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XXXIV Międzynarodowy Bieg Narciarski 
„O Istebniański Bruclik”
      l luty 2009r. (niedziela)

 Miejsce - trasy biegowe COS
      w Istebnej Kubalonce - str. 17

Za  modernizację  i  bieżące  utrzymanie  dróg wojewódzkich i 
powiatowych na terenie Gminy Istebna odpowiada Powiatowy 
Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.
Wykaz dróg :
Drogi wojewódzkie na terenie gminy Istebna 18.299 km w tym:
- droga wojewódzka 941 Istebna Kubalonka- Jaworzynka Krzyżo-
wa długość 7.879 km
- droga wojewódzka 943 Istebna Jasnowice-Koniaków Kasperki    
długość 10.420 km
Drogi powiatowe na terenie gminy Istebna 8.257 km w tym :
- droga powiatowa 2643 S przez wieś Istebna - długość 2.435 km
- droga powiatowa 2644 S przez wieś Jaworzynka - długość 3.622 km
- droga powiatowa 1450 S Koniaków-Kamesznica - długość l .200 km
- droga powiatowa Kubalonka-Zameczek - długość 1.000 km
Drogi Gminne:
- drogi gminne utwardzone o łącznej długości 135 km
- drogi gminne rolnicze o długości około 80 km
Modernizacją oraz bieżącym utrzymaniem zajmuje się Gmina Isteb-
na. Ponadto w okresie zimowym odśnieżamy również 40 km dróg 
Nadleśnictwa Wisła, które stanowią dojazdy do przysiółków m.in. 
Istebna-Bystre-Kameralna, Zaolzie, Stecówka, Filipionka, Leszczy-
na, Pietroszonka, Olecka-Tokarzonka, Wilcze do Kowola, Krężelka.
Drogi Lasów Państwowych - na terenie Gminy Istebna znajduje 
się około 46 km dróg leśnych (asfaltowych), których modernizacją 
oraz bieżącym utrzymaniem zajmuje się Nadleśnictwie Wisła.
Kontakt:
1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
    ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
    tel. 033 4777144; www.pzdp.powiat.cieszyn.pl
2. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
    ul. Czarne 6 43-460 Wisła tel. 033 8552426
3. UG Istebna tel. 033 8556500 www.ug.istebna.pl

Wójt Gminy informuje:

100 lat macierzy
ziemi cieszyńskiej

Pierwsza drużyna turnieju

Koncert  charytatywny

Powiatowy Turniej drużyn OSP
w piłce siatkowej

Szczęśliwego, pomyślnego i obfitego
w błogosławieństwo Boże, Nowego Roku 2009

oraz realizacji życiowych planów i radości z każdego dnia
życzą

Danuta Rabin, Wójt Gminy Istebna
Rada Gminy Istebna i Zespół Redakcyjny
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Wigilijka integracyjna

Świąteczna wystawa prac
osób niepełnosprawnych

historyczna płyta
zespołu  istebna

o p ł a t e k  n a  z a o l z i u

Z projektu JA UCZĘ CIEBIE
TY UCZYSZ MNIE

n o w y  k o Ś c i ó ł
n a  s ł o w a c j i
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Komunikat Starostwa Powiatowego
Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że z dniem 

01.01.2009 r. ulegają zmianie numery rachunków banko-
wych. Prosimy o kierowanie wpłat na poniższe konta pro-
wadzone przez GETIN BANK S.A.:

Rachunek podstawowy: opłaty komunikacyjne (prawo jaz-
dy, rejestracja pojazdów)

98 1560 1023 2116 1042 5031 0002
Rachunek Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym: opłaty geodezyjne (za mapy, wypisy i wyry-
sy z ewidencji gruntów itp.)

71 1560 1023 2116 1042 5031 0003
Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium
17 1560 1023 2116 1042 5031 0005
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: opłaty za wieczyste 

użytkowanie gruntów i melioracyjne
87 1560 1023 2116 1042 5031 0006

Informacja Przewodniczącego
Rady Gminy Istebna

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w I kwar-
tale 2009 r. będą przyjmować na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna

Przewodniczący Rady Gminy   Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Gazur                                        Józef Polok

 Styczeń: 6 i 13 Styczeń: 21 i 28
 od godz. 16.00 do 17.00 od godz. 15.00 do 16.00

 Luty: 3 i 10 Luty: 18 i 25
 od godz. l6.00 do 17.00 od godz. 15.00 do 16.00

 Marzec: 3 i 10 Marzec: 18 i 25
 od godz. l6.00 do 17.00 od godz. 15.00 do 16.00

Przewodniczący Rady, Jan Gazur

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH

    RADA GMINY ISTEBNA
    43-470 ISTEBNA
    ISTEBNA 1000

dotyczy: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 Wisła - 
Kubalonka.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w odpowiedzi na 
Państwa pismo nr SA-0052/XVIII/08 z dnia 17 listopada 2008 r. 
informuje, że ze względu na zbyt niską nośność nawierzchni, jej 
stan techniczny oraz parametry geometryczne, które są niezgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999r. Nr 43. poz.430) nie ma możliwości włączenia ,,starej dro-
gi” na Kubalonce do projektu organizacji ruchu na czas przebudo-
wy w/w drogi wojewódzkiej.

Ponadto przedstawiona w Waszym piśmie propozycja objaz-
du była szczegółowo omawiana na spotkaniu, które odbyło się 
19.11.2008r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie na którym 
tut. Zarząd odniósł się do Państwa uwag. Na spotkaniu tym poin-
formowano również o alternatywnym objeździe przez Wisłę Czar-
ną gdzie do tego celu została wyremontowana droga powiatowa ze 
środków Województwa Śląskiego.

Z-ca Dyrektora
mgr inż. Jerzy Machowski

Zapraszamy na
VIII Międzynarodowe Zawody Furmanów,

które odbędą się w dniu 8 lutego 2009 roku
– rozpoczęcie o godz. 11.00.

Zgłoszenia do udziału prosimy zgłaszać w biurze GOK – u
do dnia 30 stycznia (nr tel. 033 855 62 08).

Regulamin zawodów na stronie 17.

21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka

Kochana Babciu !
Jak można pomieścić w sobie tyle troski,
ciepła i miłości
Jak można podarować innym tyle uśmiechu
dobroci i radości.
Jak można zdobyć zdolność,
by w trudnych chwilach nieść pociechę.
Jak można, powiedz Babciu
stać się jak Ty cudownym człowiekiem?
Czas jak koło szybko krąży
rok za rokiem szybko mija
z życzeniami wnuczek dąży
niech Ci tylko szczęście sprzyja.

Dziadku !
Niech stale radość i uciecha
twoją kochaną zdobi skroń
i niebo niech Ci się uśmiecha,
a Boska zawsze ochrania dłoń.
Los ręką do darów szczodrą
niech szczęścia da Ci kwiat
Za twoje trudy i dobroć,
którą rozjaśniasz świat.
Tobie szczęścia i dostatku.
Uśmiechnij się zawsze, bo kocham Cię szczerze,
w domu, w kinie i na spacerze.

/Z Kalendarza na 2008 rok/
 

Spotkania opłatkowe
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza 

wszystkich seniorów – matki, tacików, babcie, dziadków na 
spotkania opłatkowe. 

Jak co roku – chcemy się z Wami spotkać w tym wyjątkowym 
okresie Nowego Roku, a także z racji święta Dnia Babci i Dziadka. 
Specjalny program przygotowują dla Was dzieci z klas „0”. 

Nie zabraknie również wspólnego śpiewu, zabawy oraz roz-
mów przy dobrej kawie.

Terminy spotkań:
20 stycznia 2009r. (wtorek) – OSP Istebna, godz. 10.00
21 stycznia 2009r. (środa) – OSP Jaworzynka, godz. 10.00
22 stycznia 2009r. (czwartek) – OSP Koniaków, godz. 10.00.
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Rada Gminy uchwaliła  Rada Gminy uchwaliła  Rada Gminy uchwaliła

Uchwała nr XIX/191/2008
Rady Gminy l s te b n a
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" i pkt 10 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 165, art.166, art.173, art. 175, art. 176, 
art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31 137 797,- zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 1.

Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:
a) dochody bieżące w kwocie         27 409 763,- zł,
b) dochody majątkowe w kwocie        3 728 034,- zł.

§2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 713 620,- zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 2.
Z wydatków o których mowa w załączniku nr 2 przeznacza się 

łącznie na:
a) wydatki bieżące kwotę 23 310 980,- zł;
w tym:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 640 487,- zł,
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-

wej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 4 642 661,- zł,
• wydatki związane z realizowanymi przez gminę własnymi zada-

niami bieżącymi - 393 243,- zł,
•  wydatki na obsługę długu - 450 000,- zł,
• wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 
1 200,- zł.

b) wydatki majątkowe kwotę 11 402 640,00 zł; w tym:
• wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 
3 709 140,- zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Limit wydatków na programy i projekty realizowane w ramach fundu-
szy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych i Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załączni-
kiem nr 5.

§3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 575 823,- zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciąganych kredytów w kwocie     - 2 149 792,- zł,
zaciąganych pożyczek w kwocie     - 1 426 031,- zł.
Przychody budżetu w wysokości 5 326 031,- zł, rozchody w wy-

sokości 1 750 208,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§4

W budżecie tworzy się: rezerwę ogólną w wysokości - 200 000,- zł,
rezerwy celowe:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe-

go w wysokości - 10 000,- zł,
- na wydatki w oświacie w wysokości - 400 000,- zł.

§5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admi-

nistracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 
zgodnie z załącznikiem nr 7. Dochody i wydatki związane z realiza-
cją własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 8. Dochody 
i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§6
Ustala się dochody w kwocie 220 000,- zł z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 
220 000,- zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z 
załącznikiem nr 10.

§7
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi 

finansowane, w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych 
jednostek budżetowych: dochody - 572 489,- zł; wydatki - 572 489,- 
zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. Dotacje podmiotowe dla:

gminnej instytucji kultury - GOK BP na kwotę - 600 000,- zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez pod-
mioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 
- 120 000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 13.

Pozostałe dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na kwotę - 
143 000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 14.

§9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody     - 10 000,-zł,
wydatki         - 22 000,-zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 

500 000,- zł;
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 

100 000,- zł;
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów - w kwocie 2 000 000,- zł;
§11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościo-

wych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przej-
ściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 
kwoty 2 500 000,- zł;

- zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-

ne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 
lub z innych bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych do wy-
sokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty 
upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4 000 000,- zł;

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przenie-
sień wydatków między działami;

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 
dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków 
nimi finansowanych;

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach banko-
wych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację poniesio-
nych wydatków bieżących, w szczególności zwrotów za prace spo-
łeczno użyteczne, służbę zastępczą, energię elektryczną, wodę, roz-
mowy telefoniczne, opał, itp.

§12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy, Jan Gazur
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 Rada Gminy informuje 

W dniu 11 grudnia 2008 o godz.9,00 w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej odbyła się XIX sesja Rady Gminy Istebna, Sesji 
przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Istebna Jan Gazur.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie :
1. Nr XIX/185/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 

r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

2. Nr XIX/186/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności 
pożytku publicznego na rok 2009.

3. Nr XIX/187/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

4. Nr XIX/188/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r. uchylająca uchwałę nr XIV/146/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 
kwietnia 2008 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w roku 2008.

5. Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r. uchylająca uchwałę nr Xll/122/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
lutego 2008 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki.

6. Nr XIX/190/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008.

7. Nr XIX/191/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2009.

8. Nr XIX/192/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r. W sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

9. N r XIX/193/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

10. Nr XIX/194/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

11. Nr XIX/195/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ustroń.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Istebna

M. Wieczorek

STANOWISKO RADY GMINY ISTEBNA

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej

Rada Gminy Istebna po zapoznaniu się z opiniami nauczycieli, 
rodziców, uczniów a także mieszkańców naszej Gminy oraz z treścią 
pisma z dnia 26 września 2008 r. dyrektora tej placówki pani Beaty 
Gościniak, skierowanego do Rady Powiatu Cieszyńskiego wyraża na-
stępujące stanowisko:

1. Istnienie tej Szkoły Ponadgimnazjalnej, kończącej się matu-
rą na terenie Naszej Gminy jest ze wszech miar konieczne i celowe 
ponieważ:

a) Osiąga bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej o czym świadczy porównanie stanu wiedzy uczniów na wejściu 
(ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym) do ilości zdanych matur 
i wyniki egzaminów zewnętrznych a także wyniki zewnętrznego mie-
rzenia jakości pracy szkoły;

b) Jest jedną z najtańszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
cieszyńskim w przeliczeniu na ucznia, co jest ważne z ekonomicznego 
punktu widzenia;

c) Zatrudniona tutaj kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifika-
cje i stale się doskonali zawodowo, przy czym w większości to na-
uczyciele dyplomowani;

d) Posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, 
które pozwalają na osiąganie wysokiej jakości wyników oraz zaplecze, 
które systematycznie modernizuje i stale inwestuje w nie.

e) Ma do dyspozycji wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko spor-
towe, które powstało w ostatnim czasie za sprawą Urzędu Gminy w 
Istebnej.

f) Daje naszej młodzieży możliwość lepszego, łatwiejszego i bez-
pieczniejszego dostępu do edukacji kończącej się maturą ze względu 
na bliskość dojazdu, który w górskim terenie - zwłaszcza w okresie 
jesienno-zimowym - stanowi poważny problem.

g) Umożliwia realizację procesu wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, które w stosunku do ich rówieśni-
ków z miast, mają bardzo ograniczony dostęp także do innych dóbr;

h) Atrakcyjne położenie szkoły sprawia, że jest ona czynna cały 
rok, ponieważ w okresie ferii zimowych i wakacji jest wynajmowana. 
Przynosi to znaczące, dodatkowe korzyści finansowe.

2. Typ szkoły musi uwzględniać tendencje na rynku pracy oraz 
ogólne tendencje w polityce oświatowej, gdyż jej istnienie bezpo-
średnio uzależnione jest od naboru. W związku z tym Rada Gminy 
Istebna pozytywnie ocenia inicjatywę pani dyrektor związaną z 
utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Istebnej uzasadniając to tym, że:

a) Uczniowie wybierają taką szkołę, która daje im określony i cza-
sem „modny" kierunek kształcenia;

b) Elastyczność i dostosowanie się szkoły do potrzeb edukacyj-
nych jest poważnym wyzwaniem organizacyjnym ale stanowi ojej 
walorze;

c) Brak działań dostosowawczych może doprowadzić do niewy-
starczającego naboru i w konsekwencji do likwidacji szkoły

3. Nabór uczniów kończących gimnazjum do klas I szkól po-
nadgimnazjalnych musi być przejrzysty co do zasad i uczciwy na 
każdym etapie. Istnieje bowiem swoista rywalizacja szkól i „wal-
ka" o każdego ucznia. Jest to zrozumiale ale tylko wtedy, gdy re-
alizowane uczciwie od początku do końca. W przypadku jakich-
kolwiek odstępstw od tej zasady - co jest bardzo prawdopodobne 
przy tej ilości zainteresowanych - może dojść nawet do likwidacji 
szkoły. Dlatego uważamy, że:

a) Konieczne jest uwzględnienie w naborze faktu, że szkoły z wie-
loletnią tradycją mają zdecydowanie większy napływ uczniów - czę-
sto stosują nawet ograniczenia w postaci limitów - co jest poważnym 
zagrożeniem dla szkół, które istnieją stosunkowo krótko. Przy czym 
poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów - mimo, że jest porównywal-
ny - nie ma tu większego znaczenia;

b) Powszechna i nie mająca merytorycznych podstaw opinia o 
wyższości szkół miejskich nad wiejskimi jest kolejnym powodem, dla 
którego nabór jest problemem wymagającym wnikliwej analizy

c) Konieczne jest wypracowanie mechanizmów, które będą sku-
tecznie niwelowały negatywne zjawiska społeczne, które powstają 
tylko dlatego, że ktoś jest miastowy - czyli lepszy - a ktoś gorszy bo 
mieszka na wsi.

d) Wybiórczy (limitowany ilością punktów na egzaminie gimna-
zjalnym) nabór do szkół z „renomą" powoduje, że trafiają tam najlepsi 
uczniowie. Oznacza to, że szkoły takie są z góry skazane na sukces i nie 
odczuwają żadnych problemów z naborem. Równolegle oznacza to także, 
iż pozostałe szkoły dla osiągnięcia sukcesu muszą wykonać o wiele wię-
cej pracy, drżąc przy tym co roku o swój byt związany z naborem.

e) Szkoła w Istebnej ma sukcesy mimo, że nie ma równych szans. 
Paradoksalnie z każdym rokiem problem naboru coraz mocniej się 
uwidacznia.

4. Rada Gminy Istebna wyraża gotowość do współpracy w reali-
zacji inicjatyw Rady Powiatu Cieszyńskiego zmierzających do odwró-
cenia tej niekorzystnej tendencji i do wyrównywania szans naszych 
dzieci i młodzieży.

Rada Gminy Istebna potwierdza wysoką ocenę dotychczasowych 
wyników pracy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Istebnej. Dotyczy to zarówno obszaru zarządzania szkołą 
jak również uzyskiwanych efektów kształcenia oraz osiągnięć w pracy 
wychowawczej z młodzieżą. Przewodniczący Rady Gminy, Jan Gazur
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13 grudnia 2008 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej uroczyście świętowano jubileusz 100 - lecia istnienia 
Koła Macierzy Śląska Cieszyńskiego w Istebnej. To właśnie w 
1908 roku, dokładnie 10 sierpnia, ówczesny wójt Istebnej Michał 
Kobielusz wraz z Michałem Kawulokiem założyli Koło w Isteb-
nej. Jednocześnie powstało Koło w Jaworzynce, co stało się za 
przyczyną wójta Michała Legierskiego i Jana Urbaczki. Była to 
spontaniczna inicjatywa, bowiem pierwsze oddziały terenowe Ma-
cierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej zaczęły powstawać od roku 
1907.

Należy nakreślić choć w kilku zdaniach tło historyczne dla tego 
wydarzenia sprzed stu lat. Z inicjatywy Pawła Stalmacha w 1885 
roku założono Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego.

Celem Macierzy według statutu było „zakładanie, utrzymanie 
i wspieranie szkół średnich, fachowych i ludowych z polskim ję-
zykiem wykładowym w obrębie Księstwa Cieszyńskiego, dopóki 
założenia takowych kosztem publicznym uzyskać nie można". W 
związku z działalnością Macierzy i Pawła Stalmacha jako prezesa 
powstało pierwsze polskie gimnazjum w Cieszynie w 1895 roku. 
Od roku 1907 roku zaczęły powstawać koła terenowe.

Inicjatorem wyraźnego zaznaczenia jubileuszu działalności 
istebniańskiego Koła była Małgorzata Kiereś wraz z Piotrem Ma-
jeranowskim i Józefem Michałkiem. Na jubileusz przybyło wielu 
gości: zarząd Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z prezesem Mariuszem 
Makowskim, oprócz tego przedstawiciele z różnych kół tereno-
wych z naszego powiatu. Gminę reprezentowała wójt Danuta Ra-
bin, Teresa Łaszewska i Jan Gazur. Wpierw poczet sztandarowy 
wraz z zebranymi gośćmi ruszył w stronę pomnika Pawła Stal-
macha, aby złożyć kwiaty. Prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 
Mariusz Makowski, wygłosił tam okolicznościowe przemówienie. 
Następnie orszak ze sztandarem ruszył w stronę tablicy Emanuela 
Grima, pod którą również złożono kwiaty. Emanuel Grim był wie-
loletnim prezesem Koła w Istebnej.

Zrąb programu obchodów tworzyły referaty, wprowadzające w 
tematykę związaną z jubileuszem, które wygłoszono w sali GOK. 
Najpierw głos zabrał Krzysztof Kiereś, który przedstawił sylwetkę 
Pawła Stalmacha, działacza narodowego i założyciela Macierzy 
w Cieszynie. Później wystąpiła młodzież z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej, przygotowana przez panią Monikę Micha-
łek z programem poetyckim, na który składały się wiersze poetów 
z Klubu Literackiego im. Jerzego Probosza. Program wzbudził 
wielki aplauz u publiczności. Serdeczne deklamacje wierszy, 
przerywane spontaniczną i szczerą grą na skrzypcach, ułożyły się 
w bardzo ciekawy program artystyczny. Kolejny wykład wygło-
siła Małgorzata Kiereś, która przedstawiła w zarysie działalność 
Koła i jego historię, w tym sylwetki najważniejszych osób w nim 
działających. Wśród nich nie mogło zabraknąć inż. Karola Szme-
ka, którego wielka agitacja jako prezesa Koła spowodowała, że 
ponad 500 osób należało do Koła Macierzy w Istebnej. Bliższe 
przybliżenie postaci Karola Szmeka przez Małgorzatę Kiereś nie 
było przypadkowe, ponieważ członkowie Macierzy jak i Zarząd 
zdecydował o nadaniu dla Koła w tym dniu imienia Karola Szme-
ka. Oficjalnie stało się to za sprawą prezesa Macierzy - Mariusza 
Makowskiego. Po tym wydarzeniu wręczono długoletnim i wier-
nym członkom Koła Macierzy odznaczenia. Osoby te nie kryły 
wzruszenia, a zwłaszcza pani Maria Szmek, żona nieżyjącego już 
Karola Szmeka.

Kulminacją uroczystości było wręczenie dla Koła medalu, jak 
również dla długoletniego prezesa Koła, Piotra Majeranowskiego. 
Później głos zebrali poszczególni delegaci Kół z powiatu Cieszyń-
skiego.

Po sesji wyruszono z pocztem sztandarowym na cmentarz 
ewangelicki w centrum Istebnej, gdzie spoczywa Karol Szmek. 
Prezes Mariusz Makowski nad grobem wygłosił piękne przemó-
wienie.

Na koniec wszyscy uczestnicy obchodów mogli towarzysko 
się spotkać w salce Macierzy, która do dziś znajduje się w Karcz-
mie u Gazura. Było co wspominać!

Czytelnicy Naszej Trójwsi mogą znacznie więcej dowiedzieć 
się o historii Koła w Istebnej, jak i postaci Pawła Stalmacha, się-
gając po nowy kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa na 
2009 rok.

Wszystkim obecnym członkom Koła MZC w Istebnej życzy-
my wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i dalszego zapału w 
pracy na rzecz istebniańskiego Koła.

Michał Kawulok

Członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Istebnej, 
składają serdeczne podziękowanie pani Małgorzacie Kiereś za 
wkład pracy wniesiony w organizację uroczystości Jubileuszu.

100 lat Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Istebnej

NASI SąSIEDZI ZE SłOWACjI
MAją NOWY KOśCIół

W sobotę 6 grudnia 2008 u naszych południowych sąsiadów, 
w miejscowości Čierne, miało miejsce niezwykle doniosłe wyda-
rzenie - uroczystość konsekracji nowo wybudowanego Kościoła. 
Mszy Świętej z udziałem około 30 księży i diakonów przewodni-
czył ks. Biskup Tomasz Galis ordynariusz diecezji żilińskiej. 

W uroczystości uczestniczyły władze Čiernego ze starostą Pa-
vlem Gomolą na czele a także władze sąsiednich miejscowości 
również reprezentowane przez starostów. Odpowiadając na zapro-
szenie ks. Biskupa oraz Starosty-Gospodarza, w uroczystości brali 
udział również przedstawiciele władz Gminy Istebna w osobach 
Jana Gazura - Przewodniczącego Rady Gminy i Józefa Poloka - 
Viceprzewodniczącego Rady Gminy.  

Na uwagę zasługuje bardzo liczny udział wiernych nie tylko 
z Čiernego ale także z okolicznych miejscowości. Byli także wi-
doczni mieszkańcy naszej Gminy.

Uroczystości towarzyszyła bogata oprawa muzyczna, wzorowa 
organizacja, radość mieszkańców oraz wyjątkowo ładna pogoda. 
Nowo konsekrowana świątynia jest pod wezwaniem św. Piotra i 
Pawła. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2006. Postępowa-
ły one bardzo szybko, gdyż do listopada tego samego roku budowa 
w stanie surowym była już pod dachem! 

Kościół został zaprojektowany przez małżeństwo architektów 
Marię i Lubomira Zaymusów. Jest nowoczesny i funkcjonalny, po-
siada ogrzewanie i klimatyzację. Stoi w widocznym miejscu gdyż 
znajduje się on około 50 m od drogi Zwardoń - Czadca (po prawej 
stronie jadąc w kierunku Czadcy).

Ciekawostką jest, że dotychczas mieszkańcy Vysnego Konca - 
przysiółka Čiernego korzystali z posługi duszpasterskiej w kaplicy 
zorganizowanej w tutejszej, nieopodal mieszczącej się szkole.

Na uwagę zasługuje również fakt, że diecezja żilińska, której 
przewodzi biskup Galis jako jej pierwszy ordynariusz, jest bardzo 
młoda. Utworzona została dekretem Papieża Benedykta XVI w lu-
tym 2008 roku poprzez wydzielenie jej z dotychczasowej diecezji 
nitrzańskiej.

Diecezja żilińska ma 10 dekanatów, w tym dekanat Czadca do 
którego należy parafia Čierne.

Wierni, którzy do 29 czerwca 2009 r. nawiedzą ten Kościół 
mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.
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Ocalmy od zapomnienia
Inż. Karol Szmek - istebniański leśniczy, dzia-

łacz społeczny, prezes Koła macierzy Ziemi Cieszyńskiej w 
Istebnej, inicjator i prezes Klubu Literackiego im. Jerzego 
Probosza w Istebnej. 

Postać inż. Karola Szmeka w pełni wpisuje się w historię istebniań-
skiej ziemi. W grudniu 2008 roku członkowie Koła macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej postanowili nadać imię tego zacnego i zasłużonego człowieka 
Kołu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Istebnej. 

Według archiwalnych źródeł w 1908 roku istniało już w Istebnej Koło 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, ale ówcześni członkowie nie płacili jesz-
cze składek, o dziwo jako jedyne koło na ziemi cieszyńskiej. Tak zresztą 
było przez kilka następnych lat, o czym dowiadujemy się ze sprawozdań 
kół Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Koło nie mogło powstać wcześniej, 
bowiem terenowe koła ówczesnej Macierzy zaczęto tworzyć dopiero po 
1907 roku na podstawie zmienionego w 1907 r z inicjatywy mecenasa 
Antoniego Osuchowskiego, statutu Towarzystwa. Zatwierdzono tworze-
nie się terenowych oddziałów - kół, które miały lepiej wypełniać założe-
nia statutowe na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego. 

Było jednym z 43 kół Macierzy Szkolnej, które wówczas już istniały 
na terenie całego Śląska Cieszyńskiego. Powołano go do życia wraz z 
Kołem w Jaworzynce w1908 roku.

W dokumentach tych widnieją 4 nazwiska, wójta Istebnej Michała 
Kobielusza oraz Michała Kawuloka, zwanego królem gór, jednego z naj-
ważniejszych obrońców beskidzkich sałaszy. Z kolei dla Jaworzynki de-
cyzję o powstaniu koła w Jaworzynce podpisuje wójt Michał Legierski i 
Jan Urbaczka. Zapoznając się z sprawozdaniami Macierzy Szkolnej, któ-
re publikowane były, co roku w postaci broszurki wnioskować możemy, 
że koło było zarejestrowane, ale nieczynne. Jedynie w sprawozdaniu z 
roku 1910 pod poz. 14 widnieje zapis: Koło Istebna posiada 300 książek 
w miejscowej bibliotece, 63 członków, którzy zapisani zostali pod koniec 
1909 roku. Dochody Koła wynosiły 35 koron i 20 halerzy. 

Historia Koła została opisana w Kalendarzu Istebniańskim na rok 2009. 
Dziś w naszym cyklu wspominamy inż. Karola Szmeka, który w roku 

1979. był inicjatorem powołania na nowo Koła w Istebnej, tworząc jed-
nocześnie największe w Polsce koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które 
w latach 70. XX wieku liczyło około 500 członków. Jakim sposobem inż. 
Karol Szmek zdołał przekonać tak wielu mieszkańców Istebnej, Jaworzyn-
ki i Koniakowa do idei Pawła Stalmacha i popularyzowania ludzi, historii i 
kultury istebniańskiej ziemi? To pytanie zadajemy sobie wiele razy?

W archiwalnych materiałach inż. Karola Szmeka czytamy, że Koło 
Istebniańskie reaktywowane było dopiero w 1979 roku.

Pisze: w czerwcu 1979 roku przybył do Istebnej Jan Foltyn ówczesny 
prezes MZC wraz z Kazimierzem Milatą Na pierwszym reaktywowanym 
po długim okresie przerwy zebraniu prezesem został Antoni Szczypka wi-
ceprezesem Antoni Handl i Józef Sikora nauczyciel, inż Karol Szmek se-
kretarzem, a skarbnikiem Bogumiła Kohut -Szymańska. Po roku, tj. 1980 
roku zostałem prezesem i funkcje ta pełniłem do 1988 roku. W tym czasie 
od 1979 do 1991 roku wstąpiło do istebniańskiego Koła 509 członków. 
W okresie, kiedy działalność różnych stowarzyszeń i organizacji była za-
wieszona powołał do życia Klub Literacki, który skupiał członków Ma-
cierzy oraz tutejszych poetów, twórców, muzykantów. Będąc jednym z 
inicjatorów budowy Domu Ludowego na Dzielcu, stworzył tym samym 
dla Klubu miejsce, gdzie społeczność mogła się spotykać i organizować 
tutejsze sesje, spotkania, wieczornice. Dom ten przeznaczony został dla 
tutejszych organizacji społecznych. Między innymi znajdowała się tu sie-
dziba Zespołu Regionalnego Istebna z Istebnej oraz siedziba powołanego 
do życia przez Karola Szmeka Klubu Literackiego. 

Inż. Karola Szmeka znałam osobiście. Wiele razy, kiedy wracałam z 
Krakowa do Istebnej wstępowałam do Pana Karola na herbatkę. Był już 
na emeryturze. W dużym pokoju na okrągłym stole jak zawsze mnóstwo 
podań, papierów, książek, to były dla niego sprawy najważniejsze. Służył 
emerytom, rencistom po prostu drugiemu człowiekowi. Mieliśmy zawsze 
wspólne tematy do omówienia. Małe, lokalne tutejsze, ale jakże ciekawe, 
historia, kultura, ludzie istebniańskiej ziemi. Wprawdzie zauważyłam, że 
Karol Szmek nie interesował się mechanizmami, które kształtowały tu-
tejszą historię, ale żył głównie wielkością idei głoszonych przez różnych 
ludzi pośrednio i bezpośrednio związanych z Istebną. 

Urodził się w góralskiej Jaworzynce dnia 6 
grudnia 1916 roku jako syn Jana i Anny zd. Ły-
sek. Po ukończeniu Szkoły Ludowej w Istebnej i 
wydziałowej w Jabłonkowie wstąpił do Państwo-

wej Szkoły dla leśników w Cieszynie Po odbyciu przedszkolnej praktyki 
leśnej w Nadleśnictwie Istebna od dnia 4 lipca 1932 roku do dnia 31 
sierpnia 1934 roku t.j. 2 lata 1 miesiąc i 27 dni uczęszczał na jedenasto-
miesięczny do b. szkoły dla Leśniczych w Cieszynie, który ukończył w 
roku szk 1934/35 z ogólna oceną bardzo dobry. Nie mogąc dostać pracy 
na miejscu Karol Szmek zgłosił się do czynnej służby wojskowej i w 
ten sposób trafił do prezydenckich lasów w Spale, gdzie w dniu 31 lipca 
1939 roku został zmobilizowany jako kapral, o czym dowiadujemy się z 
wywiadu, który przeprowadziła red. Irena Sławińska z Karolem Szme-
kiem i zamieściła w Trybunie Robotniczej z 11/13 styczeń 1984 roku. 
Była to jednostka wchodząca w skład armii generała Kutrzeby, z którą 
znalazł się w okolicach, Bydgoszczy, gdzie budował tam okopy. Na fron-
cie, w prawdziwym ogniu walki znalazł się w czasie bitwy nad Bzurą. 
Z jednostką tą dotarł do Puszczy Kampinoskiej. Tam został zatrzymany 
przez Niemców, którzy go wzięli do niewoli. Wywieziony został do Prus 
Wschodnich do Tannenburgu. W roku 1940 r został zwolniony. W drodze 
powrotnej dotarł do Bogumiła, gdzie ukrywał się do 1942 roku. Nieste-
ty jego nielegalny pobyt został namierzony przez Niemców. Postanowił 
udać się do swojej ciotki na Koszarzyska. Kiedy i tu dotarła do Niemców 
informacja, o jego nielegalnym pobycie postanowił dotrzeć do rodzin-
nego domu. Przed kolejnym aresztowaniem uratował go źle nastawio-
ny zegarek. Wyszedł jedną godzinę wcześniej na dworzec i tym samym 
pojechał wcześniejszym pociągiem. To uratowało mu życie. Wrócił do 
rodzinnej Jaworzynki, ale tylko po to, aby do końca wojny żyć w bun-
krze, którym przygotowała matka Anna z Łysków. Należała do światłych 
góralek, prezesowała miejscowemu Kołu Polek i założyła tutejsze przed-
szkole. Doskonale rozumiała, że stworzenie kryjówki dla syna to jedyna 
możliwość dla niego przeżycia wojny. I tak się też stało. Karol Szmek 
przebywał w przygotowanej kryjówce, w domu, w schowku, który był na 
metr długi nauczył się rozpoznawać wszystkie szmery, bo tak doskonale 
w ciszy podziemnej rozwinął się jego słuch. Dla przeżycia, wypełnienia 
czasu tą ogromną samotnością pisał pamiętnik, i wiersze. Myśli pisane 
bunkrze miały odrobinę filozofii i refleksji. 

Przytoczę najważniejsze:
1. Najdroższe mienie – czyste sumienie.
2. Myśl jak woda strumyka, szepnie coś i umyka.
3. Należy przemawiać tak, aby każde słowo było nieśmiertelne. 
Najmilej –będąc w bunkrze- wspominał wesele swojego kolegi z Za-

pasiek Jerzego Gorzołki, który ożenił się 3.6.1944 roku, a zabawę oglądał 
przez dziury w podłodze.

Matka chcąc zatrzeć ślady wykupywała pieprz i paprykę i rozsypy-
wała wokół każdej nowej kryjówki. 

Kiedy zakończyła się wojna i wyszedł z kryjówki miał długą do ko-
lan brodę oraz bardzo duże trudności ze wzrokiem, reakcja na światło 
dzienne i musiał przypominać sobie ludzką mowę? 

Po drugiej wojnie rozpoczyna dalszą edukację. 
W zakresie leśnictwa dnia 30 maja 1957 roku w Warszawie. Dyplom 

nadany przy szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Świadectwo ukończenia kursu rocznego Zaocznego Studium dla Ka-

dry Kierowniczej resortu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Krakowie 
wyższe studium podyplomowe 1967 roku w Krakowie. Ukończył Kurs 
dla księgowych Kółek Rolniczych o Międzykółkowych Baz Maszyno-
wych w dniu 24 x 1970 r 6 lutego 1973 roku przyjęcie do pracy w tut. 
Przedsiębiorstwie ST księgowy w OWP Gawra w Wiśle.

20 maja 1989 roku wręczono mi odznakę Beskidzka Sowa przyznana 
za działalność 

9 listopada 1985 z okazji 100 –lecia MZC w Cieszynie przyznano mu 
dyplom członka honorowego Macierzy. ZC Cieszynie. 

Do1988 roku prezesem Koła był inż. Karol Szmek 
Od roku 1989 na walnym zebraniu wybrano Antoniego Kukuczkę, 

który był prezesem do listopada 1995 roku
Za jego społeczną działalność na różnych płaszczyznach życia spo-

łecznego dnia 20 maja 1989 roku wręczono mi odznakę Beskidzka Sowa 
przyznana przez beskidzkich przewodników.Za całą ofiarna pracę dla 
Koła macierzy i dla macierzy Ziemi Cieszyńskiej otrzymuje dnia 9 listo-
pada 1985 z okazji 100 –lecia MZC w Cieszynie dyplom członka honoro-
wego Macierzy. Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. 
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Z uwagi na fakt, że działalność Macierzy Szkolnej została w latach 
50. zawieszona toteż nie działało również miejscowe koło. Dorobek arty-
stycznych twórców, samorodnych poetów miejscowej ludności przybli-
żany był dla istebniańskiej społeczności w działającym tu radiowęźle. Ta 
powojenna rzeczywistość Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Istebnej 
wiąże się z powstaniem Klubu Literackiego, którego siedzibą był Dom 
Ludowy Drzewiarz obecnie Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Dom ten 
przeznaczony został dla tutejszych organizacji społecznych. Między in-
nymi znajdowała się tu siedziba Zespołu Regionalnego Istebna z Istebnej 
oraz  siedziba powołanego do życia przez Karola Szmeka Klubu Lite-
rackiego. 

Spotkania, które organizowali członkowie tego literackiego Klu-
bu miały wymiar ponad lokalny. Prezes Karol Szmek zapraszał ludzi 
z róznych części Śląska Cieszyńskiego oraz Polski. Do dziś pamiętam 
spotkania z ówczesną pisarką Maria Wardas. Klub ten swoją obecnością 
zaszczycili red. Jerzy Oszelda, Paweł Łysek, Jerzy Rucki i wielu innych 
poetów, pisarzy. Każde spotkanie najczęściej odbywało się w niedzielne 
popołudnie. Sala wypełniona była po brzegi. Odbywały się też recytacje 
wierszy miejscowych poetów. Czas pobytu umilały miejscowe kapele i 
folklorystyczne zespoły. Całość przebiegała w atmosferze podwyższone-
go mitu wartości rodzimej ziemi. Było pełno wzruszeń, podziękowań, 
hołdów dla wszystkich. Idea Klubu Literackiego i jego działalności zo-
stała spopularyzowana przez prasę. Do dziś stanowią one jedno z nielicz-
nych źródeł działalności tego klubu. Pojawienie się w latach 70. dr Teresy 
Dobrowolskiej, pracownika naukowego UJ w Krakowie zaowocowała 
opracowaniem historii i działalności tego klubu w postaci pracy magister-
skiej napisanej przez Zofię Rak. Członkowie tego Klubu biorą udział w 
wielu konkursach gwarowych, literackich. Klub Literacki trwał jeszcze w 
latach 80. Jego członkami było większość osób już na emeryturze. Należy 
przypomnieć nieżyjących już poetów Jana Probosza, Antoniego Kretka, 
Antoniego Juroszka, Jerzego Ruckiego, Jana Sikorę, Annę Kobielusz czy 
gawędziarkę Zuzannę Gembołyś,

Do  dziś żyje jeszcze kilku ówczesnych członków tego klubu  jak: 
Anna Urbaczka- Bury, Krystyna Konieczny, Zbigniew Ligocki.

Dorobek tego klubu nigdy nie został całościowo opracowany. Pozo-
staje dodatkowo w luźnym rozproszeniu w zbiorach Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej, w zbiorach Muzeum Beskidzkiego w Wiśle i w pry-
watnych kolekcjach poetów. Potrzeba antologii tutejszej poezji i prozy 
jest konieczna. 

Pierwszy krok dokumentacji szeroko rozumianej literatury istebniań-
skiej dokonał Rafał Wałach, miejscowy dokumentalista, językoznawca, 
dialektolog i folklorysta.

Ale my w naszych rozważaniach i wrócimy do historii miejscowe-
go Koła Macierzy, które reaktywowane zostaje w 1979 roku. Pierwszym 
prezesem po reaktywacji zostaje miejscowy nauczyciel Antoni Szczypka. 
Już po roku czasu w 1980 roku prezesem Koła zostaje Karol Szmek i 
tą zaszczytną funkcję pełni do 1988 roku. Jego wiernymi przyjaciółmi 
w krzewieniu idei macierzy są najbliższi – stali członkowie tego koła. 
Należą do nich Bogumiła Szymańska – Kohut, Anna Bury, Piotr Majera-
nowski, Maria Wałach, Leon Haratyk, Zdzisław Ligocki, Jerzy Marekwi-
ca, Janina Marekwica- Piełko, Andrzej Pilch, Janina Kaczmarzyk, Antoni 
Kukuczka, Józef Jałowiczor.

Koło Macierzy organizuje spotkania, obchody rocznic miejscowych 
działaczy, poetów. Włącza się w działalność uroczystości państwowych. 
Koło organizuje wycieczki, przyjmuje członków innych zaprzyjaźnio-
nych, kół, które oprowadza po beskidzkiej ziemi. Do wieloletniej tra-
dycji wpisują się spotkania opłatkowe. W historii istebniańskiego koła 
przychodzi i taki dzień, kiedy umiera Karol Szmek. Pochowany zostaje 
na miejscowym cmentarzu ewangelickim. Słowo na pogrzebie wygłosił 
Proboszcz Ewangelicko – Augsburskiej Parafii Marek Londzin. Do dziś 
pamiętam, kiedy mówił:

- nie pozostawia po sobie ani wili, samochodów, czy majątku, pozo-
stawia dobro, które dawał drugiemu człowiekowi i przedłużając życie tu-
tejszemu dziedzictwu kulturowemu. Człowiek niezwykle skromny a jakże 
bogaty duchowo.

Realizowanie jego pasji i społecznej idei było możliwe dzięki 
wspaniałej rodzinie, a szczególnie dzięki  żonie Marii wspomina Anna 
Bury, która do ostatnich chwil życia była dla niego największą podporą 
i oparciem. 

Małgorzata Kiereś

Góralski Kalendarz 2009  

Ukazał się kolejny Kalendarz z 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 
wydany dzięki współpracy Koła MZC 
w Istebnej, Stowarzyszenia „Na Gro-
niach" i Związku Podhalan - Oddziału 
Górali Śląskich. 

Wydawnictwo poświęcone  przy-
padającej w tym roku setnej rocznicy 
powstania Koła Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej w Istebnej opracował i przy-
gotował do druku Józef Michałek. 

Spis treści: 
* Prace (obrazy rzeźby) i krótkie komentarze artysty Jakuba 

Gazurka 
* Małgorzata Kiereś - „Postać Karola Szmeka na tle historii 

Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Istebnej"
* Michał Kawulok - „ks. Emanuel Grim"
* Michał Kawulok - „Maria Wałach"
* Krzysztof Kiereś - „Paweł Stalmach - szermierz polskości na 

kresach śląskich"
* Halina Bukowska Gluza - „Wspomnienie o Marii Wardasównie"
* Jadwiga Kufowa - „Panienka (z kroniki Urbaczków)"
* Cecylia Suszka - „Wiersze"
* Józef Michałek - „Wiersze"
* Monika Michałek - „Wiersze"
* Monika Michałek - „Sandor Marai - pisarz na nowo odkryty"
* Andrzej Suszka - „Poprawianie Einsteina"

J. K. 

Film dokumentujący postacie
Istebnej, jaworzynki, Koniakowa

„Pogwormy se po nasiymu”
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej nakręcił amatorski 

film dokumentujący kilka charakterystycznych postaci kul-
tury regionu istebniańskiego. Chcąc uchwycić znanych i mniej 
znanych ludzi, którzy tworzą historię i kulturę tej ziemi, pokazali-
śmy kilka obrazków z życia m. in: Anny Bury, Zuzanny Kawulok, 
Józefa Zowady z Istebnej, Anny Zogaty, Andrzeja Dragona, Pawła 
Czepczora z Jaworzynki oraz Jana Sikory i Zuzanny Gwarek z 
Koniakowa. 

Zamierzeniem tego filmu było również nagranie autentycznej 
gwary osób starszych. 

Kasety CD z filmem „Pogwormy se po nasiymu” są dostępne 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Rozprowadzamy je dar-
mowo. Serdecznie zachęcamy do ich nabycia!

 

Międzyszkolny konkurs wiedzy
o naszym regionie

W dniu 16 kwietnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury w 
Istebnej organizuje międzyszkolny konkurs wiedzy o naszym 
regionie. Do udziału w nim zachęcamy reprezentacje wszystkich 
szkół na terenie Trójwsi - dzieci i młodzież z całej gminy Isteb-
na. Tematyka konkursu związana będzie z turystyką, krajoznaw-
stwem, przyrodą, etnografią, zabytkami, literaturą regionalną, zna-
nymi dla regionu postaciami.

Regulamin oraz wykaz materiałów i publikacji pomocnych w 
przygotowaniu do konkursu prześlemy do wszystkich szkół naszej 
gminy oraz opublikujemy w lutowym numerze „Naszej Trójwsi”. 
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy !!!

(dok. ze str. 7)
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W dniu 10.01.2009r.odbył się turniej w piłce siatkowej dru-
żyn OSP powiatu cieszyńskiego.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego, 
komendant gminny OSP w Istebnej dh Damian Legierski i OSP 
Koniaków Centrum. Służbę medyczną zabezpieczała OSP Istebna 
Centrum.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał wiceprezes  Zarządu  
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Rafał Glajcar.

W turnieju brali udział członkowie OSP, którzy mają  odpo-
wiednie przeszkolenie strażackie. Do turnieju zgłoszono 9 drużyn, 
które zostały rozlosowane na trzy grupy. Zwycięzcy  drużyny z 
poszczególnych grup grali o pierwsze 3 miejsca, drugie drużyny 
walczyły o miejsca od 4 do 6.

W turnieju tym brali udział strażacy z miast Cieszyna, Skoczo-
wa, Ustronia, Wisły oraz z gmin Dębowiec, Hażlach, Goleszów,. 
Strumienia i Istebna.

Wyniki turnieju:
I miejsce strażacy z gminy Istebna
II miejsce strażacy z gminy Dębowiec
III miejsce strażacy z gminy Hażlach
IV miejsce strażacy z miasta Wisła
V miejsce strażacy z miasta Ustroń
VI miejsce strażacy z gminy Goleszów.
Puchary i dyplomy wręczył prezes Zarządu Oddziału Powia-

towego ZOSP RP w Cieszynie dh Jan Sztwiertnia i wójt Gminy 
Istebna dh Danuta Rabin.

Powiatowy Turniej drużyn OSP w piłce siatkowej o puchar
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Cieszynie

Kapitanowie III pierwszych drużyn z pucharami

Prezes Zarządu Powiatowego wręcza puchar kapitanowi drużyny

Zbiórka drużyn po zakończeniu turnieju

Zwycięska drużyna strażaków z gminy Istebna wraz z sędziami 
turnieju

Dh Jan Sztwiertnia podziękował organizatorom i uczestnikom 
turnieju, którzy m.in. dzięki temu, że grając w wolnych chwilach 
w siatkówkę podnoszą swoją sprawność fizyczną, która przydaje 
się strażakom w czasie różnych akcji ratunkowych.  

Podziękowania złożył dyrekcji gimnazjum w Istebnej i dyrek-
cji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej Zaolziu za udo-
stępnienie sal gimnastycznych oraz sędziom turnieju – p. Wojcie-
chowi Gościniakowi, Janowi Sewastynowiczowi i Krzysztofowi 
Chorążemu.

Jednostce OSP Koniaków Centrum złożono podziękowania za 
przygotowanie posiłków dla zawodników.

Informacja o terminach
Walnych Zebrań Sprawozdawczych

jednostek OSP Gminy Istebna

18.01.2009 r. godz. 14.00 OSP Jaworzynka Centrum
25.01.2009 r. godz. 14.00 OSP Istebna Zaolzie
07.02.2009 r. godz. 18.00 OSP Istebna Centrum
08.02.2009 r. godz. 14.00 OSP Koniaków Centrum
15.02.2009 r. godz. 14.00 OSP Koniaków Kosarzyska
22.02.2009 r. godz. 14.00 OSP Jaworzynka Zapasieki

   Serdecznie zapraszamy!

Sekretarz Zarządu Gminnego
Dh Renata Haratyk
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Maturzyści z Cieszyńskiego
najlepsi  

Bogata oferta edukacyjna ma zachęcić młodzież do wybie-
rania szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskie-
go. Magnesem są niewątpliwie także wyniki matur, które uplaso-
wały powiat na pierwszym miejscu w województwie śląskim.

Szkoły ponadgimnazjalne rozpoczęły już bój o przyszłorocz-
nych absolwentów gimnazjów. Aby oferty mogły trafić do nauczy-
cieli, uczniów i rodziców już teraz przygotowywane są odpowied-
nie publikacje. W materiałach nie może zabraknąć oczywiście 
wyników matur z ostatnich lat. Powodem do dumy są niewątpliwie 
wyniki maturzystów z powiatu cieszyńskiego z roku szkolnego 
2007/2008, dzięki którym znalazł  się on na pierwszym miejscu.  

Cieszy nas fakt, iż jesteśmy dla innych szkół ponadgimna-
zjalnych województwa śląskiego punktem odniesienia. Liczymy 
również na to, iż ten sukces naszych szkół przełoży się na przy-
szłoroczny nabór i gimnazjaliści będą wybierać szkoły z terenu 
powiatu - mówi Maria Pindur - Naczelnik Wydziału Edukacji w 
Starostwie Powiatowym w Cieszynie. 

W roku szkolnym 2007/2008 w powiecie cieszyńskim matu-
rę zdało aż 86,20 % uczniów, którzy przystąpili do egzaminu.  
Na drugim miejscu z wynikiem 85,62% uplasowali sie uczniowie 
z powiatu mikołowskiego.

J. K. 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Beata Kawulok Powiatową
Mistrzynią Ortografii! 

Materiał - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Dnia 5 grudnia 2008 roku w Strumieniu odbył się VIII Po-

wiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”. Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Istebnej reprezentowali następujący 
uczniowie: Beata Kawulok (kl. IIIe), Sylwia Kurpanik (kl. IIf), 
Paweł Spila (kl. IIIa), Wojciech Chrząstek (kl. IId). 

Dyktando, opra-
cowane przez dr 
hab. Aldonę Sku-
drzyk nosiło wielce 
intrygujący tytuł 
„Minispór o mega-
sprawy”. Dotyczyło 
odwiecznego i nie-
rozwiązywalnego 
dylematu wyższo-
ści Wielkanocy nad 
Świętami Bożego 
Narodzenia. Jak co 

roku pełne było pułapek ortograficznych. Z tym większą zatem 
satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, iż najlepiej (spośród około 
70 uczestników!) napisała je Beata Kawulok – uczennica przygo-
towana przez dr Cecylię Suszkę. Nasza gimnazjalistka otrzymała 
zaszczytną statuetkę „Złotej Żaby” i nagrody książkowe.

Wszystkim istebniańskim uczestnikom „Strumieńskiej Żaby 
2008” i ich opiekunom (dr Cecylii Suszce, mgr Halinie Skrzy-
dłowskiej, mgr Barbarze Matuszny) serdecznie gratulujemy, a 
Beacie składamy dodatkowo podziękowania za godne reprezen-
towanie naszej szkoły. 

Tekst dyktanda: Minispór o megasprawy 
Późnojesienna plucha, odgłosy szalejącej zawiei, ciemnobure skłę-

bione chmurzyska pokrywające szczelnie niebo narzucały niezwykle 
ponury nastrój. Ożywiła się naraz, bo oto zza okna dobiegają czyjeś 
niezharmonizowane głosy. Słabo słyszalnym słowom co i rusz towarzy-
szą ochoczo wznoszone okrzyki, nie do końca artykułowane pohukiwa-
nia. To jakieś dziewczęta zdają się wieść całkiem poważny spór. Któraś 
wspięła się na palce, chaotycznie wymachując rękami i nienaturalnie 
wysokim głosem wykrzykując coś raz po raz. Szło o to, który świą-
teczny czas jest piękniejszy - czy ten okołobożonarodzeniowy, czy też 
wielkanocny. 

Padały argumenty właściwie nie do odparcia i nie do podważenia, 
dziewczyny sięgnęły przecież nie do logiki, ale do emocji. 

- Przypomnijże sobie srebrzystobiały, iskrzący się w słońcu śnieg, 
pachnące choinką święta, serdeczną Wigilię, radosną Gwiazdkę, w ogó-
le cały bożonarodzeniowy nastrój. A potem  szaleństwa hucznego syl-
westra! - wykrzykiwała ta nie najroślejsza wprawdzie, ale bez wątpienia 
najhałaśliwsza z grupki. 

- Zdecydowanie wolę głęboko refleksyjną atmosferę Wielkiego 
Tygodnia, obrzędy wielkoczwartkowe, pełną nadziei wiosenną aurę to-
warzyszącą Wielkanocy. A arcykolorowe palmy, a  najróżnorodniejsze 
wzory na pisankach, a rozkrzyczane gromadki młodzieży i hektolitry 
wody w śmigus - dyngus! 

Miałożby spór zakończyć jakieś rozstrzygnięcie! Nie wydaje się 
to możliwe. Zwróciły się już bowiem ku przygotowywanym wspólnie 
prezentom i zaczęły je wrzucać do worka klasowego świętego mikołaja. 
Wszak jutro w szkole mikołajki.

Dyrektor gimnazjum, Bogdan Ligocki

Z ż y c i a  s z k ó ł Z życia gimnazjum

Opłatek na Zaolziu
Tradycyjnie już w trzecim tygodniu grudnia w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej odbyło się spotkanie 
opłatkowe. 

Uroczystość uświetnili swą obecnością m.in.: Wójt Gminy 
Istebna Danuta Rabin, Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, 
Przewodniczący Komisji Oświaty Józef Polok, Dyrektor Gimna-
zjum im. Jana Pawła II Bogdan Ligocki oraz nauczyciele i ucznio-
wie tejże szkoły. Przybyli także Magda Mijal i Zbigniew Waśina - 
przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła, które współpracuje ze szkołą 
przy organizacji licznych projektów i konkursów ekologicznych. 

Wraz z uczniami i gronem pedagogicznym obejrzeli oni jasełka 
przygotowane przez II klasę Liceum Profilowanego. Przedstawie-
niu towarzyszył śpiew scholii, prowadzonej przez ks. Jarosława 
Ogrodniczaka. Po spektaklu nastąpił czas wspólnego kolędowa-
nia. Wykonano zarówno pieśni regionalne, jak i klasyczne polskie 
kolędy. Po nich przełamano się opłatkiem. Wszystkim zebranym 
życzenia złożyła p. B. Gościniak – Dyrektor ZSP. W końcu nad-
szedł czas spotkania przy wspólnym wigilijnym stole. 

Dziękujemy za obecność zaproszonym gościom. Cieszymy się, 
że w tym szczególnym dniu mogliśmy poczuć Państwa obecność. 
Jednocześnie żywimy nadzieję, że również w 2009 roku dane nam 
będzie wspólnie przeżywać magię Świąt Bożego Narodzenia. 

Już dziś zapraszamy na grudniowe spotkanie obecnych i przy-
szłych uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół na Zaolziu. 

Wszystkim czytelnikom Naszej Trójwsi życzymy zaś błogosła-
wieństwa Nowonarodzonego Chrystusa i do siego roku!
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Od miesiąca października młodzież Gimnazjum im. J. 
Pawła II w Istebnej realizuje dwa projekty w ramach  Rządo-
wego programu:

- „Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008 
-2013”, kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, 
kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich   
„Przyjedź, poznaj, pokochaj. Moje korzenie moją dumą”

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 
2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego 
organizacji pozarządowych”

„Ja uczę ciebie, Ty uczysz mnie”

motto programu:
„Czasy są takie jacy my jesteśmy”
/Św. Tomasz z Akwinu/

Celem pierwszego projektu było między innymi „odkrycie na 
nowo” piękna naszej okolicy i ukazanie jej niewątpliwych uro-
ków. Realizując to zadanie grupy młodzieży pod okiem opieku-
nów przemierzały znaczne tereny swoich wsi w czasie wolnym 
od zajęć lekcyjnych, wykonując ciekawe zdjęcia widoków oraz 
obiektów. Równolegle zbieraliśmy stare zdjęcia i w tych samych 
miejscach wykonywaliśmy nowe. Dzięki dużemu zaangażowa-
niu młodzieży i przychylności osób dorosłych, mogliśmy zebrać 
ogrom fotografii przedstawiających uroki Trójwsi oraz pokazać 
zmiany, jakie  zaszły na przestrzeni lat.

Projekt ten pozwolił odkryć niewątpliwe talenty niektórych 
młodych ludzi w dziedzinie fotografii.

Przyjedź, odkryj to, czego nie widzisz na co dzień
i pokochaj jeszcze bardziej!!

Z tysięcy zdjęć, które zo-
stały wykonane, do wywołania 
z bólem serca, mogliśmy wy-
brać tylko nieznaczną część ze 
względu na ograniczone moż-

liwości finansowe. Wystawa prac znajduje się w holu budynku 
Gimnazjum. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych. Naprawdę warto. W kolejnym projekcie Gimnazjaliści z 
Istebnej wraz z opiekunami, nawiązali współpracę z uczniami i 
nauczycielkami ze Świętochłowic.

 W dniach 28-30 XI 2008r. zwiedzali Śląsk, mieszkając w 
Gimnazjum nr 3 w Świętochłowicach.

Młodzież wspólnie zwiedzała:
- Kopalnię Luiza w Zabrzu,
- Planetarium w Chorzowie,
- Górę św. Anny (Bazylikę, Grotę Ludzką, Pomnik Czynu Po-

wstańczego, Amfiteatr, Ołtarz Papieski),
- Zamek w Mosznej,
- ZOO w Chorzowie,
- Stadion Narodowy w Chorzowie,
- Dwukrotnie uczestniczyła w seansach filmowych w tym je-

den 3D.
Podczas tej podróży oprócz ogromu wiedzy pozyskaliśmy 

nowe znajomości.
W dniach 13-15 XII 2008r, gościliśmy  w swoich murach na-

szych już  kolegów i koleżanki ze Świętochłowic. Wspólnie poje-
chaliśmy na kulig na wozach, kąpaliśmy się w basenie w Hotelu 
Gołębiewski, zwiedziliśmy ciekawe zakątki naszej miejscowości, 
rozegraliśmy mecze piłki ręcznej, siatkowej. nożnej,  koszykówki. 
Przeprowadziliśmy wspólne konkursy i debaty.

Spotkania te zaowocowały nawiązaniem nowych znajomości. 
Zyskaliśmy nowych kolegów i koleżanki z którymi utrzymujemy 
stale kontakt.

W ramach projektu przygotowany został również spektakl ja-
sełkowy „Otworzyły się ich oczy”, do którego dekoracje, stroje i 
rekwizyty przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli. W 
przedstawieniu wzięły również udział dzieci z gminnego przed-
szkola. Został on wystawiony  w okresie przedświątecznym.

Grupa młodzieży prowadziła również zajęcia dla przedszkola-
ków. Gimnazjaliści opracowali wspólne zabawy, naukę piosenek i 
pomogli w pracach związanych ze Świąteczną dekoracją sal.

Autorami i pomysłodawcami projektu są:
Emilia Jałowiczor - Zabielska - ZSG i PP Świętochłowice
Ewa Czulak - Gimnazjum Istebna
Katarzyna Czulak - Gimnazjum Istebna
Joanna Banaś ZSG i PP Świętochłowice
Nad całością dzielnie czuwał i wspierał duchowo realizatorów  

w chwilach w których niewątpliwie uprzykrzano nam pracę.

Dyrektor Gimnazjum, mgr Bogdan Ligocki
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M I K O ł A j K I
Corocznym zwyczajem naszego gimnazjum są przysłowiowe 

„mikołajki”. Tak było i tego roku. Impreza ta organizowana jest 
w ramach działalności Samorządu Szkolnego. 6 grudnia jego 
przedstawiciele w barwnych, świątecznych strojach odwiedza-
li wszystkie klasy. Ożywili lekcje swoim koleżankom, kolegom i 
nauczycielom. 

Św. Mikołaj okazał się, jak zwykle, bardzo hojny. Uczniowie 
i nauczyciele zostali obdarowani słodyczami. Tego dnia z pewno-
ścią nie zapomnimy...

jubileusz 80 - lecia OSP w čiernym
Na zaproszenie Dobrovolnego Hasici Zboru w Ćiernym 

na Słowacji strażacy z OSP Koniaków Centrum brali udział 
w Jubileuszu 80 - lecia tej jednostki strażackiej. Odbyło się to 
14.12.2008 r. Jubileusz rozpoczęto prezentacją drużyn strażackich. 
Następnie wszyscy wzięli udział we Mszy Św., po której odbył się 
koncert chóru. Oficjalną imprezę zakończył uroczysty obiad.

Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP
dh Renata Haratyk

jASEłKA W GIMNAZjuM
Dnia 17 grudnia 2008 r. w Gimnazjum miało miejsce rado-

sne spotkanie wigilijne wraz z przedstawieniem jasełkowym. 
Radością była przede wszystkim integracja uczniów gimnazjum 
z osobami niepełnosprawnymi, ich opiekunami i rodzicami. P. 
Sławomira Patyk – pedagog wraz z nauczycielami: p. Barbarą 
Matuszny, p. Joanną Jegierską i p. Agnieszką Kukuczka-Siąkałą 
postanowiły zorganizować jasełka dla uczniów z nauczania indy-

widualnego wraz z kl. IId. W postacie Królów wcielili się ucznio-
wie z nauczania indywidualnego: Janek Bury, Bartek Jopek i Ro-
bert Kubieniec. Maryję, Józefa, pasterzy, aniołów i dzieci odegrali 
uczniowie kl. IId. Na skrzypcach kolędy przygrywała Weronika 
Juroszek z kl. II. Uczniowie bardzo chętnie przygotowali salę, sto-
liki ustawili w podkowę na których znajdowały się już świąteczne 
ciasteczka, dekoracje oraz kawa i herbata. Na tę uroczystość zosta-

li zaproszeni rodzice uczniów jak również osoby niepełnosprawne 
uczęszczające na warsztaty organizowane przez Pomoc Społeczną 
w naszej Gminie. Trudno opisać radość dzieci grających w jaseł-
kach jak również tych, którzy mogli przyjść do Gimnazjum i wraz 
z innymi uczniami podzielić się opłatkiem, porozmawiać i zaśpie-
wać kolędy. Na zakończenie uczniowie rozdali zaproszonym go-
ściom kolorowe aniołki z papieru, które wcześniej przygotowali 
na pamiątkę tego spotkania. Myślę, że takich spotkań w naszej 
Trójwsi będzie coraz więcej. Agnieszka Kukuczka-Siąkała
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WYSTAWA śWIąTECZNA
W ramach projektu w dniu 05.12.2008 r. w gminnym Ośrodku 

Kultury została otwarta wystawa świąteczna prac wykonanych na 
zajęciach przez osoby niepełnosprawne oraz szopek wykonanych 
przez miejscowych twórców ludowych i młodzież szkolną. Wystawę 
otworzyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Pani Elżbieta Legier-
ska-Niewiadomska, która również przywitała wszystkich obecnych. 
Następnie przewodniczący Rady Gminy Istebna – Jan Gazur przywi-
tał zaproszonych gości - dyrektorów szkół: Danuta Legierska - SP nr 
1 w Koniakowie, Bogdan Ligocki - dyrektor Gimnazjum, Małgorzata 
Kaczmarczyk - dyrektor Przedszkola, Radni Gminy - Henryk Gazurek, 
Stefania Kędzior. Swoja obecnością zaszczycił nas  ksiądz  prałat Je-
rzy Patalong, który był zachwycony i zaskoczony efektami pracy osób 
niepełnosprawnych, nie krył zdumienia, że taka działalność ma miejsce 
w naszej gminie. Były też chwile wzruszenia, kiedy pani Halina Masal-
ska- przedstawicielka Związku Niewidomych podzieliła się wrażeniami 
z kontaktów z osobami uczestniczącymi w zajęciach, mówiła o radości, 
śmiałości i otwartości osób niepełnosprawnych, a także zaznaczyła, iż 
praca jaką wykonują osoby zatrudnione w warsztatach jest powołaniem, 
a nie obowiązkiem, dającym wspólna radość i satysfakcję, ma wymiar 
wzajemnego oddziaływania. 

Na wystawie można było zobaczyć prace z ceramiki m.in. były to 
anioły, dzwonki i bombki, a także szopka. Zachwycały także ozdoby 
choinkowe wykonane na zajęciach z haftu krzyżykowego, jak również 
kartki świąteczne mogące być wizytówka naszej gminy. Innymi ozdo-
bami były aniołki wykonane z różnego rodzaju makaronów, gwiazdki 
zrobione z koralików, kolorowe lampiony. 

Najbardziej zachwyciła prezentacja szopki i Trójwsi wykonanej z 
piernika, a tak praca ta została zinterpretowana przez instruktora zajęć: 
„Z zajęć kulinarnych chcieliśmy przedstawić w wymiarze symbolicz-
nym cała naszą wieś. W dole, śnieżna aura ukołysała mieszkańców do 
zimowego odpoczynku. W górze, nadchodzące Boże Narodzenie, które 
ma rozjaśnić mroki każdego zmartwienia i każdej troski naszych miesz-
kańców. Patriotyzm lokalny, pozwala na chwilę zawłaszczyć nam ten 
cud Bożych Narodzin, a zawarty tutaj cytat „… i wszystkie wioski z mia-
stami” z polskiej kolędy, ma wyrazić rodzaj modlitwy proszącej Jezusa 
o błogosławieństwo Naszej Trójwsi, jak również dla całej Ojczyzny. W 
trakcie wernisażu zostali przedstawieni uczestnicy warsztatów – twór-
cy niepowtarzalnych i unikatowych dzieł przygotowanych specjalnie z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wystawa ma na celu przybliżyć miesz-
kańcom gminy efekty pracy uczestników warsztatów, a także promować 
niezwykłe dzieła. W związku z Mikołajem wszyscy uczestnicy otrzyma-
li symboliczne prezenty w których znalazły się także płyty –„ Podania, 
legendy Śląska Cieszyńskiego” - otrzymane od Pani Małgorzaty Kiereś 
- dyrektora Muzeum w Wiśle za co serdecznie dziękujemy!

Dnia 12.12.2008 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w 
Istebnej miała miejsce integracyjna Wigilijka z udziałem uczestni-
ków warsztatów i ich rodziców, opiekunów, pracowników warsztatów 
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zaproszonych gości 
- dyrektorzy szkół, radni gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy, Pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektor i pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie. Przewodniczący Rady 
Gminy - Jan Gazur przywitał wszystkich zebranych, a następnie złożył 
życzenia świąteczne. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Cieszynie – Pani Lucyna Legierska razem z pracownikami biorącymi 
udział w zajęciach podziękowała za współpracę, podzieliła się wrażenia-
mi z udziału w projekcie i wręczyła drobne upominki dla instruktorów, 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i uczestników 
warsztatów. Pracownicy poradni zaznaczyli, iż praca na warsztatach 
dała im wiele radości i była rodzajem ”naładowania akumulatorów” 
do dalszej pracy. Proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej - Alfred 
Staniek złożył wszystkim życzenia, a następnie tradycyjnie wszyscy ze-
brani dzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie szczere, płynące 

z serca życzenia świąteczne i noworoczne. Wzruszającym i wyczekiwa-
nym  momentem było wręczenie upominków przez uczestników zajęć 
dla swoich rodziców. W imieniu rodziców Pani Aniela Łacek razem z 
synem - Marcinem ubranym w regionalny strój podziękowała wszystkim 
zaangażowanym za pracę na zajęciach oraz wręczyli drobne upominki, 
była to także chwila wzruszenia. 

Ponownie wszyscy uczestnicy mieli okazję zachwycić się przygo-
towanymi na tę okazję potrawami w czasie zajęć kulinarnych, były to 
m.in. drobne ciasteczka symbolizujące święta, ryby- po japońsku, ryba 
w imbirze i śledzie. Rodzice uczestników również włączyli się przygo-
towując ciasta. W trakcie Wigilijki zostały także zaśpiewane kolędy z 
towarzystwem kapeli Wałasi, za co również składamy podziękowanie.

Wszystkie wydarzenia, spotkania integracyjne dały wiele radości nie 
tylko uczestnikom zajęć ale przede wszystkim rodzicom i wszystkim za-
angażowanym osobom pracującym w tym przedsięwzięciu.

Podsumowując od początku realizacji projektu tj. 26 maja 2008 roku 
do ostatniego spotkania w zajęciach uczestniczyła stała liczba – 16 – 
osób. Beneficjentami tymi były osoby niepełnosprawne w terenu naszej 
gminy. Na warsztatach zdobywali umiejętności kulinarne, plastyczne, z 
zakresu rękodzieła i ceramiki, obsługi komputera. Uczestniczyli także w 
wielu spotkaniach i imprezach integracyjnych. Szeroko działania podej-
mowane podczas realizacji tego projektu zostały opisane w poprzednich 
numerach „Naszej Trójwsi”. 

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie finansowane.
Całkowita wartość projektu 102.585,00 zł.
Realizacja projektu została podzielona na 5 zadań merytorycznych 

oraz rachunek kosztów pośrednich:
1. Zarządzanie projektem 6.040,03 zł
Wykorzystano:  6.029,81 zł, co stanowi 99,83%.
2. Promocja projektu 899,90 zł
Wykorzystano: 898,62 zł, co stanowi 99,86%.
3. Aktywna integracja  56.000,00 zł
Wykorzystano:  55.937,14 zł, co stanowi 99,89%.
4. Praca socjalna 19.688,00 zł
Wykorzystano:  19.671,35 zł, co stanowi 99,92%.
5. Zasiłki i pomoc w naturze
    (wkład własny gminy) 10.771,43 zł
Wykorzystano:  10.771,43 zł, co stanowi 100,00%.
Koszty pośrednie  9.185,64 zł
Wykorzystano:  8.253,68 zł, co stanowi 89,85%.
Ogólnie wydatkowano 101.562,07 zł, co stanowi ponad 99% przy-

znanych środków.
Na Zadanie 1 (Zarządzanie projektem) składają się: wynagrodzenie 

koordynatora realizacji projektu, wynagrodzenie pracownika ds. obsługi 
finansowej, koszty wyjazdów służbowych oraz zakup cyfrowego aparatu 
fotograficznego.

Na Zadanie 2 (Promocja projektu) składają się: zakup tablic infor-
macyjnych, pieczątek oraz materiałów do obsługi spotkań promujących 
projekt.

Na Zadanie 3 (Aktywna integracja) składają się: wynagrodzenia in-
struktorów oraz psychologów, zakup niezbędnych materiałów do prowa-
dzenia oraz bieżącej obsługi warsztatów, koszty organizacji spotkań in-
tegracyjnych, zakup zestawu komputerowego, zakup regału biurowego, 
koszty przewozu beneficjentów, koszty sprzątania.

Na Zadanie 4 (Praca socjalna) składają się: wynagrodzenie nowo 
zatrudnionego pracownika socjalnego oraz premie dla  pracowników so-
cjalnych zaangażowanych w realizację projektu, wyposażenie stanowiska 
pracy tj.: krzesło obrotowe, biurko, komputer osobisty, drukarka, telefon.

Zadanie 5 (Zasiłki i pomoc w naturze) to wypłaty specjalnych zasił-
ków celowych dla beneficjentów.

Koszty pośrednie stanowią 9,83% kosztów bezpośrednich. Do tych 
kosztów zaliczamy: koszty zarządu i obsługi księgowej, koszty utrzyma-
nia pomieszczeń, media, usługi pocztowe, artykuły biurowe.

Informujemy, że zajęcia będą nadal realizowane dzięki możliwości 
kontynuacji projektu dla osób niepełnosprawnych i w związku z tym 
kolejny raz zapraszamy chętne osoby do uczestnictwa w tym projekcie. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 033 855 62 22.

Barbara Sikora – pracownik socjalny, 
Jerzy Pietyra – koordynator realizacji projektu     
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TAKżE ISTEBNA
DOCZEKAłA SIę KOLEI LINOWEj....

W sobotę 20 grudnia 2008 roku nastąpiło wielkie otwarcie 
kolei linowej przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym Zagroń 
w Istebnej na Zaolziu. Wśród wielu zaproszonych na to wyda-
rzenie gości: wójtów, burmistrzów, przedstawicieli władz, firm 
współpracujących, przedstawicieli Nadleśnictwa, był także ksiądz 
dziekan Jerzy Patalong, który dokonał poświęcenia obiektu. Pa-
tronką została Matka Boska Śnieżna z sanktuarium w Pilicy.

Niespełna pół roku trwała budowa nowoczesnego komplek-
su. Inwestycja powstała na terenie dawnego wyciągu Marek, a jej 
udziałowcami są panowie: Leszek Łazarczyk, Józef Waszut i Ka-
zimierz Kaczmarzyk.

W skład kompleksu wchodzi hotel, dwie sale restauracyjne i 
konferencyjne, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, ski serwis i 
grill oraz oczywiście kolej linowa o przepustowości 2 400 osób/
godz. z czteroosobowymi kanapami, o długości 800 metrów.

Wszystkich nas cieszy fakt iż w tak krótkim czasie i tak korzyst-
na inwestycja powstała właśnie na terenie gminy Istebna. Dzięki 
temu wśród turystów wzrośnie zainteresowanie naszym terenem, 
który coraz bardziej dorównuje miejscowościom ościennym. Co 
więcej, nie tylko zimą narciarze mają piękne warunki do szusowa-
nia, ale dzięki temu iż kolej jest całoroczna, także latem będzie moż-
na podziwiać panoramę Istebnej ze szczytu Złotego Gronia...

Aneta Legierska

ABC – Słownik Bioekologiczny
* Tętnica -  to naczynie krwionośne (obok żył i kapilarów), którymi 

płynie krew z komór serca na obwód ciała drogą dużego i małego obie-
gu krwi. W tętnicach płynie krew bogata w O2, pienista, żywoczerwo-
na. Podczas skurczu serca powstają w tętnicach fale uderzeniowe krwi, 
stanowiące odbicie pracy serca na obwodzie. Tętnice zbudowane są z 
trzech warstw: zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej oraz z mięśniów-
ki elastycznej gładkiej, pracującej niezależnie od naszej woli. Prawidło-
we tętno człowieka dorosłego wnosi 60 – 75 uderzeń na minutę.

* Tkanka -  to zespół komórek służących do pełnienia określonych 
roli w organizmach żywych roślin i zwierząt. U kręgowców spotykamy 
tkanki: nabłonkową, mięśniową, łączną (kostno-chrzęstną) i krwiono-
śną. U roślin wyróżniamy tkanki okrywające, wzmacniające, twórcze, 
przewodzące, wydzielnicze i miękiszowe. 

* Tlenowiec -  to inaczej aeroby, czyli organizmy, które mogą 
żyć i rozwijać się tylko w środowisku tlenowym. Tlenowce (aeroby) 
oddychające tlenem rozpuszczonym w H2O np. ryby nazywamy hy-
drobiontami. 

* Trawa – to mnogość rodziny roślin z klasy jednoliściastych – 
występujących na całej kuli ziemskiej. Łodyga traw jest długa, po-
dzielona na węzły i międzywęźla. W Polsce notuje się z 200 gatunków 
traw. Wydmy stanowią swoiste siedlisko traw najczęściej o systemie 
korzenie – wiązkowego, które są chronione ze względu na umocnienie 
terenu przymorskiego. „Macierzonka”

Koniakowianie z Ogniska
Pracy Pozaszkolnej na „Opłatku''

w Starostwie  
Młodzi artyści z Ogni-

ska Pracy Pozaszkolnej 
w Koniakowie zadbali o 
świąteczny nastrój pod-
czas spotkania władz po-
wiatu z dyrektorami szkół 
ponadgimnazjalnych, któ-
re odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Cieszynie.

Świąteczny nastrój 
stworzyła kapela w składzie: Bartłomiej Rybka, Marzena Susz-
ka i Robert Waszut oraz młodzi połaźnicy – Barbara Haratyk 
i Klaudia Kukuczka, które złożyły życzenia świąteczne i nowo-
roczne oraz przekazały zebranym gościom „połaźniczki”. W spo-
tkaniu uczestniczył dyrektor OPP p. Dariusz Matuszny.

W imieniu starosty życzenia wszystkim obecnym złożył wice-
starosta Mieczysław Szczurek.

Zarówno Zarząd jak i Rada stawia na edukację i również w 
2009 czynione będą wszelkie starania  aby młodzież  mogła kształ-
cić się w dobrych warunkach, a nauczyciele mieli zapewniony 
komfort pracy - mówił  na początku spotkania Przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego Jan Sztwiertnia. Spotkania opłat-
kowe  z dyrektorami w starostwie stały się już tradycją. Są także 
okazją do rozmów i podsumowań całego roku. Był to rok dobry. 
Cieszą zarówno  wyniki matur,  jak również  inwestycje, które w 
tym roku udało się w oświacie zrealizować. Znaczne środki z bu-
dżetu powiatu zostały przeznaczone na remonty placówek oświa-
towych - podkreśla Maria Pindur Naczelnik Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Dariusz Matuszny, Dyrektor OPP

HISTORYCZNA PłYTA ZESPOłu
„ISTEBNA''  

Tuż przed świętami ukazała się pierwsza w stuletniej histo-
rii Zespołu Regionalnego „Istebna” płyta CD, na której znaj-
dują się tradycyjne istebniańskie pastorałki oraz kilka ogólno-
polskich kolęd – w sumie 17 utworów. 

Na płycie pod tytułem "Pozwólcie nóm chrześcijanie - kolędy 
i pastorałki" można usłyszeć śpiew w wykonaniu całego zespołu 
oraz niezwykle bogate instrumentarium (m.in. fujarki, okaryny, 
trombitę, róg pasterski, heligonki). 

Nagrań dokonano w listopadowe noce w Kościele pw. Dobre-
go Pasterza w Istebnej Centrum. 

Wszystkich zainteresowanych nabyciem tej historycznej płyty 
zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji oraz do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej.

Wydany został również Kalendarz Zespołu „Istebna” na rok 
2009, który tamże można otrzymać. Jest to jednostronicowy ka-
lendarz formatu A3 na kartonowym papierze, powlekanym folią.  

Istnieje możliwość wysyłki powyższych materiałów – prosimy 
o kontakt mailowy z kierownikiem zespołu Tadeuszem Papierzyń-
skim pod adresem tadpap@onet.eu  

PODZIĘKOWANIE - Firma Linter 
Tour składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim służbom biorącym udział w akcji ewaku-

acyjnej narciarzy z kolei linowej na ośrodku ,,Zagroń” w Isteb-
nej, w dniu 28 grudnia 2008  roku.

Największe podziękowania kierujemy do wszystkich Stra-
żaków pod dowództwem st. kpt. Damiana Legierskiego, którzy 
sprawnie i w krótkim czasie przeprowadzili całą akcję. Wyrazy 
wdzięczności składamy również ratownikom GOPR,  Policji, 
służbom medycznym oraz pozostałym osobom, które w jakikol-
wiek sposób pomogły podczas tej nietypowej akcji.
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„CZłOWIEK ujAWNIA SWOją OSOBOWOśĆ
POPRZEZ SPOSóB TRAKTOWANIA BLIŹNICH"

NIEZWYKłY CHARYTATYWNY KONCERT
GRuDNIOWY

Boże Narodzenie zajmuje wśród świąt chrześcijańskich pozycję 
niezwykłą, stanowi misterium radości. To dni opromienione ciepłem 
najlepszych uczuć, to czas przeznaczony dla najbliższych, kochanych, 
samotnych i niezrozumianych.

Dnia 28 grudnia o godzinie 18.00 w Kościele Parafialnym w Isteb-
nej panowała cudowna atmosfera. Stworzył ją Zespół Regionalny 
„Istebna".

Niezwykłość a może nadzwyczajność tej chwili polegała na tym, że 
do głosu dopuszczone zostały te najwyższe uczucia drzemiące w ser-
cach ludzi. Mam tutaj na myśli: miłość, szacunek, chęć niesienia po-
mocy, otwarcie na drugiego człowieka na jego potrzeby i marzenia. 
Kierownictwo i członkowie Zespołu do wspólnego kolędowania zapro-
sili osoby niepełnosprawne z terenu Trójwsi. Właśnie dla tych osób ten 
dzień był wyjątkowy. Świadcząc tym fakty, że osoby te założyły stroje 
regionalne a poza tym czynnie w koncercie wzięły udział.

Patrząc na ich zachowanie i postawę w czasie koncertu jednoznacz-
nie stwierdzam, że uroczystość ta miała dla nich wymiar szczególny. 
Dostarczyła im wszystkim niezapomnianej radości, ale także utwierdzi-
ła Ich w przekonaniu, że nie są sami, że zawsze mogą liczyć na pomoc, 
że mimo swoich dolegliwości są wspaniałymi artystami i że to właśnie 
dzięki nim realizowane są najpiękniejsze i najbardziej prestiżowe dzieła 
- „cuda dobroczynności".

Natomiast nam wszystkim pozostałym obecnym koncert ten uświa-
domił jeden, mam nadzieję najważniejszy aspekt, to, że mamy czegoś 
więcej niż inni np.: zdrowie, uzdolnienia, sukcesy, energię, radosne dzie-
ciństwo, wspaniały dom to nie jest nic oczywistego, należymy do ludzi 
szczęśliwych, „a zatem powołani jesteśmy, aby wiele ofiarować innym". 
Tak właśnie postąpił Zespół Istebna. Pięknie wygrany koncert, wspól-
nie wyśpiewane pastorałki i kolędy wspaniała atmosfera Betlejemskiej 
nocy przeniesiona do naszego Kościoła i zebrane w tym dniu pieniądze. 
To wszystko młodzież należąca do Zespołu przekazała na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Poza tym istotnym celem uroczystości było okazanie 
uznania oraz dostarczenie wspólnych chwil radości osobom, które na co 
dzień opiekują się ludźmi niepełnosprawnymi (zarówno w życiu prywat-
nym jak i zawodowym) mam tutaj na myśli rodziców i opiekunów, któ-
rych trud nie zawsze jest dostrzegany i należycie doceniany.

Przedsięwzięcie to jest dowodem pokonywania barier i uprzedzeń. Ak-
cje tego typu stanowią szansę na wychowanie młodego pokolenia w duchu 
współpracy i tolerancji na drugiego człowieka, a osobom niepełnospraw-
nym stwarzają szansę udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwo-
ści. Jednakże najważniejszym elementem takiego spotkania jest możliwość 
wspólnego przeżywania radosnych chwil, które być może przyczynią się do 
usunięcia kolejnych barier i stereotypów związanych z niepełnosprawnością 
i otworzą drogę do pełniejszego jej zrozumienia, zaś niepełnosprawnym po-
zwolą odczuć, że są równoprawnymi członkami naszej społeczności.

Szczególne wyrazy podziękowania kieruję pod adresem księdza 
prałata Jerzego Patalonga za duchowe wsparcie i pomoc w zorga-
nizowaniu koncertu.

Dziękuję Zespołowi „Istebna" za trud i przygotowanie tak fantastycz-
nej uroczystości oraz pomoc finansową. Dziękuję wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do uświetnienia koncertu. Przede wszystkim 
„Aniołkom", Ich obecność przybliżyła nam klimat i urok Betlejemskiej 
stajenki. Rodzicom za przygotowanie strojów i przyprowadzenie dzieci 
do Kościoła. Dziękuję Panu Bolesławowi Michałkowi za piękny, spe-
cjalnie na ten koncert napisany poemat.

Panu Jackowi Kohut za fantastyczne zdjęcia, jakie można podziwiać 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna. Atmosfera tego koncer-
tu tak szybko nie zgaśnie. My będziemy jeszcze często wspominać i ży-
czyć sobie, by nie dalej jak za rok miała miejsce podobna uroczystość.

„...I tym dzieciom co tutaj przybyły daj pokój Boże miły
Dej radości Twojej By caluśkim sercem Cię pokochały

Coby na zawsze u żłóbeczka trwały..."
(fragment poematu Pana Bolesława Michałka).

Joanna Kohut

Zespół „Istebna” w Chinach!
dok. z poprzedniego numeru „Naszej Trójwsi”

Będąc w Pekinie nie mogliśmy też nie udać się na Wielki Mur 
Chiński, choć co prawda do najbliższego miejsca gdzie można go 
obejrzeć i zwiedzić trzeba jechać co najmniej półtorej godziny. 
My jednak mieliśmy do dyspozycji samochód na 12 osób i nawet 
osobistego kierowcą pana ambasadora. Sam mur robi olbrzymie 
wrażenie, głównie jego potęga i usytuowanie w górach, co daje 
pewne wyobrażenie o tym, ile wysiłku musiało kosztować jego 
zbudowanie. Jego budowa trwała prawie 17 wieków, a w całości, 
ze wszystkimi odgałęzieniami liczy około 6000 km. My mogliśmy 
się przejść po jego fragmencie, jednak aby dostać się na mur, trze-
ba najpierw wjechać koleją gondolową, zaś zejść można na trzy 
sposoby – pieszo, torem saneczkowym lub kolejką krzesełkową. 
Nawiasem mówiąc za wszystko trzeba płacić, więc Chińczycy ro-
bią na tym niezły biznes. Samo przejście jest jednak mocno ekscy-
tujące i atrakcyjne, gdyż rozpościera się z niego widok na górzysty 
krajobraz i zabudowania w dolinach. Nawet dla nas, mieszkańców 
gór, jest to coś niezwykłego.

Jednak Pekin to nie tylko zwiedzanie, ale i obowiązki, a więc 
45-minutowy występ w ambasadzie polskiej, który został bardzo 
ciepło odebrany. Przyszło mnóstwo osób, co było zaskoczeniem 
także dla organizatorów, gdyż jak mówili dawno nie było tam na 
żadnym koncercie takiej widowni. Pojawili się nawet pracownicy 
konsulatów czeskich czy węgierskich oraz mnóstwo Polonii. Był 
także sam pan Ambasador Krzysztof Szumski. Mogliśmy wręczyć 
mu upominki z naszych stron, jak również wszędzie (tak w Nanning 
jak i Pekinie) rozdaliśmy mnóstwo materiałów promujących nasz 
zespół oraz gminę Istebna. Występ tak się spodobał, że na zorgani-
zowanym później spotkaniu koktajlowym wiele osób zaczepiało nas, 
gratulowało, wypytywało o nasze strony i robiło sobie pamiątkowe 
zdjęcia. Zaś pracownicy ambasady na drugi dzień zaprosili nas do 
restauracji meksykańskiej, gdzie wszyscy dobrze się bawili, a my 
zabraliśmy instrumenty i również daliśmy spontaniczny występ, co 
bardzo się spodobało gościom lokalu. Zwłaszcza jak sami mogli 
spróbować swych sił w góralskim tańcu. 

 Pekin urzekł nas na tyle, że żal było opuszczać to, liczące ponad 
15 milionów mieszkańców, miasto. Specyfika ruchu ulicznego, gdzie 
każdy jeździ jak chce, a przejście na druga stronę ulicy jest nie lada 
wyzwaniem; wyjątkowy sposób robienia zakupów, gdzie o wszystko 
należy się targować, czasem do upadłego, czasem przez pół godziny, 
wykorzystując przy tym zdolności aktorskie, manualne i wszystkie 
języki świata, gdyż Chińczycy w każdym białym upatrują bogatego 
Amerykanina; niezwykła różnorodność architektury od rozsypujących 
się lepianek po potężne drapacze chmur i ta wspominana uprzejmość 
i grzeczność, dzięki której już przy pierwszym kontakcie Chińczycy 
wzbudzają sympatię. Chiny to kraj niesamowitego postępu, co widać 
na każdym kroku. Wszystko to zostało w naszej pamięci i pewnie po-
zostanie na zawsze. 

 Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji tego wyjazdu. Panu Grzegorzowi Calikowi z 
krakowskiej fundacji za zaproszenie nas i opiekę w Nanning. Wiel-
kie podziękowania składamy na ręce naszej Pani Wójt Danuty Rabin, 
która mocno zaangażowała się w pomoc naszemu zespołowi przed 
wyjazdem. Dziękujemy za wsparcie finansowe również Pani Karinie 
Elias i Restauracji „Leśniczówka”, Panu Janowi Kukuczka - firma 
Plastomont, Panu Jerzemu Stańko i firmie Aplauz, Panu Zbigniewowi 
Kukuczce - firma Lys Fusion Poland i innym. To dzięki nim mogliśmy 
przeżyć te niesamowite chwile! Wierzymy, że jest jeszcze wiele miejsc 
w świecie, gdzie będziemy mogli zaprezentować naszą kulturę.

Tadeusz Papierzyński
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K A L E N D A R Z   I M P R E Z
w Gminie Istebna

20.01. - Spotkania opłatkowe dla seniorów w Istebnej
21.01. - Spotkania opłatkowe dla seniorów w Jaworzynce
22.01. -  Spotkania opłatkowe dla seniorów w Koniakowie
08.02. godz. 11.00 – VIII Zawody Furmanów w Istebnej
16.04.2009 r. - Konkurs „Wiedzy o regionie”
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
07.05.2009 –  Regionalny Konkurs Kulinarny
w Karczmie „Kopyrtołka” w Koniakowie 
18.06.2009 r. – 11.09.2009 r. – Wystawa Twórczości Ludowej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
27.06.2009 r. – Otwarcie Domu Trzech Narodów na przejściu
granicznym w Jasnowicach

Kalendarz planowanych zawodów i imprez rowerowych w Istebnej w roku 2009 
 
 
Nazwa Opis Termin Organizator Lokalizacja 
Beskidy MTB 
Trophy 

Trzecia edycja 4-
etapowego wy cigu MTB 
na pograniczu Polski, 
Czech i S owacji 

11-
14.06.2009 

G.Golonko 
G&G Promotion 
www.mtbtrophy.pl 
kom. 501263300  

Start i meta: 
amfiteatr 
"Pod 
Skoczni " w 
Istebnej 

Maraton 
rowerowy 
"P tla 
Beskidzka" 

Górska edycja Pucharu 
Polski w szosowych 
maratonach rowerowych 
w ramach cyklu 
www.supermaraton.org  

11.07.2009 W.Legierski  
Legierski Projects 
www.petlabeskidzka.pl 
kom. 607 117 424 

Start i meta: 
amfiteatr 
"Pod 
Skoczni " w 
Istebnej 

Istebna MTB 
Marathon 

Fina  cyklu wy cigów 
MTB Marathon 

19.09.2009 G.Golonko 
G&G Promotion 
www.mtbtrophy.pl 
kom. 501263300 

Start i meta: 
amfiteatr 
"Pod 
Skoczni " w 
Istebnej 

Tyniok 
UPHILL MTB 

Jazda indywidualna na 
czas na gór  Tyniok w 
ramach cyklu UPHILL 
MTB Beskidy 

20.09.2009 W.Legierski 
A.Nowi ski 
www.uphillmtb.pl 

Start i meta: 
boisko 
sportowe w 
Istebnej-
Zaolziu 

 

Kalendarz planowanych zawodów i imprez rowerowych w Istebnej
w roku 2009

Zaproszenie na spotkanie
Wiele par ma problemy z własną seksualnością, dylematy 

związane z antykoncepcją, boi się swojej płodności traktując ją 
jako zagrożenie.

Zatem : 
* Czy seks może być pozbawiony lęku i obaw ?
* Czy seks może być radosnym spotkaniem mężczyzny i ko-

biety?

Na te i podobnie problemy zabiorą głos specjaliści lekarze. 
Naszymi gośćmi będą:

Dr MONIKA MAłECKA – Holerek - lekarz medycyny, gi-
nekolog-położnik. Pracuje na Oddziale Ginekologiczno-położni-
czym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, gabinecie pry-
watnym, oraz w Poradni Rozpoznawania Płodności im. Prof. W 
Fijałkowskiego w Skoczowie. Jest instruktorem rozpoznawania 
płodności, wykonuje USG i profilaktyczne badania cytologiczne. 
Szczęśliwa żona, matka szóstki dzieci.

Dr ADAM KuźNIK - lekarz medycyny, specjalista medycy-
ny rodzinnej. Pracuje jako lekarz rodzinny w przychodni oraz w 
Poradni Rozpoznawania Płodności im. Prof. W Fijałkowskiego w 
Skoczowie. Jest instruktorem rozpoznawania płodności, wykonuje 
USG i badania cytologiczne. Konsultuje pary mające trudności z 
zajściem w ciążę. Jest w trakcie szkolenia w Modelu Creighton i 
NaProTechnolgy (Creighton Model Fertility Care System). Szczę-
śliwy mąż, ojciec czwórki dzieci.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH.

PRZYJDŹ - POSŁUCHAJ - ZAPYTAJ
ZABIERZ ZE SOBĄ ZNAJOMYCH

Organizatorzy
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XXXIV Międzynarodowy Bieg Narciarski 
„O Istebniański Bruclik”

l luty 2009r. (niedziela)

Miejsce - trasy biegowe COS w Istebnej Kubalonce

X Mistrzostwa Polski Górników

KATEGORIE WIEKOWE

Klasy / Wiek Dystans Planowany start Roczniki

Młodzież szkolna

I-II   500 m   9.30 2000 - 2001
III - IV 1000 m   9.40 1998 - 1999
V-VI 2500 m 10.00 1996 - 1997

Młodzież gimnazjalna
I - II - III 3000 m 10.30 1993 - 1995

Rozdanie nagród dla dzieci i młodzieży
Kobiety

17 -19 lat 5 km 11.00 1990 - 1992
20 - 35 lat 5 km 11.00 1975 - 1989
Powyżej 35 lat 5 km 11.00 1974 i starsze

Mężczyźni
17 - 19 lat 15 km 12.00 1990 - 1992
20 - 29 lat 15 km 12.00 1980 - 1989
30 - 39 lat 15 km 12.00 1970 - 1979
40 - 49 lat 10 km 11.30 1960 - 1969
50 - 59 lat 10 km 11.30 1950 - 1959
60 lat i powyżej   5 km 11.20 1940 i starsi

Rozdanie nagród - godz. 13.30

W ramach organizowanych zawodów zostaną rozegrane:
X Mistrzostwa Polski Górników w pięciu kategoriach

wiekowych:
od 20 do 29 lat, od 30 do 39 lat, od 40 do 49 lat, od 50 do 59 lat 

oraz 60 lat i powyżej. Nagrody funduje Z.Z.G. w Polsce.

REGULAMIN ZAWODÓW:
Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczynać się będą na 
godzinę przed startem, a kończyć 30 minut przed startem danej grupy. 
Przy zapisach zawodnik powinien okazać dowód tożsamości. Zawod-
nicy startują na własną odpowiedzialność.
Obowiązuje wpisowe 10 zł lub 100 koron od dorosłych - dzieci bez-
płatnie - opłata zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW). W biegu obowiązuje styl klasyczny.
Bieg rozpocznie się ze startu wspólnego dla poszczególnych grup.
W imprezie mogą startować zawodnicy czynni - zrzeszeni w klubach, 
towarzystwach zarówno w kraju jak i za granicą - oraz osoby indywi-
dualne, traktujące udział w biegu jako zabawę.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymują pu-
chary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Nagroda główna „Istebniański Bruclik" zostanie wręczona dodatkowo 
zwycięzcy biegu głównego mężczyzn na 15 km.
Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć będą 
do Komitetu Organizacyjnego.
Zawody zostaną przeprowadzone z regulaminem PZN.
Informacji udziela Urząd Gminy w Istebnej tel 033 855 61 58.
Komitet organizacyjny XXXIV Międzynarodowego Biegu Narciarskie-
go „O Istebniański Bruclik", serdecznie zaprasza wszystkich miłośników 
czynnego wypoczynku oraz kibiców do wzięcia udziału w imprezie.
Szczegóły dotyczące biegu można znaleźć na stronie www.ug.istebna.pl
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REGuLAMIN KONKuRSu

„VIII  ZAWODóW FuRMANóW”
Istebna 2009 

Czas i miejsce: 8 luty 2009 r. w Istebnej Tartak
Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i 
niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był promocją 
naszej gminy.

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para koni, 
dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie.

 
- Przejazd do drewna stosowego
- Załadunek drewna stosowego 1 mp (około 500 kg 

drewna świerkowego)
- Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka
- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych 

w ramach wyznaczonych linii. Za każde wysuniecie 
wałka poza linię będą liczone 3 sekundy karne. Podczas 
rozładunku drugi furman ma za zadanie trzymać konia.

W całej tej konkurencji liczy się  czas. 
(3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód)

2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)
 -  Konie pchają drewno dłużycowe (suche drewno świerkowe), 

którego czołowo musi dotknąć w pala drewnianego i zrzucić z 
niego piłeczkę.

W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu 
między drzewkami. (3 sekundy karne za wywrócenie drzewka, 
uderzenie w „pachołka” z boku jest nieważne) 

3. Siła uciągu (jeden koń)
Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną konia i 

umiejętność furmana.
- Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów z możliwością 

dwóch prób ruszenia konia z miejsca.
Koń będzie ciągnął drewno o masie około 1.5 kubika
W całej konkurencji liczy się  czas przejazdu

U W A G A !!!
Podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywają się 

zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów i bicia konia 
jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią garderoby. 
Będzie to karalne punktami karnymi, a nawet wykluczeniem z 
zawodów. Opuszczenie terenu, na którym odbywają się zawody 
jest automatycznym wykluczeniem z zawodów.

W zawodach biorą udział wyłącznie konie pociągowe 
pracujące w lasach mające nie mniej niż 2.5 roku. Zawody 
odbywają się na terenie łąki o powierzchni około 70 arów - jest 
to teren płaski.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST
STRÓJ GÓRALSKI
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„Siła jasnowice” zwycięzcą Halowego Memoriału  

Rozegrany 29 listopada w hali Gimnazjum w Istebnej I Memoriał Andrzeja Kamińskiego w 
piłce nożnej zakończył się zwycięstwem Siły Jasnowice, która w finale po niesamowitym meczu 
pokonała Dream Team Jaworzynka.

Mecz finałowy był pasjonującym widowiskiem. Siła Jasnowice w ciągu pierwszych 3 minut 
strzeliła 4 bramki (!!!) by w dalszej części meczu w niewiele krótszym okresie czasu stracić 3 gole 
(!). Ostatecznie jednak piłkarze z Jasnowic zdobyli jeszcze jedną bramkę i w ten sposób rozstrzygnęli 
na swoją korzyść losy turnieju.

Trzecie miejsce w turnieju, w którym wzięło udział dziewięć drużyn z terenu Trójwsi oraz goście 
z Bukowca (Czechy) wywalczyła drużyna reprezentująca Firmę Linter (właściciel nowo powstającego 
kompleksu narciarskiego „O.S.R. Zagroń” na Złotym Groniu) po zwycięstwie nad Team Pudalik.

Spotkania w grupach trwały po 10 minut, półfinały po 15 minut, natomiast mecz o 3 miejsce i 
finał po 20 minut.

Turniej był świetnie zorganizowany (Pani Teresa Kamińska oraz KP Trójwieś - Krzysztof Cho-
rąży) i przebiegał w bardzo dobrej atmosferze.

J. Kohut

Biegi narciarskie
* Dobrze rozpoczęli nowy sezon 

nasi młodzi biegacze, którzy wy-
startowali 13 i 14 grudnia w zawo-
dach otwarcia sezonu.

Podczas rozegranych w Jakuszy-
cach Mistrzostw Dolnego Śląska 
Katarzyna Kubalok (MKS Isteb-
na) triumfowała w kategorii junio-
rek, zaś tuż za nią ukończyła za-
wody jej koleżanka klubowa Mag-
dalena Ligocka. Wśród juniorów 
najlepszy okazał się Sebastian Ga-
zurek (NKS Trójwieś Beskidzka), 
który wyprzedził m.in. trzeciego na 
mecie - reprezentującego aktualnie 
barwy AZS AWF Katowice - To-
masza Sikorę.

Z kolei Otwarcie Sezonu na Ry-
siance przyniosło naszym biega-
czom pierwsze miejsce Mateusza 
Ligockiego oraz dwa drugie miejsca 
- Karoliny Gazurek i Rafała Ma-
tusznego. Cała trójka naszych junio-
rów reprezentuje MKS Istebna. 

* Dwa medale zdobyli nasi mło-
dzi biegacze na zawodach FIS w 
czeskich Horních Mísečkach. Im-
preza z cyklu ‘Slavic Cup’ pod 
nazwą „XIII Wielka Nagroda Ji-
lemnice” przyniosła Katarzynie 
Kubalok (MKS Istebna) pierwsze 
miejsce wśród juniorek natomiast 
Mateuszowi Ligockiemu (równiez 
MKS Istebna) drugie miejsce w ka-
tegorii juniorów młodszych.

* Trzy razy stanęli na podium ro-
zegranej 28 grudnia w Štrbrskim 
Plesie I rundy Pucharu Słowacji w 
biegach narciarskich reprezentanci 
naszych klubów narciarskich.

Mateusz Ligocki (MKS Istebna) 
wygrał kategorię juniorów młod-
szych zaś wśród juniorek trzecie 
miejsce zajęła jego koleżanka klu-
bowa Katarzyna Kubalok. Dobrze 
zaprezentował się również drugi 
wśród juniorów Sebastian Gazu-
rek (NKS Trójwieś Beskidzka). 

* Biegacze z Istebnej i Wisły wy-
startowali 31 grudnia na Kubalonce 
w zawodach kontrolnych pod nazwą 
„Tour de Bono”. Wśród dziewcząt, 
które wystartowały na dystansie 4 
km techniką klasyczną drugie miej-
sce zajęła Magdalena Ligocka 
(MKS Istebna) zaś na trzecim stop-
niu podium stanęła Elżbieta Kilian 
(NKS Trójwieś Beskidzka). Jeszcze 
lepiej zaprezentowali się ich koledzy 
startujący na dystansie 6 km. Miej-
sce na podium wywalczyła dwójka 
biegaczy NKS Trójwieś Beskidz-
ka - Tomasz Kaczmarzyk okazał 
się najlepszy natomiast Bartłomiej 
Kajzar zajął trzecie miejsce.

J. Kohut

Nowy Zarząd Klubu Piłkarskiego „Trójwieś’’  

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Klubu Piłkarskiego „Trójwieś” 
dokonano - w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu - wyboru nowego Zarzą-
du Klubu. Zebranie odbyło się 14 grudnia w sali GOK w Istebnej.

Skład Zarządu:
Krzysztof Chorąży  - Prezes
Franciszek Suszka  - Wiceprezes do Spraw Sportowych
Mirosław Dragon  - Wiceprezes do Spraw Finansowych
Zuzanna Wawrzacz  - Sekretarz
Jerzy Michałek  - Członek
Eugeniusz Kawulok  - Członek
Wiesław Kłysz  - Członek  

                                                    J. Kohut

Si a Jasnowice zwyci zc  Halowego Memoria u   
 

Rozegrany 29 listopada w hali Gimnazjum w Istebnej I Memoria  Andrzeja 
Kami skiego w pi ce no nej zako czy  si  zwyci stwem Si y Jasnowice, która w finale 
po niesamowitym meczu pokona a Dream Team Jaworzynka. 
Mecz fina owy by  pasjonuj cym widowiskiem. Si a Jasnowice w ci gu pierwszych 3 minut 
strzeli a 4 bramki (!!!) by w dalszej cz ci meczu w niewiele krótszym okresie czasu 
straci  3 gole (!). Ostatecznie jednak pi karze z Jasnowic zdobyli jeszcze jedn  bramk  i 
w ten sposób rozstrzygn li na swoj  korzy  losy turnieju. 
Trzecie miejsce w turnieju, w którym wzi o udzia  dziewi  dru yn z terenu Trójwsi oraz 
go cie z Bukowca (Czechy) wywalczy a dru yna reprezentuj ca Firm  Linter (w a ciciel 
nowo powstaj cego kompleksu narciarskiego "O.S.R. Zagro " na Z otym Groniu) po 
zwyci stwie nad Team Pudalik. 
Spotkania w grupach trwa y po 10 minut, pó fina y po 15 minut, natomiast mecz o 3 
miejsce i fina  po 20 minut. 
Turniej by  wietnie zorganizowany (Pani Teresa Kami ska oraz KP Trójwie  - 
Krzysztof Chor y) i przebiega  w bardzo dobrej atmosferze. 
 
 
 
 

 

Grupa A: 
Pudalik Team - Kubalonka  1:0 
Jaworzynka - Dream Team Jaworzynka  0:3 
Gorzo ka Team - Pudalik Team  0:2 
Kubalonka - Jaworzynka  0:1 
Dream Team Jaworzynka - Gorzo ka Team  4:2 
Pudalik Team - Jaworzynka  1:0 
Dream Team Jaworzynka - Kubalonka  2:0 
Gorzo ka Team - Jaworzynka  0:4 
Pudalik Team - Dream Team Jaworzynka  0:1 
Kubalonka - Gorzo ka Team  3:0 
 
 

Tabela: 
1. Dream Team Jaworzynka - 12 pkt 
2. Pudalik Team - 9  
3. Jaworzynka - 6 
4. Kubalonka - 3 
5. Gorzo ka Team - 0 

Grupa B: 
KP Juniorzy - Linter  1:1 
TJ Bukovec - Si a Jasnowice  0:1 
Góral Istebna - KP Juniorzy  2:1 
Linter - TJ Bukovec  0:0 
Si a Jasnowice - Góral Istebna  4:0 
KP Juniorzy - TJ Bukovec  2:0 
Si a Jasnowice - Linter  3:0 
Góral Istebna - TJ Bukovec 0:3 
KP Juniorzy - Si a Jasnowice  0:3 
Linter - Góral Istebna  5:2 
 
 

Tabela: 
1. Si a Jasnowice - 12 
2. Linter - 5 
3. KP Juniorzy - 4 
4. TJ. Bukovec – 4 
5. Góral Istebna - 3 

 

 

Pó fina y: 
Dream Team Jaworzynka - Linter 2:0 
Si a Jasnowice - Pudalik Team 6:1 
 

O 3 miejsce: 
Linter - Pudalik Team 3:0 
 

Fina : 
Si a Jasnowice - Dream Team Jaworzynka 5:3 

Ko cowa kolejno : 
1. Si a Jasnowice 
2. Dream Team Jaworzynka 
3. Linter 
4. Pudalik Team 
5 - 6. Jaworzynka / KP Juniorzy 
7 - 8. Kubalonka / TJ Bukovec 
9 - 10. Góral / Gorzo ka Team 

 

Nagrody indywidualne: 
 

Król Strzelców - Bart omiej Rucki (Si a) - 12 bramek 
Najlepszy Zawodnik - Dariusz Rucki (Si a)  
Najlepszy Bramkarz - bramkarz dru yny TJ Bukovec 
 

 

J. Kohut 
 

+ zdj cia: 
1. Ceremonia rozpocz cia tutnieju 
2. Fragment meczu fina owego 
3. Si a Jasnowice – zwyci zca turnieju 
4. Dream Team Jaworzynka – 2 miejsce 
5. Linter – 3 miejsce 
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juniorzy z Istebnej najlepsi w Strumieniu  

Znakomicie zaprezentowała się drużyna Istebnej złożona z piłkarzy 
rocznika 1990 i młodszych, która wygrała silnie obsadzony Towarzyski 
Turniej Juniorów o Puchar Prezesa klubu LKS 99 Pruchna. Impreza, 
w której wzięło udział 10 drużyn odbyła się 7 grudnia w Strumieniu. 

Skład Istebnej: Tomasz Kapaś, Andrzej Kawulok, Albert Kohut, 
Marcin Legierski, Bartłomiej Rucki. Opiekunem naszej drużyny był 
Piotr Rucki. 

Grupa „A”:
Chybie I – Istebna - 1:4
Bąków – Istebna - 0:3
Drogomyśl – Istebna - 1:2
Pruchna – Istebna - 1:2

Tabela Grupy „A”:
1. Istebna – 12 pkt. - 11:3
2. Drogomyśl I – 9 pkt. - 8:4
3. Pruchna – 4 pkt. - 6:7
4. Chybie I – 2 pkt. - 2:7
5. Bąków – 1 pkt. - 2:8

Tabela Grupy „B”:
1. Pogwizdów – 8 pkt. - 6:1
2. Cieszyn – 7 pkt. - 9:2
3. Chybie II – 7 pkt. - 7:6
4. Drogomyśl II – 6 pkt. - 6:6
5. Brzezówka – 0 pkt. - 1:14

Finał:
Istebna – Pogwizdów - 5:0

Końcowa Tabela:
1. Istebna
2. Pogwizdów
3. Cieszyn
4. Drogomyśl I
5. Chybie II
6. Pruchna
7. Chybie I
8. Drogomyśl II
9. Brzezówka
10. Bąków

J. Kohut

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
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O RODEK ZDROWIA „NA DZIELCU”  
IM. DR JANA RASZYKA W ISTEBNEJ 

 

ZAPRASZA  DO  
 
 

KOMPLEKSOWEGO LECZENIA , REHABILITACJI  
*  SCHORZE  NEUROLOGICZNYCH  * 

*  SCHORZE  KR GOS UPA  *   
 
 

ZABIEGI: 
 

FIZYKOTERAPEUTYCZNE, BALENOLOGICZNE  
oraz UNIKALNA METODA „POLARITY” 

 
 
 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Dr n. med. 

Andrzej Darmoli ski 
Specjalista Neurochirurg Neurolog 

 
 

Istebna Mikszówka 300 

Tel. 602 217 390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultacje i leczenie: 
 

Soboty 9.00 – 11.00 
oraz wezwania telefoniczne. 

 
 
 

Otwarcie 5 lipca 2008 
 
 

BALNEOLOGICZNE

Co kto chce ?
Gdy się zakończy rok stary,
Każdy człowiek - wielki, mały,
Rok nowy z uśmiechem wita
I o szczęście dla się pyta.

Jedni pieniędzy żądają,
Drudzy zdrowia wyglądają,
Wszelkich uciech
zaś chcą trzeci,
Cieszą się jak małe dzieci.

Rok nowy zaś kroczy śmiało,
Ale niesie szczęścia - mało.
Bo na tej ziemskiej dolinie
Co rok to więcej łez płynie.

Więc ja pieniędzy nie żądam,
Po szczęście rąk nie wyciągam.
Nie proszę o żadne mienie;
Mnie szczęściem
- czyste sumienie.

Jerzy Probosz
Tomik „Wytrwam”
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Wystawa
„Szopek

Bożonaro-
dzeniowych”

W związku ze Świętami 
Bożego Narodzenia Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej 
zorganizował Wystawę „Szo-
pek Bożonarodzeniowych”, 
w której swoje prace przedsta-
wiają rzeźbiarze z beskidzkiej 
Trójwsi, dzieci ze szkół podsta-
wowych oraz dzieci i młodzież 
ze świetlicy dla osób niepełno-
sprawnych.

5 grudnia o godz. 10.00 
odbył się świąteczny wernisaż 
prac osób niepełnosprawnych 
z warsztatów współfinansowa-
nych przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Wspólnie ze 
swoimi opiekunami przygoto-
wano ozdoby choinkowe z gli-
ny, lampioniki, biżuterię, ozdo-
by z haftu, prace plastyczne oraz 
wypieki świąteczne „Istebna z 
piernika”.

Wystawa jest czynna
do 31.01. 2009 r. 

Serdecznie
zapraszamy!!!
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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 

1. Reklama 4 x 9 cm 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

NAPRAWA SPRZ TU 
AGD, RTV, 

ELEKTRONARZ DZI 
Jaros aw Dymarek 
Koniaków Sza ce 
501 216 408 

NAPRAWY GWARANCYJNE 
OBEJMUJ  FIRMY ZRZESZONE  

W SIECI ARCONETU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
2. Reklama 5 x 13 cm 
  
 

 
 
 

BIURO RACHUNKOWE 
 

Stefania K dzior i Barbara Kulik 
 
 

Zaprasza do siedziby w Istebnej Centrum 1442  
(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 

 
 
 

Godziny pracy biura : 
 

poniedzia ek i czwartek:   13.00 – 18.00 
roda:   9.00 – 14.00 

 
 

Szczegó owe informacje pod nr telefonu: 512 220 417 
 
 

 
 
3. Reklama SKOK 12 x 18 cm (osobny plik) 

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

Nasza Trójwieœ    15WRZESIEŃ 2008

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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Nagrody dla naszych
instrumentalistów i gaw dziarzy

Bardzo dobrze - podobnie jak w roku ubieg ym - zapre-
zentowali si  nasi instrumentali ci i gaw dziarze podczas XVII 
Posiadów Gaw dziarskich oraz XIX Konkursu Gry na Uni-
katowych Instrumentach Ludowych. Przegl dy odby y si  w 
Brzu niku i Przyb dzy.

Wśród instrumentalistów w kategorii dzieci i młodzieży do lat 
16 trzecie miejsce  (nagroda 200 zł) zdobył Jan Zowada z Konia-
kowa. Wyróżnienia (nagrody po 100 złotych) otrzymali Karolina 
Kupczyk z Jaworzynki i Konrad Suszka z Koniakowa.

Nagrodę w wysokości 300 zł, ufundowaną przez Zuzann  Ka-
wulok za wkład w zachowanie tradycji i krzewienie kultury mu-
zycznej wśród dzieci otrzymała Monika Wa ach z Jaworzynki.

Wśród gawędziarzy, których oceniało jury z Ma gorzat  Kie-
re  w składzie w kategorii dzieci i młodzieży do lat 16 drugie 
miejsce (nagroda 200 zł) przypadło Szymonowi abajowi z Ja-
worzynki. Mateusz Ja owiczor z Jaworzynki i Antoni Juroszek 
z Istebnej zdobyli trzecie miejsca (nagrody po 150 zł), zaś czterech 
naszych młodych gawędziarzy - Klaudia Idziniak, aneta Idzi-
niak oraz Aleksandra Kulik (wszystkie z Koniakowa) a także 
Klaudia Kukuczka z Istebnej otrzymało wyróżnienia (nagroda  
100 zł). W gronie czterech osób, które otrzymały nagrody rzeczo-
we była Barbara Byrtus z Jaworzynki - za dostosowanie gawędy 
do wieku i temperamentu dziecka.

W kategorii dorosłych wyróżnienie (nagroda 200 zł) przypadło 
Annie upie owiec z Istebnej.

Organizatorem przeglądu byli: Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojco-
wianie” z Wieprza, Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy-Wieprz oraz Zajazd „Horolna” zaś nagrody współ -
nansował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Staro-
stwo Powiatowe w Żywcu.

Podsumowaniem imprezy był Koncert Laureatów, który odbył 
się w Wieprzu.

J. Kohut
ród o: www.zywiecczyzna.pl

Wystawa
„Szopek Bo onarodzeniowych”

W związku ze  zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej organizuje Wystaw  „Szo-
pek Bo onarodzeniowych”, w której swoje prace przedstawią 
rzeźbiarze z beskidzkiej Trójwsi, dzieci ze szkół podstawowych 
oraz dzieci i młodzież ze świetlicy dla osób niepełnosprawnych.

5 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się świąteczny wernisaż prac 
osób niepełnosprawnych z warsztatów współ nansowanych przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wspólnie ze swoimi opiekunami przygotowano ozdoby choinko-
we z gliny, lampioniki, biżuterię, ozdoby z haftu, prace plastyczne 
oraz wypieki świąteczne „Istebna z piernika”.

Wystawa b dzie czynna od 5 grudnia do 31.01. 2009 r 
Serdecznie zapraszamy!!!

Wystawa zmar ych muzykantów
„Grej e nóm, muzy ko…”

Listopad to miesi c, w któ-
rym wspominamy tych wszyst-
kich, którzy ju  od nas odeszli. 
Z tej okazji Gminny O rodek 
Kultury w Istebnej zorganizowa  
wystaw  po wi con  pami ci 
zmar ych muzykantów z Isteb-
nej, Jaworzynki i Koniakowa. 

Ekspozycja prezentuje sylwet-
ki ponad czterdziestu muzykantów z całej Trójwsi Beskidzkiej. 

Wśród nich znajdują się muzykancio grający na tradycyjnych be-
skidzkich instrumentach ludowych – gajdach i skrzypcach. 

W tej grupie znajdują się takie sylwetki, jak chociażby skrzypek Jan-
ko Matuszny „Z Wołowej”, Michał Sikora „Gajdoś” z Małej Łączki czy 
Janko Haratyk „Z Usnej Boci” z Tynioka – wszyscy z Koniakowa; gaj-
dosz Jerzy Czepczor „Kocurek”, skrzypek Jan Urbaczka „Z Hadasiule”, 
gajdosz Paweł Zogata „Gajdek od Klimasa” – z Jaworzynki; skrzypko-
wie Jan Kukuczka i Antoni Gorzołka z Tokarzonki, Antoni Kukuczka „Z 
Olecek” - wszyscy z Istebnej.

Mamy tu również drugą grupę muzykantów grających na instrumen-
tach dętych. Koniaków charakteryzuje grupa „Szańciorzy” – założycieli 
pierwszej orkiestry dętej powstałej równocześnie z wybudowaniem w 
1928 roku remizy strażackiej. 

W Jaworzynce działały niejako dwie orkiestry dęte. Jedna skupiona 
była na Zapasiekach i grali w niej min.: Jan Słowioczek „Od Szymczoka”, 
Jan i Paweł Kawulokowie „Z Doliny”, Jerzy i Józef Gorzołkowie „Od Si-
korki”. Drugą orkiestrę przy OSP w Jaworzynce Centrum założył w 1974 
r. Alojzy Polok „Z Wycieczki”. W Istebnej wśród najbardziej znanych mu-
zykantów znajdowali się: Jan Kawulok „Trąbka” z Kempek, Franciszek 
Kawulok „Jóńczok” i Józef Gazurek „Trąbka”. 

Wśród wielu muzykantów było kilku wybitnych, znaczących dla całej 
Trójwsi osobliwości: Jan Kawulok z Istebnej „Od Wojtka”– grający 
na gajdach, skrzypcach, trombicie, rogach, okarynie, piszczałkach. Był 
twórcą instrumentów, grał w zespole „Istebna” i „Koniaków” rozsławiając 
folklor beskidzki w całym świecie; Alojzy Polok z Jaworzynki „Z Wy-
cieczki” – kompozytor, opracowywał utwory muzyczne z podziałem na 4 
głosy, założyciel chóru kościelnego, orkiestry dętej w Jaworzynce, poeta , 
grał na akordeonie, saksofonie, puzonie, trąbce.

Jednym z najbardziej wybitnych grajków w Koniakowie był Jan 
Kr elok „Skotniorek” – grał na skrzypcach i gajdach, które sam robił. 
Grywał z Józefem Brodą. Nie sposób ominąć tu także Michała Sikory z 
Małej Łączki – człowieka, który całe życie grał na gajdach przy zespo-
le „Koniaków”. Był pierwszym emigrantem, który wraz z Jóneczkym z 
Wo owej oraz grupą podhalańczyków pojechał na 2 miesiące do Ameryki 
rozsławiać muzykę Karpat.   

Wspomnieć też należy Paw a Heczk  „Niewidómego” z Jaworzynki 
Zapasiek, który mimo swojego kalectwa był wspaniałym muzykantem, 
zawsze chętnym do współpracy. Oprócz muzykowania naprawiał zegary. 

Na wystawie prezentowanych jest wielu innych, znakomitych muzy-
kantów – ich zdjęcia, instrumenty, zeszyty nutowe, zapiski.

Ekspozycję otwarto 13 listopada przy udziale rodzin zmarłych arty-
stów oraz muzykantów z całej Trójwsi. Byli obecni także reprezentanci 
władzy samorządowej.

Drugą częścią spotkania było wspólne muzykowanie wszystkich 
grających na terenie Trójwsi muzykantów, kapel oraz orkiestry dętej. 

Ponieważ na terenie Trójwsi było wielu muzykantów, o których być 
może nie wspomnieliśmy na naszej wystawie, bardzo prosimy o zgłasza-
nie nam informacji o znanych Wam muzykantach.  

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie dziękuje sponsorom, 
dzięki którym mogliśmy ugościć wszystkich naszych gości. Są to:

- Zbigniew Kukuczka „Lys Fusion Poland” 
- Leszek i Zdzis aw Legierscy „Zak ad Przetwórstwa Mi snego 

w Istebnej”. Katarzyna Rucka-Ry

Wystawa czynna jest od poniedzia ku do pi tku
w godz. 8.00 – 15.00 - Serdecznie zapraszamy!
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Fphu W.r. podŻorski

heBansc
* MeBle na WyMiar - projekt

* akcesoria MeBloWe

* kuchnie, szaFy i inne

* rolety, Żaluzje, Materace

WISŁA  ul. Kopydło 83
Tel. 855 33 67 http: // www.heban.org

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 Pośrednik

Ubezpieczeniowy
Teresa Stańko

UBEZPIECZENIA
 KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW

 ZIELONA KARTA
 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

 DOMY MIESZKALNE
 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE

- ZWIERZĘTA DOMOWE

Telefony: praca 033-8556493, dom 033-8557102

Poniedziałek Urząd Gminy
Istebna 9.00 - 11.00

Wtorek, Środa,
Czwartek,

Piątek, Sobota

Biuro
Koniaków Centrum

Dom Ludowy
8.00 13.00

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

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

 
 
 
 
Reklama 9 x 18 cm (czarno – bia a) 
 
 

 
AGENCJA PKO BP SA  

W ISTEBNEJ 
43 - 470 Istebna  

Istebna 683 
(w starym kinie) 

 

Czynna: 
pon.- pi t. 7:30 -15:30 

sobota 8:00 -12:00 
Tel: 033 855 60 

33 

 
 

 
 

 
 

Bez problemu mo na: 
- wyp aci  z rachunku na podstawie karty do bankomatu, a 
przy tym uzyska  informacj  o swoich wolnych rodkach 
- wp aci  na rachunek bankowy 
- op aci  swoje rachunku (energi , gaz itp.) 
- z o y  do realizacji przelew, zlecenie sta e, polecenie zap aty
- z o y  wniosek o kredyt, czy za o y  lokat  
 
 
 

MAX PO YCZKA mini rata 
Mamy proste zasady: 
- po yczka do 20 000 
- bez zabezpiecze  
- bez za wiadcze  

- do 10 000 bez zgody wspó ma onka 
 
 

WYMARZONY DOM? CZEMU NIE! 
Kredyty mieszkaniowe 

Co trzeci kredyt hipoteczny w 2007 roku 
Zosta  udzielony przez PKO BP 

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

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 
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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

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedziałek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, piątek, 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) 
 

 

1. Reklama 4 x 9 cm 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

NAPRAWA SPRZ TU 
AGD, RTV, 

ELEKTRONARZ DZI 
Jaros aw Dymarek 
Koniaków Sza ce 
501 216 408 

NAPRAWY GWARANCYJNE 
OBEJMUJ  FIRMY ZRZESZONE  

W SIECI ARCONETU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
2. Reklama 5 x 13 cm 
  
 

 
 
 

BIURO RACHUNKOWE 
 

Stefania K dzior i Barbara Kulik 
 
 

Zaprasza do siedziby w Istebnej Centrum 1442  
(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 

 
 
 

Godziny pracy biura : 
 

poniedzia ek i czwartek:   13.00 – 18.00 
roda:   9.00 – 14.00 

 
 

Szczegó owe informacje pod nr telefonu: 512 220 417 
 
 

 
 
3. Reklama SKOK 12 x 18 cm (osobny plik) 
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TakżE IsTEBna dOCZEkała sIę
kOlEI lInOwEj....

Koncert
charytatywny

100 lat macierzy ziemi cieszyńskiej

80-lECIE OsP na słOwaCjI

str. 12

str. 14

str. 6 str. 15
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Siła jaSnowice
zwycięzcą

halowego memoriału

Ceremonia rozpoczęcia turnieju

Fragment meczu finałowego

Dream Team Jaworzynka – 2 miejsce

Linter – 3 miejsce

Siła Jasnowice – zwycięzca turnieju


