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Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Zawsze codziennie, nie tylko w święta
Życzymy Wam wiary i cierpliwości
Od młodych serca i życzliwości,
By Wasza choroba szybko minęła
A każda chora  - uśmiech przyjęła.
Bo wszystkie Panie tu na tym świecie
Są bardzo ważne dla nas jak wiecie.
Żyją tu dla nas, dla nas się trudzą
Przy nich się przecie ludzie nie nudzą.
Powiedzmy wszystkim dużym i małym,
Że je kochamy sercem swym całym.

Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia
wszystkiego najlepszego składają:

Jan Gazur – Przewodniczący Rady Gminy
i męska część zespołu redakcyjnego

targi
turystyczne
w łodzi

Gminny Turniej Wiedzy
Pożarniczej - str. 8

Uczestnicy turnieju wraz z opiekunami i komisją sędziowskąstr. 15
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VIII Zimowe Zawody Furmanów
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Najpiękniejsza para koni z Czech

Mateusz Ligocki - zawodnik MKS Istebna
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Wiedzy Pożarniczej

Najlepsza trójka wśród gimnazjum podczas 
odpowiedzi ustnej

Najlepsza trójka ze szkół podstawowych 
podczas odpowiedzi ustnej

Omówienie testu pisemnego przez Komendanta 
Gminnego dha Damiana Legierskiego

Integracja I aktywIzacja społeczno- 
zawodowa w Gminie istebna

Z działalności
           Biblioteki ....

str. 11

str. 12

Z życia Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych

str. 9

„KoloroWy ŚWiAT WiŚlAn”
od dnia 5 marca 2009 roku w Gminnym ośrodku Kultury w istebnej czynna 

jest wystawa twórców wiślańskich „Kolorowy Świat Wiślan”.

Wernisaż wystawy
„Kolorowy Świat Wiślan”
– GOK Istebna

Ekspozycja pre-
zentuje prace o różno-
rakiej formie i tematy-
ce – znajdują się tutaj 
m.in. rzeźby, obrazy na 
płótnie, malarstwo na 
szkle, haft, malowane 
pisanki, bibułkarstwo, 
koronka.

Wystawa czynna 
jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 
9.00 – 15.00. 

Zapraszamy! 
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Wójt Gminy informuje:

 Informuję, że z dniem 15 marca 2009 r. mija termin płatności 
I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Jednocześnie 
przypomina się, że do 30 kwietnia 2009 r. należy dokonać opłaty 
od posiadania psa, która wynosi 40,00 zł rocznie od jednego psa.

 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Istebnej ogłasza nabór 
dzieci do przedszkola na rok szkolny 2009/2010. Przyjmujemy 
dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Zapisy odbywają się w Gminnym 
Przedszkolu, Istebna 550 (Istebna Dzielec) w godzinach 7.00-
16.00 pod numerem telefonu: 033 855 61 35. Ilość miejsc ogra-
niczona.

 W miesiącu maju lub czerwcu będzie organizowana 
zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Można odda-
wać: miksery, lodówki, krajalnice, czajniki, pralki, piekarniki, 
roboty kuchenne, telewizory, kamery, aparaty, telefony, video, 
głośniki, monitory, komputery, drukarki, faxy, niszczarki, świe-
tlówki. Natomiast inne odpady niż wymienione w tym czasie 
nie będą odbierane!!! Zbiórka będzie organizowana jednocze-
śnie we wszystkich wsiach - czas zbiórki tylko jeden dzień w 
wyznaczonych godzinach.

    Pani Danuta rabin
    Wójt Gminy istebna
W imieniu mieszkańców Gminy Kruszyna, poszkodowanych 

przez trąbę powietrzną w dniu 15 sierpnia 2008 r. składamy na 
Pani ręce serdeczne podziękowania dla Samorządu Gminy Isteb-
na oraz jej mieszkańców, za pomoc finansową i wsparcie naszych 
wysiłków w zakresie likwidowania szkód wyrządzonych przez 
żywioł.

To dzięki wsparciu Waszemu i innych samorządów byliśmy 
w stanie pomóc kilkudziesięciu rodzinom, które w wyniku klęski 
straciły dorobek swojego życia.

Dziękujemy za piękny gest solidarności samorządów lokal-
nych, za nadzieję, że w najgorszych chwilach możemy liczyć na 
wsparcie innych społeczności lokalnych, na życzliwość i zrozu-
mienie reprezentujących je organów.

Z wyrazami wdzięczności
Wójt Gminy Kruszyna, Bogusław Mielczarek

Przewodniczący Rady Gminy Kruszyna, Marian Klekot

W dniu 27 lutego 2009 o godz. 14.00 w sali nr 100 Urzędu 
Gminy istebna odbyła się XX sesja rady Gminy istebna. Sesji 
przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Istebna Jan Gazur.

Na sesji podjęto uchwały :
• w sprawie aktualizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpa-

dami Gminy Istebna”,
• w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego.szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczy-
cieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Istebna,

• uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/203/2004 Rady Gmi-
ny Istebna z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia kry-
teriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród,

• w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrud-
nionych na terenie wiejskim,

• w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ze-
społu ds. Oświaty w Istebnej,

• w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących 
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach każdego typu i w przed-
szkolu,

• w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej,

• W sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomo-
cy społecznej pod nazwą „Program aktywności lokalnej dla gminy 
Istebna na lata 2009- 2013”,

• w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/181/2008 Rady Gminy 
Istebna z dnia 15.10.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwi-
walentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Istebna 
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

• w sprawie zamiany nieruchomości (poszerzenie placu przy 
SP nr 2 w Istebnej Zaolziu),

• w sprawie nabycia nieruchomości (z przeznaczeniem na dro-
gę gminną „Bukowina”, z przeznaczeniem na budowę ronda na 
skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w Jaworzynce Krzyżowej),

• w sprawie zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytko-
wania wieczystego (dotyczy OSP Istebna Zaolzie),

• w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Zie-
mi Cieszyńskiej,

• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 
Istebna na 2009 rok,

• w sprawie zmian w budżecie Gminy Istebna na rok 2009,
• w sprawie wniosków złożonych przez Pana Dariusza Hanusą, 

(wnioski oddalono)
• w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia 

Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ame-
ryki.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Istebna. M. Wieczorek

 Rada Gminy informuje 

Informacja Przewodniczącego
Rady Gminy Istebna

Przewodniczący rady Gminy istebna informuje, że w ii kwar-
tale 2009 r. będą przyjmować na dyżurach w Urzędzie Gminy 
istebna (pokój nr 112).

Przewodniczący rady Gminy   Wiceprzewodniczący
  rady Gminy
 Jan Gazur Józef Polok

Kwiecień: 7 i 14 Kwiecień: 22 i 29
od godz. l6.00 do 17.00 od godz. 15.00 do 16.00

Maj: 5 i 12  Maj: 20 i 27
od godz. l6.00 do 17.00 od godz. 15.00 do 16.00

Czerwiec: 2 i 9 Czerwiec: 17 i 24
od godz. l6.00 do 17.00 od godz. 15.00 do 16.00
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Zgodnie z  ustawą z dnia 7-09-2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów                      

( tj: Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 )

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie •	
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przy-
padku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 
przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli •	
dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kwoty 725,00 zł ;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wy-•	
sokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 
500,00 zł.
Świadczenia nie przysługują, jeżeli nie przysługują jeżeli osoba •	
uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej ca-
łodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, jest pełnolet-
nia i posiada własne dziecko, zawarła związek małżeński.

Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypła-
cania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu •	 alimentacyjnego oraz 
ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby upraw-
nionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze •	
względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do •	
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebywa poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, organ właściwy wierzyciela przekazuje wniosek 
wraz z dokumentami do marszałka województwa.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodzi-•	
ny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mają-
cych wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, 
którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu 
są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym orga-
nu wypłacającego świadczenia.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-•	
tacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 
dnia 1 sierpnia.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundu-•	
szu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 
października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy •	
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w 
okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 30 listopada.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiąza-•	
na do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Nienależnie 
pobrane świadczenie - oznacza to świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego:   wypłacone mimo zaistnienia okoliczności po-
wodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w 

całości lub w części, przyznane lub wypłacone w przypadku 
świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te 
świadczenia,  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym 
naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji 
przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępo-
wania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono 
prawa do świadczenia,  wypłacone, w przypadku gdy osoba 
uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty 
(gdy dłużnik płaci do rąk własnych, a wierzyciel pobiera świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego),  wypłacone w przypadku, 
w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym 
państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decy-
zji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepi-
sami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 
[Ściągnięcie należności od dłużnika alimentacyjnego] •	 Dłuż-
nik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właści-
wemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaco-
nych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie 
z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego 
dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego, do dnia spłaty. Organ właściwy wierzyciela wy-
daje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu 
decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłuż-
nika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez 
osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na 
podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności 

egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimen-
tacyjnych.

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu 	
informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzeku-
cji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz 
oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać 	
się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ 
właściwy dłużnika: 
zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się o 
jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku bra-
ku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; 
 informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie akty-o 
wizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przepro-	
wadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: 

  -  złożenia oświadczenia majątkowego, 
- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobot-

ny albo poszukujący pracy, 
- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji od-
powiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykony-
wania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót 
publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w 
szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

- organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestęp-
stwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz 
kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego. 

F  U  n  D  U  S  Z      A  l  i  M  E  n
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- Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powia-
towemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika 
alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej 
dłużnika alimentacyjnego. 

- Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu 
właściwego dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie 
wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, za-
rejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie 
pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną 
przez powiatowy urząd pracy. 

!! U W A G A !!
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej za-
pomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( becikowe) oraz dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka ( na podstawie ustawy 
z dnia 17/10/2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych).
od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomo-
gę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłoże-
nie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej 
oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie doty-
czy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o 
przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które 
złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu uro-
dzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Zmiana okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1/09/2008 r.  na •	
który zostało ustalone prawo do świadczeń rodzinnych  prze-
dłuża się do dnia 31/10/2009 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne •	
na nawy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne •	
na nawy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami o 
okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
WnioSKi W SPrAWiE USTAlEniA PrAWA Do ŚWiAD-•	
CZEŃ roDZinnyCH nA noWy oKrES ZASiŁKoWy 
SĄ PrZyJMoWAnE oD DniA 1 WrZEŚniA 2009 R.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od mie-•	
siąca, w którym wpłyną wniosek z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego •	
dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie rodzinne.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodzi-•	
ny, uzyskania / utraty dochodu lub innych zmian mających 
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba pobierają-
ca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiado-
mienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 033/857-76-49 
lub w pokoju 303

 – iii piętro Urzędu Gminy istebna -

Magdalena Probosz

I d z I e  w I o s n a

Marzec nosi w polskiej fenologii nazwę „przedwiośnia”. 
Rzeczywiście, to miesiąc „przygotowań" do wiosny 

w całej przyrodzie. Marzec, to także i miesiąc pożegnań, niety-
powych, radosnych. 
Odchodzi do prze-
szłości zszarzała biel 
śniegu spychanego 
przez coraz cieplej-
sze promienie słońca. 
Radość przebudzenia 
widać wszędzie, wokół 
domu, na polach, łą-
kach, ogrodach, lasach, 
na każdym skrawku 
zieleni. 

W lasach wśród 
opadłych zeszłorocz-
nych liści pojawiają się 
pierwsze wiosenne kwiaty, kwitną pierwsze krzewy i drzewa, na-
brzmiewają pączki. Na polach spod topniejącego śniegu wyłaniają 
się zielone oziminy.

Świat zwierzęcy również budzi się gromadnie do życia. Przy-
latują liczne skowronki, szpaki, pliszki. Pojawiają się pierwsze 
młode zajączki. Ciepłe promienie słońca dodają energii zaspa-
nym owadom, które licznie gromadzą się na drogach, w ogro-
dach, na pniach drzew. Jedynie nad Olzą trwa jeszcze zima pod 
okowami lodu. 

W miejscach gliniastych, przydrożach, ugorach, a także nad 
brzegami wód przy źródliskach złocą się koszyczki podbiału. Za-
kwitanie tej rośliny notowane jest przez stacje fenologiczne i daty 
te są uważane za moment rozpoczęcia się przedwiośnia w danym 
miejscu.

orZECHÓWKA
Charakterystycznym ptakiem występującym w istebnej, 

czasami mylonym z sójka, jest orzechówka.
Gatunek dosyć 

często spotykany w 
górach, nieliczny zaś 
na niżu. Swą obec-
ność orzechówka czę-
sto oznajmia wydając 
twardo brzmiący, do-
nośny chrapliwy głos.

Co kilka lat nalo-
ty orzechówek mogą 
przybierać nieraz cha-
rakter inwazyjny. Zda-

rza się to, w przypadku braku urodzaju nasion limby na północy. 
Nasiona szyszek stanowią bowiem składnik ich diety. Najchętniej 
jednak orzechówki zjadają orzechy laskowe i stąd też pochodzi 
nazwa gatunkowa tego ptaka. Nadmiar orzechów magazynują w 
ziemi tworząc swoistą spiżarnię. Późną jesienią często buszują w 
naszych ogrodach. 

Orzechówki rozpoczynają lęgi w marcu, kiedy często leży 
jeszcze śnieg. Gniazdo umieszczają na drzewach iglastych przy 
pniu i składają do niego 2-4 jaj. Młodymi opiekują się oboje rodzi-
ce. W okolicy Istebnej orzechówki przebywają cały rok. 

Jarosław Gil

T  A  C  y  J  n  y
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WrZUCAĆ CZySTE SUroWiEC WTÓrny niE WrZUCAĆ
opakowania szklane po przetworach, 
butelki po napojach,
stłuczka szklana wolna od zanieczysz-
czeń metalami i tworzywami

Szkło białe - worek biały

Szkło kolorowe - worek zielony

luster, szkła zbrojonego, porcelany i 
ceramiki (talerze, filiżanki itp.) szkła 
okiennego, szyb samochodowych, ża-
rówek, lamp i neonowych i halogeno-
wych, termometrów, kapsli, korków, 
zakrętek

butelki po napojach i płynach do pra-
nia i mycia, opakowania po artykułach 
spożywczych jak pudełka po margary-
nie, kubki po nabiale itp., reklamówki, 
opakowania po kosmetykach, folie bu-
dowlane i ogrodnicze

Plastik - worek żółty foliowych woreczków po mleku, two-
rzyw piankowych i styropianowych, 
worków foliowych po nawozach i ma-
teriałach budowlanych oraz środkach 
chemicznych, wyrobów z PCV jak 
płytki i wykładziny

puszki po konserwach, napojach Puszki - worek żółty zużytych akumulatorów i baterii, po-
jemników po smarach, lakierach, far-
bach

WyWóz ŚmIecI - Przypominamy jak segregować odpady

Firma „naprzód" Spółka z o.o.

Firma Budowa obiektów Drogowych Wywóz nieczystości - Handel J. Golik Jaworzynka 301

WrZUCAĆ CZySTE SUroWiEC WTÓrny niE WrZUCAĆ
opakowania szklane bezbarwne i kolo-
rowe: po przetworach, butelki po napo-
jach, wolne od zanieczyszczeń metala-
mi i tworzywami,

Szkło - worek zielony luster, szkła zbrojonego, porcelany i 
ceramiki (talerze, filiżanki itp.) szkła 
okiennego, szyb samochodowych, żaró-
wek, lamp neonowych i halogenowych,

butelki po napojach i płynach do pra-
nia i mycia, opakowania po artykułach 
spożywczych jak pudełka po margary-
nie, kubki po nabiale itp. Reklamówki, 
opakowania po kosmetykach, folie bu-
dowlane i ogrodnicze,

Plastik - worek biały foliowych woreczków po mleku,two-
rzyw piankowych i styropianowych, 
worków foliowych po nawozach i ma-
teriałach budowlanych oraz środkach 
chemicznych, wyrobów PCV jak płytki 
i wykładziny

puszki po konserwach, napojach i so-
kach, drobny złom żelazny oraz
drobny złom metali kolorowych

Puszki -worek biały zużytych akumulatorów i baterii, po-
jemników po smarach, lakierach, far-
bach

Gazety, książki, zeszyty, katalogi,
foldery, torby i kartony

Tektura- worek biały papier i tektura pokryta folią metalową 
np. kartony po napojach, tłustego pa-
pieru i opakowań

WORKI PRZEZNACZONE SĄ DO SEGREGACJI CZYSTYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH ODPOWIEDNIO
POSEGREGOWANYCH.

WORKI ZANIECZYSZCZONE NIE BĘDĄ ODBIERANE!!!!

Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje, iż z 

dniem l luty 2009 zmienia się Ustawa o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2009 nr 6 poz. 
33). W/w nowelizacja wprowadza szereg zmian w obsłudze 
osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców 
zarówno poszerzając zakres programów rynku pracy jak i 
nakładając dodatkowe obowiązki.

Ponieważ w chwili obecnej brak jeszcze części aktów 
wykonawczych (rozporządzeń) do znowelizowanej ustawy, 
część programów rynku pracy będzie możliwa do wdrożenia 
po ich ukazaniu się i przygotowaniu niezbędnych procedur.

W możliwie najszybszych terminach urząd pracy będzie 

starał się zamieszczać na stronie internetowej www.pup.cie-
szyn.pl informację o harmonogramach przyjmowania wnio-
sków na wszystkie programy (m.in. staże, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, dosprzętowienia miejsc pracy dla 
skierowanych osób bezrobotnych) wraz z niezbędnymi doku-
mentami.

Również osoby nowo-rejestrujące się i już zarejestrowa-
ne będą na bieżąco otrzymywać informację o obowiązkach 
i prawach osoby bezrobotnej i poszukującej pracy zgodnej z 
obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego zachęcamy do korzystania z naszej 
strony internetowej i kontaktu z pracownikami urzędu.
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Biuro Prasowe

Blisko 75% rolników otrzymało 
płatności bezpośrednie za 2008 r.

I s t e b n a  d o  o d n o W y

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa przeka-
zała do 30 stycznia br. na konta 
bankowe rolników blisko 5,25 
mld zł płatności bezpośrednich, 
a łącznie z dopłatami ONW, płat-
nością cukrową, płatnością do 
pomidorów oraz płatnościami 
do truskawek i malin, ponad 6,4 
mld zł. Płatności bezpośrednie 
otrzymało już ponad 1,054 mln 
rolników (blisko 75% uprawnio-
nych) a dopłaty ONW ok. 537 
tyś. (ponad 71% uprawnionych). 
Szybszą niż w poprzednich latach 
realizację płatności obszarowych 
i dopłat ONW zapewnia dobrze 
zorganizowana praca w ARiMR i 
zaangażowanie pracowników.

Agencja obsługuje ponad 
1,421 mln wniosków o przyzna-
nie płatności obszarowych, które 
złożyli rolnicy w 2008 r. Na ich 
konta bankowe ARiMR przekaże 
w sumie ok. 9,3 mld zł z tytułu 
płatności obszarowych za 2008 
r. i powinna zakończyć realiza-
cję tych płatności, zgodnie z kra-
jowymi i unijnymi przepisami, 

do 30 czerwca 2009 r. Płatności 
obszarowe Agencja wypłaca od l 
grudnia, w pierwszej kolejności 
pieniądze z tego tytułu były prze-
kazywane na konta bankowe rol-
ników z 89 powiatów dotkniętych 
tegoroczną suszą.

Wypłacanie dopłat ONW, 
wspierających prowadzenie 
działalności rolniczej na trenach 
górskich i innych obszarach o 
niekorzystnych warunkach go-
spodarowania. Agencja rozpo-
częła w ubiegłym roku w poło-
wie listopada, tj. o dwa tygodnie 
wcześniej niż w poprzednich 
latach. Ta decyzja Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zapewniła 
szybszy dopływ pieniędzy do rol-
ników produkujących na słabych 
glebach, gdzie skutki suszy były 
najbardziej odczuwane. Dotych-
czas ARiMR przekazała dopłaty 
ONW na konta bankowe około 
537 tyś. rolników, którzy otrzy-
mali z tego tytułu blisko 875 min 
zł. O przyznanie takich dopłat 
ubiegało się w 2008 r. około 755 
tyś. rolników.

Ponad 44,3 tyś. plantatorów 
buraków cukrowych otrzyma-
ło do 30 stycznia br. płatności 
cukrowe za 2008 r. Na ich kon-
ta bankowe Agencja przekazała 
ponad 298 min zł. O płatność 
cukrową ubiegało się około 60 
tyś. rolników. Całkowita koperta 
finansowa przeznaczona na płat-
ności cukrowe za 2008 r. wynosi 
około 498,2 min zł.

Od l grudnia ARiMR realizu-
je także dwa nowe rodzaje płatno-
ści wprowadzone w 2008 r.

Pierwsza z nich to płatność do 
pomidorów, przysługująca tym 
rolnikom, którzy złożyli w tym 
roku wnioski o przyznanie jed-
nolitej płatności obszarowej oraz 
w roku gospodarczym 2006/2007 
dostarczyli, na podstawie odpo-
wiednich świadectw dostawy 
owoców i warzyw, pomidory do 
przetworzenia. Dotychczas Agen-
cja przekazała z tego tytułu na 
konta bankowe 1235 rolników 
ponad 16 min zł. W 2008 roku o 
płatności do pomidorów ubiegało 
się w sumie około 2 tyś. rolników, 
a koperta finansowa przeznaczo-
na na te płatności wynosi w sumie 
22,8 mln zł.

Płatności do malin i truska-
wek przeznaczonych do przetwór-
stwa otrzymują rolnicy, którzy 

o to występowali we wnioskach 
składanych wiosną 2008 r. oraz 
dostarczyli do ARiMR umowę 
na przetworzenie tych owoców, 
zawartą z zatwierdzonym przez 
Agencją zakładem przetwórczym 
lub zobowiązanie do dostarcze-
nia owoców miękkich. Umowa z 
przetwórcą takich owoców mogła 
być również zawarta w imieniu 
rolnika przez reprezentującą go 
organizację producentów owo-
ców i warzyw albo przez zatwier-
dzonego przez ARiMR skupują-
cego owoce miękkie. Dotychczas 
Agencja przelała na konta ban-
kowe ponad 16,2 tys. rolników 
ponad 18,8 mln zł z tytułu dopłat 
do uprawy truskawek i malin na 
cele przemysłowe. Limit środków 
przewidzianych na takie dopłaty 
za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 
mln zł.

Wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich, w tym cu-
krowych, za 2008 r. można było 
składać w biurach powiatowych 
od 15 marca do 15 maja, a osta-
teczny termin minął 9 czerwca. 
Złożenie wniosku w terminie od 
16 maja do 19 czerwca skutkowa-
ło zmniejszeniem o 1% kwoty za 
każdy dzień roboczy.

Biuro Prasowe ARiMR

Długo oczekiwany Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013 w końcu 
ruszył. Zarząd Województwa 
Śląskiego ogłosił nabór wnio-
sków do działania „odnowa 
i rozwój wsi” nakierowanego 
na poprawę jakości życia i 
wzrost atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej na 
obszarach wiejskich. Pomoc 
finansowa udzielana jest w dro-
dze konkursu do maksymalnej 
kwoty 500.000 zł dla jednej 
miejscowości (wsi) w okresie 
realizacji programu. Pomoc 
może zostać przyznana na mak-
symalnie 3 projekty w każdej 
gminie, a jednym z podstawo-
wych warunków jest posiadanie 
przyjętego na zebraniu wiej-
skim dokumentu o charakterze 
strategicznym:  Planu Odnowy 
Miejscowości, zatwierdzonego 
przez Radę Gminy.

Referat Gospodarczy UG 
Istebna już początkiem roku 

2008 rozpoczął prace przygoto-
wawcze celem ubiegania się o 
maksymalne dofinansowanie na 
3 zadania: po jednym zadaniu w 
każdej wsi. W oparciu o Wielo-
letni Plan Inwestycyjny i zapisy 
Planu Rozwoju Lokalnego Wójt 
Gminy w drodze konsultacji z 
dyrektorami szkół podstawo-
wych nr l w Istebnej, Jaworzyn-
ce i Koniakowie ustalił zakres 
rzeczowy i harmonogram reali-
zacji komplementarnych projek-
tów dotyczących zagospodaro-
wania centrum wsi na terenach 
przy SPI na cele sportowo-re-
kreacyjne. Tego rodzaju projekt 
spełnia warunki formalne i kwa-
lifikowalności i ma szansę na 
uzyskanie wystarczającej liczby 
punktów, aby w drodze konkur-
su „pokonać” inne projekty przy 
dostępnej alokacji środków w 
wysokości ok. 12 min EUR dla 
Województwa Śląskiego.

W październiku 2008 r. za-
kończono prace nad Planem 

Odnowy Miejscowości (POM) 
Istebna, Jaworzynka i Konia-
ków, po czym uchwalono na ze-
braniu wiejskim POM dla Isteb-
nej. Pozwolenie na budowę dla 
zadania przy SPI Istebna uzy-
skano dnia 16.02.2009. Zakres 
robót projektu obejmuje m.in.: 
budowę placów zabaw dla 
dzieci młodszych i starszych, 
piaskownicy, ścieżki zdrowia, 
bieżni, mini trybun, nawierzch-
ni poliuretanowej na boisku, 
boiska do siatkówki, wiaty 
śmietnikowej, chodników, traw-
ników, remont ogrodzenia.

Równolegle opracowany zo-
stał projekt przebudowy wjazdu 
z drogi wojewódzkiej i budowy 
parkingu, który realizowany bę-
dzie ze środków własnych, gdyż 
jego koszty nie spełniają warun-
ków kwalifikowalności.

Wniosek o dofinansowa-
nie Wójt Gminy złożyła dnia 
18.02.2009 w Wydziale Tere-
nów Wiejskich Śląskiego Urzę-
du Marszałkowskiego. Wartość 
projektu wynosi l 022 tyś. zł, a 

wnioskowana dotacja 500 tyś. 
stanowi nie więcej niż 50% 
wartości projektu. To pozwoli 
projektowi uzyskać dodatko-
wą liczbę punktów, co zwięk-
sza szansę pozyskania dotacji 
i umożliwi realizację projektu 
w pełnym zakresie. Wyniki 
konkursu znane będą do 4-6 
miesięcy.

Aktualnie trwają prace pro-
jektowe dla zadań w Koniako-
wie i Jaworzynce. Z uwagi na 
fakt, że wnioskodawca może 
złożyć tylko l wniosek do l na-
boru, kolejne projekty będą skła-
dane w 2 i 3 naborze wniosków. 
POM-y dla Jaworzynki i Konia-
kowa zostaną przedstawione na 
zebraniach wiejskich planowa-
nych na kwiecień 2009.

Więcej informacji o progra-
mie i możliwości aplikowania 
na stronie internetowej www.
prow.silesia-region.pl.

Opracował:
W. Legierski

inwestycje@ug.istebna.pl
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KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 30 stycznia 2009 roku, we wczesnych godzinach 

rannych, w Koniakowie - Bombolówce miał miejsce groźny 
pożar. Spaleniu uległ drewniany budynek mieszkalny.

2. W nocy z 31 stycznia 2009 roku na 01 lutego 2009 roku 
w Koniakowie-Matysce nieznany sprawca uszkodził samo-
chód marki Dodge Dakota w ten sposób, że wybił w nim szy-
by, lampy oraz skopał karoserię. Szkodę poniósł mieszkaniec 
Ustronia.

3. W dniu 02 lutego 2009 roku na Dzielcu patrol Sekcji 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie 
zatrzymał mieszkańca Koniakowa, który kierował samocho-
dem osobowym marki Ford Sierra znajdując się przy tym w 
stanie nietrzeźwości.

4. W dniu 07 lutego 2009 roku w Leszczynie mieszkaniec 
Istebnej dokonał krótkotrwałego użycia samochodu osobowe-
go marki Volkswagen Golf stanowiącego własność mieszkańca 
Istebnej, a następnie kierując w/w pojazdem uderzył w prawidło-
wo zaparkowany samochód marki Volkswagen Transporter sta-
nowiący własność mieszkańca Wisły, po czym uderzył w przy-
drożną skarpę, gdzie zakończył dalszą jazdę. Przeprowadzone 
badanie wykazało, że znajdował się pod działaniem alkoholu.

5. W dniu 09 lutego 2009 roku Komisariat Policji w Wiśle 
został powiadomiony przez mieszkankę przysiółka Kulonki w 
Istebnej, że w okresie pomiędzy grudniem 2008 roku a lutym 
2009 roku nieznany sprawca dokonał kradzieży pieniędzy na 
jej szkodę.

6. W dniu 14 lutego 2009 roku na Dachtonach nieznany 
sprawca dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu ko-
mórkowego marki LG na szkodę mieszkanki Koniakowa.

7. W dniu 17 lutego 2009 roku na Wilczym funkcjonariusze 
Policji zatrzymali poszukiwanego nieletniego. Nieletniego do-
prowadzono do miejsca aktualnego pobytu.

8. W dniu 21 lutego 2009 roku na Słowioczonce mieszkaniec 
Istebnej dokonał krótkotrwałego użycia pojazdu wolnobieżnego. 
Sprawcę zatrzymano w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 
oraz pobrano krew do badań na obecność alkoholu.

Opracował: Asp. szt. Leszek Bujok

W dniu 20 lutego 2009 roku w siedzibie Komendy Powia-
towej Policji w Cieszynie miał miejsce coroczny konkurs o. 
tytuł „Dzielnicowego roku Powiatu Cieszyńskiego". W 
szranki stanęło po jednym funkcjonariuszu z każdej jednostki 
organizacyjnej wchodzącej w skład KPP Cieszyn, którzy za-
prezentowali wiedzę ogólno policyjną oraz przedstawili wła-
sne dokonania komisji, w skład której weszli: 

• Nadkom. Jacek Bąk - Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Cieszynie,

• Podinsp. Bogusław Gruszczyk - Naczelnik Wydziału Pre-
wencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie,

• Grażyna Binek - Konderla - Zastępca Naczelnika Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

W wyniku zaciętej rywalizacji zwycięzcą konkursu został 
asp. szt. Jan Sewastynowicz - dzielnicowy Komisariatu Policji 
w Wiśle, który całą swoją służbę w Policji związał z gminą 
Istebna, gdzie od wielu lat jest dzielnicowym sołectwa Istebna. 
Wręczenie nagrody dla zwycięzcy nastąpi na sesji Rady Powia-
tu cieszyńskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opracował: asp. szt. Leszek Bujok

z  Ż y c I a  o s P

Gminny turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 27.02.2009 w oSP istebna 
Centrum odbył się Gminny Turniej Wie-
dzy Pożarniczej. Brało w nim udział 28 
uczniów w 3 grupach: szkoła podstawowa 
- 7 uczestników, gimnazjum - 10, szkoła 
ponadgimnazjalna - 11. Po eliminacjach pi-

semnych – test 20 pytań - do rozgrywek ustnych przeszło po 3 
uczestników z każdej grupy.  

Wyniki końcowe:
Szkoła Podstawowa 
I m. – Szymon Legierski – OSP Koniaków Centrum
II m. – Joanna Musiał - OSP Koniaków Centrum
III m. – Paulina Kubica - OSP Koniaków Centrum
Gimnazjum
I m. – Przemysław Małyjurek – OSP Jaworzynka Centrum
II m. – Jan Zowada - OSP Koniaków Centrum
III m. – Tomasz Legierski - OSP Koniaków Centrum
Szkoła Ponadgimnazjalna
I m. – Dawid Legierski - OSP Koniaków Centrum
II m. – Michał Waszut - OSP Koniaków Centrum
III m. – Wojciech Legierski - OSP Koniaków Centrum
Organizatorem turnieju był Komendant Gminny dh Damian 

Legierski, a poczęstunek przygotowała OSP Istebna Centrum.

Zarząd Gminny OSP dziękuje wszystkim instruktorom, 
strażakom, którzy poświecili swój wolny czas i przygotowali 
młodzież do turnieju.

dha Renata Haratyk
Sekretarz ZG ZOSP w Istebnej

szkolne lektury Polaków 1850 - 1950
Książnica Cieszyńska zaprasza do zwiedzania wystawy 

„Szkolne lektury Polaków 1850 - 1950”. Wystawa stanowi 
próbę odzwierciedlenia zarówno różnorodności, jak i zmien-
ności kanonu lektur szkolnych w tym okresie, poczynając od 
podstawowych, elementarnych pomocy szkolnych w postaci 
czytanek i wypisów przeznaczonych dla ucznia dziewiętna-
stowiecznej szkoły, kończąc na prezentacji wybranych pozycji 
literackich okresu socrealizmu.

Wystawa będzie czynna od 20 lutego do 16 maja 2009 r. 
w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w 
Cieszynie we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 
- 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 - 15.00.

Wstęp na wystawę jest płatny.
Ceny biletów:
Bilet normalny - 3,00 zł
Bilet ulgowy (dla uczniów) - 1,50 zł
Oprowadzenie - 10,00 zł
Chętni do zwiedzania wystawy z oprowadzaniem (grupy 

zorganizowane) proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie termi-
nu z oprowadzającym.

Kontakt:
Sylwia Macihorska - tel. 033 851 38 41
Bożena Michałek - tel. 033 851 38 42

J. K.
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9 lutego br. z ramienia Gimnazjum i Gminy istebna 
został złożony w narodowym Centrum Kultury wniosek o 
współfinansowanie projektu w ramach programu „Polsko – 
Ukraińska wymiana młodzieży”.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 4-11.10.2009 r.
St. referent Agnieszka Marekwica

Krótka charakterystyka zespołu szkół
Ponadgimnazjalnych na zaolziu

Zbliża się wiosna, czas słońca i radości, a dla uczniów koń-
czących gimnazja, czas podejmowania jednej z najważniejszych 
w młodym życiu decyzji: wybór odpowiedniej szkoły średniej. 
Podjęte decyzje będą miały wpływ na kilka najbliższych lat, gdyż 
właściwie wybrana szkoła ponadgimnazjalna pozwoli nie tylko 
zdobyć niezbędną młodemu człowiekowi wiedzę, ale również 
wartościowo i przyjemnie spędzić czas nauki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i rodziców, 
postanowiliśmy krótko przybliżyć naszą szkołę i napisać, dlaczego 
warto się w niej kształcić, oraz co można robić po jej zakończeniu.

liceum Profilowane
Trzyletnia szkoła średnia kończąca się egzaminem matural-

nym, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, 
jest to ten sam egzamin, który zdaje młodzież we wszystkich szko-
łach średnich na terenie Polski tj. między innymi w liceach ogól-
nokształcących.  

Liceum Profilowane znakomicie przygotowuje młodzież pod 
względem przedmiotów ekonomicznych. Zatrudnieni nauczyciele 
posiadają bieżące doświadczenie praktyczne wykładanych przed-
miotów co pozwala im trafnie ocenić wymagania pracodawców 
zatrudniających osoby bez doświadczenia zawodowego. 
W Liceum Profilowanym kształcenie odbywa się w dwóch obszarach: 
· kształcenie ogólne, które stanowi realizację kanonu treści na-
uczania zawartego w Podstawie programowej kształcenia ogólne-
go w liceum 
· kształcenie profilowe, będące propozycją szkoły w zakresie dys-
cyplin pro zawodowych, oparta na Podstawach programowych 
kształcenia w profilach 
Profilowanie ma przede wszystkim za zadanie wspieranie 
uczniów w możliwie trafnym wyborze ich dalszej drogi edu-
kacyjnej i ułatwienie, często skrócenie, jej realizacji. Profil 
jest kategorią szeroką, umożliwiającą elastyczne dokonywanie 
wyboru kierunku kształcenia, stosowanie do potrzeb uczniów, 
rynku i możliwości szkoły.
Organizacja nauczania w naszej szkole jest tak ukształtowana, że 
sprzyja porównywalności świadectw w ramach Unii Europejskiej.
Absolwent liceum Profilowanego może:

Ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów 1. 
wyższych, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.
Uczyć się konkretnego zawodu w szkole policealnej,2. 
Podjąć pracę3. 

W wyniku zorganizowanego kształcenia w Liceum Profilowa-
nym o profilu usługowo – gospodarczym uczeń zostaje przygoto-
wany do założenia i prowadzenia firmy, w szczególności potrafi:

wykorzystać komputer do sporządzania korespondencji i - 
prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa usługowo-
produkcyjnego;
obsługiwać techniczne urządzenia biurowe (komputer, - 
skaner, bindownica, telefaks, laminator, kserokopiarka);
prowadzić podstawowe rozliczenia finansowo – księgowe - 
przedsiębiorstwa usługowego (np. wystawianie faktury, 
rachunku,  rozliczenia dla Urzędu Skarbowego PIT);

WRóć do „szKolnej łaWKI”!
nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

istebnej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trze-
ciej edycji „Wielkiego Dyktanda Zaolziańskiego”. 

W tym roku do zabawy zachęcamy nie tylko społeczność 
szkolną, ale także gimnazjalistów, rodziców, absolwentów oraz 
przedstawicieli lokalnych firm i instytucji. 

Impreza odbędzie się 10 kwietnia 2009 w salach naszej 
szkoły. Wszystkich chętnych prosimy o wpisanie się na listę 
uczestników. W tym celu należy skontaktować się z nami drogą 
telefoniczną (033-855-61-56) lub mailową (zspistebna@o2.pl). 
Przewidziano atrakcyjne nagrody! Serdecznie zapraszamy!

UWaGa PRacodaWcy!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży z terenu 

Trójwsi, tworzymy bazę wiedzy o pracodawcach, którzy będą 
chcieli przyjąć praktykantów, w różnych zawodach.

Jeśli prowadzisz firmę, będziesz chciał przyjąć uczniów 
(pracowników młodocianych) a nie wiesz, jak ich znaleźć, 
zgłoś się telefonicznie (033-855-61-56) lub mailowo (zspisteb-
na@o2.pl). Uczniowie często pytają o praktyki, powiemy im o 
Twojej firmie, a jeśli będziesz chciał, zamieścimy informację 
również w folderze informacyjnym o konkretnym zawodzie.

ZAPRASZAMY!
Jakub Kuc

ostatKI W zsP Istebna
Zakończył się karnawał - czas zabawy i rozrywki. Dla wielu 

osób „ostatki” były ostatnią szansą na odrobinę szaleństwa przed 
Wielkim Postem. Uczniowie klasy drugiej Liceum Profilowane-
go postanowili również pobawić się, wraz z całą szkołą. W ta-
jemnicy przed innymi klasami przygotowali, pod kierunkiem na-
uczycieli języków obcych, program „Faschingszeit – Karnawał 
u naszych sąsiadów”. Głośną muzyką i tanecznym korowodem 
zaprosili wszystkich uczniów (również ze szkoły podstawowej) 
na salę gimnastyczną, gdzie wszyscy dowiedzieli się czym róż-
nią się ostatki w Polsce, od tego, jak  obchodzi się ostatnie dni 
karnawału w Niemczech. Mieszane, międzyklasowe drużyny 
musiały rozwiązać kilka zadań, czasem biorąc do pomocy ko-
legów z „podstawówki”. Wielką radość sprawił „Wykrywacz 
Kłamstw”, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, czy nauczyciele 
„ściągali” na sprawdzianach i czy uczniowie lubią się uczyć. Na-
uka, w formie zabawy, wszystkim przypadła do gustu.

Miejmy nadzieję, że – podobnie, jak karnawał – zakończy 
się również zima, i nastanie wiosna. Uczniowie i nauczyciele 
już planują, jak uczcić jej nadejście, o czym na pewno Państwu 
napiszemy!

Jakub Kuc

Z  ż y c i a  s Z k ó ł
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tworzyć wizerunek przedsiębiorstwa;- 
organizować imprezy turystyczne;- 
rozróżniać zakres i charakter podstawowych usług;- 
zlokalizować zakład usługowy – ocenić potrzeby danej - 
społeczności;
prowadzić podstawowe badania marketingowe w dzia-- 
łalności usługowej;
dobierać formy reklamy do rodzaju usług;- 
dobierać odpowiednie metody obsługi klienta w zależno-- 
ści od rodzaju usługi i typu klienta;
wystąpić publicznie;- 
analizować jakość świadczonych usług i towarów;- 
stosować przepisy prawne, bhp i prawa pracy przy świad-- 
czeniu usług;
pracować w zespole, skutecznie komunikować się z po-- 
tencjalnym klientem.

liceum ogólnokształcące dla Dorosłych

Trzyletnia szkoła daje możliwość osobom pełnoletnim, które 
ukończyły szkołę podstawową, uzyskania średniego wykształce-
nia zakończonego egzaminem maturalnym organizowanym przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną tym samym, który jednocze-
śnie zdaje młodzież szkoły średniej na terenie kraju. Nauka jest 
realizowana przez trzy dni w tygodniu, w godzinach od 16:00 do 
21:00. Rok szk. podobnie jak w szkole dla młodzieży obejmuje 
przerwy świąteczne i wakacyjno-feryjne. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła kształci uczniów w cyklu dwu i trzyletnim. Młodzież 
uczęszcza na zajęcia szkolne odpowiednio w kl. I – 3 dni w ciągu 
tygodnia, w kl. II – 2 dni w ciągu tygodnia i w kl. III – 1 dzień. Po-
zostałe dni nauki uczniowie jako pracownicy młodociani realizują 
na zajęciach praktycznej nauki zawodu (w zakładach pracy). Po 
ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu zawo-
dowego organizowanego przez okręgową Komisję Egzamina-
cyjną lub Cech rzemieślników i Przedsiębiorców. 

Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:
Dwuletni cykl nauki:

Kucharz małej gastronomii •	
Sprzedawca •	
Pszczelarz •	
Ogrodnik  •	
Betoniarz-zbrojarz •	
Monter budownictwa wodnego •	
Monter nawierzchni kolejowej •	
Monter systemów rurociągowych •	
Posadzkarz •	
Parkieciarz•	
Wulkanizator•	
Fotograf•	
Malarz-tapeciarz •	
Kominiarz •	
Lakiernik •	
Blacharz •	

Kowal •	
Koszykarz-plecionkarz       •	
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych •	
Operator maszyn leśnych  •	
Brukarz•	
Glazurnik•	
Rzeźbiarz w drewnie•	
Witrażownik•	

	 Trzyletni cykl nauki:
Fryzjer •	
Rolnik•	
Kamieniarz •	
Cieśla •	
Monter konstrukcji budowlanych •	
Murarz •	
Zdun •	
Dekarz •	
Monter instalacji i urządzeń sanit. •	
Monter sieci komunalnych •	
Monter instalacji gazowych •	
Monter izolacji budowlanych •	
Blacharz samochodowy •	
Ślusarz •	
Mechanik pojazdów samochodowych •	
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownic-•	
twie wiejskim 
Elektryk •	
Elektromechanik pojazdów samochodowych •	
Elektromechanik •	
Monterzy elektronicy i pokrewni  •	
Monter-elektronik •	
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  •	
Optyk-mechanik •	
Zegarmistrz •	
Złotnik-jubiler •	
Dziewiarz•	
Robotnicy poligraficzni i pokrewni •	
Introligator •	
Cukiernik •	
Piekarz •	
Rzeźnik-wędliniarz •	
Stolarz •	
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych•	
Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży •	
i pokrewni 
Krawiec •	
Kuśnierz •	
Tapicer •	
Garbarz skór •	
Drukarz•	
Kamieniarz•	
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego•	
Monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych•	
Grawer•	
Obuwnik•	
Obuwnik ortopedyczny•	
Szklarz budowlany•	

Z  ż y c i a  s Z k ó ł
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Biblioteka Publiczna Filia w Koniakowie organizuje cykliczne 
spotkania z dziećmi w ramach przysposobienia czytelniczego oraz 
wszelkiego rodzaju akcje propagujące książki i czytelnictwo, słu-
żące wyrabianiu kultury czytelniczej, informujące o sprawach związa-
nych z działalnością biblioteki; głośne czytanie, konkursy - wszystko w 
celu większego zainteresowania i wzbudzania w dzieciach głębokich 
przeżyć i chęci osobistego kontaktu z książką.

Biblioteka jako pracownia i centrum informacji posiada duże zna-
czenie – wspierając szkoły i przedszkola – w procesie nauczania i 
wychowania. Mądre książki są nośnikami ważnych, uniwersalnych 
wartości moralnych. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła 
i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. 
Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie zdominowanym 
przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. 

Wszyscy chcemy aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, do-
brych i szczęśliwych ludzi. Jest na to cudowny sposób – CZYTAJ-
MY DZIECIOM. 

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” skierowana jest głów-
nie do rodziców, aby znaleźli czas oraz motywację by czytać dzie-
ciom. 

Biblioteka może i powinna uzupełniać domowe czytanie, a tam, 
gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę kontaktu 
ze słowem czytanym.

Dlatego od już od trzech lat zapraszamy gości, którzy dla uczniów 
klas pierwszych czytają wiersze i bajki znanych autorów, później je 
analizujemy zachęcając do wspólnej refleksji, oceny zachowań boha-
terów książki i wyciągania wniosków. Dzieci tworzą również prace 
plastyczne na temat wysłuchanej baśni czy bajki, które prezentowane 
są na wystawie w bibliotece. 

Ostatnio lekturę pt. Jak Wojtek został strażakiem czytał druh 

Stanisław Kędzior, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej. 
Dzieci nie tylko wysłuchały ciekawej historii, ale również dowie-
działy się jak zachować się w razie pożaru, na jaki numer telefonu 
dzwonić po pomoc. Najwięcej radości sprawiła maluchom możli-
wość przymierzenia stroju strażaka.

W inny świat wprowadził dzieci następny gość pan Józef Bro-
da, pedagog, artysta, animator. Swoimi pięknymi opowieściami, nie 
tylko o Kubusiu Puchatku, zaprosił nas do krainy łagodności pełnej 
ciepła i zaczarowanych dźwięków. Była to muzykoterapia w czasie 
której dzieci mogły się wyciszyć i zrelaksować. Miały również dobrą 
zabawę kiedy włączały się do orkiestry grając na dzwonkach, pacce, 
patyczkach i innych nietypowych instrumentach.

Pan Józef Broda złożył również autograf w książce pt. Łapanie 
chwili która zawiera przysłowia polskie w wyborze Grzegorza Płon-
ki, z krótkimi komentarzami naszego gościa. Wszyscy zainteresowani 
mogą ja wypożyczyć w naszej bibliotece.

Składamy serdeczne podziękowania naszym gościom za bez-
interesownie poświęcony czas, za cierpliwość w odpowiadaniu na 
pytania dzieci.

Wychowawczyniom klas pierwszych, pani Halinie Legierskiej i 
Beacie Mirze za przychylność i życzliwość.

Pragniemy również zaprosić wszystkich do korzystania z nasze-
go księgozbioru. Udostępniamy lektury szkolne, literaturę popular-
no -naukową, a na długie wieczory polecamy nowości oraz klasykę 
literatury pięknej. W bibliotece można również skorzystać z darmo-
wego dostępu do Internetu, usługi ksero oraz drukarki. 

Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Koniakowie (wejście od strony parkingu). Godziny otwarcia: ponie-
działek od 800 do 1500, od wtorku do piątku od 900 do 1600.  Ser-
decznie zapraszamy. E. Małyjurek

Z  ż y c i a  s Z k ó ł
Dlaczego warto przyjść do naszej szkoły?
Jest wiele argumentów przemawiających za wyborem naszej szkoły. Na pewno nie ostatnim z nich będą aspekty finansowe (tańsze 

dojazdy, darmowe zajęcia dodatkowe i fakultatywne) i czasowe (nie trzeba spędzać tak wiele czasu na dojazd, można go poświęcić 
na naukę lub wypoczynek). Najważniejszym powodem wyboru szkoły średniej, powinny być jednak wyniki jej absolwentów, które 
świadczą o jakości kształcenia.

Należy pamiętać, że egzaminy maturalne i zawodowe są organizowane i oceniane przez egzaminatorów z okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Jaworznie. Nauczyciele nawet nie mają wglądu do prac swoich podopiecznych.

Analiza zdawalności matury 
Matura organizowana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie:

Województwo. śląskie Ogólny wskaźnik w Powiecie 
Cieszyńskim

Licea Profilowane
w Powiecie Cieszyńskim

liceum Profilowanym w ZSP 
w istebnej

80,00 % 86,20 % 70,30 % 90,00 %

Uwaga: należy pamiętać, że część pisemna egzaminu maturalnego sprawdzana jest przez egzaminatorów, których wyznacza Okrę-
gowa Komisja Egzaminacyjna.
W roku szk. 2007/2008 absolwenci uzyskali wyższy wynik z egzaminu maturalnego (średni wynik to 58,6%) od wyniku uzyska-
nego na egzaminie gimnazjalnym (średni  wynik to 51,83%).

Analiza zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
Egzamin organizowany przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców:  100%
Egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną:  75,00 %

Uwaga: 100% uczniów przystępujących do egzaminu organizowanego przez OKE zdało go pozytywnie w zakresie przedmiotów ogól-
nokształcących nauczanych w szkole. Niepowodzenia dotyczyły tylko zawodowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą uczniowie 
zdobywają na praktykach zawodowych i w czasie kursów zawodowych. 

Z dZiałalności BiBlioteki PuBlicZnej w koniakowie
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PRojeKt systemoWy W RamacH
PRoGRamU oPeRacyjneGo

KaPItał lUdzKI
„integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa

w Gminie istebna” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej od 01.01.2009 
roku rozpoczął realizację projektu systemowego dla Ośrodków 
Pomocy Społecznej. Zadania określone w projekcie systemowym 
adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności 
do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.
Odbiorcami projektu realizowanego przez Nasz Ośrodek są osoby 
nieaktywne zawodowo z powodu niepełnosprawności oraz osoby 
bezrobotne. Dla osób niepełnosprawnych kontynuujemy realizację 
zajęć warsztatowych od 19.01.2009.

Rekrutacja osób bezrobotnych do udziału w projekcie odbę-
dzie się w miesiącu marcu. Osoby niepełnosprawne  biorące udział 
w projekcie w roku 2008 mogą ponownie realizować proponowa-
ne formy wsparcia.

W dniu 23.01.2009 w ramach grupy wsparcia dla rodziców 
zostało zorganizowane spotkanie, na które została zaproszona 
Pani Kazimiera Kawulok - dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy rodzinie. Rodzicom i opiekunom zostały przedstawione 
możliwości pomocy z Państwowego Funduszu Osób Niepełno-
sprawnych. Omówiono wnioski w celu uzyskania dofinansowania 
na turnusy rehabilitacyjne, środki ortopedyczne i wnioski na poko-
nanie barier architektonicznych i komunikacyjnych.    

W celu zachęcenia i zaktywizowania nowych osób mogących 
brać udział w zajęciach warsztatowych został zorganizowany w 
dniu 05.02.2009 bal przebierańców mający charakter rekrutacyj-
ny. Impreza ta miała także formę integracji rodziców i opiekunów 
z zaproszonymi gośćmi. Dzięki wspaniałej zabawie,którą prowa-
dzili państwo Kmieciowie trudno było się rozstać.

Kolejną imprezą aktywizacyjno-integracyjną zorganizowaną w 
ramach projektu był Kulig, który miał miejsce w dniu 24.02.2009. 
Trasa przejażdżki rozpoczęła się od sklepu „Rema” w stronę Zaol-
zia. Poza zabawą na śniegu dodatkową atrakcją był przejazd wy-
ciągiem na Złoty Groń. Dziękujemy Pani Joannie Kohut za zorga-
nizowanie kuligu i Panu Januszowi Waszutowi za umożliwienie 
bezpłatnego przejazdu. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wystawę prac 
osób niepełnosprawnych, której otwarcie odbędzie się w dniu 
03.04.2009 roku w Gminnym ośrodku Kultury w istebnej.    

Koordynator projektu
Sikora Barbara

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc 
Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego i 
przekazanie na jej rzecz 1% podatku.

Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, która od lat 
wspiera finansowo działalność Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszy-
nie. Bez wysiłku angażujących się społecznie członków, jak i licznych ludzi do-
brego serca, nie udałoby się dokonać wielu koniecznych zakupów.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, dzięki hojności społeczności Śląska 
Cieszyńskiego w 2008 roku pomogła Szpitalowi w Cieszynie w zakupie Elek-
troresektoskopu dla Oddziału Urologicznego (38 175,68 zł.) oraz dwóch pomp 
infuzyjnych jednostrzykawkowych dla Oddziału Neonatologicznego (5 029,00 
zł.). Udało się nabyć dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego  wózek aparatu-
rowy, pilnik artroskopowy zakrzywiony, grasper artroskopowy "Haevy duty" 
(10 465,18 zł.), wiertarkę ortopedyczną (48 870,55 zł.), oraz kleszczyki artro-
skopowe (3 107,84 zł.) i kamerę medyczną (28299,27 zł.) dla Sali Operacyjnej 
Oddziału Urazowo - Ortopedycznego. Dofinansowano także zakup aparatu RTG 
z ramieniem C poprzez przekazanie kwoty 163 000,00 zł dla Oddziału Urazowo-
Ortopedycznego.

Bardzo proszę o przekazanie mojego apelu znajomym, współpracownikom 
oraz ludziom dobrej woli. Przykład Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego po-
kazuje, że kłopoty służby zdrowia wynikające przede wszystkim ze złego kon-
traktowania, można pokonywać krok po kroku dzięki wsparciu społeczności lo-
kalnych.

Dane do zeznania podatkowego:
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, ul. Bielska 8, 43-400 Cieszyn,
numer KrS 0000130105 www.fundacja.netus.pl

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska

I ty moŻesz Pomóc
nIeWIdomym !

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewido-
mych Okręgu Śląskiego jako organizacja pożyt-
ku publicznego zwraca się do wszystkich, którym 
nie jest obojętny los ludzi pozbawionych wzroku 
tak bardzo pokrzywdzonych przez los o przeka-
zywanie l % swoich podatków na cele statutowe 
Polskiego Związku niewidomych. Możemy w 
ten sposób pomóc organizacji, która powołana 
została dla dobra ludzi niewidomych.

Aby przekazać l % należy:
po 31 grudnia (po zakończeniu roku podat-

kowego) obliczyć sumę należnego podatku i jed-
nocześnie l % tej sumy wpisać w odpowiednią 
rubrykę zeznania podatkowego (PIT 36, PIT 37, 
lub PIT 28)

PolSKi ZWiĄZEK niEWiDoMyCH
oKrĘG ŚlĄSKi
41-500 CHorZÓW, ul. Katowicka 77
Nr KRS 0000012847
/z dopiskiem DlA KoŁA PZn CiESZyn/
Za każdą przekazaną kwotę serdecznie dzię-

kujemy!
Z poważaniem

Józef Madecki, Prezes Koła
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Ocalmy od zapomnienia
Ks. Franciszek Moroń
                  /1886-1931/
   Zapomniany istebniański wikary,
                 wielki patriota 
     działacz społeczny, narodowy.

W zbiorach fotograficznych znala-
złam zdjęcie, które przedstawia ks. pra-
łata Emanuela Grima na placu kościel-
nym w otoczeniu wikarego oraz dzieci 
ze Szkoły Ludowej, która przez wiele lat 
mieściła się tuż koło kościoła. Uczennica 

tej szkoły składa kwiaty na ręce istebniańskiego proboszcza. Przeglą-
dając materiały w miesięczniku „Zwrot” zauważyłam, że w listopa-
dowym numerze z roku 1991 przedstawiony został przez Franciszka 
Jaworskiego krótki biogram istebniańskiego wikarego i zamieszczone 
zostało jego zdjęcie. Okazało się, że jest to biogram tego samego wi-
karego, który stoi obok proboszcza ks. Emanuela Grima. 

Trudno byłoby nam dziś pamiętać istebniańskiego wikarego, któ-
ry swoją duszpasterską posługę pełnił na terenie Istebnej w latach 
1917-1920. Przybył on na istebniańską ziemie wraz z Ks. prałatem 
Emanuelem Grimem w 
1917 roku. I mieszkał 
tu niedługo, bo trzy lata, 
ale do dziś w materiałach 
archiwalnych czytamy o 
jego wielkiej społecznej 
działalności na rzecz 
istebniańskiej młodzieży 
i tutejszej społeczności. 
Warto, więc, w naszym 
niewielkim cyklu przy-
pomnieć postać dusz-
pasterza, którego losy 
ostatecznie rzuciły do 
Ropicy, gdzie będąc pro-
boszczem pozostawił po 
sobie pomnik duszpaste-
rza walczącego o spra-
wy społeczne, a przede 
wszystkim narodowe. 
Kazimierz Jaworski pisząc o nim uważa go za ofiarnego kapłana 
działacza narodowego i społecznego godnego kontynuatora Stalma-
cha, ks. Świeżego, Londzina czy Michejdów. Była to wybitna postać, o 
której tak mało wiemy. 

Ks. Franciszek Moroń urodził się 29 września 1886 roku w Grza-
wie w powiecie pszczyńskim na Górnym Śląsku w rodzinie rolniczej. 
Ukończył cieszyńskie gimnazjum 1 1911 roku a po maturze wstąpił 
do seminarium duchownego w Widnawie. 6 lipca 1915 roku został 
wyświęcony na kapłana. Od 1917 roku do 1920 pracował w Istebnej 
następnie od 1920-1922 w Trzyńcu a w 1922 został proboszczem w 
Ropicy. Tu, już 15 listopada 1931 roku zmarł mając zaledwie 45 lat.

Zmarł w budce suflerskiej, podczas akademii na cześć św. Stani-
sława Kostki, którą sam przygotowywał z młodzieżą ze Stowarzysze-
nia Młodzieży Katolickiej w sali p. Tomosza w Ropicy.

Na jego nekrologu zostało napisane
Zgasł nagle w niedzielę 15 listopada br w Ropicy jeden z najlep-

szych naszych kapłanów-patriotów, najwybitniejszy organizator i pra-
cownik kulturalno-oświatowy. Toteż kirem żałoby okryła się nie tylko 
wieś Ropica, gdzie spełniał przez lat niespełna dziesięć urząd Probosz-
cza, nie tylko najbliższa okolica ale cały Śląsk Cieszyński – polski.

Ks. Franciszek Moroń całe swoje kapłańskie życie poświęcił pracy 
z młodzieżą. W Istebnej założył Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 

które wówczas nie miało charakteru religijnego 
ale narodowy. Był również Przewodniczącym 
Polskiego Związku Młodzieży Katolickiej.

Wierząc, że właściwe wychowanie mło-
dzieży zależy od matek stworzył Stowarzyszenie Niewiast Kato-
lickich, które zresztą bardzo prężnie działało na terenie Istebnej. 
Przestrzenią, której bez reszty oddał swój czas, poświęcenie była 
ówczesna Macierz Szkolna, uczył i wykładał w jej szkołach, był 
członkiem Zarządu Macierzy i długoletnim jej sekretarzem. Dzia-
łał w organizacji politycznej Związek Śląskich Katolików oraz w 
związku Robotników Chrześcijańskich.

Był również księdzem, który organizował różne spotkania, pro-
wadził mały przykościelny teatr, wygłaszał prelekcje, prowadził piel-
grzymki. Dokonał też poświęcenia pomnika legionistów polskich w 
Jabłonkowie. Za jego pracę społeczną, narodową Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Ignacy Mościcki in memoriał dnia 2 stycznia 1932 
roku nadał mu Złoty Krzyż Zasługi. 

Został pochowany na cmentarzu przy kościele Parafialnym w Ro-
picy pod wezwaniem Marii Panny zaraz za bramą po prawej stronie. 

Stanisław Zahradnik, zaolziański historyk na łamach „Zwrotu” 
w 2009 roku dzieli się z nami kolejnymi odkrywanymi po latach ma-
teriałami o istebniańskim wikarym. Na szczególną uwagę zasługuje 
przytoczony fragment z kroniki Gminy Ropica, który opisuje po-
grzeb istebniańskiego wikarego. Mszę żałobną odprawiało 90 księży. 
Fragment tego zapisu przytaczam, za Stanisławem Zahradnikiem. W 
pogrzebie uczestniczyli także górale z Istebnej w ludowych strojach. 

Główną postacią, 
która organizowała 
wyjazd był Michał 
Kawulok, zwany tu 
Królem Gór. 

Pogrzeb stał się 
olbrzymia manifesta-
cją dla zasług zacne-
go kapłana patrioty. 
Nieprzerwany łańcuch 
autobusów, samocho-
dów, powozów i grup 
pieszych z całego 
Śląska kierował się 
w dniu pogrzebu, tj. 
17 listopada w stronę 
kościoła. Zaś tłumy 
mimo słoty i niepogo-
dy stały na polu. 

W kościele przed 
ołtarzem zgromadziło się 90 księży. Koło katafalku stanęło jakoby do 
apelu 13 sztandarów korporacji, których rozwojowi Zmarły poświęcił 
gros swojego życia.

Nie było miejscowości na całym naszym Śląsku, skąd by nie było 
uczestników w tej wielkiej żałobnej manifestacji polskiej, w jaka się 
przerodził pogrzeb zacnego kapłana patrioty, nie było instytucji pol-
skiej, która by nie wysłała swych reprezentantów. Kondukt prowadził 
i Mszę odsłużył ks. Komisarz Weissman z Karwiny, kazanie żałobne 
wzruszające do głębi wygłosił ks dr Wrzoł.

Całym swym jestestwem pokochał on polski lud na śląsku, ten je-
den lud bez różnicy na zapatrywania partyjne, wyznaniowe. Broniąc 
nieustraszenie praw ludu polskiego przylgnął on do tej polskiej ziemi 
śląskiej powiedział w swoim przemówieniu nad grobem dr Buzek.

Zbierając materiały do Monografii Istebnej postać księdza wika-
rego wpisuje się w ważny moment historii istebniańskiej ziemi. Bo 
oto bezpośrednio po otrzymaniu Niepodległości Polski istebnianie 
otrzymują dwóch księży, którzy swoją codzienną posługą dawali 
najlepszy przykład, że Bóg-Honor-Ojczyzna to odwieczne warto-
ści dla mieszkańców góralskiej – polskiej ziemi.

Małgorzata Kiereś
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dlaczeGo UŻyWKI sĄ taK nIebezPIeczne?
Alkohol i narkotyki to używki, które mają bardzo nega-

tywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. 
Przede wszystkim każdy alkohol i każdy narkotyk uzależnia. 
Używki wyrządzają ogromne szkody nie tylko na zdrowiu i 
psychice dziecka, niszczą także relacje między dzieckiem a 
rodzicami. Musimy wiedzieć, że środki chemiczne znacznie 
silniej działają na osoby niedojrzałe, niż na dorosłych, zabu-
rzają koordynację ruchową, refleks i zdolność oceny swych 
możliwości. Młodzież pod wpływem alkoholu lub narkoty-
ków wykazuje się brakiem wyobraźni i brawurą. Szybka jaz-
da samochodem, bójki, zakłady typu: „kto więcej wypije lub 
weźmie" i inne źle pojęte gry i zabawy mogą zakończyć się 
tragicznie. Dodajmy, że używki wyniszczają organizm, uszka-
dzają wewnętrzne organy i mózg. Staje się to przyczyną sła-
bego rozwoju, kłopotów z nauką, zmian zachowania, uczuć i 
myśli. Młodzież znacznie szybciej się uzależnia. Uzależnienie 
następuje tym szybciej, im młodszy jest zażywający.

Warto przypomnieć, że wiek dorastania jest czasem, w któ-
rym wypracowujemy własne sposoby odnajdywania się w róż-
nych sytuacjach, uczymy się jak znosić porażki, układać swoje 
relacje z rówieśnikami, a nawet jak radzić sobie z konsekwen-
cjami swojego zachowania. Nauka ta często przebiega metodą 
prób i błędów. Negatywne doświadczenia są równie ważne, jak 
rozwiązania, które zakończyły się powodzeniem. W dorosłość 
wchodzimy z repertuarem gotowych rozwiązań, które często 
sami wypracowaliśmy. W przypadku nastolatka nadużywają-
cego alkoholu czy narkotyków nauka ta nie przebiega prawi-
dłowo - radzenie sobie z trudnościami przy pomocy używek 
nie pomaga w wypracowaniu dojrzałych sposobów na funkcjo-
nowanie w świecie.

Rozwój młodego człowieka zwykle zatrzymuje się w mo-
mencie, w którym zaczyna nadużywać środków psychoaktyw-

nych, nawet po terapii odwykowej 23 - letni chłopiec pozostaje 
na poziomie umysłowym niedojrzałego 12 - letniego dziecka.

W rodzinie, w której pojawił się alkohol na porządku dzien-
nym są kłótnie i konflikty. Rodzicie dziecka spożywającego 
alkohol lub biorącego narkotyki przeważnie obarczają odpo-
wiedzialnością za zaistniałą sytuację siebie nawzajem. Narasta 
napięcie, nieufność i niesnaski, które regularnie są podsycane 
przez dziecko. Spokojny dom może zmieniać się w pole bitwy. 
Rodziców ogarnia poczucie bezradności i agresja.

ProBlEMy SPoŁECZnE
Narkotyki dają poczucie siły i pewności siebie, odsuwają 

problemy na dalszy plan i pozwalają o nich zapomnieć. Czar 
pryska z chwilą, gdy środek przestaje działać. Wówczas nastrój 
znacznie się obniża, rzeczywistość dla nastolatka może być nie 
do zniesienia. Problemy narastają, pojawiają się zaległości w 
szkole, konflikty w domu. Młodzież często woli uciec w świat 
iluzji, niż stawić czoła kłopotom. Narkomani są pewni, że używ-
ki są z nimi, reszta świata przeciw. Uzależniony nastolatek szyb-
ko się zmienia, zaniedbuje swoje obowiązki, rezygnuje z zainte-
resowań. Zmienia przyjaciół, na takich, którzy też biorą i izolują 
się od bliskich, jego życiem kierują myśli związane z nałogiem 
(skąd wziąć, od kogo, z kim i gdzie, oraz skąd wziąć na to pie-
niądze). Kradzieże i rozboje, to sposoby zdobywania pieniędzy. 
Często uzależniony nastolatek sam próbuje sprzedawać narkoty-
ki, dzięki temu zawsze ma działkę dla siebie i dodatkowy zysk. 
Takie rozwiązania kończą się oczywiście problemami - pobytem 
w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym lub więzieniu.

Narkotyki uderzają w podstawy - rodzinę, dom, szkołę/pra-
cę i zdrowie, dezorganizują życie, mszczą zdrowie, rozbijaj ą 
więzi rodzinne.

Przedruk Profilaktyka Uzależnień
Wydawnictwo Projekt-Kom, Sosnowiec

abc – słownik bioekologiczny

TorF – odmiana gleby pochodzenia organicznego powsta-
ła ze szczątków roślinnych rozkładających się przy nadmiernej 
wilgotności podłoża oraz przy utrudnionym dostępie O2. Polski 
uczony botanik prof. Tołpa na bazie składników pochodzenia 
torfowego wynalazł lek niszczący rozwój nowotworowy.

TolErAnCJA EKoloGiCZnA – to próg, stopień od-
porności żywych organizmów na różne intoksykacje (zatrucia) 
środowiskowe. Przekroczenie zdolności organizmu do znosze-
nia bez szkody zatruć powoduje choroby, śmierć organizmu 
żywego. Wtedy mówimy o przekroczeniu progu tolerancji eko-
logicznej (w aspekcie zdrowia).

TrAnSMiSJA – „bukietu” toksycznego powietrza to 
przenoszenie szkodliwości fizyko-chemo-biologicznych pod 
wpływem czynników mikroklimatycznych – mchu powietrza 
na różne odległości pod wpływem promieni słonecznych (cie-
pła) – zachodzi fotooksydacja czyli utlenianie się metali cięż-
kich na ich tlenki. Temu procesowi towarzyszy zawsze imisja 
oraz emisja np. jeśli komin fabryczny dymi – mówimy o emisji 
gazów szkodliwych. Zaś jeśli my te gazy szkodliwe wdychamy 
to mówimy o imisji szkodliwości. 

Macierzonka

Szanowna Redakcjo „Naszej Trojwsi”.
Z ogromnym wzruszeniem przeczytałam w grudniowym 

numerze „Naszej Trójwsi” w rubryce „Ocalmy od zapomnie-
nia” wspomnienie o moim mężu Janie Kukuczce w 10 roczni-
cę Jego śmierci.

Dziękuję autorce tego wspomnienia p. Teresie Sikora oraz 
redakcji za zgodę na jego umieszczenie.

Los sprawił, że znalazłam się daleko od mojej ukochanej 
Istebnej. Często wspominam swoje strony rodzinne, które od 
czasu do czasu odwiedzam i zawsze z dumą patrzę, jak moja 
rodzinna wieś zmienia swoje oblicze. Jest woda bieżąca, ka-
nalizacja, są drogi i chodniki.

Śledzę działalność Gminnego Ośrodka Kultury, gdyż moi 
przyjaciele przysyłają mi do Monachium kolejne numery Wa-
szej lokalnej gazetki i cieszę się, że kultywujecie tradycję, 
kulturę i folklor. Dzięki gazetce mam u siebie cząstkę mojego 
rodzinnego gniazda.

Za Wasz trud proszę przyjąć najwyższe wyrazy szacun-
ku, podziwu, najszczersze podziękowania i nade wszystko 
wdzięczności. Z serca życzę, by dobry Bóg darzył Was zdro-
wiem, siłą i tym wszystkim, co pomoże Wam jeszcze przez wie-
le lat pracować dla dobra społeczności Trójwsi.

Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję.
Maria Kukuczka z dalekiego Monachium
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Gmina Istebna „na styku Kultur" w łodzi

Kolejne targi turystyczne, na których ofertę prezento-
wała nasza gmina odbyły się w dniach 27 lutego - l marca 
2009 roku na halach wystawienniczych w Łodzi.

Wystawialiśmy się na wspólnym stoisku Beskidzkiej 5 wraz 
z Brenną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą. W targach „Na styku 
Kultur wzięliśmy udział po raz pierwszy i dziś już wiemy, że 
nie ostatni, bo impreza ta była bardzo udana. Decyzja o wy-
jeździe, na Międzynarodowe Targi Łódzkie, podjęta przez bur-
mistrzów i wójtów oraz pracowników promocji poparta była 
badaniami przeprowadzonymi w ramach „Programu promocji 
Beskidzkiej 5",według których województwo łódzkie znajduje 
się na trzeciej pozycji spośród odwiedzających nasz teren tury-
stów. Dodatkowym atutem jest znakomite połączenie drogowe, 
a sami możemy zauważyć sporo rejestracji samochodowych z 
tamtego regionu.

W targach wzięło udział 160 wystawców z całego kraju 
oraz kraje takie jak Sri Lanka, Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpa-
nia, Rosja, czy Chiny oraz gro biur podróży.

Stoisko Beskidzkiej 5 cieszyło się bardzo dużym zaintere-
sowaniem, lecz także turyści wykazali się znajomością naszego 
regionu, co niezmiernie nas cieszy. Szczególnie pytano o bazę 
noclegową, w tym agroturystykę, trasy rowerowe oraz wyciągi. 
To wszystko znaleźli bez problemu na naszym stoisku.

Podbudowani, z nowymi doświadczeniami wyjechaliśmy z 
Łodzi z myślą, iż wrócimy „Na Styk Kultur" za rok.

Oprac.: Aneta Legierska

UWAGA!
Pragnę poinformować iż gmina Istebna w ramach stoiska 

Śląskiej Organizacji Turystycznej weźmie jeszcze w roku 2009 
udział w targach w Krakowie, Gdańsku, Warszawie (sezon 
wiosenny) oraz w Poznaniu i Warszawie (sezon jesienny). W 
związku z tym po raz kolejny proszę o donoszenie wszelkich 
materiałów Państwa obiektów do Punktu Informacji Turystycz-
nej w Centrum Istebnej (budynek GOK).

Prośba także, szczególnie do właścicieli pokoi gościnnych 
oraz agroturystyki, którzy znajdują się w bazie noclegowej na 
naszej stronie www.ug.istebna.pl, o informowanie oraz aktuali-
zowanie o zmianie telefonów i innych danych adresowych oraz 
także o rozpoczęciu, czy zawieszeniu prowadzenia tego typu 
usług. Jest to ważne szczególnie teraz, gdyż w przygotowaniu 
jest nowy folder gminy z całą baza noclegową. Ważne aby była 
ona jak najbardziej aktualna.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu 033 855 61 58 
lub 507 782 837, promocja@ug.istebna.pl

Oprac.: Aneta Legierska

besKIdzKI PRodUKt na 5
Jednocześnie przypominam i serdecznie zachęcam twórców, 

artystów i rzemieślników działających na terenie naszej gminy 
do ubiegania się o wyróżnienie Znakiem Promocyjnym „Be-
skidzki produkt na 5”. Znak Promocyjny „Beskidzki Produkt na 
5” przyznawany jest produktom i usługom w kategoriach:

a) Sztuka/rzemiosło;

b) Produkt spożywczy;
c) Produkt usługowy;
d) Zespół regionalny.
Wyroby wyróżnione tym znakiem powinny być związane 

z regionem Beskidzkiej 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła); muszą być produkowane w sposób niemasowy 
oraz cechować się unikalnym charakterem, nawiązującym do 
specyfiki i tradycji naszego regionu.

Organizacją certyfikującą są gminy Beskidzkiej 5; o przy-
znaniu wyróżnienia będzie decydować Kapituła Produktu. 
Osoby, których produkty zostaną wyróżnione, otrzymają spe-
cjalny certyfikat, tabliczkę oraz zawieszki z logotypem „Be-
skidzki produkt na 5”, za pomocą których będą mogły promo-
wać swoje wyroby.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Znaku Promocyjnego 
jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć 
produktu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl i www.
ug.istebna.pl w zakładce „Beskidzka 5”.

Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wy-
mienione w Regulaminie, prosimy o dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego oraz zdjęć przedstawiających Państwa wyroby 
osobiście lub listownie.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DEL-
TA PARTNER, ul. Zamkowa 3 
a/1, 43-400 Cieszyn, biuro@del-
tapartner.org.pl, tel./fax (033) 851 
44 81.

 
Poniżej lista osób z terenu naszej gminy wyróżnionych tym 

znakiem:
Dorota Bury, Halina Kukuczka Koniaków 453, Krystyna 

Gazur Istebna 926, Beata Legierska, Istebna 791, Maria Mi-
chałek Istebna 414 - Wyroby koronczarskie, Janina Gazurek 
Istebna 906 - Wyroby zdobione tradycyjnym haftem krzy-
żykowym, Krystyna Heblińska Jaworzynka 747 - galeria 
„Dar Anioła”, Zespół Regionalny „Istebna" i Kapela „Wa-
łasi” - Promowanie beskidzkiego folkloru i muzyki, Paweł 
Jałowiczor Jaworzynka 531- rzeźba, Janusz Księżnik Isteb-
na-Mysłowice - anioły z drewna, Piotr Kohut Koniaków 
33 - Tradycyjne sery i kiełbasy wałaskie, Maria Kukuczka 
Istebna 110 - Wyroby z gliny, Justyna Łodzińska Koniaków 
662 - Wyroby ceramiczne zdobione motywami beskidzki-
mi, Bogdan Madecki Jaworzynka 868 - Regionalna oferta 
turystyczna w Willi „Jaskółcze Gniazdo”, Bolesław Micha-
łek Istebna 414 - Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie i w ka-
mieniu, Tadeusz Rucki Koniaków 662 - Galeria Twórców 
Nieprofesjonalnych, Kamilla Stachowska Istebna-Mysłowi-
ce - Skrzynie posagowe zdobione motywami beskidzkimi, 
Aleksandra Stanieczko Istebna 103 - tworzenie i renowacja 
ozdób stroju regionalnego haftem krzyżykowym, Henryk 
Stanieczko Istebna 103 - usługi z zakresu renowacji przed-
miotów codziennego użytku oraz sprzętu gospodarczego o 
znaczeniu historycznym i muzealnym.

Oprac.: Aneta Legierska
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nagrody dla zespołu  „zgrapianie”
Bardzo dobrze zaprezentowali się artyści z Zespołu 

„Zgrapianie" z Jaworzynki zdobywając kilka nagród pod-
czas tradycyjnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i ob-
rzędowych Żywieckie Gody 2009.

W kategorii zespołów przedstawiających inscenizację ob-
rzędów i tradycji „Zgrapianom” przyznano pierwsze miejsce i 
nagrodę pieniężną za program “Popołedni w Bozi Narodzyni”.

Kolejną nagrodę pieniężną za trzecie miejsce zespół z Ja-
worzynki otrzymał w kategorii dorosłych grup kolędniczych.

Równie dobrze wypadli najmłodsi artyści z Jaworzynki. 
Zespół „Mali Zgrapianie” wywalczył pierwsze miejsce i na-
grodę pieniężną w kategorii dziecięce zespoły przedstawiające 
inscenizację obrzędów i tradycji.

W kategorii dziecięcych grup kolędniczych wyróżniono i 
przyznano nagrodę pieniężną Bogumile Musiał z OPP z Konia-
kowa za winszowanie z połaźniczką. J. K.

Wystawa prac jakuba Gazurka
w bielsku białej

W Galerii Sztuki w Bielsku Białej zaprezentowano pra-
ce Jakuba Gazurka - artysty malarza z istebnej zwanego 
beskidzkim nikiforem.

Wernisaż wystawy odbył się 5 lutego w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Bielsku Białej.

Zdaniem dyrektora Marii Lipok-Bierwiaczonek malarstwo 
naszego artysty ma niepowtarzalny klimat. Najbardziej charak-
terystycznymi cechami jego obrazów są posągowe, pełne do-
stojeństwa postacie i specyficzna dekoracyjność. J. K.

VIII zimowe zawody Furmanów
W niedzielne południe 22 lutego odbyły się już VIII Zimo-

we Zawody Furmanów przygotowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej wraz z Nadleśnictwem Wisła. Pogoda jak na 
zamówienie; słonecznie, mroźno i dużo śniegu. Kto by pomyślał, 
jeszcze dwa tygodnie wcześniej nie było go wcale, przez co mu-
sieliśmy przesunąć termin.

W tej bajecznie zimowej scenerii furmani pokazali swoje 
umiejętności, sprawność fizyczną i siłę koni. W widowiskowych 
konkurencjach slalom z drewnem stosowym, precyzyjne pchanie 
drewna dłużycowego oraz siła uciągu 5 par koni zaciekle z sobą 
rywalizowało. Aby zdobyć najlepszy wynik, nie wystarczą same 
umiejętności, ale ważny jest dobry kontakt furmana z koniem, jak 
mówi Kazimierz Kubica z Koniakowa: z kóniym jako z babóm, 
jako se dbosz tak se mosz.

Nasze zawody są atrakcyjne nie tylko dla furmanów z Jawo-
rzynki, Istebnej i Koniakowa, ale i dla Słowaków i Czechów, któ-
rzy za namową Jana Urbaczki z Jaworzynki, pokonując 200 km 
do nas przyjechali. Uczestnikami tegorocznych zmagań furmań-
skich byli: Jan Urbaczka i Ryszard Haratyk z Jaworzynki, Kazi-
mierz Kubica i Kazimierz Legierski z Koniakowa, Jan Legierski 

i  Marek Wolny z Istebnej, Jan Bliznák z Valasske z Czech, David 
Valka z Meziřiči z Czech, Pavol Kitaś i Peter Kitaś z Galianova 
ze Słowacji.

Imprezę prowadziła Dorota Cieślar, miłośniczka i fascynatka 
koni wraz z Andrzejem Kudełką, Zastępcą Nadleśniczego Wisły, na-
tomiast oprawę muzyczną prowadziła kapela „Wałasi”, która dzięki 
takim bojtkom jak „Wyjeżdżej furmanku, bo już nadszedł czas...” 
dopingowała naszych zawodników. Widowisko przyciągnęło wielu 
widzów z całej Polski, których czekały dodatkowe atrakcje, jak rzut 
gnotym. Wygrał Mariusz Hankus z Koniakowa, rzucając aż 8 me-
trów, dając tym dowód, że górale są nie do pokonania.

Koło Łowieckie zadbało, by widzowie nie byli głodni, przygo-
towując pyszny gulasz z dziczyzny i herbatkę z prądem. A stoiska 
z akcesoriami konnymi oraz z twórczością ludową pozwoliły na 
zakup różnego rodzaju pamiątek.

W dekoracji najlepszych uczestniczyli Witold Szozda – Nadle-
śniczy Wisły i Jan Gazur Przewodniczący Rady Gminy, wręczając 
dyplomy, puchary i nagrody. Zadbaliśmy również o konie, obda-
rowując je workiem owsa.

Dzięki Zawodom Furmanów możemy zobaczyć jak wygląda 
praca furmana w lesie, ile potrzeba wysiłku i poświęcenia aby 
praca w lesie przynosiła upragnione efekty. Życzymy wszystkim 
furmanom powodzenia, aby te wasze przepiękne konie dalej spra-
wiały wam tyle radości i byście w przyszłym roku znowu z chęcią 
wzięli udział w naszych zawodach.

Składamy serdeczne podziękowania Kazimierzowi Kaczma-
rzykowi - Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Zagroń” (wy-
ciąg krzesełkowy) za przygotowanie trasy ratrakiem, Renacie 
i Agnieszce Kamińskim - „Rema”, stacji paliw „Bliska”, Stani-
sławowi Matusznemu - tartak oraz Beacie i Marcinowi Ruckim - 
Bar „Pecio” za pomoc w organizacji i udostępnienie parkingów.

Lucyna Ligocka - Kohut
Wyniki zawodów
1. Slalom z drewnem stosowym
     Czas/sek
I Miejsce
Jan Urbaczka z Jaworzynki 2,55
Ryszard Haratyk z Jaworzynki
II Miejsce 
Kazimierz Kubica z Koniakowa 3,09
Kazimierz Legierski z Koniakowa
III Miejsce
Jan Legierski z Istebnej                        3,14
Marek Wolny z Istebnej                    
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego
I Miejsce
Kazimierz Legierski z Koniakowa            1,01 
Kazimierz Kubica z Koniakowa
II Miejsce 
Jan Bliznák   Valasške z Czech 1,12
David Valka    Meziřiči z Czech
III Miejsce
Jan Urbaczka z Jaworzynki 1,25
Ryszard Haratyk  z Jaworzynki
3. Siła uciągu
I Miejsce 
Jan Bliznák Valasške z Czech 6,99 
II Miejsce 
Pavol Kitaš  z Galianova ze Słowacji 7,57
III Miejsce
Marek Wolny z Istebnej 7,72
W konkurencji dla publiczności „Rzut gnotym” wygrał Mariusz 

Hankus z Koniakowa, rzucając 8 metrów.
Katarzyna Rucka-Ryś
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KWiECiEŃ:
16.04. - Konkurs „Wiedzy o regionie”, GOK  Istebna
do 30.04. Wystawa  „Kolorowy Świat Wiślan”, GOK Istebna

MAJ:
02.05. – Miyszani Łowiec w Koniakowie na Ochodzitej
02.05. – Uroczyste otwarcie „Galerii na granicy bez granic im. 
A. Kukuczki”. Wernisaż wystawy Stanisława Mazusia, występ 
wokalno – muzyczny Izabeli Zwias oraz Kapeli Wałasi
03.05 - Miyszani Łowiec w Istebnej na Stecówce
03.05. - Święto Dobrego Pasterza, Poświęcenie Sztandaru Gó-
rali Śląskich, Kościół pw. Dobrego Pasterza w Istebnej
07.05. – Regionalny Konkurs Kulinarny w Karczmie „Kopyr-
tołka” w Koniakowie
05.05. - Wystawa prac dzieci z autorskiej Szkółki Malarskiej 
Iwony Konarzewskiej, GOK        
08.05. - 15.06 - Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukucz-
ki, GOK Istebna
15.05. – Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki (PTTK o/Wi-
sła, UG Istebna)
22.05. – 25.06 - Wystawa malarstwa Georgija Safronova, GOK 
Istebna

CZErWiEC:
18.06. – 11.09. – Wystawa Twórczości Ludowej, GOK Istebna
11-14.06 - Wyścig Rowerowy Beskidy MTB Trophy na pogra-
niczu Polski, Czech i Słowacji
20.06. – II Międzynarodowy Bieg im. S. Legierskiego „O 
Istebnianski Kapelusz”
20.06. – „Święty Jan” na Sałaszu Ochodzitej w Koniakowie  
25.06 - Wystawa malarstwa Georgija Safronova, GOK Istebna 
26.06. – Wystawa malarstwa Jana Wałach z okazji  30- tej rocz-
nicy śmierci, GOK Istebna
do 31.10.  -  Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice

liPiEC:
11 - 12.07. – XIII Dni Istebnej z Ochodzitej przez Skalite po 
Kozubową - Istebna Zaolzie Ośrodek „Zagroń”
4.07. - Impreza „Beskidzkiej 5” z okazji 5-lecia istnienia – 
Ustroń Amfiteatr
09.07. – Wystawa twórczości Janiny Ożgi-Hołdy, GOK Istebna
11.07. - Szosowy Maraton Rowerowy "Pętla Beskidzka" - Gór-
ska Edycja Pucharu Polski 
do 31.10. - Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice
do 11.09. – Wystawa i Kiermasz Twórczości Ludowej, GOK  
Istebna

SiErPiEŃ:
01 – 02.08. - Festyn Istebniański w ramach 46 Tygodnia Kultu-
ry Beskidzkiej – Karczma „Ochodzita”, Koniaków
do 31.10. - Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice
do 11.09. – Wystawa i Kiermasz Twórczości Ludowej, GOK  
Istebna

W y k a z  i m p r e z  w  G m i n i e  I s t e b n a  w  2 0 0 9  r o k u

WrZESiEŃ:
10.09. – Wystawa fotografii „Istebna jakiej nie znasz” Ryszarda 
Kocybika w GOK Istebna
20.09. – Dożynki Gminne w Istebnej
19.09.  - Istebna MTB Marathon - finał cyklu wyścigów
20.09. - Tyniok UPHILL MTB Beskidy - jazda indywidualna 
na czas
27.09. – Rozsód Łowiec w Istebnej na Stecówce
do 31.10.  -  Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice
do 11.09. – Wystawa i Kiermasz Twórczości Ludowej, GOK  
Istebna

PAźDZiErniK:
październik – Obchody z okazji 20-stej rocznicy śmierci hima-
laisty Jerzego Kukuczki
03.10 – Rozsód Łowiec na Ochodzitej w Koniakowie
15.10. – Konferencja „Współczesna Gospodarka w Karpatach”, 
Jaworzynka Krężelka, Hotel „Jano” 
do 31.10. - Wystawa poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki, 
Dom Trzech Narodów, Jasnowice

liSToPAD
02.11. – Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej, Istebna Dzielec
12.11. - „Beskidzkie Granie” – II Spotkanie  muzykantów z 
Trójwsi
19.11. – Wystawa „Ludowi poeci i gawędziarze”, poświęcona 
pamięci zmarłym artystom słowa z Istebnej, Jaworzynki i Ko-
niakowa

GrUDZiEŃ
04.12. – Wystawa „Anioły”, GOK Istebna
Międzyszkolny Konkurs  na Najpiękniejszego Anioła

z  a  j  ę  c  I  a      s  t  a  ł  e

KÓŁKo HAFTU KrZyŻyKoWEGo, prowadzone przez 
Zuzannę Jancz w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w 
każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00.

KÓŁKo KoronKi KoniAKoWSKiEJ, prowadzone 
przez Beatę Legierską w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej w każdy piątek w godz. 14.00 – 16.00.

KÓŁKo MUZyCZnE - nauka gry na instrumentach ludo-
wych i innych, prowadzone przez Zbigniewa Wałacha i Jana 
Kaczmarzyka w Gminnym Ośrodku Kultury w każdy ponie-
działek i środę w godz. 12.00 – 16.00 oraz w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Istebnej Dzielec w każdy wtorek i czwartek w 
godz. 15.00 – 16.00.

AEroBiC, prowadzony przez Barbarę Szmek 
- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, godz. 18.00
- czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.00

PilATES (relaksacyjne ćwiczenia rozciągające), 
- poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej godz. 18.00
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Konkurs wiedzy o Beskidzkiej Trójwsi

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej zachęca uczniów wszyst-
kich szkół w gminie Istebna do udziału w konkursie wiedzy o 
regionie. Przeprowadzony będzie w dniu 16 kwietnia 2009 r. 
o godz. 10.00 w Gimnazjum w istebnej (sala czytelni)

Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży 
wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodni-
czego Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, a także pobudzanie 
zainteresowania Małą Ojczyzną oraz pogłębienie więzi z re-
gionem jego młodych mieszkańców.

Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół w gmi-
nie Istebna  (szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum i szkoła 
zawodowa). oczekujemy od każdej szkoły wytypowania 
do konkursu co najmniej 3 osób!!!

Przebieg konkursu
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

TestA)  indywidualny z zakresu geografii (nazwy rzek, 
otaczających gór, nazwy przysiółków, placów), przyrody 
(podstawowe gatunki roślin, roślin chronionych, drzew, 
zwierząt, ptaków), historii (kościoły, cmentarze, pomni-
ki, pieczęcie, daty powstania wsi, wielcy ludzie, poeci, 
pisarze, ważne wydarzenia decydujące o losach histo-
rycznych tej ziemi), kultury (wnętrze dawnej kulawej 
chaty, pytania dotyczącego wesela góralskiego, zwycza-
jów, muzykantów, kapel, pożywienia – góralskie potra-
wy, strój góralski, góralskie tańce, znajomość słów pieśni 
– „Ojcowski dom”, „Gronie nasze, gronie”, „Płyniesz 
Olzo”), sytuacji współczesnej w Gminie istebna. 

ilość pytań w teście zależna będzie od wieku uczest-
ników - ok. 20 pytań dla szkół podstawowych i ok. 35 
- 40 pytań dla gimnazjum, lo i szkoły zawodowej
Quiz grupowy na znajomość gwaryB)  (drużyny z po-
szczególnych szkół zmagają się ze specyficznymi i 
osobliwymi zwrotami gwarowymi – tłumaczą je na 
język polski, jak również słowa polskie tłumaczą na 
gwarowe).
Uczestnicy konkursu powinni przybyć na konkurs w 
regionalnych strojach, za co będą dodatkowo punkto-
wani.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody za 
udział, a zwycięzcy (miejsca 1, 2, 3) nagrody specjalne.

Zgłoszenia do udziału w konkursie
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 14 kwietnia 
2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej – osobiście 
lub telefonicznie (033) 855 62 08.

Bibliografia proponowana do przygotowania się do konkursu:
Kalendarze Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa1. 
„Nasza Trójwieś” Informator Rady i Urzędu Gminy2. 
M. Kiereś „Doroczna obrzędowość w społecznościach 3. 
zróżnicowanych religijnie na pograniczu polsko – cze-
sko – słowackim”, Cieszyn 2007
M. Kiereś „Strój ludowy Górali Istebnej, Jaworzynki, 4. 
Koniakowa. Etnograficzne osobliwości, przeobrażenia 
i zmiany”
Przewodniki beskidzkie5. 
 Franciszek Popiołek „Historia osadnictwa w Beskidzie 6. 
Śląskim” (do wypożyczenia w GOK – u)
P. Łysek „Marynka, cera gajdosza”, Londyn 19737. 
Strona internetowa 8. www.ug.istebna.pl

Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału!

Regulamin Konkursu Wiedzy o beskidzkiej trójwsi 
organizowanego przez Gminny ośrodek Kultury w Istebnej 

w dniu 16 kwietnia 2009r.

Panu Januszowi Waszutowi i Jego rodzinie
Serdeczne wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca

śp. Ernesta Waszuta
składają:

Wójt Gminy, współpracownicy z Urzędu Gminy
i GOK oraz Zespół Redakcyjny

Pani Marii Probosz i Jej Rodzinie
Szczere wyrazy współczucia i żalu 

z powodu śmierci Matki

śp. Teresy Kędzior
składają:

Wójt Gminy i koleżanki i koledzy,
współpracownicy z Urzędu Gminy

Pani Stefanii Kędzior – radnej Rady Gminy Istebna
i Jej Rodzinie 

serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Teściowej i Babci
składają Wójt  Gminy 

i radni Rady Gminy Istebna
oraz pracownicy Urzędu Gminy

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
wieńce i kwiaty oraz liczny udział

w ostatnim pożegnaniu Matki

śp. Teresy Kędzior
dla Pani Wójt, Koleżanek i Kolegów z Urzędu Gminy

Istebna, rodziny, sąsiadów i znajomych
składa córka z rodziną
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bIeGI naRcIaRsKIe - lUty
* Dwudniowy (31.01. - 01.02) „Puchar Roztocza”, który odbył się 

w Ustianowej Górnej przyniósł trzy miejsca na podium reprezentan-
tom NKS Trójwieś Beskidzka. Elżbieta Kilian zajęła drugie miejsce 
w biegu juniorek młodszych techniką klasyczną. Również na drugim 
miejscu ukończył zawody Bartłomiej Kajzar w kategorii juniorów 
młodszych klasykiem, zaś Marcin Wolny zajął w tej samej kategorii 
lecz w biegu rozgrywanym techniką dowolną trzecie miejsce.

* Tak jak w poprzednich latach kilku naszych biegaczy wystartowa-
ło w rozegranym 31 stycznia na trasie z Vreśčovki do Zwardonia XVII 
Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim. Po raz kolejny nie 
zawiódł Paweł Gorzołka z Jaworzynki, który triumfował w kategorii 
M5 - 60 lat i starsi. Na podium w swoich kategoriach wiekowych stanęli 
także Jan Łacek z Jaworzynki (drugi w M3), Tomasz Sikora z Istebnej 
(trzeci w M1) i Paweł ryś z Jaworzynki (trzeci w M2). Swoją kategorię 
wiekową (M2) wygrał także pochodzący z Jaworzynki a obecnie miesz-
kaniec Ustronia syn Pawła Gorzołki Stanisław.

* Mimo trudnych warunków pogodowych udało się zrealizować 
większość punktów programu Mistrzostw Śląska w biegach narciar-
skich, które odbyły się w dniach 7 - 8 lutego na trasach COS w Isteb-
nej Kubalonce.

Tradycyjnie bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi biegacze 
reprezentujący nasze kluby narciarskie, którzy wywalczyli osiem 
medali. Były one autorstwa czterech zawodników, którzy dwukrotnie 
stawali na podium zawodów:

- Dominika Hulawy (UKS Gimnazjum Istebna) - złoto w biegu 
techniką dowolną i srebro w klasyku wśród młodziczek

- Magdalena ligocka (MKS Istebna) - złoto w sprincie i srebro w 
biegu technika dowolną w kategorii juniorek

- Krzysztof Kukuczka (UKS Gimnazjum Istebna) - dwa złote 
medale - w klasyku i techniką dowolną w młodzikach

- Mateusz ligocki (MKS Istebna) - złoto w biegu dowolnym i 
brąz w sprincie wśród juniorów młodszych.

* iX Zimowy olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EyoF) 
„Śląsk - Beskidy 2009”

Dwójka naszych biegaczy stanęła na starcie biegu na 7,5 km tech-
niką klasyczną rozegranego podczas IX Zimowego Olimpijskiego Fe-
stiwalu Młodzieży Europy (EYOF) „Śląsk - Beskidy 2009”.

W bardzo silnej stawce biegaczy z całej Europy najlepiej z reprezen-
tantów Polski spisał się Mateusz ligocki (na codzień zawodnik MKS 
Istebna), który ukończył zawody na piętnastym miejscu. Drugi z naszych 
biegaczy Tomasz Kaczmarzyk (NKS Trójwieś Beskidzka) zajął 68 
miejsce. Bieg wygrał reprezentant Norwegii Sindre Bjornestad Skar.

W biegu kobiet na 5 km triumfowała Marjaana Pitkaenen z Fin-
landii. Reprezentantki naszych klubów w imprezie nie 
startują.

Duży sukces zanotował na swoim koncie Mateusz 
ligocki zajmując ósme miejsce w biegu techniką dowol-
ną w kolejnym dniu rozgrywanych na Kubalonce konku-
rencji biegowych IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu 
Młodzieży Europy (EYOF) ‘’Śląsk - Beskidy 2009’’.

Podobnie jak w rozgrywanym dzień wcześniej bie-
gu techniką klasyczną zawodnik MKS Istebna okazał 
się najlepszym z reprezentantów Polski.

Również drugi nasz reprezentant Tomasz Kacz-
marzyk (NKS Trójwieś Beskidzka) znacznie poprawił 
swoją lokatę w porównaniu do biegu klasykiem zajmu-
jąc tym razem 40 miejsce.

Rozgrywany na dystansie 10 km bieg zakończył 
się zwycięstwem biegacza z Finlandii Perttu Hyvaeri-
nena.

W kategorii kobiet (7,5 km) na najwyższym stopniu podium sta-
nęła Norweżka Anne - Tine Bendixen Markset.

Warto dodać, że w rozgrywanej w Szczyrku drugiej konkurencji 
kombinacji norweskiej tzw. formule Gundersena brązowy medal wy-
walczył mieszkaniec Istebnej na codzień reprezentujący barwy Wisły 
Ustronianki Adam Cieślar. Do brązu indywidualnie Adam dorzucił 
srebro w polskiej sztafecie, która uległa tylko Niemcom.

Polska sztafeta z Mateuszem ligockim (MKS Istebna) w skła-
dzie zajęła ósme miejsce podczas ostatniej konkurencji biegowej, 
która rozegrana została 20 lutego w Istebnej Kubalonce w ramach 
IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) 
„Śląsk - Beskidy 2009”.

Zwyciężyła sztafeta Norwegii przed Niemcami i Rosją.
* 21 lutego w Ustroniu odbyły się II Mistrzostwa tego miasta w 

sprintach narciarskich techniką  klasyczną. Po raz kolejny znakomicie 
poradzili sobie nasi starsi ciałem, ale młodzi duchem biegacze z Jawo-
rzynki - Paweł Gorzołka i Michał Kobielusz, którzy wygrali swoje 
kategorie wiekowe. Pozostali nasi zawodnicy, którzy zajęli miejsca na 
podium w swoich kategoriach to Jan Gorzołka - Jaworzynka (drugi), 
rafał Krężelok - Istebna (drugi) i Paweł ryś - Jaworzynka (trze-
ci). Swoją kategorię wiekową wygrał też pochodzący z Jaworzynki 
obecnie mieszkaniec Ustronia Stanisław Gorzołka (syn Pawła), który 
triumfował w swojej kategorii wiekowej, zaś w klasyfikacji ogólnej 
zajął drugie miejsce.

* Dzień później nasi biegacze przenieśli się na Halę Boraczą do 
Żabnicy, gdzie rozegrany został 4 Bieg Gazdy. Klasą dla siebie był 
ponownie Paweł Gorzołka, który znów okazał się najlepszy w swojej 
kategorii. W innych kategoriach wiekowych na trzecim stopniu po-
dium podium stanęli Jan Gorzołka i Paweł ryś. Nie zawiódł także 
Stanisław Gorzołka, który również wygrał swoją kategorię.

* Rozgrywana w Ustrzykach Dolnych XV Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży „Podkarpacie 2009” to kolejna impreza, z której 
przywiozą medale nasi sportowcy.

W rozegranych dotychczas konkurencjach dwukrotnie na podium 
stanął junior Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - drugi w 
biegu łączonym i trzeci w sprincie. Brązowy medal w biegu na 5 km 
klasykiem juniorów młodszych wywalczył reprezentant MKS Istebna 
Mateusz ligocki.

Złoty medal w drużynowym konkursie skoków wywalczył z kolega-
mi z zespołu Wisły Ustronianki mieszkaniec Istebnej Adam Cieślar. To 
drugi złoty medal Adama w tej imprezie. Wcześniej stanął on na najwyż-
szym stopniu podium w kombinacji norweskiej (formuła Gundersena). 
Zdobył także brązowy medal w indywidualnym konkursie skoków.

J. Kohut
Na zdjęciach poniżej: Elżbieta Kilian i Dominika Hulawy.
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*  s u k c e s  K P  tr ó j w i e ś  w  „ P u c h a r z e  Ś w i e r k a ”

Drużyna KP Trójwieś istebna zwyciężyła w kolejnej szóstej edycji Turnieju Piłki nożnej „o Puchar istebniańskiego 
Świerka”, który odbył się 8 lutego w hali Gimnazjum w istebnej.

Grupa A
Nadleśnictwo Wisła - Istebna - 5:3
Wisła Malinka - SPAR Procner Team - 2:1
Nadleśnictwo Wisła - Wisła Malinka - 2:2
SPAR Procner Team - Istebna - 3:2
Nadleśnictwo Wisła - SPAR Procner - 11:1
Istebna - Wisła Malinka - 3:1

Tabela grupy A
1. Nadleśnictwo Wisła - 7 pkt. - 18:6
2. Wisła Malinka - 4 - 5:6
3. SPAR Procner Team - 3 - 5:15
4. Istebna - 3 - 8:9

Grupa B
Siła Jasnowice - Młode Świerki - 4:3
KP Trójwieś Istebna - Wisła Czarne - 1:1
Wisła Czarne - Młode Świerki - 4:2
KP Trójwieś Istebna - Siła Jasnowice - 7:1
KP Trójwieś Istebna - Młode Świerki - 7:5
Wisła Czarne - Siła Jasnowice - 3:3

Tabela grupy B
1. KP Trójwieś Istebna - 7 pkt. - 15:7
2. Wisła Czarne - 5 - 8:6
3. Siła Jasnowice - 4 - 8:13
4. Młode Świerki - 0 - 10:15

O 3 miejsce
Wisła Malinka - Wisła Czarne - 7:2
Finał
Trójwieś Istebna - Nadleśnictwo Wisła  8:3

Nagrody indywidualne:
Najlepszy Bramkarz - Eliasz Suszka 
(KP Trójwieś Istebna)
Najlepszy Zawodnik - Paweł leśniewicz (Nadleśnictwo)

J. K.

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

Promocja kosiarek i kos

 Reklamy  Reklamy 



Nasza Trójwieœ    21MARZEC 2009

Nasza Trójwieœ    13WRZESIEŃ 2008

XIV FESTYN
 ISTEBNIAŃSKI
w ramach 45. TKB

 2 - 3 sierpnia 2008

Coroczny Festyn Istebniań-
ski w ramach Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej jest świetną okazją 
do poznania kultury wielu kra-
jów i narodów. Po raz 14 – ty 
Istebna gościła u siebie zespoły 
regionalne z całego świata. 

W sobotę 2 sierpnia w am-
fiteatrze „Pod Skocznią” wystę-
py rozpoczął zespół „Istebna” z 
Istebnej, który pokazał auten-
tyczne tańce i pieśni charakte-
rystyczne dla folkloru Trójwsi.

Dalej wystąpiła grupa 
„Zora” z Mohacza z Węgier z 
repertuarem tańców węgier-
skich, etnicznych także innych 
grup etnicznych – bośniackich, 
chorwackich i serbskich.

Kolejnym punktem progra-
mu byli „Magurzanie” z Łody-
gowic, których bardzo żywio-
łowy program zachwycił całą 
publiczność. Zespół ten jest 
wielokrotnym laureatem Festi-
walu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu, zdobył także Brą-
zową Ciupagę Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem.

Na koniec wieczoru wystą-
pił zespół „As Lavradeiras De 
Arcozelo” z Vila Nova de Gaia 
w Portugalii.

Drugi dzień Festynu Isteb-
niańskiego rozpoczął się wspól-
nym korowodem zespołów, 
które tego dnia miały się za-
prezentować w naszym amfite-
atrze. 

Byli to: „Suszanie” z Suchej 
Górnej w Czechach, „Trans-
ilvania” z Kluz – Napoki w 
Rumunii, „Rybarzowice” z Ry-
barzowic i zespół, który zrobił 
największą furorę na tegorocz-
nym TKB – „Pom'kanel” z Bas-
se Pointe z Martyniki. Piękne 
i żywiołowe tańce, oryginalne 
stroje, niesamowite pokazy na 
scenie i wspaniały kontakt z pu-
blicznością mieszkańców Wysp 
Karaibskich sprawiły, że cała 
widownia wspaniale się bawiła 
i kilkakrotnie bisowała „jesz-
cze, jeszcze!!!”.

Katarzyna Rucka-Ryś

Trójwieś Beskidzka kilka 
lat temu zasłynęła w świecie 
z oryginalnej imprezy - rajdu 
łunochodów. „Łunochody” to 
traktorki domowej produkcji 
będące zlepkiem różnych czę-
ści pojazdów mechanicznych. 
Pierwszym twórcą łunochodu 
był Antoni Kawulok – mecha-
nik z Istebnej Jasnowic, który 
w roku 1961 rozpoczął budowę 
„dziwoląga na trzech kółkach”. 
Pojazd zrobiony z motora 
wzbudził ogólny śmiech wśród 
mieszkańców Trójwsi, ale jego 
zwinność na naszych „grapach” 
nie podlegała najmniejszej 
dyskusji. Tak rozpoczęła się 
masowa produkcja „bechoci” 
i „pekoci”, których pierwszy 
zjazd zorganizował w roku 
1980 ówczesny naczelnik gmi-
ny Stanisław Probosz. W zlocie 
uczestniczyły 92 traktory z całej 
gminy Istebna.

Tegoroczny Rajd Łunocho-
dów był już czwartym z kolei. 
Mimo, że wzięło w nim udział 
tylko 7 pojazdów, emocje to-
warzyszące konkurencjom były 
ogromne. 
Wśród startujących znaleźli się: 

OPTYK FUCHS
43-460 WISŁA ul. 1 - go Maja 67A
(pawilon usługowo - handlowy)

tel./fax 033 855 30 84

P
O
L
E
C
A

* Usługi optyczne
* Usługi zegarmistrzowskie
* GABINET OKULISTYCZNY:
   - wtorek od godz. 15.00 - lek. med. K. Czajkowski
   - czwartek od godz. 16.00 - lek. med. Wł. Broda

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
optyk optometrysta mgr J. Fuchs

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY
Załatwiamy wszystkie formalności

Z A P R A S Z A M Y
o d  p o n i e d z i a ł k u  d o  p i ą t k u  9 . 0 0  -  1 7 . 0 0

s o b o t y  9 . 0  -  1 3 . 0 0

Dariusz Olszewski z Kiczyc z 
traktorem „Rojs - Rojs”, Józef 
Olszewski z Kiczyc z pojaz-
dem „Diablo”, Dominik Sikora 
– Stuchlik z Istebnej na „Syry-
nie”, Dariusz Sidzina z Brennej 
i traktor „Multek”, Zbigniew 
Urbaczka i „Rambo 2”, Marek 
Gdowski z Jasienicy Dolnej z 
traktorkiem „Szarada” oraz Ste-
fan Juroszek z Istebnej na „Sió-
dymce”. 
Pojazdy - a zwłaszcza ich właści-
ciele - przysporzyły sporo wrażeń, 
ale też i zabawy. Oto zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji: 
Konkurencja I – tor przeszkód 
ze slalomem, przejazdem przez 
rzekę i pochylnię 
1. miejsce Dominik Sikora – 
Stuchlik z czasem 1,32,1 mi-
nuty; 
2. miejsce Dariusz Olszewski z 
czasem 1,32,4 minuty
3. miejsce Józef Olszewski z 
czasem 1,52 minuty      
Konkurencja II – tunel, rzut do 
celu, przejazd przez bramę
1. miejsce Dominik Sikora – 
Stuchlik, czas 0,54 minuty
2. miejsce Dariusz Olszewski, 
czas 0,57 minuty

I V  R A J D  Ł U N O C H O D Ó W
3. miejsce Marek Gdowski,
czas 1,01 minuty.
Konkurencja III – slalom, to-
czenie opony, manewr z przy-
piętą oponą
1. Dariusz Olszewski
– czas 1,11minuty
2. Stefan Juroszek
– czas 1,17 minuty
3. Marek Gdowski
– czas 1,26 minuty
Kolejny rajd już za rok. Mamy 
nadzieję, że startujących będzie 
nam przybywało.
Serdeczne podziękowanie kie-
rujemy w stronę sponsorów, 
dzięki którym udało się zreali-
zować imprezę:
Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie
Firma Stollux z Istebnej
Jasnowic
Tartak Andrzeja Kawuloka
z Istebnej Bucznika
Tartak Marka Matusznego
z Istebnej - Tartaku
Sklep „Alpiline” z Istebnej
z odzieżą roboczą
Usługi Transportowe Robert
Rucki z Jaworzynki
Hubert Kukuczka z Istebnej

s o b o t y  9.00 - 13.00

 Rek lamy  Rek lamy  Rek lamy * KP trójwieś Istebna
Zmiana Zarządu nie była jedyną, jaka 
nastąpiła w KP Trójwieś Istebna w 
ostatnim czasie. Kolejne to zmiana 
trenera drużyn seniorów i trampkarzy, 
powołanie rady drużyny oraz nowa 
osoba na stanowisku kierownika dru-
żyny seniorów. Klub poszukuje osób, 
które pełniłyby role kierowników dru-
żyn juniorów i trampkarzy.

Trener seniorów: leszek Gorzoł-
ka - 515 078 200, Trener juniorów: 
Marcin Pudalik - 606 731 688, 
Trener trampkarzy: Dawid Waw-
rzacz - 501 457 950, Rada Druży-
ny: robert Czepczor, Marcin Pu-
dalik, Sławomir Suszka, Kierow-
nik drużyny seniorów: Edward 
Wawrzacz. Kontakt w sprawach 
związanych z klubem: Krzysztof 
Chorąży - 502 715 274.
Wiosenna runda rozgrywek roz-
poczyna się w kwietniu a KP 
Trójwieś pierwsze dwa mecze ro-
zegra na boiskach rywali.
Seniorzy: 05.04. – godz. 15.00: Gro-
dziec – KP Trójwieś, 13.04. – godz. 
15.00: Goleszów – KP Trójwieś
Juniorzy i Trampkarze: 04.04. 
– godz. 10.00/11.30: Porąbka 
– KP Trójwieś, 11.04. – godz. 
10.00/11.30: Chybie – KP Trójwieś
Pełny terminarz rozgrywek w 
przyszłym numerze
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

WCZASY NAD MORZEM 
Ju  od 770 do 900 z  brutto za 10 dni 

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

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

rody                12.00 - 19.00

 

 

 

 

 

 

 

- ODZIE  DAMSKA - M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (KORDONEK 100 gr) W CENIE  10 Z  
 
 
 

- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10L od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna 
             CENY FABRYCZNE 
 
 

- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA (dwa 
lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe                                                
 

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

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOMANDOR 
USTRO  – WIS A 

Ustro , ul. Rynek 3a 
 
 
 

Szafy, garderoby, zabudowy wn trz  
 

z drzwiami przesuwnymi i nie tylko... 
 
 
 

Zamów bezp atny pomiar! 
 

 

email: agnieszkadekor@interia.pl     
 

Agnieszka Kohut 
 
 

Istebna 993 
 

512 317 929 

MEGADEKOR 
 

Us ugi Dekoratorskie 
 

Dekoracje weselne,  
lubne, komunijne,  

urodzinowe, party,  
bankiety oraz wszelkie  

imprezy okoliczno ciowe 
 

Kom. 728 340 518    Tel. 033 854 22 57

STUDNIE - CZYSZCZENIE
605  555  777

 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

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

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

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

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

 

 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

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

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

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

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

 

BiURO UBEZPiEcZEŃ
W DoMU

HAnDloWyM
„U GAZDy”

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

istebna Centrum -
ryszard Chwist

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

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

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

WCZASY NAD MORZEM 
Ju  od 770 do 900 z  brutto za 10 dni 

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

 

A - motocykl
B - samochód osobowy
C - samochód ciężarowy
E - naczepa do C
D - autobus
T - ciągnik
B + E - bus z przyczepą

oraz:
- kursy operatorów wózków
widłowych
- kursy przewozów materiałów
niebezpiecznych ADR
- kursy świadectw kwalifikacji
(przewozu osób lub rzeczy)

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka:
Poniedziałek - Piątek 10.00-18.00
Tel. 512 246 348, (032) 473 35 95

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

ośrodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery złote”)

Zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii:
A, A1, B, C, D, D1, E, T
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

WCZASY NAD MORZEM 
Ju� od 770 do 900 z� brutto za 10 dni 

Dla dzieci zni�ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O�rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK�ADY 
GMINNY O�RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedziałek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, piątek, sobota
Środy                12.00 - 19.00
Urząd Gminy –  wtorki    8.30 – 11.00ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

NAPRAWA SPRZĘTU AGD RTV

I ELEKTRONARZĘDZI

SPRZEDAŻ CZĘŚCI - J. DYMAREK

Koniaków (za strażnicą)

poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00

sobota 10.00 - 14.00

Tel. 0 501 216 408
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Siła uciągu - im głośniej, tym mocniej
J. Urbaczka , R. Haratyk w konkurencji II 
„Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego”

M. Wolny, J. Legierski i K. Gorzołka w 
konkurencji I „Slalom z drewnem stosowym” Puchar dla zwycięzców

Pavol Kitas ze Słowacji

Ryszard Haratyk i Jan Urbaczka w czasie układania drewnaKonie i Marek Wolny w biegu

Wszystkie konie na start ! Gaździne zawodów na koniach

Konkurencja dla publiczności „Rzut gnotym”
Licznie zgromadzona widownia podziwia
umiejętności koni i furmanów Kapela „Wałasi”

Fo
to

: J
ac

ek
 K

oh
ut

VIII Zimowe Zawody Furmanów
22 lutego 2009 r.
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VIII Zimowe Zawody Furmanów

Jan Legierski i Marek Wolny - zdobywcy III m.

w konkurencji „Slalom z drewnem stosowym”

Kazimierz Legierski - Kazimierz Kubica
- I miejsce w „Slalomie z drewnem stosowym”

Jan Bliznak z Czech - I miejscew „Sile uciągu”

Jan Urbaczka i Ryszard Haratyk - I miejsce
w „Slalomie z drewnem stosowym”

Uczestnicy zawodów wraz z organizatorami

str. 15


