ wszystkich prezesów i na-
czelników OSP oraz sk³ad obecnego zarz¹du.

Podziêkowa³ stra¿akom seniorom, od których m³odzi uczyli siê
tej spo³ecznej s³u¿by, w³adzom gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim za wspó³pracê, stra¿akom za ich s³u¿bê i pracê spo³eczn¹ w³o-

¿on¹ w utrzymanie remizy i sprzêtu bojowego, za dba³o�æ o kon-
dycjê fizyczn¹ i udzia³ w akcjach, szkoleniach, a potem w startach
w zawodach sportowo-po¿arniczych i ró¿nych turniejach.

Serdecznie podziêkowa³ m³odzie¿y stra¿ackiej za ich zaintere-
sowanie siê stra¿¹, udzia³ w æwiczeniach, szkoleniach i obozach
stra¿ackich. Wreszcie zwróci³ siê do kobiet i tych, które nale¿¹ do
OSP i do matek i ¿on stra¿aków, które wspólnie za swoimi najbli¿-
szymi uczestnicz¹ w obs³udze imprez i akcjach porz¹dkowych, a w
razie wyjazdu na akcje zawsze niecierpliwie oczekuj¹ na ich powrót.

Potem ¿yczenia stra¿akom sk³adali go�cie: Pose³ na sejm dh Jan
Sztwiertnia, z-ca Kom. Pow. PSP w Cieszynie st. kapitan mgr in¿.
Krzysztof Zaczek, Wójt Gminy dhna Danuta Rabin i go�cie z Alek-
sandrowa Kujawskiego. Wszyscy wyra¿ali podziw dla stra¿aków i
¿yczyli im tyle powrotów ile wyjazdów do akcji.

Z okazji jubileuszu jednostki nie zabrak³o odznaczeñ i wyró¿nieñ.
Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa odznaczono sztan-

dar jednostki i druhów- Danutê Rabin, Boles³awa Haratyka, Ja-
dwigê Legiersk¹, Franciszka Kawuloka i Stanis³awa Suszkê.

Srebrne Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzymali druhowie:
Szczepan Golik, Piotr Gwarek, Marian Legierski, Kazimierz Le-
gierski, Aleksander Maliborski, Berta Waszut i Katarzyna Waszut.

Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa odznaczono dru-
hów- Sylwestra Burego, Antoniego Burego i Czes³awa Poloka.

Odznakê Wzorowego Stra¿aka otrzymali druhowie: Rafa³ Bie-
lesz, Kazimierz Fiedor i Jan Waszut.

Odznaki za 55 lat s³u¿by w OSP otrzymali seniorzy - Jan Gazur,
Franciszek Kawulok, Jan Legierski i Pawe³ Kohut.

Srebne Odznaki M³odzie¿owe otrzymali - Barbara Zowada, Mar-
cin Legierski i Józef Haratyk, a Br¹zowe Odznaki M³odzie¿owe
otrzymali- Karolina Bielesz, Józef Bielesz, Szymon Juroszek, Jo-
lanta Legierska, Dawid Marekwica, Marek Potok, Bart³omiej Ryb-
ka, Natalia Sikora, Wojciech Zowada i Micha³ Waszut.

W czê�ci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ regionalny �Ma³y Konia-
ków� pod kier. Urszuli Gruszka i orkiestra dêta OSP Aleksandrów
Kujawski.

Pó�niej by³ wspólny posi³ek i tradycyjna grochówka, a w sali
Domu Stra¿aka trwa³a zabawa taneczna.

Od godz. 11 osoby zaproszone i mieszkañcy wpisywali siê do
ksiêgi pami¹tkowej OSP oraz wbijali pami¹tkowe gwo�dzie.

Ca³o�æ uroczysto�ci prowadzi³ konferansjer dh Józef Chmiel,
który równie¿ jest autorem wydanego z okazji jubileuszu oko-
liczno�ciowego foldera, za co t¹ drog¹ sk³adamy mu serdeczne
podziêkowania. Wydano tak¿e okoliczno�ciowe widokówki,
które mo¿na tak jak i foldery nabyæ u gospodarzy remizy.

Chcê tak¿e poinformowaæ, ¿e figurê �w. Floriana wyrze�bi³ i nieod-
p³atnie przekaza³ dh Zbigniew Krê¿elok, a dh Piotr Bielesz wykona³
tak¿e nieodp³atnie tablicê na gwo�dzie. Dziêkujemy im za to gor¹co.

Zarz¹d OSP w Koniakowie sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do przygo-
towania i przeprowadzenia tej piêknej i wznios³ej uroczysto�ci.

Dziêkujemy te¿ wszystkim tym go�ciom i mieszkañcom, którzy
wpisali siê do ksiêgi pami¹tkowej i z³o¿yli swoje datki na dalsz¹
dzia³alno�æ statutow¹ OSP.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane wpisem do ksiêgi pa-
mi¹tkowej i wbiciem pami¹tkowego gwo�dzia, które z ró¿nych
przyczyn nie mog³y tego dokonaæ w dniu uroczysto�ci informujê,
¿e czynno�ci tej bêd¹ mogli dokonywaæ w dowolnym czasie - u
gospodarzy remizy w Koniakowie Iwony i Leszka Micha³ków lub
dokonywaæ wp³at na konto BS USTROÑ/ISTEBNA 81291014-
358-27026 z dopiskiem �Darowizna". Opracowala K. Rucka

75 lat  OSP  w  Koniakowie Centrum
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Muzeum �Na Grapie"
dzia³a ju¿ 10 lat!

3 sierpnia 2003 roku Muzeum Regionalne �Na Grapie�
w Jaworzynce �wiêtowa³o uroczysto�æ 10-lecia istnienia i
dzia³alno�ci. Powsta³o ono z inicjatywy Jerzego Ruckiego, po-

chodz¹cego z Jawo-
rzynki, a mieszkaj¹-
cego w Szwajcarii,
poety i pisarza.  Na
uroczysto�æ zostali
zaproszeni wszyscy,
którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili
siê do zaistnienia i
funkcjonowania tego
muzeum; m.in. rodzi-
na zmar³ego ze Szwaj-
carii, krewni z Jawo-
rzynki, Urz¹d Gminy
Istebna, Gminny
O�rodek Kultury, Sta-
rostwo Powiatowe,
Urz¹d Marsza³kow-
ski, miejscowi arty-
�ci, dzia³acze, przyja-

ciele i znajomi. Na pocz¹tku zaprezentowano  historiê muzeum
i dzia³alno�æ Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Regionalnego
�Na Grapie� w Jaworzynce. W ci¹gu dziesiêciu lat postawiono
na Grapie jeden nowy budynek oraz zrekonstruowano chatê
kurn¹ i stodo³ê, które wyposa¿ono m.in. w eksponaty codzien-
nego u¿ytku, stroje regionu istebniañskiego, stare fotografie, na-
rzêdzia rolnicze.  W muzeum prezentowanych by³o kilka wy-
staw miejscowych
wytwórców: mala-
rzy, rze�biarzy, haf-
ciarek, kowali. Or-
ganizowano warsz-
taty p.t. �Cztery pory
roku w Jaworzynce�
dla dzieci i m³odzie-
¿y szkó³ powiatu
cieszyñskiego. Kil-
kakrotnie mieszkañ-
cy wsi uczestniczyli
w szkubaczkach i
konkursach po³a-
zów. W 2002 roku
Towarzystwo Przy-
jació³ Muzeum zre-
alizowa³o film p.t.
�Procny beskidzki
rok�, oparty na gwa-

rowej poezji Jerzego
Ruckiego. Pocz¹tkiem
2003 roku zakoñczono
realizacjê Beskidzkiej
�cie¿ki Planetarnej,
której pomys³odawc¹ i
realizatorem byli cz³on-
kowie Towarzystwa.
Ten 12 kilometrowy
szlak planet Uk³adu
S³onecznego biegnie od
Kubalonki przez Wy-
szni Pole, Olecki, Toka-
rzonkê, Wilcze, dolin¹
Pr¹dowca, Suszki, Ja-
snowice, Jaworzynkê
Skrzy¿owanie po Mu-
zeum �Na Grapie� i sta-
nowi atrakcjê na skalê
europejsk¹. Jubileusz otwarcia muzeum uczczono ods³oniêciem
tablicy upamiêtniaj¹cej zmar³ego przed dwoma laty pomys³o-
dawcy. Po po�wiêceniu jej przez ksiê¿y Jerzego Palarczyka i
Jana Franca z Jaworzynki, ¿ona zmar³ego, Marta Rucka, doko-
na³a jej  ods³oniêcia. Tej uroczystej chwili towarzyszy³ hymn
�Ojcowski dom� od�piewany przez wszystkich zgromadzonych
go�ci. Chwilê pó�niej zaprezentowany zosta³ program artystycz-
ny przygotowany przez zespó³ powstaj¹cy przy muzeum oraz

chór. Do tañca przygrywa³a kapela �Jetelinka� Moniki i Rafa³a
Wa³achów oraz dzieci, ucz¹ce siê gry pod opiek¹ rodziny Wa³a-
chów.Kulminacj¹ uroczysto�ci by³y warsztaty szycia stroju lu-
dowego. Arty�ci z Jaworzynki i Istebnej prezentowali wyrób
kabotka, koszuli we dwoje, bruclika, nogawic, kyrpców, czep-
ca, kopytek, nodkónci. Pokazano równie¿ przêdzenie we³ny,
haftowanie krzy¿ykami i rze�bienie w lipie. Zgromadzeni go-
�cie bacznie przygl¹dali siê powstawaniu poszczególnych czê-
�ci odzie¿y i sami próbowali tego rzemios³a. W przygotowanie
tej uroczysto�ci zaanga¿owa³o siê wiele osób i instytucji, któ-
rym chcieli�my na ³amach Trójwsi serdecznie podziêko-
waæ.Urzêdowi i Radzie Gminy Istebna, Gminnemu O�rodkowi
Kultury, panom Andrzejowi Kawulokowi, w³a�cicielowi tarta-
ku na Andzio³ówce oraz Janowi Juroszkowi z Jaworzynki od
Klimka, wszystkim artystom i mieszkañcom gminy Istebna, któ-
rzy przyszli w tym dniu na Grapê i wspólnie z nami �wiêtowali.

Towarzystwo Przyjació³ Muzeum Regionalnego �Na Grapie�
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N A G R O D A
I M .  O S K A R A  K O L B E R G A

Oskar Kolberg, patron ogólnopolskiej nagrody przyznawa-
nej twórcom ludowym, kapelom i zespo³om folklorystycznym,
regionalistom i uczonym oraz instytucjom, w uznaniu zas³ug
dla kultury ludowej, jest powszechnie znany jako wybitny et-
nograf, folklorysta, muzyk 2 po³. XIX w., autor wielotomowe-
go dzie³a pt. � Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, poda-
nia, przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy, pie�ni, muzyka i tañ-
ce" oraz �Obrazów etnograficznych" licz¹cego 36 tomów wy-
danych za ¿ycia i wkrótce po jego �mierci i niema] tyle¿ samo
tomów, które z pozostawionych rêkopisów wydanych zosta³o
po II wojnie �wiatowej w edycji �Dzie³a Wszystkie Oskara Kol-
berga". Razem, ponad 70 tomów - dzie³o zajmuj¹ce w polskiej
a tak¿e w europejskiej etnografii XIX stulecia miejsce pocze-
sne, wzbudzaj¹ce u wspó³czesnych podziw i uznanie. Wszyscy
biografowie Oskara Kolberga podkre�lali jego niezwyk³¹ pra-
cowito�æ i wytrwa³o�æ oraz niespo¿yt¹ pasjê badawcz¹.

Kolberg stworzy³ �ród³owe podstawy dla kilku nauk: etno-
grafii, folklorystyki, etnomuzykologii, gwaroznawstwa. Kolej-
ne pokolenia korzysta³y z dorobku O. Kolberga, jednocze�nie
wzbogaca³y ten dorobek o nowe prace.

Pomna¿aj¹c zbiory pie�ni, legend, bajek, przys³ów, melo-
dii, tañców, obrzêdów i zwyczajów a tak¿e ró¿nych dziedzin
sztuki ludowej.

Nagroda O. Kolberga mia³a w³a�nie na celu uhonorowaæ
dorobek tych zespo³ów folklorystycznych i instytucji pod¹¿a-
j¹cych �ladami Oskara Kolberga w pomna¿aniu naszego naro-
dowego dziedzictwa kulturowego.

Nagrodê tê ustanowiono w 1974 r. Inicjatorem by³ miesiêcz-
nik spo³eczno - kulturalny � Barwy" i jego redaktorzy Henryk
Gaworski i Juliusz G³owacki.

W 1987 r. decyzj¹ Ministerstwa Kultury i Sztuki nagroda
im. O. Kolberga zosta³a przekazana do Mazowieckiego Towa-
rzystwo Kulturalnego, które od tego czasu zajmuje siê ca³okszta³-
tem spraw zwi¹zanych z organizacj¹ tej nagrody. Od ³ 993 r. w
porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Sztuki nagroda im.
Oskara Kolberga przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego
Przegl¹du Dorobku Twórców Ludowych i Popularyzatorów
Kultury Ludowej im. O. Kolberga.

W kategorii twórcy ludowi z terenu Trójwsi nagrody otrzymali:
- w 1976r. JanKawulok z Istebnej - otrzyma³ nagrodê jako

wykonawca instrumentów muzycznych, instrumentalista, gawê-
dziarz, wytwórca zdobionych przedmiotów z drewna.

- w 1983 r. Jadwiga Legierska z Koniakowa - otrzyma³a
nagrodê jako koronczarka.

- w 1987 r. Zuzanna Gwarek z Koniakowa - otrzyma³a na-
grodê jako koronczarka.

- w 1990 r . Franciszka Ku�nia z Koniakowa - otrzyma³a
nagrodê jako koronczarka.

- w 1993 r. Helena Kamieniarz z Koniakowa - otrzyma³a
nagrodê jako koronczarka.

- w 1994 r. Zuzanna Kawulok zamieszka³a w Istebnej -
otrzyma³a nagrodê jako koronczarka, instrumentalistka, wyko-
nawczyni instrumentów muzycznych, dzia³aczka spo³eczno -
kulturalna.

W kategorii kapele i zespo³y w 1991 r. nagrodê otrzyma³
Zespó³ Regionalny �KONIAKÓW", który powsta³ w 1952 r.
Zespó³ prezentuje oryginalny folklor górali �l¹skich, niezwykle
bogaty, barwny i ró¿norodny.

W kategorii regionali�ci i uczeni w 1995 r. nagrodzony zo-
sta³ Józef Broda ur. w Ustroniu - Lipowcu , obecnie mieszkaj¹-
cy w Koniakowie, pedagog, etnolog, folklorysta, wykonawca
instrumentów muzycznych, instrumentalista, twórca teatru ob-
rzêdowego, konferansjer na najwa¿niejszych festiwalach folk-
lorystycznych w Polsce.

W tym roku do grona beskidzkich laureatów do³¹czy³a
Pani Urszula Gruszka, prowadz¹ca od 1992 r. zespó³ �Ko-
niaków" i �Ma³y Koniaków", w którym tañczy³a i �piewa³a
od 1967 r. Nagrodê im. Oskara Kolberga �Za Zas³ugi dla Kul-
tury Ludowej� Urszula Gruszka odebra³a 14 wrze�nia br. w
Radomiu.

1. X. 2003r. o godz. 17.00 Muzeum Beskidzkie im. A. Po-
d¿orskiego w Wi�le zorganizowa³o spotkanie z Pani¹ Urszul¹
Gruszk¹ w zwi¹zku z otrzymaniem Nagrody im. Oskara Kol-
berga. Na spotkanie przysz³o wiele zacnych go�ci. Pierwszym
punktem programu by³a prezentacja Laureatki Nagrody. Pani
mgr Ma³gorzata Kiere� przedstawi³a dylematy i rozdro¿a etno-
grafa. Tradycja a rzeczywisto�æ - komu potrzebny jest dzi� ze-
spó³ folklorystyczny? W koñcowym etapie spotkania zaproszeni
go�cie ³¹cznie z Panem Starost¹ z³o¿yli Laureatce serdeczne ¿y-
czenia oraz kwiaty co dostarczy³o Pani Urszuli wiele wzruszeñ.
Po czê�ci oficjalnej wszyscy udali siê na smaczny poczêstunek.

Gminny O�rodek Kultury do³¹cza siê do grona sk³ada-
j¹cych ¿yczenia zacnej Laureatce.

mgr Dorota Gazurek

1OSKARY KOLBERGA: PRACA ZBIOROWA (RED.)
MARIAN POKROPEK, WARSZAWA 1997

GAJDOWACKA  2003
£od dnia dewatnostego do dwacatego pyrsigo wrze�nia

jo, Bartek Rybka z Kóniokowa i Janko Macoszek z Isteb-
nego pojechalimy na Slowioki do £orawskij Polhory na
�GAJDOWAÆKYM 2003". By³o to miyndzynarodowe
spotkani gajdosiów a folklorystów.

Bylimy tam wroz z dudziorzami z Wielkopolski i z gajdo-
siym polskigo pochodzynio, kiery bywo w Londynie i gro na
gajdach �lónskich (nasich) z Panym Tadkym Rytwiñskim. W
pyrsi dziyñ po po³edniu by³y rozmaite wystympy kapel gaj-
doskich, kierych my nie widzieli, bo nas na granicy dzierzieli
dwie godziny.

W sobotym do po³ednia by³ konkurs m³odych gajdosiów
do ³osiymno�ci roków, kany trzeci miyjsce dosto³ na� Bartek
Rybka, kierymu wsiecy je�cie roz piêknie gratulujymy. Ku
wiecioru podzielili nas na dwie grupy, z kierych pyrsio jecha-
³a na wystympy do Milówki, a drugo, kany my trzo byli poje-
cha³a do s³owiackij dziedziny Mutno- Tam my zagrali, za-
spiywali, a zatañcowali nasigo ³owiyjzioka. Po tych wystym-
pach zawiy�li nas nazod do £orawskij Polhory, kany wsiecy
grali a spiywali. My se pojciali ³od takich starych tacików
heligónkym a hó�le i wroz my zagrali pora nasich kónsków,
ludziom siê to isto podoba³o, bo nóm ³okropnie klaskali.

W niedzielym rano wsiecy gajdosie mieli msiym �wiyn-
tóm a po ³obiedzie ka¿dy z ³osobna wystympowo³ w koncer-
cie galowym. Przijechalimy du domu z dyplomami, pamiónt-
kami, nowymi znómo�ciami i z ziolym, zie to siê tak chute
skónci³o. Na przi�³y rok za� nas tam zaprosili, a jakby kiery
je�cie chcio³ jechaæ s nami, to¿ go pojnymyze sebom.

opr. mgr Dorota Gazurek
z Istebnego
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23 wrze�nia br. Gminny O�rodek Kultury w Istebnej zor-
ganizowa³ wernisa¿ prac malarstwa Anny Legierskiej z Isteb-
nej Andzio³ówki oraz fotografii Les³awa Zaj¹ca z Gliwic pt.
�Migawki z Trójwsi�.

W gronie osób najbli¿szych oraz innych zaproszonych go-
�ci przedstawiono warsztaty artystów i ich sylwetki. Pan Józef
Micha³ek - Przewodnicz¹cy Rady Gminy wrêczy³ kwiaty, ka-
pela �Wa³asi� wprowadzi³a muzyczny nastrój, a go�cie ogl¹dali
obrazy i zdjêcia z tradycyjn¹ lampk¹ bia³ego wina.

Zapraszamy do zwiedzania tej wystawy w budynku GOK-u,
która czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do
17.00 w sali nr 1 do 31 pa�dziernika br.

Czasami warto oderwaæ siê od przyziemnych zajêæ i pozwoliæ
sobie na chwilkê artyzmu, aby poznaæ talent cz³owieka, które-
go na co dzieñ spostrzegamy w innej rzeczywisto�ci... A na-
prawdê warto!

Serdecznie zapraszamy!!!

ZAPRASZAMY   NA   WYSTAWÊ !!!

PODZIÊKOWANIE
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie SP nr 1 Istebna sk³adaj¹ ser-

deczne podziêkowanie dla Pana Stefana Zawalskiego za sponsorowanie ro-
weru i s³odyczy na konkurs
�Wiedzy o bezpieczeñstwie ru-
chu drogowego� dla klas IV na-
szej szko³y z okazji otrzymania
�Karty Rowerowej�. Dziêkuje-
my równie¿ panu dzielnicowe-
mu Janowi Sewastynowiczowi
za pomys³y i pomoc w organi-
zacji konkursu.

Zainteresowanie i rado�æ
dzieci z otrzymanych nagród widaæ na za³¹czonych zdjêciach.

Na Jesieñ czeka ju¿ Ziemia i Wrzesieñ,
Matka Bo¿a Siewna ludziom przypomina:
�¿niwa ju¿ skoñczone, czekaj¹ zagony,
sypnê sypnê z³otym ziarnem w glebê urodzajn¹,
z r¹k z waszej pracy bêd¹ lepsze plony".
Nasza ziemia tak bogata wyda ziarno zdrowe, czyste.
Ufamy Ci Bo¿e, ¿e tym nam pomo¿esz, zmi³uj siê Chryste
nad wiernym swoim ludeom tak oddanym,
pielgrzymuj¹cej do Matki Twojej

Jasnogórskiej Pani.
Nieprzeliczone ludzi tysi¹ce,
nios³y bochny chleba w pokornej podziêce,
¿e rok miniony da³ obfite plony.
Ale byli te¿ smutni nasi ¿ywiciele
i prosili w tê do¿ynkow¹ niedzielê

o ³askê dla tych, co nie maj¹ pracy,
o zdrowie dla chorych, opiekê dla starców,
¿eby osuszyæ ³zy biednych i g³odnych,
podzieliæ siê z nimi ka¿dym kêsem chleba.
Sroga zima nadchodzi, ciep³a ludziom trzeba,
tym bez pracy, bez domu braciom Chrystusowym,
kto ma serce niech ich zaprosi do swojego domu.
U Pani Jasnogórskiej byli w³a�nie tacy
dla których zabrak³o i chleba i pracy.
Ale mamy nadziejê, my dzielni Polacy,
¿e wspólnie z Bogiem wygonimy biedê
i nie bêdzie ju¿ nikogo w potrzebie - bez chleba.

Halina Bukowska-Gluza
8.9.2003 r. Istebna

Rozwa¿ania   jesienne
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REGULAMIN
XIV KONKURSU GRY NA UNIKATOWYCH

INSTRUMENTACH LUDOWYCH
Termin imprezy: 8-9 listopada 2003 r.
Koncert laureatów: 16 listopada 2003 r.
miejsca:
- Zajazd �Horolna� w Przybêdzy (konkurs)
- siedziba Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego �Grojco-
wianie w Brzu�niku
(koncert laureatów)
Organizatorzy: Regionalny O�rodek Kultury w Bielsku-Bia³ej
Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne �Grojcowianie�
Zajazd �Horolna� w Przybêdzy
Wspó³finansuj¹cy: Samorz¹d Województwa �l¹skiego
Starostwo Powiatowe w ¯ywcu
Urz¹d Gminy w Radziechowach-Wieprzu
Cele konkursu:
- popularyzowanie autentycznej muzyki ludowej
- o¿ywienie ludowego muzykowania zachêcanie do budowy lu-
dowych instrumentów muzycznych,
- inspirowanie dzieci i m³odzie¿y do podejmowania nauki gry na
instrumentach ludowych,
- zachêcanie nauczycieli - mistrzów i instrumentalistów do po-
szukiwania starych, archaicznych melodii
Za³o¿enia organizacyjne:
1. Do udzia³u w konkursie zapraszamy instrumentalistów z Be-
skidu �l¹skiego, ¯ywieckiego oraz pasma Babiej Góry.
2. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ instrumentali�ci ludowi graj¹-
cy na: �d�ble ¿ytnim, poprzecznych piszcza³kach i ró¿kach z kory
wierzbowej, fujarkach, glinianych �wistakach (sulkach), ptaszkach
(s³owikach i kurkach), pasterskich tr¹bkach klarnetowych, wszel-
kiego rodzaju rogach bydlêcych, rogach pasterskich, trombitach
¿ywieckich i cieszyñskich, piszcza³kach dwoistych (podwójnych),
gê�lach, drewnianych i metalowych dzwonkach, fujarkach sza³a-
�nych, okarynach, heligonce, dudach, gajdach oraz skrzypcach
(pod warunkiem gry na nich w tradycyjny, ludowy sposób).
3. Ka¿dy instrumentalista graj¹cy na kilku instrumentach powi-
nien zagraæ minimum 2 utwory na ka¿dym z nich.
4. Wystêpuj¹cych w konkursie instrumentalistów jury oceniaæ bê-
dzie w dwóch kategoriach:
a) dzieci i m³odzie¿ do lat 16 graj¹ce na wy¿ej wymienionych
instrumentach solo lub w towarzystwie nauczyciela - mistrza
Uwaga!!!
nauczyciel-mistrz mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 uczniów
b) osób doros³ych - w tej kategorii wykonawca mo¿e zaprezento-
waæ grê na jednym lub kilku instrumentach spo�ród wymienionych.
c) dopuszcza siê równie¿ udzia³ kapel, ale tylko w tradycyjnym
sk³adzie.
5. Czas wystêpu w poszczególnych kategoriach winien wynosiæ
od 1 do 5 minut.
Repertuar powinien byæ zgodny z tradycj¹ regionu pochodze-
nia wykonawcy.
Wszyscy uczestnicy powinni wystêpowaæ w stroju ludowym!!!
6. Wykonawców oceniaæ bêdzie komisja z³o¿ona ze specjalistów,
która przyzna najlepszym wykonawcom nagrody pieniê¿ne.
7. Organizatorzy zapewniaj¹ uczestnikom jeden posi³ek.
8. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do wykonania zdjêæ oraz
nagrañ fonograficznych, telewizyjnych i wideo, maj¹cych na celu
dokumentowanie i promowanie imprezy. Za wykorzystanie wy-
¿ej wymienionych materia³ów wykonawcom nie przys³uguje pra-
wo do wynagrodzenia.

Karty zg³oszenia prosimy przesy³aæ do dnia 22 pa�dziernika 2003
r. pod adresem:
Regionalny O�rodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 430300 Bielsko-
Bia³a, tel. 822-05-93, 812-69-08 Anna Strojny
Uwaga! o godzinie i dniu wystêpu poinformujemy Pañstwa po
opracowaniu programu.

REGULAMIN  XII  POSIAD  GAWÊDZIARSKICH
Termin Posiad: 8-9 listopada 2003 r.
Koncert laureatów: 16 listopada 2003 r.
Miejsca:
- Zajazd �Horolna� z Przybêdzy (konkurs)
- siedziba Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego �Groj-
cowianie� w Brzu�niku (koncert laureatów)
Organizatorzy: Regionalny O�rodek Kultury w Bielsku-Bia-
³ej, Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne �Grojcowianie�
w Wieprzu, Zajazd �Horolna� w Przybêdzy
Wspó³finansuj¹cy: Samorz¹d Województwa �l¹skiego
Starostwo Powiatowe w ¯ywcu
Urz¹d Gminy w Radziechowach-Wieprzu
Cele konkursu:
- popularyzacja samorodnej twórczo�ci ludowej i rozwój trady-
cji gawêdziarstwa ludowego,
- inspirowanie i zachêcanie m³odzie¿y do w³asnej gwarowej
twórczo�ci literackiej,
Za³o¿enia organizacyjne:
1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ gawêdziarze zamieszkali na
terenie Beskidu �l¹skiego, ̄ ywieckiego oraz pasma Babiej Góry.
2. Wystêpuj¹cych w konkursie jury oceniaæ bêdzie w dwóch
kategoriach:
a) m³odzie¿owej - dzieci i m³odzie¿ do lat 16
Uwaga!!!
Nauczyciele - mistrzowie mog¹ zg³osiæ maksymalnie 2
uczniów
b) osób doros³ych.
3. Czas wystêpu w poszczególnych kategoriach winien wyno-
siæ maksymalnie 5 minut
4. Wystêpuj¹cych w Posiadach Gawêdziarskich oceniaæ bêdzie ko-
misja powo³ana przez organizatorów, która we�mie pod uwagê:
- dobór repertuaru - tre�æ gawêd, ze szczególnym premiowa-
niem w³asnego autorstwa gawêd,
- interpretacjê - sposób ³¹czenia w¹tków,
- poprawno�æ jêzykow¹: czysto�æ gwary, wyrazisto�æ dykcji,
- ogólny wyraz artystyczny (swoboda sceniczna, gest, estetyka
wykonania).
5. Organizatorzy zapewniaj¹ jeden posi³ek.
6. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do wykonania zdjêæ
oraz nagrañ fonograficznych, telewizyjnych i wideo, maj¹cych
na celu dokumentowanie i promowanie imprezy. Za wykorzy-
stanie wy¿ej wymienionych materia³ów wykonawcom nie przy-
s³uguje prawo do wynagrodzenia.
Uwaga! o godzinie i dniu wystêpu poinformujemy Pañstwa po
opracowaniu programu.
Wszyscy uczestnicy powinni wystêpowaæ  w stroju ludowym!!!
Karty zg³oszenia prosimy przesy³aæ w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 22 pa�dziernika 2003 r. pod adresem:
Regionalny O�rodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-
Bia³a, tel. 822-05-93, 812-69-08 Anna Strojny
W przypadku zbyt du¿ej ilo�ci zg³oszeñ organizatorzy za-
strzegaj¹ sobie prawo do ograniczenia liczby wykonawców.
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SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT
ISTEBNA - ZAKOPANE - ISTEBNA

W JEDEN DZIEÑ ROWEREM GÓRSKIM
Pomys³ ten d³ugo rodzi³ siê w my�lach 26-letniego mieszkañ-

ca Istebnej, Wies³awa Legierskiego, który od wielu lat jest pasjo-
natem kolarstwa górskiego i wszystkiego, co z rowerem jest zwi¹-
zane. Za³o¿enia by³y proste: mo¿liwie najkrótsz¹ drog¹ dotrzeæ
na rowerze do Zakopanego i t¹ sam¹ tras¹ wróciæ z powrotem do
Istebnej (Ska³a). Dok³adnie zaplanowana trasa, przygotowanie
kondycyjne w tym sezonie to prawie 4000 km w urozmaiconym
terenie, odpowiednio przygotowany rower (górski) i w³a�ciwe
od¿ywianie ju¿ wcze�niej zapowiada³y, ¿e plan mo¿e zakoñczyæ
siê sukcesem, którego g³ównym celem by³a promocja kolarstwa i
aktywnego, bez na³ogów, stylu ¿ycia. Wyjazd zaplanowany zo-
sta³ na 16 sierpnia br. dla upamiêtnienia obchodzonych dzieñ
wcze�niej �wi¹t Patriotycznych, Na wspóln¹ eskapadê zaproszo-
ny zosta³ tak¿e szwagier pomys³odawcy, Marek Soko³owski, który
jednak na skutek kilku pechowych defektów dêtki i opony musia³
na 39 km zrezygnowaæ z dalsze] jazdy. Pogoda w tym dniu by³a
wy�mienita, s³onecznie, sucho, lekki wiaterek, temperatura oko-
³o 20 st. C. Wyjazd nast¹pi³ o godz. 5.40 z przysió³ka Ska³a tras¹
na Pietraszonkê, do Kamesznicy, przez Milówkê, Rajczê, Ujso³y
(granica ze S³owacj¹), dalej przez Novot, Zakamene, Lokca, Ustie
n.Priehradu, Trstenê, Such¹ Horê (ponownie granica pañstwa),
Chocho³ów, Witów, Ko�cielisko i ostatecznie Zakopane. Trasa z
Istebnej do Zakopanego, bardzo malownicza, urozmaicona,
zw³aszcza przez teren Orawy, liczy dok³adnie 116 km, pokonana
zosta³a rowerem w 4 godz. 45 minut. Z powrotem tymi samymi
drogami co da³o na liczniku w sumie 231 km, 10 godz. i 5 minut
czystej jazdy, prêdko�æ �rednia na ca³ej trasie to 23 km/h. Z cieka-
wostek wymieniæ warto, ¿e rower górski na którym W.Legierski
pokona³ tê trasê wyposa¿ony by³ w prze³o¿enia starego typu 3x7
(tzw. �twarde�), wê¿sze ni¿ zwykle opony 26 x 1.75 (popularna
polska �Zebra�) o zwiêkszonym ci�nieniu powietrza w celu mini-
malizacji oporów toczenia, gdy¿ zdecydowana wiêkszo�æ trasy
prowadzi³a drogami asfaltowymi. Niezwykle istotn¹ spraw¹ pod-
czas takiej wyprawy to odpowiednie od¿ywianie (dieta wysoko-
wêglodanowa oparta g³ównie na batonikach typu musii) oraz na-
wodnienie - kolarz w czasie samej jazdy wypi³ oko³o 10 litrów
czystej niegazowanej wody. W.Legierski na co dzieñ trenuje ama-
torsko je¿d¿¹c sam lub wspólnie z ¿on¹, Dagmar¹ z zami³owania
g³ównie po terenie Istebnej, Koniakowa, Jaworzynki, wybieraj¹c
ma³o uczêszczane dró¿ki, szlaki i drogi. Realizuje przy okazji plan
przejechania wszystkich zaznaczonych na mapie �Beskid �l¹ski�
1:75 000 dró¿ek i przysió³ków na terenie naszej gminy. Niejed-
nokrotnie �za jednym zamachem� objecha³ gminê Istebna dooko³a
(wzd³u¿ granic). Jak zaznacza wszystko z mi³o�ci do ukochanej
ziemi istebniañskiej, a niewiele jeszcze przysió³ków zosta³o do
�zaliczenia�. Planuje kolejne rowerowe eskapady, byæ mo¿e w 1
dzieñ na Babi¹ Górê, w Ma³¹ Fatrê na S³owacji itp.

Wszystkich chêtnych mieszkañców Istebnej i pasjonatów MTB
zaprasza na wspólne przeja¿d¿ki, a mo¿e i dalsze wyprawy? Swo-
imi rowerowymi niekonwencjonalnymi pomys³ami autor chce
zachêciæ wszystkich do zainteresowania siê t¹ piêkn¹ form¹ spor-
tu i rekreacji korzystaj¹c z niezliczonej ilo�ci ciekawych i nieba-
nalnych górskich tras w naszej gminie, wystarczy tylko chcieæ i
zainwestowaæ parê z³otych w odpowiedni sprzêt, do czego i my
gor¹co namawiamy.

Wies³aw Legierski
Kontakt poczt¹ elektroniczn¹ na adres: legierski@wp.pl lub Istebna
Skala 236.

UDZIA£ BIEGACZY NARCIARSKICH
NKS TRÓJWIE� BESKIDZKA I UKS GIMNAZJUM

ISTEBNA
W II MIÊDZYNARODOWYCH ZAWODACH

NARTOROLKOWYCH
Godna pochwa³y by³a postawa naszych zawodników w

Czeskich Mostach k/Jab³onkowa.
Zawody te odby³y siê 7.IX.2003, wziêli w nich udzia³ bie-

gacze z Czech, S³owacji i Polski.
Reprezentowali takie kluby jak: TJ TZ Triniec, SK1 Mosty,

TJ Dolni Lomna, Fenix Jesenik, LK Verovice, TJ Val. Mez., TJ
Slowan Skalite, ,SSK Ro¿nów, SG Vrbno p. Pradedem, NKS
�Trójwie��, UKS Istebna.

Doskona³a organizacja zawodów, s³oneczna pogoda i praw-
dziwie sportowa rywalizacja panowa³y w czasie trwania impre-
zy. A oto wyniki:

W grupie m³odzików:
I miejsce zaj¹³ rokuj¹cy wielkie nadzieje Sebastian Gazurek

z UKS Tstebna, Magda Ligocka (córka znanej biegaczki Danu-
ty Suszki) zajê³a 5 miejsce.

W�ród juniorów polskie biegaczki uplasowa³y siê na czo³o-
wych miejscach:

1 - Ja�kowiec Sylwia (trenowana obecnie przez Józefa Mi-
cha³ka)

2 - Weronika Kubalok,
Nasze zawodniczki pokona³y najlepsz¹ biegaczkê czesk¹ A.

Rouscherow¹.
W tej kategorii 5miejsce zajê³a Karolina Krê¿elok, a jej sio-

stra Agata by³a 6.
Brawa nale¿¹ siê tak¿e juniorom:
Miejsce 3 zaj¹³ Biernat Adrian z UKS Istebna
5 - Sikora Tomasz
6 - Sikora Piotr.
Bezkonkurencyjni okazali siê juniorzy, zajêli 4 pierwsze

miejsca. Tempo, technika biegu by³a �uczt¹� dla kibiców. Ch³op-
cy udowodnili, ¿e w klubie NKS Trójwie� do sportu podchodzi
siê powa¿nie!

1 - Dziedzic S³awomir
2 - Micha³ek Mariusz
3 - Ja³owiczor S³awomir
4 - Kobielusz Micha³
Sukcesy odnie�li nasi seniorzy:
Najlepszy czas dnia i puchar przechodni za wspania³y bieg

otrzyma³ Ma³yjurek Arkadiusz (syn znanego u nas biegacza nar-
ciarskiego Franciszka Ma³yjurka)

2 - Wojciech Moje�cik (zawodnik w którym pok³adamy du¿e
nadzieje!)

3 - Zawada Mariusz
W�ród seniorek:
1. Marek Kornelia
2. Kohut Anna
3. Przyczynek Weronika
Zawodniczki te s¹ w Kadrze Polski prowadzonej przez tre-

nera J. Micha³ka.
Zachêcamy mi³o�ników sportu do ogl¹dania naszych zawod-

ników w trakcie zawodów oraz treningów. Ze sportowym po-
zdrowieniem Zarz¹d Kiubu UKS Istebna i NKS Trójwie� B.

opracowa³a: A. Kilian
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PUCHAR �L¥SKA
I OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE UKS
W BIEGACH NARTOROLKOWYCH

- MARKLOWICE 20.09.03-21.09.03
Kolejny udany wystêp zanotowali biegacze narciarscy z

Istebnej.
W pierwszym dniu zawodów startowali reprezentanci UKS

Gimnazjum w Istebnej, na dystansie 2 km w kategorii �Nadzie-
je� I miejsce zaj¹³ Sebastian Gazurek, natomiast Kamil Czep-
czor by³ 10. Jest to pierwszy start tego zawodnika w tak powa¿-
nej imprezie.

W biegu na 4 km w�ród �M³odzików� bezkonkurencyjny
by³ Tomasz Sikora, jego koledzy klubowi zajêli: 8 miejsce -
Piotr Sikora, 9 miejsce - Adrian Biernat.

W drugim dniu zawodów powodów do zadowolenia by³o
jeszcze wiêcej poniewa¿ do sportowej rywalizacji w³¹czyli siê
zawodnicy starszych grup wiekowych.

W �Nadziejach� po raz kolejny wygra³ nasz Sebastian Ga-
zurek, pokona³ doskona³ego zawodnika Maæka Starêga z UKS
�Rawa� Siedlce (zawodnicy tego¿ klubu specjalizuj¹ siê w bie-
gach nartorolkowych). W tej kategorii Kamil Czepczor uplaso-
wa³ siê na 9 miejscu.

Piêkny bieg zakoñczony pierwszym miejscem zaprezento-
wa³ Tomasz Sikora - tak samo jak w pierwszym dniu zawodów.

Koledzy z klubu uplasowali siê na 5 miejscu - Adrian Biernat,
10 miejsce zaj¹³ Piotr Sikora.

W�ród �M³odziczek� udany bieg mia³a Magda Ligocka za-
jê³a 4 miejsce.

Wiele mi³ych emocji dostarczy³ bieg w kategorii �Junior
m³odszy� na dystansie 10 km - Zawodnicy Trójwsi Beskidzkiej
udowodnili, ¿e licz¹ siê w�ród polskich biegaczy:

2 miejsce wywalczy³ S³awomir Ja³owiczor, 3 miejsce Ma-
riusz Micha³ek, du¿y postêp poczyni³ Micha³ Kobielusz - by³ 6,
a 9 miejsce zaj¹³ S³awomir Dziedzic.

Bardzo dobrze pobieg³y nasze �Juniorki m³odsze�: 2miej-
sce wywalczy³a Karolina Krê¿elok, 5 miejsce Weronika Kuba-
lok, 6 miejsce Agata Krê¿elok.

W�ród juniorek pierwsze trzy miejsca zajê³y zawodniczki
prowadzone przez trenera Józefa Micha³ka- nale¿¹ce do kadry
olimpijskiej : Agnieszka Szymañczyk, Kornelia Marek, Kinga
Przyczynek.

Wojciech Moje�cik i Arkadiusz Ma³yjurek pokazali jak bie-
ga siê na nartorolkach - doskona³a technika, tempo biegu spra-
wi³o, ¿e na trasie mijali wszystkich rywali. Po zwyciêstwie w
miêdzynarodowych zawodach w Brizky zawody w Marklowi-
cach by³y biegiem pokazowym.

Dziêkujemy naszym zawodnikom za wspania³¹ sportow¹
postawê i doskona³e reprezentowanie Istebnej na tych¿e zawo-
dach. ̄ yczymy dalszych sukcesów i wytrwa³o�ci w uprawianiu
tej trudnej.lecz piêknej dyscypliny sportowej.

A. Kilian

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
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P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
l KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

l ZIELONA KARTA
l KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
l MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUD.
l GOSPODARCZE/ ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko

Przyjmuje:
Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00

tel. dom. 8557102 i praca 8556493 - Koniaków Centrum
Dom Handlowy

od wtorku do soboty od 8.00 do 13.00

��REDNIE WYKSZTA£CENIE
TWOIM KAPITA£EM

W UNII EUROPEJSKIEJ"
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

dla DOROS£YCH
w trybie eksternistycznym

WYBÓR:
3 lub 4 semestry

(1 semestr = 4 miesi¹ce nauki)

þ BEZ EGZAMINÓW
    WSTÊPNYCH
þ NAUKA TYLKO W SOBOTY
þ DO 2006 r. MATURA
    w STARYM SYSTEMIE

ZAPISY od listopada!

ZS TECHNICZNYCH
USTROÑ, ul. 3 Maja 15

w ka¿dy wtorek w godz. 13.00 - 15.00

ZSO im. M. Kopernika
CIESZYN, Pl. Wolno�ci 7B

w ka¿dy wtorek w godz. 13.00 - 15.00

Informacje telefoniczne: 0604 493 153, 0604 273 920, 814 54 44, 816 65 65

UBEZPIECZENIA WSZELKIE
�U GAZDY"

W domu handlowym w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist

Warta S.A., Filar S.A.
Compensa S.A.
UNIQA S.A., TUW,
�TUW�, Agropolisa S.A.
FinLife, Nationwide TFI ...

poniedzia³ek 15.00-17.00
wtorek 9.00-12.00, 15.00-17.00
czwartek 9.00-12.00, 15.00-17.00
pi¹tek 15.00-17.00
sobota 9.00-12.00

Pozosta³e godziny praca w terminie wg uzgodnieñ pod
nr tel. 0 601 45 30 46 lub 855 63 10 SERWIS 24h/dobê

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 13.00-19.00,

* URZ¥D GMINY POK. 117:
wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZU

- TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE -
SZEROKI WYBÓR

WARTA SA

Sklep �Meblik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

Oferujemy meble: tapicerowane, meblo�cianki, meble
systemowe, sypialnie, kuchnie i przedpokoje, materace

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!


