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XVI fInał wIelkIeJ orkIestry
ŚwIąteczneJ pomocy

TARGI TURYSTYCZNE
BRNO 2008  - str. 13

Zespół „Istebna” podczas koncertu w Rudzie Ślaskiej Wirku

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH
Wójt Gminy Istebna podaje do informacji mieszkańców terminy 
i miejsca zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.
ISTEBNA - 6 kwietnia 2008 r. o godz. 10.30 /niedziela/
w sali OSP ISTEBNA
JAWORZYNKA - 13 kwietnia 2008 r. o godz. 9.00 /niedziela/
w sali OSP JAWORZYNKA
KONIAKÓW - 20 kwietnia 2008r. o godz. 10.30 / niedziela/
w sali OSP KONIAKÓW

EKUMENICZNE KOLĘDOWANIE
W TRÓJWSI - str. 12

K o l ę d o w a n i e  Z e s p o ł u
R e g i o n a l n e g o  „ I s t e b n a ” - str. 14

Gimnazjum im. J. Pawła 
II włączyło się w akcję XVI 
Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zaan-
gażowało się w nią Szkolne 
Koło PCK, uczniowie, na-
uczyciele szkoły. Celem ak-
cji była pomoc dzieciom ze 
schorzeniami laryngologicz-
nymi. - czytaj str. 11

Antoni Karch (w środku)
w gronie najlepszych polskich sportowców lotniczych

wyróżnIenIe dla
antonIego karcha! - str. 16
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mIGAWKI Z NOWOROCZNYCH SPOTKAŃ Z SENIORAmI

ekumeniczne kolędowanie w trójwsi - str. 12

pOWRÓT DO KRAINy NARNII - str. 11

KoniaKów

iSTEBna

JawoRZYnKa
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej 
obszary w rejonie wyciągów pod Złotym Groniem i góry Zloty 
Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, Za 
Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka w Istebnej, w rejonie góry 
Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny rzeki Czadeczki, przysiół-
ków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jaworzynce 
oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie”.

Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Istebna uchwały nr IX/8 8/2007 z dnia 15 października 2007 r. 
(zmienionej uchwałą nr XI/107/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 
grudnia 2007 r.) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obej-
mującej obszary w rejonie wyciągów pod Złotym Groniem i góry 
Złoty Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, 
Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka w Istebnej, w rejonie góry 
Wawrzaczów Gron, Trójstyku, doliny rzeki Czadeczki, przysiółków 
Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jaworzynce oraz w 
rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie”.

Przebieg granic obszaru objętego uchwałą określają:
- załączniki graficzne nr l, 2, 3,4, 6, 9 i 11 do uchwały nr 

DC/88/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007 r.
- załączniki graficzne nr 5a, 7a, 8a, l0a, 12 i 13 do uchwały nr 

XI/107/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.
Z granicami obszaru, dla którego będzie sporządzana zmiana 

planu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Istebnej, w godzi-
nach pracy urzędu. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w 
Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia 14 marca 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 32, ust. l, pkt l i pkt 3, ust. 2, art. 
34 ust. l i art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 póz. 902 z późn. zm.) 
informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa 
w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska zamieszczono:

- uchwałę nr IX/88/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 15 paź-
dziernika 2007 r. (zmienioną uchwałą nr XI/107/2007 Rady Gminy 
Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.) o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Istebna, obejmującej obszary w rejonie wyciągów pod Złotym 
Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, Ja-
snowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka   w Istebnej, 
w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny rzeki Czadecz-
ki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jawo-
rzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie”, opra-
cowanie ekofizjograficzne dla obszarów objętych opracowaniem.

Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w 
Urzędzie Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w godzinach pra-
cy urzędu. W związku z rozpoczęciem procedury postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu 
wyżej wymienionego planu, zainteresowani mogą składać na piśmie 
wnioski i uwagi do tego postępowania, w terminie do dnia 14 marca 
2008 r. w Urzędzie Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Istebna
Na podstawie art. 11 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80 póz. 717 z późn. zm.) ponownie zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Istebna uchwały nr IX/87/2007 z dnia 15 październi-
ka 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, zmienionej uchwałą nr XI/106/2007 Rady Gminy Istebna 
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zmieniony przebieg granic obszaru objętego uchwałą określaj 
ą załączniki graficzne nr l, 2, 3a, 4a, 5, 6, 7 i 8 do uchwały nr 
XI/106/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r. zmie-
niającej uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Istebna. Z granicami obszaru, dla którego będzie spo-
rządzana zmiana studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
w Istebnej, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wy-
mienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia 14 marca 
2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

ILOść ODPADÓW ZEBRANYCH
Z TERENU GMINY W 2007 ROKU

I. Firma „Naprzód” Sp. zo.o.
1. Niesegregowane odpady komunalne-567,22 Mg (Mg-1 tona)
2. Segregowane odpady komunalne: szkło białe - 7,74 Mg, szkło 
kolorowe -5,85 Mg, plastiki- 5,47 Mg
3. W 2007 roku wywieziono 72 kontenery o pojemności 1100 l
(śmieci z miejsc publicznych)
4. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych wywieziono 17 
kontenerów K-34. Łączna ilość zebranych odpadów -75,08 Mg
II. Firma Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości 
- Handel J. Golik
1. Niesegregowane opady komunalne - 410,8 Mg
2. Z cmentarzy komunalnych w Istebnej i Jaworzynce wywieziono 
120 kontenerów o pojemności 11001.
Razem zebrano 1072,16 Mg odpadów
Przypomina się, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2006r. 
Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXVII/338/2006 
Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna, każdy 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
- regularnego wywozu odpadów z posesji- minimum l raz w mie-
siącu,
- zawarcia umowy z przewoźnikiem odpadów.
Referat Usług Komunalnych ponowi kontrole wywozu odpadów z 
poszczególnych nieruchomości.

Z. Waszut, Podinspektor UG
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W Ó J T   G M I N Y
SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY ISTEBNA

                               
OBOWIĄZKI LUDNOśCI  W  ZAKRESIE  PRZYGOTOWAŃ  

DO  POWSZECHNEJ  SAMOOBRONY 
Przygotowanie ludności do samoobrony przed zagrożeniem 
zdrowia i życia w warunkach pokoju i wojny jest podstawo-
wym zadaniem wykonywanym w ramach powszechnego obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Przygotowanie do powszechnej samoobrony realizuje się po-
przez szkolenia ludności i wykonywanie innych zadań określo-
nych w aktach prawnych dotyczących obronności kraju.   

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW
KAŻDEGO OBYWATELA W ZAKRESIE POWSZECHNEJ 

SAMOOBRONY LUDNOśCI NALEŻY:
• Zorientowanie  się czy w miejscu pracy lub najbliższej okolicy 
znajdują budowle ochronne.    
• Zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki 
ochrony przed skażeniami.
• Zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały 
opatrunkowe. 
Opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy po-
szkodowanym.
• Przygotowanie  w budynku pomieszczenia aby mogło służyć 
jako zastępcze miejsce ochronne (zaciemnienia, ochrony przed 
skażeniami, p. poż.).
• Zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności 
i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymania się zagrożenia.
• Na wsi – zabezpieczenie budynków inwentarskich, zwierząt, pło-
dów rolnych i pasz oraz wody pitnej dla ludzi i zwierząt.
• W przypadku zarządzenia ewakuacji – zabezpieczenie mieszka-
nia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy 
osobistych, dokumentów, ubrania, środków ochrony przed skaże-
niami oraz żywności na 3 dni (bagaż nie powinien przekraczać 50 
kg wagi na dorosłą osobę), ścisłe wykonywanie poleceń organiza-
torów ewakuacji.
•  Zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunko-
wych w rejonie porażenia.
ZNAJOMOść  I  STOSOWANIE  ZASAD  POWSZECH-
NEJ SAMOOBRONY – WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA 
TWOJEGO  I  TWOJEJ  RODZINY

Maria Adamek

Statystyka za rok 2007 (2006)
Stan ludności na dzień 31.12.2007(2006)

pobyt stały:
Istebna       4929 (4899)
Jaworzynka   3110  (3094)
Koniaków      3581  (3570)
Ogółem     11.620 (11.563)

Urodzenia 2007 (2006)
Istebna      77 (62)
Jaworzynka  40 (39)
Koniaków     58 (46)
Ogółem     175 (147)

Małżeństwa zawarte przez mieszkańców gminy 131 (106)
9 rozwodów (2006 r. - 10 rozwodów i 2 separacje)

pobyt czasowy:
 116 (109)
 33 (35)
 41 (43)
 190 (187)

Małżeństwa zawarte na terenie gminy - ogółem zarejestrowane w 
USC 161 (130)

Zgony                    2007      (2006)

Istebna         44 (33)
Jaworzynka      25 (26)
Koniaków         27 (29)
Ogółem          96 (88)

Dowody osobiste - W 2007 roku przyjęto 2.662 wnioski o wyda-
nie dowodów osobistych.

Rejestracja - Rejestracja przedpoborowych odbyła się w Urzę-
dzie Gminy w dniach 8, 9, 10 października 2007 r.
Rejestracji podlegało 127 przedpoborowych rocznika 1989.

Pobór - Pobór odbył się w dniach 29, 30 marca i 2,3 kwietnia 
2007r. w Cieszynie do którego stanęło 106 poborowych rocznika 
1988.

Jubileusze - W roku 2007 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskie-
go obchodziło 13 par.
16 mieszkańców gminy liczy powyżej 90 lat, w tym 14 kobiet.
Najstarsza kobieta z 1910 roku jest zameldowana w Jaworzynce.

Kier. Referatu SA, Anna Kukuczka

SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury /obok kościoła/ 
- sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI 

JEDNORAZOWE śRODKI NA PODJęCIE
DZIAŁALNOśCI GOSPODARCZEJ

– Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
mogą być udzielone osobie bezrobotnej w wysokości nie wyższej 
niż 5 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (maksymal-
na wysokość w PUP Cieszyn wynosi 13 000 zł).

Osoba bezrobotna ubiegająca się o bezzwrotną dotację na 
podjęcie działalności gospodarczej powinna spełniać następujące 
warunki:

- być pełnoletnią,
- być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przez mi-

nimum 3 miesiące,
- być nie karaną za przestępstwa gospodarcze,
- planowana przez bezrobotnego działalność powinna być prowa-

dzona na terenie powiatu cieszyńskiego lub powiatów ościennych,
- bezrobotny zamierzający uruchomić działalność gospodarczą 

powinien wskazać lokal, w którym działalność ta będzie prowa-
dzona, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy sprawdza stan przygo-
towania lokalu,

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie 
odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpo-
wiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyj-
nych lub robót publicznych,
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- nie otrzymał dotychczas pożyczki z Funduszu Pracy lub z in-
nych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej 
lub rolniczej, 

Osoba bezrobotna starając się o dotację na podjęcie działalno-
ści gospodarczej musi wskazać kwotę wnioskowanych środków, 
podać jaki rodzaj działalności gospodarczej zamierza prowadzić, 
dokonać kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności 
oraz źródła ich sfinansowania.

Powinna także wskazać, jaki rodzaj działań podjęła na rzecz 
uruchomienia działalności, w szczególności:

- pozyskania lokalu,
- uzyskania niezbędnych pozwoleń,
- odbycia szkoleń.
Chcąc uzyskać dotację na działalność gospodarczą, bezrobot-

ny jest również zobowiązany do przedstawienia w Urzędzie Pracy 
szczegółowej specyfikacji i harmonogramu zakupów (w ramach 
wnioskowanych środków) oraz przewidywanych efektów eko-
nomicznych działalności, na której prowadzenie chce otrzymać 
bezzwrotną dotację. Osoba bezrobotna, chcąca otrzymać dotację z 
Urzędu Pracy na działalność gospodarczą, a spełniająca powyższe 
warunki, powinna złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącz-
nikami oraz biznesplanem w sekretariacie PUP. Całość dokumen-
tów jest sprawdzana pod względem formalnym i merytorycznym. 
Kompletny wniosek rozpatrywany będzie przez Komisję powoła-
ną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

Z osobą, której wniosek o dotację otrzyma pozytywną ocenę 
komisji działającej w PUP, zostaje zawarta umowa oraz wypła-
cone jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Osoba ta 

traci z dniem następnym po podpisaniu niniejszej umowy, status 
bezrobotnego.

Informacje dotyczące zabezpieczeń zwrotu środków otrzyma-
nych z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na roz-
poczęcie działalności gospodarczej, w przypadku nie wywiązania 
się z warunków umowy zawartej z Urzędem Pracy, określone są w 
regulaminie przyznawania dotacji.

Regulamin i wniosek zostanie umieszczony na stronie interne-
towej Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie po zatwierdzeniu 
przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Wnioski o przyznawanie osobie bezrobotnej jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej  w roku 2008 r. 
będą rozpatrywane w następujących edycjach: * 1 EDYCJA – 
wnioski przyjmowane od 03.03.2008 r. do 31.03.2008 r. rozpa-
trywanie wniosków oraz zawieranie umów: marzec i kwiecień 
2008 r. * 2 EDYCJA – wnioski przyjmowane od 14.05.2008 r. 
do 13.06.2008 r. rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów: 
maj, czerwiec i lipiec 2008 r. * 3 EDYCJA – wnioski przyjmowa-
ne od 01.09.2008 r. do 30.09.2008 r. rozpatrywanie wniosków oraz 
zawieranie umów: wrzesień, październik 2008 r. * 4 EDYCJA – 
uzależniona będzie od ilości środków w dyspozycji powiatu.

W każdej edycji wnioski złożone po terminie nie zostaną 
uwzględnione.

Każdorazowo wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku i innych dokumentów niezbędnych do pod-
jęcia decyzji. Zawarcie umowy następuje po pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku, skompletowaniu wszystkich dokumentów i usta-
leniu daty z wnioskodawcą.

Urząd Gminy w Istebnej jest w trakcie realizacji kilku 
projektów informatycznych współfinansowanych z różnych 
programów pomocowych Unii Europejskiej. Prace nad przy-
gotowaniem dokumentacji i wniosków trwały od początku 
2007r. natomiast finalizacja większości z nich jest przewi-
dziana na 2008r.

Projekt „Wioska internetowa –
kształcenie na odległość

na terenach wiejskich” realizowany
jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Centrum Kształcenia – CKNO w Filli Biblioteki Publicznej 
w Koniakowie

Urząd Gminy w Istebnej wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry – Biblioteką Publiczną w Istebnej realizuje Projekt „Wioska 
Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, 
który realizowany jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Sektorowy Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 jako 
efekt współpracy z Fundacją Agencji Regionalnej Agencji Promo-
cji Zatrudnienia (FRAPZ) w Dąbrowie Górniczej oraz Przedsię-
biorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND S.A.

Celem projektu jest stworzenie Centrum Kształcenia zapew-
niającego możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line 
celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifi-
kacji. Projekt umożliwił pozyskanie następującego sprzętu kom-
puterowego

• 10 jednostek centralnych komputerów wraz z monitora-
mi, oprogramowaniem użytkowym oraz oprogramowaniem wspo-
magającym kształcenie,

• urządzenie wielofunkcyjne,
• projektor multimedialny,
• instalację sieciową,
• szerokopasmowy dostęp do Internetu wraz z abonamentem,
• telefon VOIP,
• system alarmowy wraz z powiadamianiem, 
• meble 

Dodatkowo projekt obejmuje 6 miesięczne pokrycie kosz-
tów utrzymania pracowników obsługi, dostępu do internetu, 
utrzymania lokalu.

 Centra kształcenia na odległość
na wsiach” realizowany w ramach

Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 

Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa  oparty na wiedzy Działania 
2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez 
całe życie   schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 
pomiędzy wsią a miastem. 

Centrum Kształcenia – CKNONW w Filli Biblioteki Pu-
blicznej w Jaworzynce

Urząd Gminy w Istebnej wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry – Biblioteką Publiczną w Istebnej realizuje Projekt „Wioska 
Internetowa – kształcenie na odległość na wsiach”, który re-
alizowany jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program 
Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006  jako efekt 
współpracy z Miastem Zielona Góra – Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz 4system Polska 
Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze.

projekty informatyczne Urzędu gminy Istebna
współfinansowane ze środków Unii europejskiej
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kronIka polIcyJna
1. W nocy z 30 na 31 grudnia 2007 roku na Zaolziu skradziony zo-

stał telefon komórkowy marki „NOKIA” na szkodę mieszkanki Rudy 
2. W dniu 04 stycznia 2008 roku na Zaolziu z terenu szkoły 

ponadgimnazjalnej skradziona została kurtka na szkodę mieszkań-
ca Istebnej.

3. W dniu 07 stycznia 2008 roku w Glinianym będący pod 
wpływem alkoholu mieszkaniec Jaworzynki wtargnął wprost pod 
prawidłowo jadący samochód marki Volkswagen Polo którego 
kierowcą był mieszkaniec tej samej miejscowości. Pieszy doznał 
niegroźnych obrażeń ciała.

4. W dniu 08 stycznia 2008 roku w Gimnazjum w Istebnej pod-
czas lekcji chemii doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W trakcie 
przeprowadzania doświadczenia polegającego na spalaniu metali 
nastąpił samozapłon używanych podczas doświadczenia składni-
ków. W jego wyniku poparzeń twarzy oraz górnych dróg oddecho-
wych doznała prowadząca zajęcia nauczycielka.  

4. W nocy z 15 na 16 stycznia 2008 roku na w Koniakowie na 
Szańcach nieznani sprawcy obrzucili kamieniami jeden z domów 
powodując powstanie uszkodzeń elewacji typu „siding”.

5. W nocy z 27 na 28 stycznia 2008 roku na Zaolziu nieznani 
sprawcy dokonali włamania do samochodu marki „LAND ROVER” 
skąd dokonali zaboru w celu przywłaszczenia oleju napędowego, ra-
dioodtwarzacza marki „SONY” oraz piły spalinowej marki „STIHL” 
działając na szkodę mieszkańca Sycowa na Dolnym Śląsku.

6. W dniu 29 stycznia 2008 toku na Legierach zatrzymano 
mieszkańca Istebnej, który kierował samochodem osobowym 
marki „Volkswagen Golf” znajdując się przy tym w stanie nie-
trzeźwości. Opracował: st. asp. Leszek Bujok

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
informuje:
Termin przyjmowania bezrobotnych na terenie Gminy Istebna, 
w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i złożenia 
oświadczenia o dochodach wyznaczony został na dzień:
 20 luty 2008 r. A-K
 21 luty 2008 r. L-Ż
w godzinach 8.00 - 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej (k/Kościoła)

Celem projektu jest stworzenie Centrum Kształcenia zapew-
niającego możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line 
celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifi-
kacji oraz aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców nie-
pełnosprawnych poprzez merytoryczne wsparcie i udostępniane 
narzędzia do nauki.

Projekt umożliwił pozyskanie następującego sprzętu kompu-
terowego

• 9 zestawów komputerowych (stacja robocza, monitor) 1 lap-
top wraz z oprogramowaniem

• 10 zestawów mebli  biurowych
• sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z kompu-

tera przez osobę niepełnosprawną
• faxlefon, drukarkę 
Dodatkowo projekt obejmuje 6 miesięczne pokrycie kosztów 

utrzymania pracowników obsługi, dostępu do internetu, utrzyma-
nia lokalu.

Program Rozwoju Subregionu
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa śląskiego
na lata 2007 -2013

Systemu Informacji Przestrzennej  - SIP
Gmina Istebna uczestniczy w projekcie Starostwa Powiatowe-

go w Cieszynie  wraz  z wszystkimi gminami powiatu cieszyń-
skiego pt. „Stworzenie Kompleksowego Systemu Informacji 
Przestrzennej na terenie  Powiatu Cieszyńskiego” 

Projekt obejmuje budowę hurtowni danych i serwera danych 
przestrzennych w portalu WWW powiatu (serwer mapowy) w 
jego skład mają wejść:

• moduły zaawansowanego dostępu do danych ewidencyjnych 
(gruntów, budynków i lokali, nieruchomości;

• moduły obsługi decyzji administracyjnych (działki budynki 
i drogi) 

• moduł zdalnego udostępniania danych z państwowego zaso-
bu geodezyjnego 

• moduł Portal Edukacyjny
• moduł integracji z rejestrami publicznymi i gospodarczymi
• moduł wsparcia zarządzania kryzysowego w powiecie 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Wartość całe-
go projektu wyniesie 238.998,00 EUR. Wkład własny do projektu 
to 96 000 złotych z czego 48 000 złotych pokryje Powiat Cieszyń-
ski a po 8 000 złotych każda z gmin.

Program Rozwoju Subregionu
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa śląskiego
na lata 2007 -2013

Stworzenie punktów dostępu do internetu - PIAP
Gmina Istebna realizuje projekt „Stworzenie punktów dostępu 

do internetu na terenie Gminy Istebna”  Projekt jest realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2007-2013. Wartość całego projektu wynosi

58 823,53 EUR z czego wkład własny całości projektu to 
8823,53 EUR (35 294,12 złotych)

Celem projektu jest utworzenie pięciu punktów dostępowych 
do internetu typu INFOBOX na terenie gminy oraz rozbudowa 
istniejących punktów: w  Gminnym Centrum Informacji (GCI) 
w Istebnej, Centrum Kształcenia na Odlegość (CKNO) w Filli 
Biblioteki Publicznej Koniakowie i Centrum Kształcenia na Od-
ległość na Wsiach (CKNONW) w Filli Biblioteki Publicznej w 
Jaworzynce.

 Program Rozwoju Subregionu
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa śląskiego
na lata 2007 -2013

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Pu-
blicznej – SEKAP II

Gmina Istebna wraz z gminami Brenna, Chybie, Dębowiec, 
Goleszów, Strumień, Wisła  w ramach Stowarzyszenia Współ-
pracy i Rozwoju Regionalnego „ Olza” z siedzibą  w Cieszynie 
jako Lidera Projektu realizuje projekt pt. „Przystosowanie syste-
mu informatycznego gminnej administracji samorządowej do 
kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Wartość całego pro-
jektu wynosi 188 108,75 EUR Wartość części projektu realizowanego 
przez Gminę Istebna wynosi 26 872,68 EUR z czego wkład własny 
4 030,90 EUR (16 123,61 złotych). Celem projektu jest wdrożenie 
elektronicznego obiegu dokumentów oraz wdrożenie podpisu elek-
tronicznego w Urzędach Gmin biorących udział w projekcie.

Przygotował: Piotr Gazurek
Koordynator projektów Biuro Informatyki Urzędu Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000, 33 8556500 wew. 35
informatyk@ug.istebna.pl, www.ug.istebna.pl
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AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

RZECZNIK PRASOWY

 RADA UE ZMIENIŁA CZęść PRZEPISÓW DOTYCZĄ-
CYCH PRZYZNAWANIA PŁATNOśCI BEZPOśREDNICH

W dniu 21 stycznia br., Rada UE przyjęła rozporządzenie zgod-
nie, z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, 
który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został 
złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy 
zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik 
przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego 
roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych.

Do gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysłu-
gują nabywcy

Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 maja to płatno-
ści przysługiwać będą przekazującemu a nie tak jak dotychczas 
rolnikowi, który przejął te grunty. Grunty rolne, do których mają 
być przyznane płatności muszą być utrzymywane w dobrej kultu-
rze rolnej. Oznacza to, że rolnik, który grunt przejął powinien się 
zobowiązać do przestrzegania tych norm. Te obowiązki powinny 
być jasno sprecyzowane w umowach sprzedaży bądź dzierżawy. 
Odpowiedzialność za utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze 
rolnej spoczywa na tym rolniku, który otrzymuje płatności.

Nieprzestrzeganie powyższych norm skutkuje pomniejszeniem 
płatności. Powyższa zmiana nie będzie ograniczała funkcjonowa-
nia rynku obrotu gruntami, nie będzie nakładała znacznych obcią-
żeń administracyjnych na rolników. Zgodnie z nowym rozporzą-
dzeniem pozwoli to uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu 
do tego samego gruntu. Dlatego niezbędne jest ustalenie w dyspo-
zycji którego rolnika znajdują się działki w określonym dniu.

 ZMIANOWANIE NA POLACH PRZEZNACZONYCH 
POD UPRAWę ZBÓŻ

Od 2008 r. zostaną dodane nowe wymagania dotyczące dobrej 
kultury rolnej.

Będzie to dotyczyło rolników, którzy uprawiają zboża. Psze-
nica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej po-
wierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

Wymóg wprowadzenia zmianowania dotyczy rolników w całej 
Wspólnocie Europejskiej. Został on wprowadzony zgodnie z wy-
tycznymi Komisji Europejskiej.

 NOWA DEFINICJA DZIAŁKI ROLNEJ I OPISYWA-
NIE RÓŻNYCH UPRAW

Zmieniły się również przepisy wspólnotowe w zakresie de-
finicji działki rolnej. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do 
powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1 ha). 
Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej 
powierzchni do płatności bezpośrednich. Oznacza to, że od bieżą-
cego roku płatnościami do gruntów zostaną objęte przydomowe 
ogródki, rowy o szerokości do 2 metrów przylegające do upraw, 
oczka wodne do 100 m2, znajdujące się na działkach rolnych lub 
przylegające do tych działek. Są to powierzchnie, które są częścią 

uprawy roślin i stanowią zwarty obszar gruntu. Te zmiany wpro-
wadzają nowe zasady zgłaszania we wnioskach przez rolników 
dziatek rolnych. Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli gru-
pować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.

Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikują-
ca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni 
działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie 
mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 
0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe.

Jednak nie oznacza to, że płatności bezpośrednie przysługu-
ją oddzielnie do rowów i oczek wodnych. Następnie na działce 
rolnej, czyli powierzchni zadeklarowanej do jednolitej płatności 
obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwa-
lifikują się do przyznania uzupełniających płatności lub do upraw 
roślin energetycznych, lub płatności do owoców miękkich.

Działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu, na którym jeden 
rolnik prowadzi jedną grupę upraw. Jako oddzielne działki rolne 
muszą być oznaczone we wniosku grunty, na których są uprawiane 
len, konopie i rośliny objęte płatnością rolnośrodowiskową oraz 
trwałe użytki zielone.

 ARIMR WYSYŁA JUŻ WNIOSKI SPERSONALIZO-
WANE DO ROLNIKÓW

Do rolników trafiło już 110 tysięcy wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 
roku. Co dwa, trzy dni kolejne partie wniosków są nadawane w 
placówkach pocztowych. Wnioski będą wysyłane rolnikom do 6 
marca br. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je 
składać w biurach powiatowych ARiMR i ubiegać się o płatności 
bezpośrednie za 2008 r.

W 2008 roku na jednym formularzy wniosku rolnicy mogą 
ubiegać się o przyznanie 7 rodzajów płatności:

1) jednolitą płatność obszarową (JPO);

2) krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

a) płatność do grupy upraw podstawowych,

b) płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej 
przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rol-
nych na dany rok,

c) płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolni-
kowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy 
chmielu za 2006 rok,

d) płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, upra-
wianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

3) płatność do upraw roślin energetycznych;

4) oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do 
pomidorów);

5) przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich;

6) płatność cukrowa;

7) pomoc finansową wspierającą gospodarowanie na obsza-
rach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania (ONW).

Radosław Iwański
rzecznik prasowy ARiMR

I n f o r m a c J e  d l a  r o l n I k ó w
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I n f o r m a c J e  d l a  r o l n I k ó w

SZKOLENIE DLA NASZYCH
ROLNIKÓW

W dniach 7, 8, 9 i 10.01 bieżącego roku odbyło się na terenie 
naszej Gminy szkolenie zorganizowane przez Śląski Ośrodek  Do-
radztwa Rolniczego, PZDR Cieszyn i Izby Rolnicze.

Tematyką tego szkolenia było:
„Spełnianie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, 

zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich.”
Nasz PZDR zapewnił specjalnie przeszkolonych w tym zakre-

sie wykładowców, którzy zawitali do Istebnej, aby przedstawić 
wyżej wymieniony temat.

Mnie jako gospodarzowi naszego terenu przypadła w udziale 
całość organizacji tego szkolenia, a więc zarówno nabór uczestni-
ków, jak i zapewnienie wyżywienia, sali na wykłady oraz autokaru 
na wyjazd seminaryjny.

Szkolenie to wymagało również, ze względu na duże koszty 
jego przeprowadzenia opracowania odpowiedniej dokumentacji, 
która w takim przypadku jest niezbędna.

Trzy pierwsze dni były wypełnione wykładami, ostatni dzień 
przeznaczony został na wyjazd seminaryjny do gospodarstwa pana 
Gajdzicy z Cisownicy.

Jest on hodowcą bydła mlecznego, a zarazem dostawcą mleka 
do powszechnie znanej i szanowanej firmy „Danone”. Zupełnie 
bezinteresownie poświęcił swój cenny czas, aby naszym rolnikom 
pokazać nowoczesną oborę pełną krów mlecznych, jak i udojnię 
i porodówkę. Dzięki jego gościnności mamy teraz pojęcie o no-
wych formach chowu bydła mlecznego. Jestem pewna, że szkole-
nie bez tego wyjazdu wiele by straciło ze swej edukacyjnej formy. 
W imieniu własnym i naszych rolników serdecznie dziękuję Panu 
Januszowi!

Całość wykładów odbywała się tym razem w „Zajeździe u 
Jana” Pani Wiesławy Szulskiej. Trzeba przyznać, że wszystkim 
się u niej bardzo podobało, a wyżywienie „ podbiło serca” nie tyl-
ko naszych rolników ale i pań. Miła, ciepła atmosfera, kulturalna 
obsługa i pyszne jedzenie, choć miały być tylko sympatycznym 
tłem do zajęć na pewno pozostaną na długo w pamięci wszystkich 
uczestników szkolenia.

Trzeba dodać, że po przekroczeniu „progów” UE wszyscy rol-
nicy są zobowiązani do dokształcania się. Setki nowych przepi-
sów, wnioski bezpośrednie i pomocowe, a także nowe obowiązki i 
zasady gospodarowania zmuszają nas do zaznajamiania się z nimi 
na bieżąco.

Na zakończenie pragnę bardzo gorąco podziękować wszyst-
kim  Proboszczom z  naszej Trójwsi, którzy bez wyjątku z całym 
zrozumieniem i zaangażowaniem  odnieśli się do mojej prośby 
ogłoszenia informacji o szkoleniu w Kościołach i zachęcali para-
fian do uczestnictwa.

Muszę dodać, że nasz Proboszcz z Istebnej nawet w czasie Ko-
lędy pytał o efekty tego ogłoszenia i uznał, że tego typu szkolenia 
są bardzo korzystne dla naszego społeczeństwa. Te ciepłe Jego sło-
wa sprawiły mi wiele radości.

Pragnę również podziękować wszystkim uczestnikom szkole-
nia za miłą atmosferę i życzyć abyśmy mogli spotkać się wkrótce 
na podobnych zajęciach.

Specj. roln. Maria Szotkowska P.Z.D.R. Cieszyn

REFUNDACJA SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLNIKÓW
Od 1 stycznia 2008 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełno-
sprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania 
składek za niepełnosprawnych domowników.

WARUNKI, 
które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundacje są 

następujące:
• Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumie-

niu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie 
decyzji KRUS).

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu nie-
pełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orze-
czeniem - bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

• Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w 
całości - naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społecz-
ne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubezpiecze-
niu społecznym rolników.

REJESTRACJA
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepeł-

nosprawnego domownika

Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008 r. przez Biuro 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13

na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty 
bądź zgłoszeń osobistych.

Następnie, po za rejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu 
co kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. 
Wniosek należy złożyć do Funduszu do 20 dnia miesiąca, nastę-
pującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 
20 lutego 2008 r. za l kwartał 2008 r., po terminowym opłaceniu 
składek w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008 r.).

Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania 
dokumentów można uzyskać na stronach internetowych Funduszu 
(www.pfron.org.pl w zakładce SOD) bądź telefonicznie. Ponadto 
począwszy od 15 stycznia 2008 r. Fundusz uruchamia specjalną 
infolinię 0801 233 554 gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełnia-
nia dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.

Formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia o wyborze 
papierowego lub elektronicznego sposobu wymiany danych z 
PFRON i wzór pełnomocnictwa można odebrać w Urzędzie 
Gminy, pok. 109.
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Wpływ alkoholu na procesy emocjonalne
Zmiana stanów emocjonalnych stanowi jeden z podstawowych po-

wodów konsumpcji alkoholu – ludzie najczęściej piją po to, „żeby było 
przyjemnie”, „było fajnie”, aby „czuć się lepiej” itd. Te zamiary i zwią-
zane z nimi oczekiwania na ogół się spełniają, a picie alkoholu zwykle 
doraźnie poprawia stan emocjonalny. Jednak częste, intensywne i prze-
wlekłe picie może zostawiać trwałe ślady w emocjonalności człowieka 
oraz przyczyniać się do powstawania w sferze emocjonalnej jednego z 
ważnych mechanizmów uzależnienia utrudniających sprawowanie kon-
troli nad patologicznym piciem.

Na początku opisu drogi do uzależnienia w tym obszarze należy 
dokonać rozróżnienia dwu nurtów lub sposobów inicjowania i regulo-
wania stanów emocjonalnych – naturalnego i sztucznego.

Podstawowym i naturalnym źródłem wszelkich stanów emocjonal-
nych człowieka są konkretne sytuacje i wydarzenia życiowe, w których 
uczestniczy, oraz jego aktywność, czyli to, co robi i myśli w tych sytu-
acjach. W naturalnych warunkach stany emocjonalne, które przeżywamy, 
są wewnętrznymi reakcjami na to, co się dzieje w realnym świecie, i na 
to, co człowiek robi, myśli, wyobraża sobie lub sobie przypomina.

System nerwowy rejestruje te fakty, a sygnały o nich docierają 
do ośrodków mózgowych i układów neurochemicznych regulujących 
procesy emocjonalne, a następnie przekształcają się w różne doznania 
somatyczne i czynności umysłowe, doświadczane jako lęk, smutek, ra-
dość, gniew, pragnienie itd. Emocje można zdefiniować jako subiek-
tywny stan psychiczny, uruchamiający wewnętrzny priorytet dla zwią-
zanego z nią schematu zachowania. W psychologicznych koncepcjach 
dotyczących emocji podkreśla się, że istnieje kilka wzajemnie powiąza-
nych systemów wzbudzania i regulowania emocji. Należą do nich:

*system neuronalny, który tworzy podstawy biologiczne dla wszel-
kich procesów psychicznych, ale może też wzbudzać emocje samo-
dzielnie jako efekt aktywności specyficznych neuroprzekaźników;

*system sensomotoryczny, który tworzy związki między emocjami 
a ekspresją twarzy, napięciem mięśniowym, zachowaniami instrumen-
talnymi i wyglądem sylwetki;

*system efektywny, obejmujący popędy fizjologiczne, podstawowe 
reakcje emocjonalne i ich interakcje;

*system poznawczy, obejmujący oceny, porównania, kategoryza-
cje, wnioskowanie, czynności pamięci i oczekiwania.

Większość doświadczanych stanów emocjonalnych wynika ze wza-
jemnego oddziaływania tych systemów, które tworzy zróżnicowanie emo-
cji pod względem ich jakości, intensywności, czasu trwania oraz warto-
ściowania. W różnych publikacjach dla określania zjawisk emocjonalnych 
pojawiają się różne nazwy – emocje, efekty, uczucia,nastroje itp. 

Większość ludzi pragnie możliwie często doznawać stanów przy-
jemnych i je potęgować oraz rzadziej przeżywać stany przykre i moż-
liwie szybko łagodzić ich dolegliwość, a więc dąży do pozytywnego 
bilansu swoich stanów emocjonalnych.

Naturalne sposoby poprawiania tego bilansu polegają na podejmo-
waniu działań i poszukiwaniu takich sytuacji, które człowiek spostrzega 
jako korzystne i wartościowe, oraz unikaniu sytuacji zagrażających i 
niekorzystnych. Jeżeli efekty tych poszukiwań są pozytywne, człowiek 
doznaje uczuć przyjemnych, takich jak zadowolenie, wzruszenie, mi-
łość, przyjaźń, poczucie siły. W okolicznościach niekorzystnych poja-
wiają się przykre uczucia zawodu, gniewu, smutku, wstrętu, strachu, 
poczucie słabości,krzywdy itd.

Gdy stany emocjonalne pozostają w związku z faktami życiowymi 
i są reakcjami na to, co dzieje się w otaczającym świecie i w życiu da-
nej osoby, ich przeżywanie tworzy fundamenty poczucia tożsamości i 
poczucia realności egzystencji. Oznacza to także, że stany emocjonalne 
są ważnymi sygnałami mówiącymi o wartości własnych działań i o zna-
czeniu zewnętrznych wydarzeń.

Większość reakcji emocjonalnych związana jest z konkretnymi for-
mami uczestnictwa człowieka w życiu. Dlatego uczucia często są zwią-
zane z określonymi wzorami zachowania i typami sytuacji. Takie stany, 
jak lęk, strach,niepokój, odnoszą się do sytuacji zagrożenia i obrony 
oraz są związane ze wzorami ucieczki, unikania,wycofania.

Gniew wiąże się ze wzorami atakowania i niszczenia, a uczucia 
sympatii,życzliwości przyjaźni czy miłości z wzorem zbliżania się,da-
wania,opiekowania się itd.

Doświadczanie emocji jest zwykle wynikiem całościowej integra-
cji procesów behawioralnych i ich somatycznych korelatów, aktual-
nych czynników sytuacyjnych, czynności percepcyjnych i poznawczego 
opracowania informacji, których dostarczają, czynności pamięciowych 
i wyobrażeniowych zainicjowanych tymi informacjami. Tak więc stany 
emocjonalne mogą budować znaczące powiązania między świadomością 
człowieka a realiami jego działań i zewnętrznych faktów. Na tym polega 
naturalny sposób regulacji życia emocjonalnego i postępowania jednost-
ki, stanowiący podstawę zdrowia psychicznego. Naturalna droga poszu-
kiwania pozytywnego bilansu emocjonalnego wymaga podejmowania 
konkretnych działań w konkretnych sytuacjach oraz przystosowywania 
się do okoliczności, których nie można zmienić.

Dość często się zdarza, że w doświadczeniach życiowych jednost-
ki dominują stany przykre, będące następstwem niepożądanych wyda-
rzeń i błędnych działań. Jednak nawet cierpienia mogą być cennym dla 
człowieka źródłem informacji o tym, co jest dla niego niekorzystne, 
oraz źródłem energii potrzebnej do wprowadzenia zmian na lepsze. Po-
wtarzanie się i intensywność wydarzeń stanowiących przykre doświad-
czenia interpersonalne, zwłaszcza we wcześniejszych okresach życia, 
może tworzyć utrwalone w osobowości człowieka stałe źródła przy-
krych emocji, takich jak smutek, lęk czy gniew. Emocje generowane 
przez te osobowościowe źródła mogą pojawiać się w życiu codziennym 
bez istotnego związku z aktualnymi sytuacjami i wpływać na postępo-
wanie człowieka. W przypadku patologicznej intensywności i chronicz-
ności tych stanów uznajemy je najczęściej za zaburzenia emocjonalne 
o charakterze nerwicowym. W takich okolicznościach poprawa bilansu 
emocjonalnego może wymagać skorzystania z profesjonalnej pomocy 
psychologicznej, dzięki której utrwalone w osobowości problemy emo-
cjonalne, związane ze śladami niekorzystnych doświadczeń interperso-
nalnych, będą skutecznie rozwiązywane.

Wydaje się, że już w początkach cywilizacji ludzie odkryli, iż ist-
nieje inny - „sztuczno-chemiczny” - sposób poprawiania własnych 
stanów psychicznych. Polega on na zażywaniu różnych substancji che-
micznych, które modyfikują je, ingerując w pracę mózgu. Substancje te 
można podzielić na środki farmaceutyczne oraz tzw. Używki, do któ-
rych zaliczamy alkohol, narkotyki, nikotynę oraz inne legalne substan-
cje psychoaktywne.

Z możliwości chemicznego poprawiania własnego stanu emocjonalne-
go korzysta tak wielu ludzi, że związane z tym zachowania i sytuacje stały 
się naturalną częścią życia indywidualnego, społecznego i ekonomicznego. 
Trudno nawet wyobrazić sobie w naszej cywilizacji życie ludzi pozbawio-
nych tego sposobu modyfikowania swojego samopoczucia.

Wydaje się jednak, że większość ludzi robi to w taki sposób i w ta-
kich rozmiarach, że sztuczna droga uzyskiwania zmian emocjonalnych 
stanowi tylko uzupełnienie doznań uzyskiwanych drogą naturalną, jest 
to więc uważane za łatwo dostępny sposób dostarczania sobie drobnych 
przyjemności i łagodzenia przykrości.

Przedruk:Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa 2006
Integracyjna Psychoterapia Uzależnień (cdn...)

Punkt konsultacyjno - terapeutyczny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Isteb-

nej informuje, że w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Cen-
trum znajduje się punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych, gdzie można uzyskać fachową pomoc psycho-
loga. Jest czynny w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. od 
8,00 do 15,00.                   Przewodnicząca GKRPA, Barbara Gątarek

inFormacje Gminnej komisji rozwiĄzYwania
ProBlemów alkoHolowYcH w isteBnej
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JAN SIKORA OD KULÓNKA  - zapomniany 
istebniański adwokat, patriota, budziciel narodowości śląskiej, 
polskiej, folklorystysta.

Był bratem mojej prababci Marii Akssak z d. Sikora. Wiele 
lat szukałam materiałów o Janie Sikorze, o którym wiele razy 
opowiadała mi moja mama, ale nie zawsze zdawałam sobie 
sprawę, że należał do grona tak zasłużonych ludzi cieszyńskiej 
ziemi. Wiem, że tym razem tworząc ten szkic dotykam histo-
rii własnej rodziny. Zdaję sobie sprawę, że to mój obowiązek 
wobec mojego praujca, wobec rodziny i ziemi, której jestem 
przypisana. Powodem zapomnienia tej postaci może być jego 
wczesna śmierć. Zmarł, bowiem mając 32 lata. 

Niechaj zatem szkic 
ten w malutkiej części 
pozwoli przypomnieć 
los jednego z wielu gó-
rali, którzy żyli dla idei 
odzyskania niepodle-
głości i dla niej oddali 
swoje życie.

Jan Sikora urodził 
się 26 maja 1883 roku 
w rodzinie Tomasza i 
Anny Sikora w placu 
u Kulónka pod nr 98 
w drewnianym domu 
z 1808 roku. Miał 
czterech braci Toma-
sza, Jakuba, Michała, 
Antoniego i siostrę 
Marię. Michał i Antoni 
wyemigrowali do Sta-
nów Zjednoczonych 

Ameryki. Tomasz i Jakub również opuścili rodzinny dom. Na 
gospodarstwie pozostała Maria Sikora, która wyszła za mąż za 
Leonarda Akssaka i stąd przez wiele lat do domu tego nazy-
wano do Akssaczki. Jan Sikora po ukończeniu szkoły podsta-
wowej, a zaczął do niej uczęszczać 19.9.1889 roku kontynu-
ował naukę w cieszyńskim gimnazjum wraz z istebniańskim 
kolegą Pawłem Kobieluszem. Tu w cieszyńskim gimnazjum 
spotyka wielu zacnych budzicieli narodowych, zaszczepiona 
zostaje mu idea odzyskania niepodległości. Jako bardzo zdolny 
maturzysta otrzymuje stypendium na dalsze kształcenie od dr 
Zbigniewa Paderewskiego, który był lekarzem kopalni Saturn 
w Zagłębiu Dąbrowskim. A jako, że był jednym z letników 
przyjeżdżających do Wisły na wakacje, gdzie miał własną wil-
lę Wisełka, odwiedzał też Istebną. Zaprzyjaźnił się z rodzica-
mi Jana Sikory, Tomaszem i Anną Sikorą spod nr 98. Rodzina 
ta należała wówczas do światłych istebniańskich gospodarzy 
skoro przez wiele lat korespondowała z Marią Wysłouchową. 
Do niej na okres wakacyjny posyłał nawet swojego syna, który 
zaprawiał się do pracy fizycznej przy pracach w polu. 

Nadrzędną myślą dra Paderewskiego było wychowanie i 
wykształcenie młodego pokolenia na działaczy walczących o 
polskość Śląska.

On też zadecydował o wysyłaniu na studia początkowo na 
własny koszt Pawła Kobielusza i Jana Sikorę. Jan Sikora wy-

biera prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest pil-
nym studentem. Ponadto Jan Sikora posiadał piękny 
głos i bardzo dobry słuch. Te talenty pomogły mu w 
zbieraniu i dokumentowaniu góralskiej pieśni. Jego 
zapisy ludowych pieśni znajdujemy w publikacji Pie-

śni ludowe z Polskiego Śląska. Zbierał je w ramach akcji zbie-
rackiej prowadzonej przez ówczesne Wiedeńskie Ministerstwo 
Oświaty. Przekazał je Sewerynowi Udzieli. Wartość jego pracy 
na niwie folklorystycznej zauważył i docenił Rafał Wałach, 
który  w swoim szkicu o istebniańskiej literaturze napisał:

Najwcześniej góralskie bojtki gromadził adwokat Jan Si-
kora z dworu Kulónki. Swoje zbiory przekazał prof. Sewery-
nowi Udzieli ten z kolei dał je do opublikowania Janowi St. 
Bystroniowi w zbiorze Pieśni ludowe z Polskiego Śląska. W ten 
sposób ocalała najdawniejsza poezja tego zakątka Beskidów. 
Pozostał wspaniały materiał w pięknej oryginalnej gwarze 
istebniańskiej. A oto jedna z nich: pieśń. 432 zamieszczona 
wymienionym zbiorze na str. 475

Czmawej nocy, długij nocy dobrze z holku spacz
Nic inszego tam nie ślyhacz, jyny wiater fukacz
Zafukej wiatrzyczku z Dunaje 
Jeszi tam mój miły, niech przidzie 
Bedymy się miłowali do biłego dnie

Głowa boli serce smuci a ja cała mulim 
Żiadyn nie wiy, co w mym sercu, aja nie powiym
Gżie szie mi podżiała czistota 
Wzioń mi jóm syneczek do szwiata 
Przenieszczięsna ta godżina, w której je wziynta.

Hodżby czi zwany zwóniły, płakacz nie bedym 
Hożby czie na marach niyszli, ja szie śżmiacz bedym.
Za to czie potresta Bóg z nebe,
Idziesz ty okłamał serce me
A ja usz móm pocziesziyni nszie króm tebie.

 Oprócz tekstów, Jan Sikora notował melodie. Podczas wie-
deńskich studiów ówczesny Dyrektor opery wiedeńskiej usły-
szał go jak śpiewa pięknym tenorem zaproponował mu bezpłat-
ną naukę śpiewu we Włoszech w zamian za engagement na 10 
lat w Operze Wiedeńskiej pisze we w swoich wspomnieniach 
Zofia Degen Ślósarska. Jan Sikora zwrócił się wtedy do dr 
Zbigniewa Paderewskiego, który finansował jego studia wraz 
z grupą przyjaciół, co ma robić, jaką dać odpowiedź. 1Dr Zbi-
gniew Paderewski odpisał: Polska ma za wielu artystów, a za 
mało bojowników o wolność narodu - nie przyjąć propozycji. 

I tak się stało. Sikora propozycji niestety nie przyjął. A 
szkoda. Dodatkowo już w 1907 roku dr Paderewski za swoje 
przekonania polityczne musiał wyemigrować do Warszawy i 
zaprzestał również pomocy materialnej istebniańskiemu ad-
wokatowi. Przeniósł się z Wiednia do Krakowa, gdzie na Uni-
wersytecie Jagiellońskim skończył prawo. Pomagała rodzina, 
bracia Tomasz i Jakub.

Po skończeniu studiów wrócił na istebniańską ziemię, gdzie 
pomagał w wielu ważnych sprawach miejscowej ludności. 
Przed wyborami do sejmu austriackiego brnął w zaspach agitu-
jąc ludność do głosowania w myśl polskich interesów Śląska. 
Pewnego dnia wybrał się na wycieczkę na Babią Górę, na ro-
werze, który wówczas mało kto posiadał. Został zbity zabrano 
mu rower. Do domu wrócił z silnym zapaleniem płuc. Jedno-

Ocalmy od zapomnienia
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Dnia 12.01.2008 w domu katechetycznym przy parafii świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce odbyło się spotkanie wigi-
lijno - noworoczne, które przygotowali wolontariusze akcji „Powrót 
do krainy Narnii” wraz z s.Halina dla dzieci w niej uczestniczących. 
Na spotkanie bardzo licznie przybyły dzieci z Koniakowa, Istebnej i 
Jaworzynki. Wspólne święto rozpoczęła modlitwa, której przewodni-
czył ks. Wikariusz tamtejszej parafii Jakub Krupa. Następnie wszy-
scy w przyjaznej atmosferze przełamali się opłatkiem składając sobie 
noworoczne życzenia. Wolontariusze przygotowali także dla dzieci 
jasełka przedstawione techniką światło - cienia.     

Dzieci odkrywały też głębię wspólnoty w czasie zabaw i gier inte-
gracyjnych. Stoły przez cały czas były obficie zastawione słodyczami, 
za co chcemy gorąco podziękować księdzu proboszczowi Jerzemu 
Palarczykowi oraz za to, że udostępnił nam budynek domu kateche-
tycznego i przyjął dzieci bardzo serdecznie. 

Chcemy także podziękować wszystkim dzieciom, które zagościły na 
naszym spotkaniu i zapraszamy na nasze comiesięczne warsztaty.

s. Halina wraz z Wolontariuszami
 

XVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
śWIĄTECZNEJ POMOCY

Gimnazjum im. J. Pawła II włączyło się w akcję XVI Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaangażowało się w nią Szkolne 
Koło PCK, uczniowie, nauczyciele szkoły. Celem akcji była pomoc 
dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.

Sztab przy Gimnazjum w Istebnej miał wyznaczone następujące 
zadania organizacyjne: wybór kwestujących, organizację dowozu i 
odwozu uczniów.

Zostały też opracowane plakaty i ulotki informacyjne. Kolejnymi 
zadaniami było przyjmowanie rozliczeń, liczenie pieniędzy oraz orga-
nizacja koncertu. Młodzież z wielkim zaangażowaniem kwestowała 
całą niedzielę 13 stycznia na terenie Trójwsi: w Istebnej, Jaworzynce 
i Koniakowie. Zebrała do puszek 6591,03 zł. Podczas kwestowania 
dyżurowali też nauczyciele, sprawując nadzór nad bezpieczeństwem 
młodzieży. O godzinie 17: 00 rozpoczął się w gimnazjum koncert 
WOSP, który prowadzili: Szymon Cendrzak i Bartłomiej Mróz. W 
programie usłyszeliśmy słynne przeboje znanych wokalistów i ze-
społów muzycznych: Rubik, Michael Jackson, grupa Ramstein, Spice 
Girls, Robert Palmer, Nick Cave, Kyle Minoque, Yillage People oczy-
wiście w wykonaniu naszych uczniów.

Ogromny wkład pracy w przygotowaniu tej części imprezy wło-
żyli panowie: Wojciech Czulak i Piotr Kohut.

Natomiast scena kabaretowa przedstawiła zabawne parodie kla-
sycznych bajek: „Calineczki”, „Czerwonego Kapturka”, „Królewicza 
i żebraka”, „ Księżniczki w uwięzionej wieży”.

Przedstawienie wyreżyserowane zostało przez panie: Ewę Czulak 
i Iwonę Bogdał. Niesamowita gra aktorska wzbogacona została ory-
ginalnymi strojami.

Uroku dodawała również scenografia wykonana przez p. Krystynę 
Kocybik. Ponadto w trakcie koncertu miała miejsce licytacja gadżetów 
WOSP (kalendarze, torba na ramię, breloczek, kubek, koszulka i ka-
sety). Kwota uzyskana z licytacji to 177 zł. Łącznie zebrano 6768,03 
zł. Podczas imprezy otwarta była kawiarenka z ciastami i gorącymi 
napojami, za którą odpowiedzialny był Samorząd Szkolny.

Za pomoc w organizacji XV Finału WOSP kierujemy podzięko-
wania Urzędowi Gminy w Istebnej, Policji oraz Rodzicom naszych 
uczniów za pieczenie ciast.

W organizację i przebieg tej jakże pożytecznej i szlachetnej inicja-
tywy zaangażowali się następujący nauczyciele:

Elżbieta Goryczka, Anna Łacek, Anna Wawrzacz, Elżbieta Sza-
rzeć Katarzyna Leżańska-Czulak, Ewa Czulak, Iwona Bogdał, Woj-
ciech Czulak, Piotr Kohut, Krystyna Kocybik, Barbara Matuszny, 
Monika Michałek, Teresa Przybyła, Agnieszka Juroszek.

Organizatorzy

cześnie przyplątała się gruźlica i Jan Sikora umiera w 1915 
roku  w wieku 32 lat. Przed śmiercią poprosił o orła z koroną, 
wypowiadając słowa „dla Ciebie Polsko”, zmarł. Widocznie 
był ważną postacią ruchu narodowego skoro na cokole jego na-
grobka w roku 1933 zostało wyryte następujące epitafium:

Janowi Sikorze
Magistrowi prawa-przyjaciele-
w dowód uznania za pracę w okresie niewoli 
dla polskości i Śląska. 

Na miejsce ostatniego spoczynku odprowadziły go tłumy 
istebniańskich górali. Zofia Degen-Ślusarska wspomina:

A nad mogiłą Jana Sikory, któremu przyjaciele wystawili 
nagrobek szumią drzewa góralskiego cmentarza i szepcą ci-
cho słowa poety, Emila Zegadłowicza: Tu jest Ojczyzna moja. 
Pachnąca jak macierzanka, mięta i zboże, Ojczyzno ty święta. 

Pomnik w formie obelisku stoi na starym cmentarzu do dziś. 
Wymaga renowacji. Ale i tak cieszę się, że ks. Dziekan Jerzy 
Patalong przebudowując stary cmentarz, pomnik Jana Sikory 
ustawił tuż obok głównego krzyża. Znalazł godne miejsce dla 
tak wielkiego Człowieka, zapomnianego patrioty i działacza 
narodowego, rodowitego górala z Istebniańskiej ziemi. 

Małgorzata Kiereś

Maria Akssak - siostra  Jana Sikory
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WYRUSZ Z NAMI NA PIESZĄ
PIELGRZYMKę

DO CZęSTOCHOWY
Od kilku lat jesteśmy uczestnikami pieszej pielgrzymki do 

Częstochowy.

Co roku, w sierpniu, wędrujemy wraz z pątnikami z Oświęci-
mia w grupie, którą prowadzi ksiądz Wojciech Jamroziński. W tym 
roku postanowiliśmy utworzyć grupę z Dekanatu Istebniańskiego i 
przyłączyć tę grupę do Pieszej Pielgrzymki Bielsko-Żywieckiej.

Pielgrzymka wyruszy 6 sierpnia z Bielska. Wędrować  bę-
dziemy przez Oświęcim, Trzebinię, Bór Biskupi, Trzebiesławice, 
Chruszczobród, Głuchowie, Mysłów, Koziegłówki, Nieradę, aby 
11 sierpnia przybyć na Jasną Górę i uczestniczyć w Uroczystej 
Mszy Dziękczynnej na Wałach Jasnogórskich.  

Nad zdrowiem pątników czuwać będzie grupa medyczna 
Służby Maltańskiej, oraz pielęgniarki i lekarze. Noclegi będą u 
gospodarzy lub we własnych namiotach. Bagaż będzie przewożo-
ny specjalnym samochodem ciężarowym. Nad organizacją marszu 
czuwać będzie służba porządkowa odpowiedzialna za bezpieczeń-
stwo i porządek. Pielgrzymi zapewniony mają dojazd do Bielska i 
powrót z Częstochowy do Istebnej. 

Piesza pielgrzymka to „Rekolekcje w Drodze”. Pielgrzymi po-
konują w ciągu dnia około 20-30 km, uczestnicząc w codziennej 
mszy świętej, biorąc czynny udział w modlitwie, rozważaniach, 
konferencjach i śpiewie. Podczas marszu zwracamy się do siebie 
„Siostro” i „Bracie”, wspieramy pomocą potrzebujących, okazu-
jemy sobie życzliwość, wzajemną troskę, dzielimy się radością 
i pogodą ducha, a wszelkie niewygody przyjmujemy w duchu 
chrześcijańskiej pokuty. Szczególną wdzięczność okazujemy tym, 
którzy nas goszczą na noclegu. Dajemy tym samym świadectwo 
naszego chrześcijańskiego życia. 

          
Jeśli czujesz się młody duchem, lubisz wędrować, śpiewać, 

masz intencję, z którą chcesz iść do Maryi,to zaplanuj wakacje 
tak, abyś mógł przyłączyć się do naszej grupy. Gorąco zaprasza-
my wszystkich ludzi w każdym wieku, a szczególnie młodzież z 
Trójwsi i okolic do uczestnictwa w pielgrzymce na Jasną Górę.

Wszelkich informacji i zapisów  udzielają: kancelarie parafial-
ne dekanatu, Agata Szymańska, Joanna Kobielusz, Barbara Moje-
ścik (SP1 Istebna), Masia Michałek.

Telefony kontaktowe: 604-25-88-92, 663-240-06-75                                     

EKUMENICZNE KOLęDOWANIE
W TRÓJWSI

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan dnia 20 stycznia 
2008 roku zorganizowano w kościele Ewangelicko – Augsbur-
skim w Istebnej koncert kolędowy. Mimo zimna, deszczu i wia-
tru o godzinie 16.00 kościół wypełnił się po brzegi. Uroczystości 
kolędowej przewodniczył ks. Alfred Staniek. Na uroczystość 
przybyli też specjalni goście w osobach: Wójt Gminy – Danu-
ta Rabin, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Gazur, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Pani Elżbieta Legierska – Niewia-
domska. Na uroczystość zaproszono również niepełnosprawne 
dzieci ze świetlicy działającej w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej, które wspólnie z młodzieżowym zespołem: CDN „Chrystus 
Daje Nadzieję” działającym przy parafii ewangelickiej śpiewały 
kolędy. Uroczystość kolędową uświetnił występ dzieci z zespołu 
„Mali Zgrapianie” prowadzonego przez panie: Katarzynę Rucką 
-  Ryś i Malgorzatę  Małujurek.  Z pastorałkami  i kolędami wy-
stąpił też zespół „ Mała Jetelinka” kierowany przez Panią Moni-
kę Wałach. Spotkanie ekumeniczne podsumował występ grupy 
teatralnej Post Scriptum działający przy Kościele Ewangelickim 
w Istebnej. Młodzież  wystawiła sztukę pod tytułem: „Historia 
Wielkiej Miłości” poruszającej problematykę postawy człowie-
ka wobec bezinteresownej miłości Boga skierowanej do ludzi. 
Spektakl nagrodzono burzą oklasków. Sztuka wyzwoliła wiele 
osobistych sądów i pytań będących podłożem do indywidualnej 
interpretacji stanowiska współczesnego człowieka wobec naro-
dzenia i miłości Chrystusa. Uroczystość ta miała szczególną at-
mosferę i szczególny wymiar. Przede wszystkim miała charakter 
charytatywny. Zebrane pieniądze w połowie przeznaczono na 
zakup protezy ocznej dla Piotrusia, zaś drugą część oddano na 
potrzeby świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Trój-
wsi. Za ten wspaniały i nieoczekiwany gest, ofiarę oraz szeroko 
otwarte serce składam Księdzu i wszystkim ofiarodawcom ser-
deczne podziękowanie. Dla naszych podopiecznych wystąpie-
nie na scenie i integracja z dziećmi zdrowymi była pokonaniem 
ogromnej bariery, walką ze strachem i tremą. Wyciągnięta dłoń  
w kierunku niepełnosprawnych stwarza dla nich możliwość osią-
gnięcia celu jakim jest poczucie pewności i spełnienia, zmniej-
szenie osamotnienia, frustracji i izolacji jakiej te dzieci często 
doświadczają. 

Ekumeniczne spotkania są przełamywaniem lodów i próbą 
wzajemnego dialogu. „Jezus Chrystus w sposób nowy, sakramen-
talny i mistyczny, może być gościem wszystkich osób i wspólnot, 
które go zapraszają”. Szczególny charakter ekumenizmowi nadała 
postać Papieża Jana Pawła II, który głęboko naznaczył poszcze-
gólne etapy swojego pontyfikatu, zawiązując nić porozumienia, 
budując pomost, pomiędzy ludźmi i narodami, pomagając nam 
żyć wartościami braterstwa i pojednania. Jego wielka postać po-
zwoliła nam odkryć, że łączy nas wspólny los. Taka postawa sta-
nowi złotą regułę dla stosunków i kontaktów jakie chrześcijanin 
winien utrzymać ze współobywatelami innej wiary.

Joanna Kohut

Jako gospodarz Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Isteb-
nej i współorganizator noworocznego, charytatywnego kon-
certu pragnę serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom 
koncertu za wrażliwość, dobre serce  i pozytywną odpowiedź 
na naszą prośbę złożenia ofiary dla potrzebujących Piotrusia i 
dzieci ze świetlicy terapeutycznej w Istebnej. Zebrana ofiara 
wyniosła 1714,24 zł.

Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.
ks. Alfred Staniek
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Beskidzka organizacja
turystyczna powołana!

Długo oczekiwana przez branżę turystyczną Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna dla regionu Beskidów została powołana! W 
dniu 9 stycznia br. w restauracji „Sielanka” w Ustroniu zebrała 
się grupa 36 przedsiębiorców działających w turystyce i podjęła 
uchwałę o powołaniu stowarzyszenia o nazwie: Beskidzka Or-
ganizacja Turystyczna (BOT). Na siedzibę Organizacji wybrano 
Ustroń. W trakcie spotkania uchwalono statut tego nowego stowa-
rzyszenia, a także wybrano jego Komitet Założycielski, Komisję 
Rewizyjną i siedmioosobowy Zarząd, którego prezesem został Jó-
zef Hebliński z Jaworzynki.

Organizacja będzie działała głównie na terenie pięciu beskidz-
kich miejscowości: Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. 
Jej celem będzie przede wszystkim działanie na rzecz rozwoju tu-
rystyki i społeczności lokalnych na terenie wymienionych gmin. 
Swoje cele BOT będzie realizować poprzez m.in działalność in-
formacyjną, promocyjną, organizację imprez, tworzenie spójnego 
systemu informacji turystycznej, jak i działalność gospodarczą, w 
tym sprzedaż pakietów turystycznych. Taka forma stowarzyszenia 
daje też wyjątkowe możliwości połączenia inicjatyw podejmo-
wanych przez przedsiębiorców, jak i lokalne samorządy. Działal-
ność Lokalnych Organizacji Turystycznych wiąże się z licznymi 
korzyściami dla członków, a także pomaga w rozwoju regionu, 
w którym jest powoływana. Założyciele Beskidzkiej Organizacji 
Turystycznej są przekonani, że konsolidacja inicjatyw turystycz-
nych w ramach jednej organizacji przyniesie też wiele korzyści 
Beskidom.

W chwili obecnej Zarząd BOT będzie monitował proces re-
jestracji BOT  w sądzie oraz odbywał spotkania z Radami Gmin 
i Miast, które po zaakceptowaniu inicjatywy będą mogły przyłą-
czyć się do BOT i zostać jej członkami. Członkiem BOT może 
też zostać każda osoba fizyczna, osoby prowadzące działalność 
gospodarczą oraz stowarzyszenia z terenu pięciu gmin, które po-
pierają cele BOT i podpiszą deklarację członkowską. 

Więcej szczegółów i informacji pod numerem telefonu: 0 33 
855 69 70 oraz adresem internetowym: ltrojan@rig.katowice.pl

targi turystyczne Brno 2008
W dniach 10-13.01.2008 roku gmina Istebna, w ramach sto-

iska Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slesko, prezentowa-
ła swoją ofertę turystyczną na Targach Turystycznych Regiontour 
w Brnie w Republice Czeskiej.

Partnerzy Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slesko 
zainaugurowali kolejny rok promocji targowo-wystawienni-
czej oferty turystycznej regionu. Pierwszą imprezą były właśnie 
Międzynarodowe Targi Turystyczne „Regiontour 2008” w 
Brnie. Euroregion zaprezentował transgraniczną ofertę tury-
styczną, szczególną uwagę zwracając na walory Beskidu Ślą-
skiego promując je w ramach obszaru marketingowego tzw. Be-
skidów Cieszyńskich oraz transgraniczne produkty turystyczne 
całego obszaru objętego współpracą w ramach Euroregionu. 
Targi cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem ze strony 
czeskich turystów. Cieszy fakt, że nasza gmina jest szeroko ko-
jarzona, a głównie dzięki Trójstykowi. Kolejne targi, na których 
zaprezentuje się gmina odbędą się w katowickim Spodku w dniach 
13-16 marca. Wystawiać będziemy się w ramach Beskidzkiej 5. 
     Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy!

oprac. Aneta Legierska

Informacje turystyczne ABC – SŁOWNIK EKOLOGICZNY
SUROWICA - to płynna frakcja krwi pozbawiona krwinek, 

płytek krwi oraz fibrynogenu; pozostałość po oddzieleniu się 
skrzepu. W przeciwieństwie do osocza nie krzepnie. Jest stosowa-
na do uodporniania biernego przeciw chorobom zakaźnym lub w 
przypadku niedoboru przeciwciał.

SYMBIOZA - zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej 
dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutu-
alizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm). W now-
szym podejściu, ze względu na częste trudności w dokładnym 
ustaleniu bilansu strat i zysków współżyjących organizmów, nie-
którzy naukowcy symbiozą nazywają każde trwałe współżycie or-
ganizmów, także pasożytnictwo. Jest to uzasadnione m.in. dlatego, 
że w niektórych układach charakter współżycia może zmieniać się 
w czasie i jeden z symbiontów może w pewnych okresach czerpać 
więcej korzyści, stając się pasożytem i doprowadzając do upośle-
dzenia lub śmierci drugiego symbionta. 

Przykład symbiozy: ukwiał oraz pustelnik. Odwłok pustelnika 
jest miękki i pozbawiony pancerza. Dlatego wyszukuje on pustą 
muszlę ślimaka i chowa w niej odwłok. Na tej muszli osadza się 
ukwiał. Pustelnik, poruszając się, przenosi ukwiała z miejsca na 
miejsce. Dzięki temu ukwiał ma większą możliwość zdobycia po-
karmu, natomiast pustelnikowi zapewnia ochronę przed wrogami.

Do symbiozy zalicza się również często protokooperację i wte-
dy wyróżnia się:

* mutualizm - symbioza obligatoryjna, związek ścisły i ko-
nieczny

* protokooperacja - symbioza fakultatywna, związek luźniej-
szy i niekonieczny, może być okresowy

Powszechnie spotykanym rodzajem symbiozy jest mikory-
za - współżycie korzeni roślin i grzybów, gdzie grzyb wspomaga 
pobieranie wody i soli mineralnych stanowiąc „przedłużenie” sys-
temu korzeniowego rośliny, a sam pobiera substancje odżywcze 
z korzenia powstające w drodze fotosyntezy. Innym przykładem 
jest symbioza bakterii jelitowych i ich gospodarzy, bakterii wią-
żących azot atmosferyczny i niektórych roślin (bobowate, azolla).
Szczególnym przykładem symbiozy jest endosymbioza, tj. stan, w 
którym jeden z symbiontów żyje w ciele drugiego (gospodarza).

Macierzonka

śNIEŻYCZKA PRZEBIśNIEG
śnieżyczka przebiśnieg 

– to niewielka roślina cebu-
lowa spotykana zwłaszcza na 
południu Polski, pojawiająca 
się od lutego do kwietnia. 
Podlega całkowitej ochronie. 
Wydaje dwa odziomkowe 
równowąskie liście barwy 

niebieskozielonej, osiągające szerokość ok. 4 mm. Kwiaty są 
zwisające, osadzone pojedynczo na szczycie łodygi. Składają 
się one z sześciu działek okwiatu, różniących się między sobą 
długością. 

 Najczęstszymi siedliskami tej rośliny są lasy łęgowe. Zna-
lezione egzemplarze są zwykle zdziczałymi roślinami ogrodo-
wymi. Dzikie śnieżyczki są rzadkością. Na Śląsku Cieszyń-
skim dziko rosnące przebiśniegi porastają Skarpę Wiślicką 
koło Skoczowa, także występują w lasach pod Goleszowem 
i Cieszynem, gdzie w niektórych miejscach porastają znacz-
ne obszary. Dla owadów zapylających gatunek ten stanowi na 
wiosnę pierwsze źródło pożywienia.

Tekst i foto: Jarosław Gil
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KOLęDOWANIE ZESPOŁU
REGIONALNEGO „ISTEBNA”

Bardzo pracowicie spędził styczeń Zespół Regionalny „Isteb-
na” występując z koncertami kolęd i pastorałek w różnych mia-
stach na Śląsku co obrazuje poniższe zestawienie:

- Parafia pod Wezwaniem św Wawrzyńca i św. Antoniego
   w Rudzie Śląskiej (Wirek)
- Parafia pod Wezwaniem Matki Bożej Różańcowej
  w Rudzie Śląskiej (Halemba)
- Parafia pod Wezwaniem św Pawła w Rudzie Śląskiej
  (Nowy Bytom)
- Parafia pod Wezwaniem św Józefa w Katowicach
  (Józefowiec)
- Parafia pod Wezwaniem NMP Wspomożenia Wiernych
  w Katowicach (Wełnowiec)
- Miejski Ośrodek Kultury „Guido” w Zabrzu
Koncerty spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem licznej wi-

downi.
Warto przypomnieć, że w okresie świątecznym zespół kolędo-

wał w kościołach w Istebnej Centrum i na Stecówce.
Linki do zdjęć z koncertów w Rudzie Ślaskiej oraz relacji 

lokalnej telewizji z występu w Zabrzu na stronie internetowej 
www.ug.istebna.pl                  J. Kohut

NAJLEPSZE KREPLIKI
Z ISTEBNEJ !!!

Aby tradycji stało się zadość w dniu 31 stycznia tj. w Tłusty 
Czwartek w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w  Wi-
śle odbył się III Konkurs na Najlepsze Beskidzkie Krepliki.

W gronie 18 uczestników podzielonych na dwie katego-
rie (ogólna i szkolna), najlepsze i najsmaczniejsze okazały się 
zdaniem jury pączki przygotowane przez Pensjonat „Groń” w 
Istebnej,  które wygrały kategorię ogólną! Wypieki przygotowali 
Zdzisława Siemińska, Teresa Łuszcz i Mariusz Waszut. Zwycięzca 
otrzymał cenną nagrodę rzeczową.

II miejsce zajęła pani Ewa Pilch, III miejsce Dom Wczasowy 
„Potok”.

I miejsce wśród szkół zajęła Natalia Węglarzy z Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Technicznych w Cieszynie, II miejsce dla Bar-
bary Sojan z ZSR w Międzyświeciu oraz III miejsce dla Krystyny 
Zawady z ZSGH w Wiśle.

To wspaniałe wyróżnienie i smaczna pamiątka!
Zapraszamy pozostałych zainteresowanych do wzięcia udziału 

w kolejnym konkursie, który odbędzie się już w przyszłym roku!

WYSTAWA fOTOGRAfII
RYSZARdA KOCYBIKA

W środę dnia 30 stycznia br. o godz. 17.00 do sali komin-
kowej GOK w Istebnej przybyli przedstawiciele władz gminy 
i samorządu, miłośnicy fotografii, koleżanki i koledzy nauczy-
ciele z Gimnazjum w Istebnej, przyjaciele oraz rodzina p. Ry-
szarda Kocybika - żona Krystyna i syn Piotr, aby wziąć udział 
w wernisażu wystawy Kocybika. Wystawiane fotografie są 
efektem bystrego, ale i romantycznego spojrzenia na otaczają-
cy nas świat. Przedstawiają krajobrazy w różnych porach roku, 
ludzi, zwierzęta, obłoki.

Wystawa jest też inspiracją dla oglądających te obrazy, 
bo każdy z nas może dzięki fotografii utrwalić piękno przy-
rody i pozostawić na trwałe swój ślad w kulturze. Trzeba 
być tylko człowiekiem wrażliwym na piękno i umieć je do-
strzec wokół siebie.

Wystawa fotografii czynna będzie do końca marca.
Krystyna Rucka

Ryszard Kocybik urodził się w 1953 roku w Tarnowskich 
Górach. Przyjazna atmosfera tego miasta i kreatywni przyjacie-
le rozbudziły w nim zamiłowanie do sztuki. W latach 1975-76 
pracował w Telewizyjnej Wytwórni Filmowej Poltel. W 1980 
roku ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim. Swoje życie 
związał z Trójwsią, gdzie od 1982 roku mieszka wraz z rodziną 
i pracuje jako nauczyciel. W wolnych chwilach uprawia tury-
stykę górską i fotografuje. 

„Wystawę moich fotografii dedykuję nieżyjącemu już, 
wybitnemu polskiemu filmowcowi – dokumentaliście, Nor-
bertowi Boronowskiemu – twórcy znanego w Istebnej filmu 
o Janie wałachu pt.: „Artysta spod Złotego Gronia”. To Nor-
bert sprawił, że zakochałem się w Beskidzie Śląskim. Jego 
filmy urzekły mnie tak bardzo, że poświęciłem im swoją 
pracę dyplomową.”

Koncert Zespołu „Istebna” w Rudzie Śląskiej Halembie

Ryszard Kocybik wśród gości wystawy
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SOWY
Sowy to ptaki o osobliwym wyglądzie, prowadzące przeważnie 

nocny tryb życia. Dlatego zdobywanie wiedzy o ich występowa-
niu i ekologii nie jest łatwe. Badania nad sowami należą do bardzo 

ciekawych i nietypowych. Bardzo ważnym 
elementem jest posługiwanie się magnetofo-
nem kasetowym – odtwarzanie w terenie gło-
sów sów z taśmy, z zamiarem prowokowania 
ptaków do odzywania się. W sezonie lęgo-
wym, najczęściej wczesną wiosną po zacho-
dzie słońca, grupa ornitologów i miłośników 
przyrody podąża ku ścianom lasu. Odtwarza 
z taśmy głosy tych gatunków sów, których 
występowanie jest spodziewane w danym te-

renie. Gdy głos z magnetofonu milknie, obserwatorzy nasłuchują 
rozpoznawając po głosach gatunki odzywających się sów. 

W ostatnich latach badania takie prowadzone były na całym 
Śląsku Cieszyńskim, także w rejonie Istebnej. Wyniki wykazały, 
że najpospolitszą sową gnieżdżącą się w naszym otoczeniu jest 
puszczyk i pójdźka (powszechnie zwana kuwikiem). Nieco rza-
dziej występuje uszatka. Prawdziwym ornitologicznym rarytasem 
na skalę krajową, okazało się wykrycie na zboczach Młodej Góry 
rzadkiej sóweczki. Poza tym w Istebnej pojawia się puszczyk ural-
ski, a jego miejscem lęgowym są lasy pod Baranią Górą. W tych 
rejonach ornitolodzy stwierdzili także włochatkę.

Na terenie Polski stwierdzono dotąd 13 gatunków sów. Gnieżdżą 
się u nas: puchacz, uszatka, sowa błotna, włochatka, pójdźka, sówecz-
ka, puszczyk, puszczyk uralski, puszczyk mszarny i płomykówka. 
Pozostałe trzy gatunki sowa śnieżna i sowa jarzębata – zalatujące do 
nas z północy oraz syczek – gatunek południowoeuropejski, w Polsce 
stwierdzane są bardzo rzadko.

Jarosław Gil
Rys. puszczyk

Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 

Barbara Ja owiczor 
Istebna 840 
 

Przepraszam Pana Jana Sewastynowicza 
za pomówienie 
                              Barbara Ja owiczor 
 
 

 
 
Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 
 

 

ZATRUDNI   
FRYZJERK  

Istebna Andzio ówka 

504 630 490 
 
 
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 
 

MAX lokata 
WYSOKI I PEWNY ZYSK 

* 6% pewnego zysku 
* Bez adnych gwiazdek 

* 3 Toyoty Auris do wygrania 
* Mo liwo  wyp aty w trakcie trwania umowy 

 

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

„DZIEŃ KOBIET Z MAKIJAŻEM" 
7 marca (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-

nej (obok Kościoła) odbędzie się Otwarty dzień makijażu z 
Avonem.

Zaprosiliśmy kosmetyczkę i wizażystkę z Bielska, która zade-
monstruje sposoby i rodzaje makijażu oraz opowie jak dbać o cerę 
i ciało kobiety by było piękne i delikatne.

Spotkanie będzie trwało przez cały dzień od godz. 10.00 do 
17.00, aby każdy z nas mogła skorzystać z darmowego makijażu 
i porady.

Po spotkaniu zapraszamy wszystkie Panie na godz. 18.00 do 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej na Dzielec, gdzie  będzie można 
obejrzeć romantyczny film - specjalnie dla Pań!

Serdecznie zapraszamy!
Lucyna Ligocka-Kohut

WYSTAWA
 „WęDRÓWKI JANA PAWŁA II” 

GOK Istebna po raz kolejny serdecznie zaprasza wszyst-
kich artystów, twórców z gminy Istebna do przygotowania wy-
stawy poświęconej pamięci papieża Jana Pawła II.

Tegoroczny temat wystawy brzmi: „Wędrówki Jana Pawła II”. 
Prace prosimy dostarczać do GOK-u do dnia 26 marca (środa) 
Liczymy na Wasz liczny udział!!!

14 lutego
- Walentynki

Dzień wszystkich zakochanych
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wyróżnIenIe dla
antonIego karcha!

Duże wyróżnienie spotkało naszego najlepszego modela-
rza Antoniego Karcha, który znalazł się w „Złotej Dziesiątce” 
najlepszych polskich sportowców lotniczych miesięcznika 
„Skrzydlata Polska”. Coroczne wyróżnienia przyznano podczas 
odbywającego się w dniu 19 stycznia w Auli Głównej Politech-
niki Warszawskiej XIII Balu Lotników i Polskiej Obronności. 
Modelarz z Istebnej Andziołówki zajął w klasyfikacji „Skrzydlatej 
Polski” wysokie szóste miejsce otrzymując specjalną statuetkę i 
nagrodę rzeczową. Gratulujemy Panu Antoniemu!

J. Kohut

BIegI narcIarskIe - styczeń
Problemy ze śniegiem sprawiły, że w styczniu wiele imprez 

narciarskich zostało odwołanych lub przełożonych. Tym niemniej 
w zawodach, które się odbyły z dobrej strony zaprezentowali się 
biegacze z naszego terenu.

Siedem miejsc na podium to dorobek zawodników naszych 
klubów narciarskich podczas rozegranego w dniu 12 stycznia „Pu-
charu Bieszczadów”. W imprezie, która była zarazem eliminacją 
do Mistrzostw Świata Juniorów oraz Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży najlepsi w swoich kategoriach wiekowych okazali się 
Katarzyna Kubalok (MKS Istebna) i Rafał Matuszny (UKS Gim-
nazjum Istebna). Drugie miejsca w zawodach zajęli koleżanka klu-
bowa Kasi Magdalena Ligocka a także reprezentant NKS Trójwieś 
Istebna - Sebastian Gazurek. Trzech naszych biegaczy stanęło na 
najniższym stopniu podium - Karolina Ligocka (MKS Istebna), 
Tomasz Sikora (NKS Trójwieś Istebna) oraz Marcin Wolny (UKS 
Gimnazjum Istebna).

Prawie 400 biegaczy wystartowało w tradycyjnym „XXII Bie-
gu Dudka”, który ze względu na problemy ze śniegiem został tym 
razem rozegrany na trasach COS w Istebnej Kubalonce. Bardzo 
dobrze wypadli nasi nasi biegacze, którzy aż 14 razy stawali na po-
dium. Swoje kategorie wygrali Teresa Haratyk (UKS Gimnazjum 
Istebna), Danuta Ligocka (Istebna), Justyna Zawada (MKS Istebna), 
Patrycjusz Polok (UKS Gimnazjum Istebna) oraz Tomasz Skurzok 
(NKS Trójwieś Beskidzka). Na drugim stopniu podium stanęli Ża-
neta Adamus i Bartosz Rucki (obydwaj NKS Trójwieś Beskidzka),  
Monika Mucha (UKS Gimnazjum Istebna), Jan Łacek (Jaworzynka) 
i Andrzej Salowicz (MKS Istebna). Czterech biegaczy - reprezen-
tantki UKS Gimnazjum Istebna Judyta Czepczor i Dorota Kaczma-
rzyk, Kamil Bury (MKS Istebna) a także Mariusz Zowada (Istebna) 
ukończyło zawody na trzecim miejscu.

Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował sie Mariusz Michałek, 
który wywalczył drugie miejsce podczas rozegranego w Jabloncu nad 
Nissou biegu łączonego na 20 km w ramach cyklu „Slavic Cup”.

Znakomitą dyspozycję zademonstrowali nasi niezrzeszeni bie-
gacze podczas rozegranego 25 stycznia w Rajczy XVI Międzynaro-
dowego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego. 

W klasyfikacji generalnej kobiet z dużą przewagą nad rywal-
kami triumfowała Danuta Ligocka z Istebnej natomiast Jan Łacek 
z Jaworzynki zajął drugie miejsce wśród mężczyzn. Nasi biegacze 
wygrali również kategorie wiekowe - Danuta Ligocka, Jan Łacek a 
także Piotr Michałek i Paweł Gorzołka (obaj z Jaworzynki).

Obfity plon medalowy przyniósł występ biegaczy naszych klu-
bów narciarskich podczas rozegranych w dniach 26 i 27 stycznia 
w Jakuszycach „Mistrzostw Karkonoszy”. Zawody będące zarazem 
„VIII Memoriałem Jana Mądrego” stanowiły także eliminacje do 
Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Ślask 2008. W so-
botę rywalizacja toczyła się techniką klasyczną natomiast w nie-
dzielę rozegrano biegi łączone.

Znakomicie zaprezentowała się Katarzyna Kubalok (MKS 
Istebna), która okazała się najlepsza w swojej kategorii zarówno w 
sobotę jak i niedzielę. Dwa razy na podium stanęli także Magdale-
na Ligocka (MKS Istebna - dwukrotnie trzecia) oraz reprezentanci 
NKS Trójwieś Beskidzka - Adam Kaczmarzyk (trzeci w sobotę i 
drugi w niedzielę), Tomasz Kaczmarzyk (dwa razy drugi) i Tomasz 
Sikora (odpowiednio drugi i trzeci). Srebrny medal imprezy wy-
walczyli w sobotę w swoich kategoriach Karolina Gazurek (MKS 
Istebna) oraz Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka).

Wśród seniorów klasą dla siebie był reprezentujący AZS AWF 
Katowice Mariusz Michałek, który wygrał zarówno w sobotę jak i 
niedzielę. J. Kohut

MISTRZOSTWA śWIATA JUNIORÓW 
I MŁODZIEŻOWCÓW PRZEŁOŻONE

Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców, które miały 
odbywać się w Istebnej Kubalonce i Szczyrku od dnia 3 lutego 
zostały przełożone. Poinformował o tym szef Komitetu Organiza-
cyjnego Tadeusz Pilarz. Powodem decyzji był brak wystarczającej 
ilości śniegu. Nowy termin to 21 - 28 luty 2008.

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

drUżyna IsteBneJ naJlepsza
w halowym tUrnIeJU gronI

Drużyna Istebnej wygrała I Wielki Halowy Turniej Groni 
o „Puchar Prezesa Siły Jasnowice”, który został rozegrany 6 
stycznia w hali Gimnazjum w Istebnej. Impreza była znakomi-
cie zorganizowana (Krzysztof Chorąży, Marek Iwanek), stała 
na wysokim poziomie sportowym i przebiegała w bardzo dobrej, 
sportowej atmosferze.

Wyniki:  
Istebna - Koniaków - 4:0  
Siła Jasnowice - Jaworzynka - 5:2  
Istebna - Siła Jasnowice - 6:2  
Jaworzynka - Koniaków - 7:4  
Istebna - Jaworzynka - 1:0  
Siła Jasnowice - Koniaków - 8:3

Tabela: 
1. Istebna - 9 pkt. - bramki 11:2  
2. Siła Jasnowice - 6 - 15:11  
3. Jaworzynka - 3 - 9:10  
4. Koniaków - 0 - 7:19

Nagrody indywidualne:
Król strzelców - Tomasz Zelek (Siła Jasnowice)
Najlepszy zawodnik - Dariusz Rucki (Siła Jasnowice)
Najlepszy bramkarz - Eliasz Suszka (Koniaków) 
Składy drużyn (kolejność alfabetyczna):
Istebna - sponsor Teresa Kamińska - Market REMA:
Mirosław Adamus, Jerzy Jaworski, Sebastian Kapaś, Tomasz 

Kapaś, Andrzej Kawulok, Albert Kohut, Jacek Kohut, Damian Ma-
rekwica, Stanisław Marekwica, Andrzej Mojeścik, Marcin Pudalik

Siła Jasnowice - sponsor Marek Iwanek - Transport Drzewa: 
Marcin Bap, Marcin Haratyk, Sławomir Haratyk, Mateusz Łacek, 
Bartłomiej Mucha, Adam Podlasiński, Remigiusz Robrej, Bartło-
miej Rucki, Dariusz Rucki, Dawid Zelek, Tomasz Zelek

Jaworzynka - sponsor Renata i Eugeniusz Kawulok - Pizzeria 
Werona: Jarosław Byrtus, Mateusz Czepczor, Leon Golik, Piotr Ja-
łowiczor, Mirosław Kawulok, Józef Kohut, Mirosław Łacek, Robert 
Rucki, Sławomir Suszka, Jarosław Urbaczka, Dawid Wawrzacz

Koniaków - sponsor Franciszek Suszka i Marek Matuszny: 
Bolesław Bury, Józef Haratyk, Szymon Juroszek, Andrzej Kawu-
lok, Eliasz Suszka, Janusz Waszut, Mariusz Waszut.

J. Kohut
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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

Tel. 0601 45 30 46 lub 855 63 10

Z A P R A S Z A M Y  N A  Z A K U P Y
d O  S K L E P Ó W  f I R M Y  „ M A J A ”

I S T E B N A  C E N T R U M  ( P O D  G R A P Ą )
C Z Y N N E  P N  -  P T  8  -  1 6  S O B O T A  8  -  1 2

T E L .  0 3 3  8 5 5 7 0 6 7  K O M .  0 6 0 2 4 3 6 7 1 9

 - ODZIEŻ DAMSKA - MĘSKA
 - BiELiZna DamSKa
 - RaJSToPY, SKaRPETY
 - NICI TURECKIE (KORDONEK 100 gr) w cenie 10 zł

SKLEP DEKoRaL
 - faRBY DEKoRaCYJnE i anTYKoRoZYJnE
 - CIESZYNKA 10l od 34,90 zł, OKNA
 - KONSERWACJE SAMOCHODOWE
 - MIESZALNIK LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH FIRMY MAXMEYER

CENY FABRYCZNE

SKLEP Z CZĘŚCIAMI FIAT 126 P
 - SPROWADZAMY CZĘŚCI DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
     DOSTAWA DWA RAZY W TYGODNIU
 - AKUMULATORY SAMOCHODOWE AD CENTRA
     (sprawdzenie ładowania gratis)
 - CZĘŚCI ROWEROWE
 - CZĘŚCI MOTOCYKLOWE

OFERUJEMY USŁUGI
 - PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 - EWIDENCJA PRZYCHODÓW (ryczałt)
 - EWIDENCJA VAT
 - ROZLICZENIA ZUS
 - ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36 PIT 37)

ZaPRaSZamY!
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

Producent  kominków  „TYTUS”       
tel./fax 033 854 33 27    www.kominki-tytus.pl
Salon  43-450 Ustroń, Rynek 6        
czynne: pn-pt od 8:30 do 17:00  sob. Od 10:00 do 13:00
Oferujemy:
-  tradycyjne piece kuchenne na węgiel i drewno,
- kominki kaflowe i marmurowe.
- piece wolno stojące (tzw. Kozy),  
- wkłady grzewcze żeliwne i stalowe,   
- wkłady z płaszczem wodnym,   
- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
- systemy kominowe ze stali nierdzewnej.
 - ZAPRASZAMY do zwiedzania
ekspozycji w Ustroniu przy ul. Katowickiej 150
(stacja benzynowa GREWLING)

Piece od

620zł !!

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 

 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZĘTA DOMOWE
- FIRMY - pełny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ŻYCIE TYP „P” PZU

BiuRo KoniaKów-maTYSKa
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZąD GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Gabinet prywatny „SYNAPSA”
Lekarz neurolog Ewa Przywara

Przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie
w każdą sobotę od 9.00 do 11.00

Bóle i zawroty głowy, choroby kręgosłupa,
depresje, nerwice

Tel. kom. 605 179 398

tanie ubezpieczenie
komunikacyjne

- szeroki wybór firm
ubezpieczeniowych

PILARKI,  KOSY,
£AñCUCHY, OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEñ
HUSQvARNA, STIHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK
- RATY, SERWIS

Promocja kosiarek i kos

Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 

Barbara Ja owiczor 
Istebna 840 
 

Przepraszam Pana Jana Sewastynowicza 
za pomówienie 
                              Barbara Ja owiczor 
 
 

 
 
Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 
 

 

ZATRUDNI   
FRYZJERK  

Istebna Andzio ówka 

504 630 490 
 
 
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 
 

MAX lokata 
WYSOKI I PEWNY ZYSK 

* 6% pewnego zysku 
* Bez adnych gwiazdek 

* 3 Toyoty Auris do wygrania 
* Mo liwo  wyp aty w trakcie trwania umowy 

 

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

Reklama 3 x 9 cm 

FIRMA „LEGIERSKI” Spó ka Jawna 
Legierski Leszek, Legierski Zdzis aw 

43-470 Istebna 1150 
przyjmie do pracy 

pracownika na stanowisko biurowe 
 

Wymagania: rednie wykszta cenie, znajomo  obs ugi komputera. 
List motywacyjny wraz  z C.V. 

prosimy sk ada  w siedzibie firmy – Istebna 1150 
Biuro Kierownika Zak adu Przetwórstwa Mi snego w Istebnej  

Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 

Barbara Ja owiczor 
Istebna 840 
 

Przepraszam Pana Jana Sewastynowicza 
za pomówienie 
                              Barbara Ja owiczor 
 
 

 
 
Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 
 

 

ZATRUDNI   
FRYZJERK  

Istebna Andzio ówka 

504 630 490 
 
 
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 
 

MAX lokata 
WYSOKI I PEWNY ZYSK 

* 6% pewnego zysku 
* Bez adnych gwiazdek 

* 3 Toyoty Auris do wygrania 
* Mo liwo  wyp aty w trakcie trwania umowy 

 

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

Reklama 9 x 9 
 

LOKAL 
DO WYNAJ CIA LUB SPRZEDANIA 

Powierzchnia 12 m2  (3 x 4) 
Istebna Centrum 
694 836 682 

 
 
 
 

zdj cie 
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Imprezy organIzowane przez gok

„Starodowne sipłani” – cykl warsztatów daw-
nego rzemiosła z udziałem dzieci i młodzieży, 
a także osób niepełnosprawnych z Trójwsi.

„XI Dni Istebnej – z Ochodzitej przez Skalite 
po Kozubową” 

Konkurs Gwarowy „Nasióm Rzecióm”

Istebna kontra Wisła – majówka w Wiśle z 
udziałem Steffena Moellera

Zimowe Zawody Furmanów 

Uroczyste Otwarcie zmodernizowanego Trój-
styku w Jaworzynce 

Wystawa Twórczości Ludowej

Dożynki Gminne

Rajd Łunochodów

Majówka „Istebna kontra Wisła” w Istebnej

Wystawa
„Kwiaty na
Dzień Matki”

Wystawa „Kremówki Jana Pawła II”

„Otwarcie granic – wejście do Schengen – 
Istebna Jasnowice”

Wystawa fotografii Janusza Mazurkiewicza

Spotkania z twórcami z gminy Istebna

Warsztaty
układania
kompozycji
z suszu

Wystawa „Artyści, którzy odeszli”. Wystawa po-
święcona zmarłym artystom z gminy Istebna.
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drUżyna IsteBneJ naJlepsza w halowym tUrnIeJU gronI - str. 16

Istebna - Zwycięzca Turnieju

Siła Jasnowice - drugie miejsce

Jaworzynka - trzecie miejsce

Koniaków - czwarte miejsce

SERWIS INTERNETOWY
www.ug.istebna.pl

Coraz większą popularnością cieszy się 
serwis www.ug.istebna.pl o czym świadczy 
liczba odwiedzin na stronie. W styczniu 2008 
serwis wywołano prawie 1 324 000 razy około 
53 tys dziennie. W roku 2007 serwis wywołano 
11546226 razy. Konsekwentnie rozbudowujemy 
serwis. Aktualnie finalizowane jest wprowadza-
nie wersji językowych strony niebawem pojawią 
się panoramy z punktów widokowych. Wzrost 
odwiedzin strony, pobrań plików i wywołań  ser-
wisu www.ug.istebna.pl w ciągu 2007 roku.

Przygotował: Piotr Gazurek
Administrator serwisu ug.istebna.pl Wzrost odwiedzin strony, pobrań plików i wywołań  serwisu www.ug.istebna.pl w ciągu 2007 r.

NAJLEPSZE KREPLIKI
Z ISTEBNEJ !!! - str. 14


