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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

Przypomina siê, ¿e termin p³atno�ci IV raty podatku od nieruchomo�ci, rolne-
go i le�nego oraz za wywóz nieczysto�ci up³ywa z dniem 15 listopada 2004 r.

Program obchodów
11 listopada

Zapraszamy mieszkañców do udzia³u w uroczysto-
�ci z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci w dniu 11 Listo-
pada 2004 r.
Program uroczysto�ci:
9.00 - zbiórka przed Urzêdem Gminy w Istebnej
9.10 - z³o¿enie kwiatów
- pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Istebnej Centrum
- na zbiorowej mogile pomordowanych w Jab³onko-

wie /cmentarz katolicki w Istebnej/
- na grobie pierwszego poleg³ego ¿o³nierza Gustawa

Pilcha /cmentarz ewangelicki w Istebnej/
10,00 - Msza �w. w intencji Ojczyzny w Ko�ciele pw.
�wiêtych Piotra i Paw³a w Jaworzynce Centrum.
Po mszy uroczysta akademia w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Jaworzynce.

Groby legionistów
Samotne groby le¿¹ w dali
na polskiej ³ez dolinie,
nie p³acze nikt, nikt siê nie ¿ali
Modlitwy szept nie p³ynie.
I  nie zakwita ¿aden kwiat
w s³oneczne dnie wio�niane,
jak gdyby przekl¹³ ca³y �wiat
mogi³y zapomniane.
Na cichym grobie szary ptak
dziwn¹ piosenkê �piewa,
on o minionych nuci dniach,
Tym, co wolno�æ dali nam.
Ptak nuci w hymnie muzyki strach
o tych ¿egnanych ch³opcach w ³zach,
¿o³nierze piêkni, jak marzenie,
poszli na ¿ycia po�wiêcenie.
Ich proch tam w dole cicho �pi,
w wilgotnym swoim domu,
na nowe czeka, wielkie dni,
na zorze, na b³ysk gromu!
Niechaj spó�nion¹ modlitwê szepcz¹ wasze wargi,
szukajmy grobów zapad³ych w ziemiê,
s³uchajmy zmar³ych bohaterów skargi,
którego serca w czarnej ziemi drzemie.
Za niepamiêci d³ugie dni,
dejmy im mi³o�æ swoj¹,
tym grobom, które w krwi
jakby w purpurze stoj¹.

Halina Bukowska-Gluza

O g ³ o s z e n i e
dla w³a�cicieli, posiadaczy zwierz¹t gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w dniach 17 i 18 listopada br. na terenie Gmi-
ny I s t e b n a organizuje wa¿ne spotkanie informacyjne dotycz¹ce obowi¹z-
ku znakowania, rejestracji zwierz¹t, uboju zwierz¹t w gospodarstwach i in-
nych przepisów z zakresu weterynarii oraz wynikaj¹cych z tego sankcji. Ze
wzglêdu na wa¿no�æ zagadnienia prosimy o liczny udzia³ w spotkaniach:
- 17 listopada 2004r. godz. 10.00 - budynek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Jaworzynce  Centrum
- 17 listopada 2004r. godz. 12.00 - budynek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Koniakowie Centrum
- 18 listopada 2004r. godz. 10.00 - budynek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Istebnej Centrum.

(dok. na str.2)

Rada Gminy uchwali³a
W dniu  11 pa�dziernika br. odby³a siê XXIV Sesja Rady Gminy w

Istebnej, obradom której przewodniczy³ Pan Józef  Micha³ek Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy.

Na sesji podjêto uchwa³y w sprawie:
- przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2004 - wyró¿nienie przyznano Panu

Zbigniewowi Wa³achowi
- ustalenia wysoko�ci op³at za zajêcie pasa drogowego (publikujemy w ca³o�ci)
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osi¹-

gniêcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.
- trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu gminy podmiotom nie-

zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹-
gniêcia zysku oraz sposobu jej rozliczania.

- programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi pod-
miotami uprawnionymi do prowadzenia dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
na rok 2005.

- zmiany uchwa³y Nr XIV/110/2003 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia
2003 r. w sprawie wysoko�ci stawki op³aty miejscowej na rok 2004 i zarz¹-
dzenia poboru w drodze inkasa.

- zmiany uchwa³y Nr XIV/109/2003 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia
2003 r. w sprawie wysoko�ci stawki op³aty targowej na rok 2004 oraz za-
rz¹dzenia poboru w drodze inkasa.

- zmiany uchwa³y Nr XV/119/2003 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2004 rok.

- zmian bud¿etu gminy Istebna na rok 2004.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie informuje, ¿e termin przyjmowa-
nia bezrobotnych na terenie gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci
do podjêcia pracy i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach wyznaczony zosta³
na dzieñ 22 listopad 2004 - lit. A-£, 23 listopad 2004 r. - lit. M-¯ w Urzê-
dzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8.30 do 14.00.
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UCHWA£A  Nr XXIV/181/2004
Rady Gminy Istebna

z dnia 11 pa�dziernika 2004 r.
w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at

za zajêcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z pó�n. zm.)
Rada Gminy  I s t e b n a uchwala co nastêpuje:

§ 1
Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie 1m2 pasa drogowego dróg,
których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Istebna, na cele niezwi¹zane z bu-
dow¹, przebudow¹, remontem, utrzymanie i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie-
zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego oraz reklam;
4) zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach in-
nych ni¿ wymienione w pkt. 1-3.

§ 2
1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w
§ 1 pkt 1 i 4, z zastrze¿eniem ust. 2
ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) chodnika 0,80 z³
2) jezdni do 20% szeroko�ci, opasek, zatok postojowych i autobu-
sowych 1,00 z³
3) jezdni powy¿ej 20 % do 50 % szeroko�ci 1,60 z³
4) jezdni powy¿ej 50 % do 100 % szeroko�ci 3,00 z³
5) pozosta³ych elementów pasa drogowego 0,40 z³
2. Za zajêcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wy³¹cz-
no�ci w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej
stawki op³at okre�lone w ust.1 podlegaj¹ obni¿eniu o 50 %.

§ 3
1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, z za-
strze¿eniem ust. 2, ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1
m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez rzut
poziomy umieszczonego urz¹dzenia:
1) w jezdni - 20 z³             2) poza jezdni¹ -18 z³
2. Za zajêcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogo-
wym urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz ich
przy³¹czy ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtej przez rzut pozio-
my umieszczonego urz¹dzenia:
1) w jezdni - 0,5 z³                    2) poza jezdni¹ - 0,1 z³

§ 4
1. Za zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogo-
wym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dza-
nia drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala siê stawkê op³aty
za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 powierzchni w wysoko�ci 0,80 z³

Na sesji dyskutowano na temat problemu alkoholizmu w�ród
m³odzie¿y niepe³noletniej na terenie gminy Istebna - przedstawio-
no wyniki ankiety, któr¹ publikujemy w ca³o�ci.

Omawiano stan ³adu i porz¹dku w gminie ,referaty przedstawi-
li zaproszeni go�cie Komendant Komisariatu Policji w Wi�le Pani
Irena Wig³asz ,Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej w Zwar-
doniu Pan S³awomir Walczak, Komendant Stra¿y Granicznej w
Jaworzynce Pan Jaros³aw �liwka.

Jednym z tematów by³a równie¿ �Gospodarka le�na na terenie
gminy Istebna -80 lat Lasów Pañstwowych��-referat przedstawi³ Pan
Witold Szozda Nadle�niczy Nadle�nictwa Wis³a. M.Wieczorek

2. Za zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogo-
wym reklam ustala siê stawkê op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2

powierzchni w wysoko�ci 0,50 z³
§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Istebna.
§ 6

Uchwa³a podlega og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa �l¹skiego  oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy
w Istebnej i w poszczególnych so³ectwach gminy Istebna.

§ 7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego.

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

GMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUMGMINNE   CENTRUM
INFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJI

STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STANOWISK
KOMPUTEROWYCH

STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STANOWISK
KOMPUTEROWYCH W %

MIESI¥C      ILO�Æ OSÓB
Grudzieñ '03 235
Styczeñ '04 419
Luty '04 547
Marzec '04 647
Kwiecieñ '04 593

Maj '04 797
Czerwiec '04 809
Lipiec '04 601
Sierpieñ '04 786
Wrzesieñ '04 949
pa�dziernik '04 954

INFORMACJA DOTYCZ¥CA STA£EGO DOSTÊPU
DO INTERNETU £¥CZEM RADIOWYM

W nawi¹zaniu do informacji zamieszczonej w �Naszej Trójw-
si� - �Internet dla mieszkañców� - NT/09.04 - informujemy, ¿e
zebrane dane zosta³y przekazane dzia³aj¹cym na terenie naszej
gminy operatorom. Przedstawiciele tych firm skontaktuj¹ siê z
zainteresowanymi osobami w celu potwierdzenia instalacji ³¹cza.
Wybór operatora nale¿ydo zainteresowanej osoby i jest jej indywi-
dualnym wyborem. Szczególy oferty znajduj¹ siê u operatorów.
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Wyniki ankiety dotycz¹cej problemu alkoholu
w�ród nieletnich w gminie Istebna

W pa�dzierniku 2004 r. przeprowadzono ankietê w�ród m³o-
dzie¿y w wieku 14, 15 i 16 lat. Tematem by³ problem alkoholu
w�ród nieletniej m³odzie¿y w naszej gminie. Przebadano 255
osób. Wszyscy badani mieszkaj¹ na terenie Trójwsi. Ankieta mia³a
charakter anonimowy.
Pierwsze pytanie brzmia³o: Czy twoim zdaniem osoba niepe³nolet-
nia ³atwo mo¿e kupiæ alkohol na terenie Trójwsi?
Wyniki: 53% (136 osób) �  ³atwo

38% (96 osób) � bardzo ³atwo
9%   (23 osoby) � trudno

Drugie pytanie brzmia³o: Czy by³e� �wiadkiem sprzeda¿y alkoholu
osobie niepe³noletniej na terenie Trójwsi?
Wyniki: 76% (194 osoby) � tak

24% (61 osób) � nie
Czwarte pytanie brzmia³o: Czy twoim zdaniem w sklepach i loka-
lach kontroluje siê sprzeda¿ alkoholu nieletnim?
Wyniki: 40, 5% (103 osoby) � nie

48% (122 osoby) � czasami
11, 5% (30 osób) � tak

Pi¹te pytanie brzmia³o: Czy by³e� �wiadkiem, ¿e niepe³noletni spo-
¿ywali alkohol w obecno�ci w³a�ciciela lokalu?
Wyniki: 48,5% (123 osoby) � nie, nigdy

36% (93 osoby) � czasami
15,5% (39 osób) � tak, czêsto

Szóste pytanie brzmia³o: Czy uwa¿asz, ¿e alkohol w�ród m³odzie¿y
do lat 18 jest powszechny?
Wyniki: 88% (225 osób) � tak

12% (25 osób) � nie
Trzecie pytanie brzmia³o: Jakie s¹ sposoby zdobywania alkoholu na
terenie Trójwsi przez osoby niepe³noletnie? Ankietowani mieli sami
wskazaæ znane im sposoby. Poniewa¿ wielu wskazywa³o kilka sposo-
bów zdobywania alkoholu, te wyniki nie zosta³y ujête w procentach.

Wyniki:
Idê sam do sklepu, baru lub na festyn i kupujê � 92 osoby;
Proszê o kupno kogo� starszego � 78 osób;
Proszê o kupno starszego i p³acê za to alkoholem lub pieniêdzmi � 8 osób;
Mówiê, ¿e kupujê dla rodziców, lub kogo� z rodziny � 45 osób;
K³amiê (np. ¿e mam 18 lat, fa³szujê pro�bê od rodziców) � 11 osób;
Mam znajomych sprzedawców � 7 osób (niektórzy zaznaczaj¹, ¿e
daj¹ sprzedawcy napiwek, lub ³apówkê);
Kradzie¿ � 2 osoby;
Samodzielna produkcja � 2 osoby;
Dostajê od kolegów � 1 osoba;
Nie znam ¿adnych sposobów � 37 osób
Podsumowuj¹c, trzeba stwierdziæ, i¿ alkohol w�ród nieletnich na
terenie Trójwsi jest problemem, któremu nale¿y zacz¹æ przeciw-
dzia³aæ. Badani potwierdzaj¹, ¿e kupno alkoholu przez nieletnich
na terenie Trójwsi, nie stanowi ¿adnego problemu. Ewentualne prze-
szkody mog¹ ³atwo omin¹æ. Sprzedawcy s¹ kontrolowani pod tym
wzglêdem tylko w niewielkim stopniu. Nieletni maj¹ �wiadomo�æ
tego, ¿e czyni¹ co� niezgodnego z prawem. Nie spo¿ywaj¹ alkoho-
lu w obecno�ci sprzedaj¹cych. Pos³uguj¹ siê k³amstwem i oszu-
stwem, aby ten alkohol zdobyæ.
Wyniki te przedstawiono na sesji Rady Gminy Istebna. Warto jed-
nak pokusiæ siê o pewn¹ refleksjê, która rodzi nastêpuj¹ce pytania:
Kiedy i w jaki sposób samorz¹dowcy zaczn¹ przeciwdzia³aæ pro-
blemowi?
Czy mo¿na mówiæ o dojrza³o�ci i odpowiedzialno�ci tych, którzy
sprzedaj¹ nieletnim alkohol?
Na ile problem alkoholu w�ród swoich dzieci dostrzegaj¹ rodzice?

Uzupe³nieniem wyników ankiety s¹ wykresy:
1) Czy twoim zdaniem osoba niepe³noletnia mo¿e ³atwo

kupiæ alkohol na terenie Trójwsi?

2) Czy by³e� �wiadkiem sprzeda¿y alkoholu osobie nie-
pe³noletniej na terenie Trójwsi?

4) Czy twoim zdaniem w sklepach i lokalach kontroluje
siê sprzeda¿ alkoholu nieletnim?

5) Czy by³e� �wiadkiem, ¿e niepe³noletni spo¿ywali alko-
hol w obecno�ci w³a�ciciela lokalu?

6) Czy uwa¿asz, ¿e alkohol w�ród m³odzie¿y jest po-
wszechny

Janusz Juroszek
ks. Tomasz Chrzan
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PRZEKRACZANIE GRANIC RP
PRZEZ OBYWATELI POLSKICH

Mimo przyst¹pienia do UE, Stra¿ Graniczna bêdzie jeszcze przez
pewien czas utrzymywaæ; kontrolê w przej�ciach granicznych na
granicy wewnêtrznej. Taki. stan bêdzie trwa³ do momentu naszego
pe³nego cz³onkostwa w Uk³adzie z Schengen. Tak¿e i pe³ne otwar-
cie granic wewnêtrznych nie spowoduje, ¿e SG zniknie z. krajobra-
zu naszej po³udniowej i zachodniej granicy. Pozostan¹, jednostki,
które bêd¹ dokonywaæ wyrywkowych, dora�nych kontroli na szla-
kach komunikacyjnych. Bêd¹ musia³y byæ w gotowo�ci, by w razie
potrzeby przywróciæ, choæby na okre�lony czas, kontrole na naszej
granicy. Takie mo¿liwo�ci przewiduj¹. zapisy Uk³adu z Sæhengen.
Obecnie jest podobnie w krajach Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty...
Do przekraczania granicy pañstwowej uprawnia paszport oraz

dowód osobisty (starego i nowego wzoru). W przypadku osób ma³o-
letnich, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia do przekroczenia granicy
RP upowa¿nia dodatkowo wpis do paszportu rodzica lub opiekuna
prawnago, z którym osoba ma³oletnia odbywa podró¿. Do przekra-
czania granicy RP z kr¹iami UE w przvpadku osób ma³oletnich
nie uprawnia wpis do dowodu osobistego (starego wzoru) rodzi-
ca lub opiekuna prawnego. Wyj¹tek od tej zasady stanowi¹ prze-
pisy o ma³ym ruchu granicznym z Czechami oraz S³owacj¹. Doty-
cz¹ one osób zameldowanych w miejscowo�ciach objêtych tzw. Pa-
sem ma³ego ruchu granicznego.

Ma³y ruch graniczny...
l. Do przekraczania granicy pañstwowej w ramach ma³ego ru-

chu granicznego* oraz pobytu w pasie ma³ego ruchu granicznego
drugiej Umawiaj¹cej siê Strony, zgodnie z umow¹ miêdzynarodowa
uprawniaj¹:

1) dowody osobiste obywateli obu Umawiaj¹cych siê Stron, za-
wieraj¹ce urzêdowe po�wiadczenie zameldowania na. pobyt sta³y
lub czasowy w pasie ma³ego ruchu granicznego,

2) paszporty obywateli obu Umawiaj¹cych siê Stron zamieszka-
³ych w pasie ma³ego ruchu granicznego,

3) imienne listy zbiorowe po�wiadczone przez w³a�ciwy organ
gminy wchodz¹cej w obszar pasa ma³ego .ruchu granicznego, za-
opatrzone w fotografie (na granicy Polsko-Czeskiej fotografie nie s¹
wymagane.) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukoñ-
czyli 18 roku ¿ycia, lub obywateli Republiki S³owackiej, którzy nie
ukoñczyli 15 roku ¿ycia, bêd¹cych uczestnikami zorganizowanych
grup szkolnych, kolonii i obozów m³odzie¿owych. Imienne listy
zbiorowe s¹ wa¿ne nie d³u¿ej ni¿ 30 dni od dnia ich po�wiadczenia.

2. Dzieci, które nie posiadaj¹ paszportu i nie s¹ uczestnikami
zorganizowanych grup, o których mowa w ustêpie l punkt 3, mog¹
przekraczaæ granicê pañstwow¹ i przebywaæ w pasie ma³ego ruchu
granicznego drugiej Umawiaj¹cej siê Strony w towarzystwie jedne-
go z rodziców lub prawnego opiekuna, o ile s¹ wpisane do jego do-
wodu osobistego lub paszportu. Je¿eli w dowodzie osobistym lub
paszporcie takiego wpisu nie ma, to stopieñ pokrewieñstwa lub spra-
wowanie prawnej opieki nad dzieckiem potwierdzane jest innym
urzêdowym dokumentem wydanym przez w³a�ciwy organ jednej  z
Umawiaj¹cych siê Stron.

3. Dzieci bêd¹ce uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych,
kolonii i obozów m³odzie¿owych mog¹ przekraczaæ granice pañ-
stwow¹ na podstawie dokumentów, o których mowa w ustêpie l punkt
3, wy³¹cznie pod opiek¹ nauczyciela lub wychowawcy, bêd¹cego
pe³noletnim organizatorem grupy i posiadaj¹cego dokument, o któ-
rym mowa w ustêpie l punkt l lub 2,

4. Je¿eli z dokumentu o którym mowa w ustêpie l. nie wynika,
¿e jego posiadacz jest zameldowany na pobyt sta³y lub czasowy w
pasie ma³ego ruchu granicznego, wymagane jest urzêdowe po�wiad-
czanie takiego zameldowania np. w Gminie.

WIÊZIEÑ - ZWYCIÊZCA
Wiatr silny wion¹³ po pustym stepie,
i �nie¿n¹ zamieæ w ob³oki wzbi³,
tam bia³y tuman rwie siê i trzepie
jak huraganem w rzêsisty py³.
A po tym stepie pocztowa droga,
jak szarfa z bia³ych uwita niæ,
piek³em wyryta - czy z woli Boga,
tego nie mo¿e odgadn¹æ nikt.
A po tej drodze z wichrami fali
pêdz¹ kibitki w odleg³y szlak
i dzwony tylko s³ychaæ w oddali, jak pogrzebowy
umar³ych znak.
W kibitce widaæ postaæ m³odzieñca,
smutne, lecz dumne spojrzenie s³a³,
spod brwi krzaczastych w stalowych oczach
tajemny zamiar zaprzysi¹c mia³.
Wyszed³ z kibitki, potrz¹sn¹³ g³ow¹,
nie dba³, ¿e wzbudzi oprawców gniew
wymówi³ szeptem modlitwy s³owa
aby us³yszeæ Ojczyzny zew!
Pró¿ne na Zachód ³z¹ oczy zlane,
têskne spojrzenia rzucaj¹ tam,
gdziem ja opu�ci³ swój Kraj kochany,
czy ju¿ na zawsze ¿egnaæ go mam?
£otry w kajdany skuli mi d³onie,
lecz wolnej duszy niezdolni skuæ:
�zrzuæcie kajdany, dajcie mi broñ, ja was nauczê, jak Wolno�æ czuæ!
Bywaj zdrów Kraju, Ojczyzno droga,
Ach gdzie ta wolno�æ swoboda, gdzie?
Wszystko zosta³o w niewoli wroga
dzi� mi nikt d³oni nie poda - nie.
Wrócê do Ciebie moja Ojczyzno
zerwê kajdany, zdobêdê broñ,
Pokonam drogê z pomoc¹ Boga
na d³ugo wtedy zapachnie proch.
Wybuchnie Pierwsza Wojna �wiatowa,
z Krakowa ruszy Pierwsza Kadrowa
6-go sierpnia o wczesnym �wicie,
zacznie siê walka na �mieræ i ¿ycie.
Nie bêdzie ju¿ przesz³ych Powstañ klêski,
ja poprowadzê na bój zwyciêski
i nastanie Niepodleg³a Noc Listopadowa,
i bêdzie polska na wolno�æ gotowa.
I przyszed³ dzieñ 11-go Listopada,

gruchnê³a melodia hymnu �My Pierwsza Brygada�
a¿ zapytali zaborcy, ca³y rodzaj ludzki:
kto tego CUDU dokona³?
Bóg i Wódz Pi³sudski!!!

Halina Bukowska-Gluza

Gdzie szukaæ informacji w razie w¹tpliwo�ci...
Graniczna Placówka Kontrolna Stra¿y Granicznej w Zwardoniu

- tel. 33/8664310, 8664300
* Za pasy ma³ego ruchu granicznego uwa¿a siê obszary po³o¿o-

ne po obu stronach granicy pañstwowej, ka¿dy o szeroko�ci l5 kilo-
metrów. Je¿eli wyznaczony w ten sposób pas malago ruchu granicz-
nego przedziela obszar gminy, w³¹cza siê do niego pozosta³¹ czê�æ
gminy.

Rz¹dy obu Umawiajacych siê Stron mog¹ w uzasadnionych przy-
padkach na podstawie wzajemnego porozumienia zawartego w dro-
dze wymiany not w³¹czyæ do pasa ruchu granicznego gminê po³o¿o-
n¹ w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 15 kilometrów od granicy pañstwowej
lub wy³¹czyæ j¹ z tego pasa.

                 Opracowano: Gminne Centrum Informacji w Istebnej
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ÆWICZENIA GMINNE
JEDNOSTEK OSP

W dniu 22.10.2004 r. na terenie gimnazjum w Isteb-
nej odby³y siê æwiczenia gminne jednostek Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych   przy wspó³udziale Jednostki
Ratowniczo-Ga�niczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Ustroniu.

Kilka minut po godzinie 13 zosta³y zaalarmowane jed-
nostki OSP z terenu naszej gminy a nastêpnie uda³y siê
na miejsce æwiczeñ. W planach æwiczeñ za³o¿ono, ¿e pali
siê dach sali gimnastycznej gimnazjum. Akcja ratowni-
cza polega³a na przeprowadzeniu ewakuacji uczniów i
personelu gimnazjum oraz dzia³añ ga�niczych. Przeæwi-
czono wszelkie mo¿liwe dzia³ania ratownicze miêdzy in-
nymi: prowadzenie dzia³añ ga�niczych na zewn¹trz i we-
wn¹trz obiektu przy u¿yciu aparatów powietrznych, po-
szukiwanie zaginionych osób polegaj¹ce na sprawdzeniu
wszystkich pomieszczeñ, udzielenie pomocy przedme-
dycznej poszkodowanym oraz ró¿ne mo¿liwo�ci zasila-
nia wodnego samochodów prowadz¹cych dzia³ania ga�ni-
cze. W æwiczeniach bra³o udzia³ oko³o 50 stra¿aków, 2
samochody ga�nicze z JRG Ustroñ, 3 z OSP Istebna Cen-
trum i OSP Koniaków Centrum, 2 z Jaworzynki Centrum
i 1 z OSP Istebna Zaolzie. Kierownikiem akcji oraz æwi-
czeñ by³ kapitan mgr in¿. Damian Legierski z Komendy
Powiatowej PSP w Cieszynie

Naczelnik OSP Istebna Centrum
Miros³aw Kukuczka

Foto: Miros³aw Kukuczka, Micha³ Kohut
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Kó³ko teatralne przy
Gimnazjum zaprasza

Dnia 24 pa�dziernika o godzinie 18.00 na scenie w hali
sportowej Gimnazjum w Istebnej odby³o siê przed-
stawienie teatralne, pt. �Górale na Olimpie czyli
KANY MY SÓM�.
Scenariusz do sztuki napisa³a Pani mgr Urszula Kierczak.
Spektakl przygotowali z uczniami klas trzecich: Ewa Czu-
lak, Iwona Bogda³,  Krystyna Kocybik i  Ryszard Kocy-
bik. Obs³uga techniczna i nag³o�nienie: Ryszard Krze-
szowski oraz Tadeusz Witos.
Liczny udzia³ mieszkañców naszej Gminy bardzo nas ucie-
szy³, a czêste brawa sprawi³y wielk¹ rado�æ aktorom i re¿y-
serom.  Dziêkujemy  m³odzie¿y i nauczycielom za przygoto-
wanie przedstawienia , a widzom za liczny i aktywny udzia³.

Pamiêtajmy o Nich
W dniu 14 pa�dziernika br. o godz. 10.00 w Gimnazjum w Istebnej zosta³a otwarta wystawa, pt. �Podziemie zbrojne na

Podbeskidziu w latach 1939 - 1947�. Otwarcia  wystawy dokona³ p. Andrzej Sikora, dyrektor Instytutu Pamiêci Narodowej w
Katowicach. Jest ona po�wiêcona lokalnym patriotom poleg³ym w walce z okupantem. Obejrzeli j¹ nie tylko uczniowie ale tak¿e
rodzice i wszyscy odwiedzaj¹cy szko³ê.

z  ¯ycia  gimnazjum

�wiêto fizyki w Istebnej - XVI Miêdzynarodowe
Cieszyñskie Seminarium Dydaktyki Fizyki

W dniach 8 - 9 pa�dziernika br. w Gimnazjum w Istebnej odby-
³a siê konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki szkó³  gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program konferencji to:
* Prezentacja gry na trombicie w  wykonaniu Tadeusza

Ruckiego z Koniakowa
* Wspó³czesna fizyka i astronomia w ujêciu szkolnym - wy-

k³ad prof. dr hab. Mariana Kozielskiego z Politechniki Warszaw-
skiej

* Poszerzanie warsztatu nauczyciela warunkiem dobrego przy-
gotowania ucznia do egzaminu gimnazjalnego i matury z fizyki -
wyk³ad Wies³awa Mroszczyka z wydawnictwa ZamKor z Krakowa

* Obserwacja nieba oraz b³ysków satelitów Irydium -
Wioleta Og³oza, Kinga Janusz oraz Marek Dro¿d¿ , astrono-

mowie z Akademii Pedagogicznej z Krakowa
* Prezentacja dzia³ania ogniwa paliwowego - Romuald i Zdzi-

s³aw Matysiakowie

* Spacer Beskidzk¹ �cie¿k¹ Astronomiczn¹
* Zwiedzanie Muzeum Regionalnego �Na Grapie� w Jaworzyn-

ce - Stanis³aw Rucki z Jaworzynki i Jolanta Kamiñska z Gimna-
zjum nr 1 z Ustronia.

Imprezie towarzyszy³a: wystawa koronek koniakowskich, wy-
stêp zespo³u regionalnego z Koniakowa z kapel¹ �Wa³asi� oraz
zespo³u kameralnego Filharmonii �l¹skiej w Katowicach.

W seminarium wziê³o udzia³ oko³o stu nauczycieli fizyki z
województwa �l¹skiego oraz ma³opolskiego. Wielk¹ zalet¹ tego
spotkania by³a mo¿liwo�æ udzia³u naszej gimnazjalnej m³odzie-
¿y w niektórych jego elementach, m.in. w prezentacji dzia³ania
ogniwa paliwowego - silnika na wodê oraz próbie ogl¹dania przez
teleskop plam na S³oñcu. Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczy-
cieli opracowali bardzo interesuj¹ce gazetki na temat kosmosu a
personel kuchenny przygotowa³ dla uczestników smaczny obiad.
Mamy nadziejê, i¿ uczestnicy tego naukowego sympozjum mile
bêd¹ wspominaæ pobyt w naszej szkole i  Gminie i nieraz jeszcze
z m³odzie¿¹ swoich szkó³ przyjad¹ w nasze tereny zobaczyæ nie
tylko piêkny krajobraz, ale równie¿ �cie¿kê astronomiczn¹ czy
tez ekologiczn¹.

Dyrektor Gimnazjum Bogdan Ligocki
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JESIEÑ W KRAKOWIE
W dniach od 01-03.10.2004 zosta³a zorganizowana XX Jesienna

Wystawa Ogrodnictwa, Le�nictwa i Zoologii. Centrum Targowe
Chemobudowy Krakowskiej jest dobrze znane rolnikom z Istebnej
i Wis³y.Co dwa lata, lub trzy lata grupa naszych hobbystów odwie-
dza ten teren, aby dokonaæ zakupu nowych ro�lin do swoich ogro-
dów, obejrzeæ piêkn¹ wystawê i odpocz¹æ choæ kilka godzin w ma-
gicznej atmosferze Krakowskiej Starówki.

Tym razem zawitali�my tam �naszym Neoplanem� dnia 02.10 tj.
w sobotê.Pogoda by³a piêkna, poniewa¿ jak siê wszyscy �miej¹ �nasz
kierowca�- pan Jan ma dla nas w swoim schowku w autobusie za-
pas s³oñca i serdeczno�ci, z którego mo¿na czerpaæ bez koñca!

Wystawa by³a efektowna i dobrze zorganizowana.W�ród jej hono-
rowych patronatów byli: Dziekan Wydzia³u Ogrodniczego Akademii
Rolniczej w Krakowie- prof. dr hab. W³odzimierz Sady, Prezes Towa-
rzystwa Ogrodniczego-pan Marek Kawalec. Dyrektor Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Pañstwowych w Krakowie - dr. in¿ Alfred Król.

Nasze Panie prze¿ywa³y ciê¿kie chwile - z jednej strony piêkne i
urzekaj¹ce wprost ekspozycje wystawców, z drugiej ogromne ilo-
�ci ciekawych sadzonek drzew owocowych, krzewów ozdobnych,
bylin, a z trzeciej, no có¿ pewne ograniczenia od strony finansowej
gdy¿ po corocznych do�wiadczeniach zwi¹zanych z zauroczeniem
ro�linami zabra³y z domów konkretne sumy pieniêdzy przeznaczo-
ne na zakupy by nie doprowadziæ domowych bud¿etów do ruiny.

W�ród wystawców byli tacy potentaci jak: Szkó³ka Drzew i Krze-
wów �Markus� pana Marka Gurgul, która ma 20-letni¹ tradycjê w
produkcji materia³u szkó³karskiego i obecnie zajmuje powierzch-
niê ponad 40 ha w tym 90% stanowi¹ uprawy w pojemnikach.Dys-
ponuj¹ oni w³asn¹ ch³odni¹ o kubaturze 2500m3 do przechowywa-
nia sadzonek. Od roku 1996 szkó³ka ta eksportuje materia³ do Ho-
landii, W³och, Rosji, Ukrainy i Mo³dawii.Na wystawie mo¿na by³o
równie¿ zobaczyæ Szkó³kê Drzew i Krzewów Ozdobnych pañstwa
M. J. Szewczyk  z Krzywaczki, a tak¿e ogromn¹ liczbê gospodarstw
ogrodniczych o szerokim asortymencie drzew, krzewów i ro�lin
ozdobnych. Nie zabrak³o równie¿ mo¿liwo�ci kupna cebulek tuli-
panów, krokusów i szachownic.

Naszych Panów zainteresowa³a ekspozycja Husqvarny, choæ
szczerze mówi¹c ceny przedstawionego sprzêtu by³y �mro¿¹ce krew
w ¿y³ach�!!

Dwójka �milusiñskich�, która przyjecha³a z mam¹ i cioci¹ po-
ch³oniêta by³a bez reszty wystaw¹ kotów rasowych i ozdobnego
ptactwa, choæ brakowa³o im bardzo jadowitych wê¿y, których rów-
nie¿ tam siê spodziewa³y zgodnie z zapowiedzi¹ organizatora wy-
stawy.

Nowo�ci¹ by³y 1-sze Regionalne Mistrzostwa Florystyczne Ma-
³opolski.Ekspozycja kompozycji kwiatowych choæ nie by³a jeszcze
du¿a to jednak bardzo ciekawa.

Jest to z reszt¹ nowy trend na rynku polskim.W przysz³o�ci, po-
dobnie jak w innych krajach ma powstaæ u nas pierwsza Szko³a
Florystyki i zawód ten ma znale�æ siê w�ród innych zarejestrowa-
nych na polskim rynku.

Na Targach w Krakowie mo¿na by³o podziwiaæ ekspozycjê flo-
rystyczn¹, która by³a wybitnie ciekawa i piêkna i my�lê, ¿e inspiru-
j¹ca dla naszych pañ.

Po pobycie na wystawie 53 uczestników seminarium wyjazdo-
wego odpoczywa³o jeszcze dwie godziny w centrum Krakowa.

Czas wolny jedni po�wiêcali na zwiedzanie zabytków, inni na
zakupy lub odpoczynek w ogródkach kawiarnianych.

Kiedy wszyscy wrócili do autokaru okaza³o siê, ¿e jak zawsze
baga¿nik by³ wype³niony po brzegi zakupami.

W mi³ym nastroju z odrobin¹ jesiennej nostalgii wrócili�my do
naszych domów z Krakowa, no có¿ na nastêpny wyjazd musimy
poczekaæ do wiosny!

specj.d/s rolnych, Maria Szotkowska
ODR-Rejon Cieszyn

Hortensje w naszych ogrodach
Krzewy te znane by³y bardzo dawno jednak zabobon mó-

wi³, i¿ w ogrodzie przynosz¹ w³a�cicielowi nieszczê�cie. Sto-
sowane wiêc g³ównie by³y jako dekoracja w ko�cio³ach, a upra-
wiane w ogrodach zakonnych i botanicznych.

Hortensja jest krzewem o wysoko�ci 1 - 2m o li�ciach na-
przeciwleg³ych jajowatoeliptycznych, pi³kowanych. Kwiato-
stany typu wiechy sk³adaj¹ siê z dwóch rodzajów kwiatów:
du¿ych, barwionych (bia³awych, ró¿owych, czerwonych lub
niebiesko-fioletowych) oraz drobnych, zebranych w �rodku lub
g³êbi kwiatostanu. Znanych jest oko³o 35 gatunków hortensji,
pochodz¹ one z Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej oraz Azji.
Maj¹ zastosowanie jako ozdobne krzewy parkowe i ogrodowe,
wyhodowano równie¿ wiele odmian dekoracyjnych jako ro�li-
ny doniczkowe, te z kolei pochodz¹ g³ównie z Chin.

Ze wzglêdu na szczególne walory dekoracyjne s¹ one coraz
bardziej lubiane i modne. Mo¿e, wiêc naszym rolnikom przyda
siê kilka cennych wiadomo�ci o ich uprawie.

1. Rozmna¿anie
Poniewa¿ kwiaty hortensji pojawiaj¹ siê jedynie na moc-

nym krzewie, mianowicie z pêdów wypuszczanych na wiosnê
przez silnie rozwiniête p¹czki koñcowe, by³oby b³êdem podda-
waæ ro�linê prawdziwemu ciêciu, obciêliby�my bowiem w³a-
�nie najlepszy materia³ na kwiaty. W tym celu obcinamy tylko
cienkie, �le rozwijaj¹ce siê ga³¹zki, w ¿adnym razie nie bezpo-
�rednio po przesadzeniu lecz w jakie� 3 - 6 tygodni, kiedy roz-
winie siê po 3 do 4 par listków. Taki s³aby pêd, uciêty wraz z
kawa³kiem starej ga³¹zki stanowi doskona³a sadzonkê.

Okres sadzonkowania trwa od po³owy lutego do po³owy
czerwca. Ze sadzonek ciêtych od po³owy lutego do po³owy
marca otrzymujemy ro�liny o 8 - 12 pêdach. Ze sadzonek ciê-
tych od po³owy marca do maja rosn¹ ro�liny o 3 - 6 pêdach, z
pó�niejszych za� - ro�liny jedno pêdowe. Sadzonki powinny
mieæ dwa miêdzywê�la. Hortensja wymaga ziemi ¿yznej o du-
¿ej pojemno�ci wodnej i kwa�nym odczynie w granicach pH
4,5 - 5,5. Hortensje uprawia siê latem w inspektach.

2. Przygotowanie ziemi.
W sk³ad mieszanki wchodz¹: dwie czê�ci ziemi komposto-

wej, jedna czê�æ torfu i jedna czê�æ piasku. Na 1m3 mieszanki
dodaje siê 2 - 3 kg super fosfatu i oko³o 1,5 kg soli potasowej.

3. Pielêgnowanie ro�lin
Ukorzenione sadzonki po raz pierwszy sadzimy do doni-

czek o �rednicy 8 - 9cm lub inspektów w rozstawie 10 x 15cm.
Po raz drugi ro�liny przesadzamy wówczas gdy na powierzchni
bry³y wybitej z doniczki widaæ gêsty splot korzeni. Stosujemy
wówczas doniczki o �rednicy 10 - 11cm i do³ujemy je w inspek-
cie. Po raz ostatni przesadzamy hortensje w po³owie czerwca
do doniczek o �rednicy 13 - 16cm. Nie nale¿y dawaæ zbyt du-
¿ych doniczek, bo opó�nia siê zawi¹zywanie p¹ków kwiato-
wych.

4. Nawo¿enie
Podczas lata zasilamy ro�liny co 10 - 14 dni nawozami p³yn-

nymi, lub nawozem wolno dzia³aj¹cym np. Osmocote.
5. Barwienie kwiatów na niebiesko
Do barwienia nadaj¹ siê odmiany o kwiatach ró¿owych (nie

czerwonych). W tym celu przy ostatnim przesadzaniu dodaje-
my do ziemi a³unu sodowego lub potasowego w ilo�ci 3 - 4kg
na 1m3 ziemi albo podlewamy ro�liny od lipca do wrze�nia co
1 - 2 tygodnie roztworem zawieraj¹cym 3 - 5g a³unu na 1litr
wody.
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6. Co zim¹?
Hortensje tworz¹ zwi¹zki kwiatowe latem i dlatego wymagaj¹ starannego zabezpieczenia, bo je�li p¹czki kwiatowe przemar-

zn¹, w nastêpnym roku krzewy nie zakwitn¹. Jesieni¹ ro�liny lekko przesuszamy, obrywamy li�cie i przenosimy do piwnicy,
gara¿u nawet ciemnego, gdy¿ hortensje w tym czasie nie wymagaj¹ �wiat³a. Dobrze jest je wówczas opryskaæ �rodkiem grzybo-
bójczym zapobiegaj¹cym rozwojowi szarej ple�ni.

7. Kiedy nastanie wiosna...
Hortensje w ogrodzie stanowi¹ zazwyczaj g³ówny akcent ze wzglêdu na piêkne, du¿e kwiaty. Doskonale wygl¹daj¹ na tle

trawnika, ustawione na tarasie. Du¿e okazy w pojemnikach grupowo mo¿na umie�ciæ na rabatach. ¯yczê powodzenia
Specjalista d\s rolnych, Maria Szotkowska - ODR - Rejon Cieszyn

Literatura: Ogrody nr 7 - Lipiec 2003r., Betten - hodowla kwiatów (wydawnictwo przedwojenne), Kwieciarstwo - Pañstwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Le�ne Warszawa 1967

W dniu 14.X br. w sali Urzêdu Gminy w Istebnej zgromadzili siê dostojni
go�cie- ma³¿onkowie, którzy pó³ wieku temu wst¹pili w zwi¹zek ma³¿eñski
oraz jedna para, obchodz¹ca 60 rocznicê �lubu.

Dostojnych Jubilatów przywita³a p. Anna Kukuczka, kier. USC, a p. Danuta
Rabin - Wójt Gminy skierowa³a do nich ciep³e i serdeczne s³owa pozdrowienia,
podziêkowania oraz z³o¿y³a ¿yczenia na dalsze lata Ich wspólnej drogi.

¯yczenia Jubila-
tom z³o¿y³ równie¿ p.
Józef Micha³ek przew.
Rady Gminy.

Tradycyjnie dostoj-
ni ma³¿onkowie otrzy-
mali Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, które nada³ im Aleksander
Kwa�niewski, prezydent RP. Medale wrêczy³a pani Wójt i kier. USC, a pami¹t-
kowe laurki, kwiaty i upominki wrêczyli p. Krystyna Rucka red. �Naszej Trójw-
si� i Józef Micha³ek,
przew. Rady Gminy.

Spotkanie up³ynê³o
w mi³ej, serdecznej at-
mosferze. Lampka
szampana, p¹czki,

ciastka, kawa, herbata przywo³a³y wspomnienia dawnych lat, ¿ycia i zwycza-
jów w naszej Trójwsi 50 lat temu.

Specjalnie dla jubilatów wyst¹pi³a kapela �Wa³asi�, która wykona³a dawne
pie�ni i przy�piewki, które wraz z kapel¹ �piewa³a ca³a sala. Nie zabrak³o tak¿e
pie�ni �Ojcowski dom� i �Szumi jawor, szumi�.

W imieniu jubilatów serdeczne podziêkowania na rêce p. Wójt i wszystkich
organizatorów tego spotkania z³o¿y³  p. Pawe³ Kawulok, który stwierdzi³, ¿e
Jubilaci ceni¹ sobie niezwykle wysoko to spotkanie, czuj¹ siê docenieni i uho-

norowani na swoje stare lata. Nie oby³o siê bez ³ez wzru-
szenia, tak¿e wszyscy u�miechali siê i cieszyli siê ze
wspólnego spotkania.

Wspólna fotografia zakoñczy³a to mi³e i wzrusza-
j¹ce spotkanie.

Na spotkanie przybyli: Pañstwo: Lidia i Antoni
BURDA, Janina i Antoni GLET, Helena i Antoni GO-
RZO£KA, Anna i Pawe³ KAWULOK, Zuzanna i Pa-
we³ KAWULOK, Irena i Jan KOBIELUSZ, Maria i
Józef KOBIELUSZ, Zuzanna  Franciszek KOHUT,
Maria i W³adys³aw KRUTOK, Irena i Gerard LABRY-
GA, Marta i Jan LEGIERSKI, Zuzanna i Józef SOLA-
WA, Anna i Franciszek WASZUT.

Podziêkowanie: Wójt Gminy sk³ada serdeczne po-
dziêkowanie p. Teresie Stañko, so³tysowi Koniakowa
za ofiarowanie p¹czków, a p. Stefanowi Zawalskiemu
za ufundowanie soków i owoców dla Jubilatów.

Dwie pary Pañstwo Mariê i Józefa Krê¿elok oraz
Helenê i Jana Waszut Wójt Gminy i Kierownik USC
odwiedzi³y w domu.                                    (K. Rucka)

Z³ote  gody  par  ma³¿eñskich
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O c a l m y   o d   z a p o m n i e n i a
G. C. 1930/83

Nikn¹ce zawody - czê�æ X
Owczarze - ci¹g dalszy

Dodatni¹ strona naszego górala jest to, ¿e -jak sami mówi¹ -
�co oko widzi, to rêka zrobi�. Odnosi³o siê to tak¿e i do owcza-
rzy. Ca³emi dniami ci¹gle cos majstrowali, strugali, a chodz¹c
ze stadem po lesie, ci¹gle znosili pod kolebê rozmaite osobli-
wo�ci, jak ró¿ne gêbale, kluki, pniaki kalusowe, z których two-
rzyli ³adne, samoros³e czerpaki i musorki.

Nie tylko fizycznemi zdolno�ciami odznaczali siê owczarze,
lecz i umys³owe zdolno�ci ich by³y niepospolite. Latem m³ody
owczarek wysoko na górze miêdzy chmurami �piewa³ sobie rów-
no z skowronkiem, tworz¹c wspaniale wiersze, za które i nieje-
den dzisiejszy poeta by siê nie powstydzi³. Chocia¿ niekiedy i
koszuli nie mia³, to jednak by³ wesó³, bo posiada³ wolno�æ du-
cha i pogodê umys³u. Zim¹ za� przy ciep³ym piecu s³ucha³o siê
opowiadañ owczarza, a choæ by³o i niekiedy pó�no w noc, to
mimo to nikomu siê nie �zdrzym³o�, bo tak potrafi³ zaintereso-
waæ wyobra�niê s³uchaczy opowiadaj¹cy.

Streszczê krótko parê takich bajeczek, comje s³ysza³ od stare-
go owczarza: Dzisiejszy ko�ció³ istebniañski z wielkim trudem
budowano, murowano go bowiem przewa¿nie z drobnych kamie-
ni polnych, z tak zwanych �gromadnic�. Aby osi¹gn¹æ wiêksz¹
spoisto�æ murów, dawano do malty du¿o soli, któr¹ parobcy nosili
z Wieliczki, a dziewki przy budowie �trzy³y� na ¿arnach.

Kiedy zbudowano ko�ció³, dano pacho³kom miejsce na �paw-
³aczach�, dziewki za� sta³y na �rodku ko�cio³a. Ale Ju¿ i wten-
czas by³ �z³y noród na �wiecie� (czy bêdzie kiedy dobry?).

Pacho³cy, zamiast �rzykaæ� (modliæ siê), to siê tylko na dziew-
ki patrzyli, a dziewki jedne siê �mia³y, drugie szepta³y, inne znów
oczy przewraca³y do góry, by widzieæ pacho³ków na paw³aczy (paw-
³acz = chór). Za o³tarzem za� siedzia³ sobie djabe³, mia³ skórê
wo³ow¹ i zapisywa³ skrzêtnie ka¿dego z obecnych, o ile czem zgrze-
szy³, czy my�l¹, czy nieprzyzwoitem zachowaniem siê. Jedna tyl-
ko dziewka nie zwraca³a na nic uwagi, modli³a siê szczerze, bo
grzeszn¹ nie by³a, wiêc te¿ tylko ona widzia³a tego pisz¹cego dja-
b³a. A on nie pró¿nowa³ - pisa³ i pisa³. Skoro tylko kto co� �le
pomy�la³, ogl¹dn¹³ siê lub siê roze�mia³, to zaraz by³ zapisany.

Miejsca te¿ wolnego na skórze ubywa³o i nied³ugo ca³a skó-
ra by³a zapisana. Dziewka owa, co danem jej by³o widzieæ tego
pisarza, widzia³a, ¿e wszyscy obecni w ko�ciele s¹ ju¿ na skórze
wpisani. Jedynie ona nie by³a zapisana, ale na skórze ju¿ miej-
sca nie by³o wolnego, a zreszt¹ ona na nic nie zwa¿a³a, modl¹c
siê gor¹co. Djabe³ siedzia³ chwilkê i wzi¹³ jeden róg skóry na-
ci¹gaæ zêbami, aby jeszcze zrobiæ miejsce. Lecz dla kogo? Jed-
na tylko osoba jeszcze by³a, ale ona nie grzeszy, ona siê modli.
Djabe³ za� jak naci¹ga tak naci¹ga i miejsca wolnego mu przy-
bywa. A dziewka przypatruje mu siê, co zrobi. Skóra by³a twar-
da, to te¿ djabe³ wzi¹³ silno do zêbów i ci¹gnie i jako� zêbska
mu �okie³z³y� i on uderzy³ g³ow¹ o mur, a¿ siê tynk zesypa³.
Skrzywi³ siê okropnie z bólu, modl¹ca dziewka roze�mia³a mu
siê, wtem on j¹ zapisa³ na naci¹gniêtem miejscu i znikn¹³. Tak to
djabe³ bierze siê na sposoby, by mu siê piek³o zape³nia³o.

Nastêpna legenda: Gdy Pan Jezus chodzi³ ze �wiêtym Pio-
trem po �wiecie, to raz trafili na nocleg do biednej i ubogiej

wdowy. Mia³a dwoje dzieci i z
wielkim trudem je ¿ywi³a. W
chatce jej by³o jednak czy�ciut-
ko i na noc ust¹pi³a z dzieæmi

wêdrowcom swego ³ó¿ka, sama �pi¹c z dzieæmi na ziemi na
s³omie. Da³a podró¿nym wieczerzê i �niadanie, sama poszcz¹c,
bo szczup³e by³y jej zapasy. Gdy wêdrowcy �wiêci odchodzili,
to �wiêty Piotr chcia³ jej p³aciæ, lecz wdowa nie przyjê³a ¿adnej
zap³aty. To te¿ Piotr przyrzek³ jej hojn¹ nagrodê niebiesk¹. Po-
szli dalej i chcia³o siê im piæ. Spotkali przed jednym domem
mê¿czyznê, le¿¹cego na s³oñcu i Piotr siê go pyta³, gdzie jest
najbli¿ej woda. Le¿¹cy nie odpowiedzia³, tylko nog¹ wskaza³
im studniê. Kiedy doszli do niej i ugasili pragnienie, to Piotr
�wiêty pyta siê:

- Mistrzu, jak wynagrodzimy tê ubog¹ kobietê, co tak siê o
nas troszczy³a? Patrz, ten leniwiec wyleguj¹cy tylko nog¹ nam
wskaza³ wodê.

A Pan Jezus mu odpowiada:
- Damy jej tego leniwca za mê¿a, bo on zgni³by sam, a ona

jest tak pracowita, co i Jego wy¿ywi, a ona dobroci¹! Jego do
pracy poci¹gnie.

�wiêty Piotr zdziwi³ siê bardzo takiej nagrodzie, lecz wspo-
mnia³o mu siê, ¿e s¹ na ziemi, a cz³owiek biedny ma tu padó³
p³aczu i ³ez dolinê, nagrody za� tylko w niebie mo¿e siê spo-
dziewaæ.

Innym znów razem �wiêci wêdrownicy trafili do karczmy, a
prawie tam by³a muzyka. ̄ e w pobli¿u nie by³o osiedla ludzkie-
go, musieli tam zanocowaæ. Legli pod oknem na ³awê, �wiêty
Piotr wcis³ siê ku �cianie, Pan Jezus za� legn¹³ z kraja i zmê-
czeni posnêli. Tañcz¹cy za� za chwilê siê pobili i któremu� z
bij¹cych siê zda³o, ¿e to jego przeciwnik wci�niêty u �ciany i
obi³ �w. Piotra. Pan Jezus za� spa³. Po bijatyce znów tañczono.
Piotr �wiêty, boj¹c siê, by po drugi nie byæ obitym, posun¹³
Mistrza ku �cianie, sam za� legn¹³ z kraja. Za chwilê kto� z
tañcz¹cych zaproponowa³, ¿eby zbiæ �pi¹cych, bo kto wie, co
to za jedni. Ten jednak, co obi³ ju¿ �w. Piotra, mówi:

- Ten u �ciany ju¿ dosta³, ale chyñmy jeszcze temu, co le¿y
na kraju.

Dwa razy nie wnioskowano, tylko wziêli i obili ponownie
�w. Piotra. Tyle tam, biedny cz³eku, uciekniesz przed nieszczê-
�ciem; co ciê czeka, to ciê nie ominie.

      Jerzy Probosz
  (c. d. n.)

DROGA NA PIERWSZY O�MIOTYSIÊCZNIK
Nim Jerzy Kukuczka wspi¹³ siê na swój pierwszy o�mioty-

siêcznik (Lhotse) osi¹gn¹³ ju¿ wiele w górach ni¿szych - Ta-
trach, Dolomitach, czy Alpach. Nim jednak w ogóle zacz¹³ siê
wspinaæ ju¿ w najwcze�niejszym dzieciñstwie zalicza³ �Alpy�,
jak wspólnie z kolegami nazywali rejon pokopalniany w rodzin-
nych Katowicach-Bogocicach. Wakacje, wszystkie �wiêta i dni
wolne od pracy wspólnie z rodzin¹ spêdza³ w Istebnej, na Wil-
czym i to Beskidy w³a�nie by³y dla niego pierwszymi �prawdzi-
wymi� górami. Od ma³ego lubi³ ruch i aktywno�æ fizyczn¹, a
gdy tylko podrós³, jako cz³onek klubu turystycznego, wêdrowa³
po Beskidach i Karkonoszach. Prawdziwego �bakcyla� wspi-
naczki z³apa³ w Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej rozpoczy-
naj¹c z pasj¹ dzia³alno�æ wspinaczkow¹ na ska³kach. By³ rok
1965. Rok pó�niej sta³ siê cz³onkiem katowickiego ko³a Klubu
Wysokogórskiego, aby z wiosn¹ tego roku ukoñczyæ kurs wspi-
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Pani Marii Gazurek
i jej córkom z rodzinami

serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu �mierci mê¿a i ojca

�p. Józefa Gazurka
sk³adaj¹ pracownicy Urzêdu Gminy

ZAPAMIÊTAJ! - NAJWA¯NIEJSZE TELEFONY -
Istebna

Stra¿ Po¿arna 998
Policja 997, 855-24-13
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991
Gminny Zespó³ Reagowania Kryzysowego 855-65-00
Powiatowe Centrum Reagowania
Kryzysowego 858-03-30, 851-04-44
Stra¿ Graniczna 857-88-60
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej 855-62-22
Tel. alarmowy z telefonów komórkowych 112

naczkowy nad Morskim Okiem. A instruktorów mia³ znamieni-
tych, m. in. wybitnego Janusza Kurczaba, guru wspinaczkowe-
go tamtych lat. Pierwsza, powa¿niejsza próbka umiejêtno�ci
nast¹pi³a przy pokonaniu klasycznej drogi na Mnichu (2068 m
n. p. m.). Pocz¹tkiem lat 70-tych zdoby³ ju¿ m. in. Ma³ego M³y-
narza (pierwsze zimowe wej�cie �Kurtykówk¹�, direttisim¹ i
Wielki Komin now¹ drog¹), Miêguszowiecki Szczyt Po�redni
(pierwsze zimowe wej�cie). Du¿o by pisaæ o wszystkich osi¹-
gniêciach Jerzego Kukuczki, ale ju¿ wtedy jego dzia³alno�æ prze-
jawia³a siê ogromn¹ pasj¹ i chêci¹ szukania nowych, trudniej-
szych zazwyczaj dróg. Pokaza³a to pó�niej przysz³o�æ, gdy¿
wielko�æ wspinacza nie wynika³a tylko z samego faktu zdobycia
i �zaliczenia� wszystkich najwy¿szych gór �wiata, ale liczy³ siê
przede wszystkim fenomenalny styl, wytyczanie nowych, pio-
nierskich dróg i pierwsze wej�cia w sezonie zimowym.

Jakby naturaln¹ potrzeb¹ i konsekwencj¹ kariery wspinacza
by³y Alpy i Dolomity. Równie¿ tam, ogarniêty pasj¹ wspinania,
wytycza³ nowe drogi i jako pierwszy cz³owiek w historii wszed³
na kilka szczytów w sezonie zimowym, m. in. na Marmoladê w
roku 1973.

Rekord wysoko�ci pad³ na kontynencie amerykañskim po
zdobyciu w 1974 roku góry McKinley (6198 m n. p. m.). Nie
wspomina³ jednak mi³o tego faktu, gdy¿ po raz pierwszy bêd¹
na tak du¿ej wysoko�ci zapad³ na chorobê wysoko�ciow¹ i ten
wilczy bilet ci¹gn¹³ siê za nim latami. Pojawi³a siê wtedy opinia
w �rodowisku wspinaczy, ¿e Jerzy Kukuczka nie sprawdza siê
na du¿ych wysoko�ciach. Jak¿e b³êdna okaza³a siê potem...

Eksploruj¹c ju¿ Himalaje i Karakorum ¿ycie pokaza³o ¿e
Kukuczka wrêcz fenomenalnie znosi pobyt na du¿ych wysoko-
�ciach. Nieco d³u¿ej ni¿ inni aklimatyzowa³ siê, lecz d³u¿ej te¿
utrzymywa³ sprawno�æ powy¿ej granicy �mierci.

Pierwszym o�miotysiêcznikiem Jerzego Kukuczki by³o wspo-
mniane ju¿ Lhotse (8511 m), zdobyte drog¹ klasyczn¹, w stylu
alpejskim, bez wspomagania tlenowego w roku 1979. By³ to jego
pierwszy wyjazd do Nepalku i pierwszy kontakt z najwy¿sz¹
gór¹ �wiata, Czornolungm¹, gdy¿ a¿ do wysoko�ci 7400 m na
Lhotse i Everest wiedzie ta sama droga. Na li�cie wszystkich
o�miotysiêczników zdobytych przez Kukuczkê Lhotse okazuje
siê jedynym, przy którym nie figuruje dopisek �nowa droga�
albo �pierwsze wej�cie zimowe�. Mo¿e dlatego góra ta sta³a siê
dla niego 10 lat pó�niej przeznaczeniem...

W�ród o�miotysiêcznych kolosów otaczaj¹cych niczym sa-
telity najwy¿szy szczyt �wiata, Lhotse jest s¹siadem najwy¿szym,
ale równocze�nie najbli¿szym i najmniej samodzielnym. Jego
g³ówny wierzcho³ek wznosi siê oko³o 520 m ponad wynios³e
siod³o Prze³êczy Po³udniowej oddzielaj¹cej szczyt od Mount
Everestu. Lhotse zawdziêcza swoj¹ nazwê pierwszej rekone-
nansowej wyprawie na Everest w 1921 r. Lho-tse znaczy po
prostu �szczyt po³udniowy� w jêzyku tybetañskim. Szczyt po-
siada trzy dosyæ wyodrêbnione wierzcho³ki: pó³nocno-zachod-
ni, �rodkowy i po³udniowo-wschodni, o wysoko�ciach odpo-
wiednio - 8511 m, 8426 m, 8398 m. Ten ostatni od niedawna
jest nazywany Lhotse Shar, czyli �Lhotse Wschodni�. Szczyt
po raz pierwszy zdobyli Szwajcarzy Fritz Luchsinger iErnst
Reiss 18 maja 1956 roku.

Informacje do artyku³u pochodz¹ g³ownie z ksi¹¿ki pt. �Na
szczytach �wiata� J. Kukuczka, T. Malanowski

Autor: W. Legierski

DROGA NA PIERWSZY O�MIOTYSIÊCZNIK
(dok. ze str. 9)

Po¿egnali�my druha W³adys³awa
W dniu l pa�dziernika br. po¿egnali�my naszego zacnego Dru-

ha �p. W³adys³awa Szlauera, który odszed³ do Pana w wieku 81 lat.
Ca³e swoje doros³e ¿ycie zwi¹za³ z Sa-
natorium dla Dzieci i M³odzie¿y na Ku-
balonce, gdzie pracowa³ jako elektryk.

By³ wielkim spo³ecznikiem, aktywnie
uczestniczy³ w ¿yciu swojego zak³adu pra-
cy. Za³o¿y³ w Sanatorium Zak³adow¹
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arna, w której przez
15 lat pe³ni³ funkcjê Naczelnika.

Od 1976-1993 r. by³ komendantem
Gminnym OSP w Istebnej. W czasach
pe³nienia tej funkcji da³ siê poznaæ jako
cz³owiek pracowity, ¿yczliwy i sprawie-
dliwy. Wspiera³ budowê wszystkich re-

miz stra¿ackich na terenie gminy, jednakowo traktowa³ i ceni³ ka¿-
d¹ podleg³¹  Mu jednostkê. Po ukoñczeniu 70 roku ¿ycia w 1993r.
zrezygnowa³ z funkcji Komendanta Gminnego. By³ wielokrotnie
odznaczany. Otrzyma³ m.in. Br¹zowy, Srebrny i Z³oty Medal za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa. Posiada³ tak¿e odznakê �Z³oty Znak Zwi¹z-
ku�. Drug¹ pasj¹ jego ¿ycia by³o sêdziowanie. By³ sêdzi¹ g³ównym
prawie wszystkich biegów narciarskich, jakie odbywa³y siê na tra-
sach Kubalonki, Wis³y, Szczyrku i Zakopanego. By³ tak¿e sêdzi¹
wszystkich Biegów Narciarskich O Istebniañski Bruclik i zawo-
dów po¿arniczych, jakie odbywa³y siê w naszej gminie.

Po¿egnali�my druha niezwykle solidnego, wiernego swoim
obowi¹zkom i zasadom. Cze�æ Jego Pamiêci!!!

Zarz¹d Gminny OSP w Istebnej

Pani Helenie Szlauer
oraz dzieciom z rodzinami

serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu �mierci mê¿a i ojca

�p. W³adys³awa Szlauera
sk³adaj¹ Wójt Gminy
i Zarz¹d Gminny OSP
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�Czy zdo³asz nas przekonaæ
¿e s¹ krzywdy inne prócz naszej?
Czy zdo³asz nas przekonaæ,
¿e w �lepocie mo¿e byæ szczê�cie�

Karol Wojty³a

Dzieñ Bia³ej Laski
Na ca³ym �wiecie 15 pa�dziernika obchodzony jest jako Miê-

dzynarodowy Dzieñ Bia³ej Laski, czyli Dzieñ Ludzi Niewidomych.

Uroczysto�ci Dnia Bia³ej Laski dla niewidomych z powiatu
cieszyñskiego zorganizowali Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Nie-
widomych w Cieszynie, Wójt Gminy Istebna, Gminny O�rodek
Kultury w Istebnej.

W Urzêdzie Gminy Istebna w dniu 19 pa�dziernika br. spotkali
siê niewidomi i s³abowidz¹cy z Cieszyna, z Trójwsi i pracownicy
Urzêdu Gminy Istebna. Uczestników spotkania przywita³ przewod-
nicz¹cy Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Cieszynie Józef
Madecki, dziêkuj¹c równocze�nie Pani Wójt Danucie Rabin za za-
proszenie cz³onków Ko³a PZN z Cieszyna do Istebnej.

W programie artystycznym wyst¹pili cz³onkowie Zarz¹du
Ko³a. Recytowali oni wiersze poetów pisz¹cych o niewidomych i

dla niewidomych. Odczytano te¿ wiersz 25 letniej s³abowidz¹cej
Kasi Wojtkiewicz pt. �Pos³uchaj�.

Organizatorzy przygotowali te¿ konkurs wiedzy o Polskim
Zwi¹zku Niewidomych. Nagrody za udzia³ w konkursie otrzy-
mali: Maria Polok z Koniakowa, Piotr Poloczek z Wis³y, Aniela
Kisia³a z Cieszyna.

Dla uczestników uroczysto�ci wyst¹pi³a Kapela Góralska -
Monika i Rafa³ Wa³achowie, Dorota Gazurek.

Po spo¿yciu posi³ku w zaje�dzie �U Jana� uczestnicy zwie-
dzili �Kurn¹ Chatê Kawuloków�, gdzie dotykiem poznawali gó-
ralskie instrumenty muzyczne i wyposa¿enie chaty.

Dzieñ Bia³ej Laski obchodzony w tym roku w Istebnej zapa-
miêtamy na d³ugo, zosta³ on nam darowany, by³y te¿ ³zy wzrusze-
nia i ³zy rado�ci i szczê�cia.

W imieniu 40 osób cz³onków ko³a PZN w Cieszynie dziêku-
jemy Pani Wójt Danucie Rabin, pracownikom Urzêdu Gminy
Istebna, Kapeli Góralskiej - Monice i Rafa³owi Wa³achom, Doro-
cie Gazurek, Piekarni Franciszka i Danuty Kawulok za pomoc w
przygotowaniu obchodów Dnia Bia³ej Laski 2004.

Za Zarz¹d Ko³a PZN w Cieszynie
Z-ca Przewodnicz¹cego Zarz¹du Ko³a

mgr Halina Massalska-Mielnik

OWCE ZESZ£Y Z HAL
Ca³y ³uk Karpat cechuj¹ wp³ywy kultury wa³askiej. Wi¹-

¿¹ siê g³ównie z tradycjami pasterskimi polegaj¹cymi na
wypasaniu owiec na górskich halach. Ta tradycja o¿y³a nie-
dawno w Trójwsi.

Na beskidzkich halach górale znowu wypasaj¹ owce. Wio-
sn¹ w Istebnej na Stccówce zorganizowano barwne widowisko
folklorystyczne oparte na tradycji sa³asznictwa istcbniañskiego,
tzw. mieszanie owiec polegaj¹ce na spêdzaniu owiec od gospo-
darzy do koszora. Przy okazji przypomniano stare obrzêdy; pale-
nie zió³, okadzanie owiec, udój owiec, wyrób sera i ¿entycy.

Przez lato sa³asznicy wypasali na górskich polanach ponad
50 owiec.

Równie¿ uroczy�cie zakoñczono sezon wypasania owiec,
czyli rozchód, w jêzyku pasterskim zwany redykiem. Owce po-
wróci³y na zimê do w³a�cicieli. Temu wydarzeniu towarzyszy³
koncert kapeli Wa³asi. A w ko³ybie pañstwa Wa³achów na Ty-
nioku mo¿na by³o pokosztowaæ gulaszu z baraniny i wyrobów
z owczego mleka.

Lidia Greñ-Wajdzik

Przedruk: Wiadomo�ci Powiatowe Nr 11/2004

OG£OSZENIE
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Istebnej infor-

muje, ¿e zatrudni osobê �wiadcz¹c¹ specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze mo¿e �wiadczyæ oso-
ba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pie-
lêgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, fizykotera-
peuty, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajêcio-
wego lub innego pokrewnego zawodu oraz co najmniej pó³-
roczny sta¿ pracy w zak³adzie psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W/w us³ugi mog¹ byæ �wiadczone przez osoby bez przy-
gotowania zawodowego, ale posiadaj¹ce co najmniej rocz-
ny sta¿ pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby zainteresowane proszone s¹ o osobiste zg³oszenie
siê w Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Istebnej w
budynku Urzêdu Gminy, pokój 107 w godzinach pracy urzê-
du od 7.15 do 15.00 lub o kontakt telefoniczny tel. 8577649.

Kierownik GOPS
Teresa £acek
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I RAJD £UNOCHODÓW �
ISTEBNA 2004

Pyrsim kónstruktorym � Capków� na dziedzinie by³ Ujec
Antóñ Kawulok. W 1961 roku zrobi³ trziko³owca dlo  Mi-
cho³a Krawca z Mlaskawki.

Nejpryndzy by³y to traktorki � motory, za kierymi wozi³o sie prziciepkym. Starci³o jyny do motora do³oziæ most z £opla i
drugóm skrziniym biegów. Wtedy tam nie by³o spawarek ani insigo wercajgu, ale Chwa³a Bogu ³ociec ujca Antka robili w ku�ni
i jak trzaby³o tó� dorobili ciyj�ci. Pyrsi ³unochody by³y stra�nie proste ale peka³y aji do dwaceci roków.  Nejpryndzyl ludzie sie z
tych pekoci wy�miywali bo to ni mia³o nijakigo wyglóndu. Wtedy je�cie ziodyn se ani nie pomy�lo³ zie nasie kóniæki  mozie
zastómpiæ ³unochód. Nieskorzi sie ³okoza³o zie traktorki sóm wydajniyjsi i ³acniyjsi w utrzimaniu ³od kóni.  Zaciyna sie produk-
cyja ³unochodów. W 1971 roku po Trójwsi je�dzi³o
siedym aut, tymu ujec remóntowali jyny motory. W
Istebnej, Jaworzince i Kóniokowie w ³osiymdziesión-
tych rokach by³o u� wiyncel kónstruktorów. Dzi�ka po
trzóch dziedzinach je�dzi  ponad 500 ³unochodów.

Skiyl sie wzión pomyse³ na rajd?
Porym roków tymu Pani Ma³gosia Kiere� z Mu-

zeum Beskidzkigo na Wi�le wpad³a na pomyse³ zro-
biynio filmu ³o wynalazku góroli. Scióngny³a telewi-
zyjym  nakrynci³a ³o ³unochodach film.  W tym roku
telewizyji Katowice spómnia³o sie ³o masinach z �
Kosmosu �. Zazwónili do Gminy z propozycyjóm zro-
biynio rajdu ³unochodów. Zwo³ali ³organizatorów:
agyncjym Re � Akcja kiero zajyna sie spónsorami i
przigotowanim imprezy i Gminny £o�rodek Kultury
w Istebnej kiery mio³ w tym pómóc.

Tydziyñ przed rajdym rychtowalimy tor przeszkód.
Nawiy¿limy balików s³ómy,  �ciyni pora smyreków i
u� wsiecko by³o gotowe. W sobotym drugigo pa�dziernika u� ³o dziesióntej zaciyny sie zjy�dziaæ do amfiteatru � Pod Skocz-
nióm�, a by³o ich 28. Z niewielkim ³opu�niynim zación sie I Rajd £unochodów. Ka�dy dosto³ swój numerek startowy i po przeje�-
dzie dooko³a boiska zaciyny sie zawody. Po pyrsich �tyrzóch zawodnikach w wy�cigu  na ³unochodach startowo³ Kamil Durczok
z Wojciechym Majewskim. Po nastympnych �tyrzóch by³y pokazy cióngnika Lamborghini, a potym je�cie pokazy Off � Roadów
Wojciecha Poloñca. Po ³ostatnich siedmiu zawodnikach przejechali tor przeszkód Piotr Adamus i Zbigniew Gabry�. Ca³y czos na
zawodach przigrywa³a Kapela � Wa³asi �. Rajd  Wygro³   w klasyfikacji generalnej Zdzis³aw Rucki z Jaworzinki.

W kónkuryncji � przejazd przez wodym � wygro³ Dariusz Olszewski z Kiczyc.
W wy�cigu na czas nejlepsi  by³ Józef

Micha³ek z Jandzio³ówki. W przeciónga-
niu sztywnego holu nejmocniyjsi by³ Da-
mian Kukuczka z Kóniokowa Pustek.
Traktor Marcina Gazurka z Jistebnego
zdoby³ tytu³ �£odjechanego £unochoda�.

Wsieckim startujóncym w nasim Raj-
dzie z góry piekne Bozie Zap³ac. Zapraszó-
my te¿ w³ascicieli £unochodów na � II Rajd
£unochodów � na rok.

£organizatorami byli: Gmina Istebna,
TVP 3 Katowice, Agencja Artystyczna Re
- Akcja

Partnerami byli: Polski Zwi¹zek Mo-
torowy, Automobilklub Cieszyñski

Spónsorzi: Agrokompleks, Ochaby
Wielkie, Browar Strzelec, Taurus  Miko³ów,
FL Poland, Petro � Oil, �l¹skie Centrum
Sprzeda¿y, O�rodek Rehabilitacyjno � Wy-

poczynkowy Maria, Auto � Czê�ci Krzysztof Gajny, KEM, O�rodek Wypoczynkowy Jurajska Per³a
Patroni Medialni: Radio Bielsko, Magazyn Off � Road.PL, Magazyn Auto Tydzieñ
Jurorzy: Kamil Durczok, Zbigniew Gabry�, Piotr Adamus, Piotr Meresiñski, Waldemar Doskocz, Maciej Kasica
Dyrektor Generalny Rajdu � Prezes Automobilklubu Cieszyñskiego Stanis³aw Wise³ka
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Informacje sportowe w skrócie
Znakomicie zaprezentowa³a siê na zawodach wojewódzkich

w Rudzie �l¹skiej sztafeta dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Istebnej. W silnej stawce dru¿yn reprezentuj¹cych szko-
³y z ca³ego województwa nasza ekipa zajê³a drugie miejsce zdo-
bywaj¹c srebrny medal !

* * *
W Chybiu odby³y siê powiatowe biegi szkolnych sztafet

prze³ajowych. Bardzo dobrze zaprezentowali siê w nich przed-
stawiciele szkó³ z naszej gminy. W kategorii szkó³ podstawo-
wych w�ród dziewcz¹t startuj¹cych na dystansie 6 x 800 m
najlepsza w gronie 11 sztafet okaza³a siê SP 1 z Istebnej. Rów-
nie¿ dziewczêta reprezentuj¹ce istebniañskie Gimnazjum nie
da³y szans swoim rywalkom , a ch³opcy w tej samej kategorii
wiekowej zajêli drugie miejsce na dystansie 6 x 1000 m.

* * *
W dniach 12 i 13 pa�dziernika rozegrane zosta³y powiato-

we turnieje szkó³ w pi³ce no¿nej. Rywalizacja w kategorii szkó³
podstawowych odby³a siê w Ustroniu, natomiast gimnazjali�ci
swoje mecze rozgrywali w Istebnej na boisku na Zaolziu.

* * *

 S P O R T  l l l l l S P O R T  l l l l l S P O R T  l l l l l S P O R T
PI£KA NO¯NA - KP TRÓJWIE� - sezon 2004 / 2005

- runda jesienna
KLASA A - seniorzy

  Data                                                                Wynik                  Strzelcy bramek dla KP Trójwie�
08.08.04 KP Trójwie�  -  Ochaby 0 : 1
14.08.04 KP Trójwie�  -  Drogomy�l 2 : 2 K. Szkawran, T. Lechowicz
21.08.04 Zab³ocie - KP Trójwie� 4 : 0
29.08.04 KP Trójwie� - Koñczyce Wlk. 2 : 1 L. Gorzo³ka, S. Galej
05.09.04 Brenna - KP Trójwie� 1 : 1 samobójcza
12.09.04 KP Trójwie� - Skoczów II 1 : 2 L. Gorzo³ka
19.09.04 Nierodzim - KP Trójwie� 1 : 2 G. Kukuczka, L. Gorza³ka
26.09.04 KP Trójwie� - Simoradz 2 : 3 T. Lechowicz, M. Kawulok
03.10.04 Puñców - KP Trójwie� 4 : 1 S. Galej
10.10.04 KP Trójwie� - Strumieñ 5 : 2 G. Kukuczka - 2, L. Gorzo³ka, T. Matuszny, T. Lechowicz
17.10.04 Wis³a - KP Trójwie� 3 : 1 T. Matuszny
24.10.04 KP Trójwie� - Górki 3 : 2 T. Lechowicz, T. Matuszny, S. Galej
31.10.04 Koñczyce Ma³e - KP Trójwie� 0 : 0
Po meczu z Puñcowem nowym trenerem dru¿yny seniorów zosta³ Miros³aw Kapa�.

GRUPA B - juniorzy i trampkarze
Data   Juniorzy       Trampkarze
29.08.04 KP Trójwie� - Pogwizdów 10 : 1 3 : 2
04.09.04 Milówka - KP Trójwie� 5 : 1 4 : 2
12.09.04 KP Trójwie� - Ku�nia Ustroñ 3 : 3 3 : 4
18.09.04 Drogomy�l - KP Trójwie� 2 : 1 2 : 4
26.09.04 KP Trójwie� - BBTS / Podbeskidzie 0 : 3 1 : 6
03.10.04 KP Trójwie� - Zabrzeg 2 : 5 3 : 1
09.10.04 Kaniów - KP Trójwie� 3 : 2 0 : 4
17.10.04 KP Trójwie� - Pietrzykowice 3 : 1 4 : 0
23.10.04 ¯abnica - KP Trójwie� 1 : 0 1 : 2
30.10.04 KP Trójwies - Wilamowiczanka 3 : 0 0 : 2
Uwaga! Podsumowanie rundy jesiennej - statystyka i komentarz - zostanie zamieszczone w nastêpnym numerze.

Opracowa³: Jacek Kohut

W dniu 8 pa�dziernika na przebudowanym boisku przy SP
w Koniakowie Rastoce odby³ siê Gminny Turniej Szkó³ Pod-
stawowych w pi³ce no¿nej. Zwyciê¿y³a reprezentacja SP 1
Istebna przed SP 1 Koniaków. Kolejne miejsca zajê³y - 3. SP
Jaworzynka, 4. SP Koniaków Rastoka, 5. SP 2 Istebna.

* * *
Kolejne sukcesy zanotowali na swoim koncie w biegach

górskich oraz modelarze z Istebnej.
* * *

Wiêcej informacji dotycz¹cych w/w wydarzeñ - wyniki i
materia³ fotograficzny -uka¿e siê w nastêpnym numerze �Na-
szej Trójwsi�.       Opracowa³ Jacek Kohut

PRZYRODA
WOKÓ£ NAS

Pó�n¹ jesieni¹, kiedy, poja-
wi¹ siê pierwsze �niegi i przy-
mrozki, do naszych gospo-
darstw i ogrodów czêsto za-
gl¹daj¹ sarny.
                 Foto: Jaros³aw Gil
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Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc Ch³opska�
w Wi�le oferuje

WYKONYWANIE PA C Z E K
O R A Z  B O N Ó W  TO WA R O W Y C H

DLA ZAK£ADÓWPRACY
Z OKAZJI NADCHODZ¥CYCH
�WI¥T BO¯EGO NARODZENIA

Zamówienia na paczki mo¿na sk³adaæ w
Hurtowni Artuku³ów Spo¿ywczych �Ga�dzinka�,
DH ��wierk�, pawilonie ABC natomiast na bony

w sekretariacie Gminnej Spó³dzielni
tel. 855 26 52 fax 855 28 39.

OFERUJEMY MEBLE:
TAPICEROWANE, MEBLO�CIANKI,

MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE

I PRZEDPOKOJE, MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

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

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

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

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

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

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 9.00-19.00,

* 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

WARTA SA
TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM

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

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 85 57 102

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 855 64 93

Rolnicy maj¹cy zamiar zmieniæ ubezpieczyciela w obowi¹zko-
wym ubezpieczeniu budynków rolnych i O.C. rolnika, proszeni s¹ o
kontakt osobisty lub telefoniczny celem wypowiedzenia przed 31
grudnia 2004 r.

Stawki ubezpieczeniowe przy takich samych sumach ubezpie-
czenia mog¹ byæ o 50% ni¿sze od dotychczasowych.


