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Witam serdecznie wszystkich gości i turystów przybyłych do 
naszej Trójwsi, by właśnie tutaj odpocząć i zaczerpnąć sił do 

dalszej pracy.
Mam nadzieję, że pogoda pozwoli się wszystkim cieszyć pięknem na-

szej gminy i umożliwi udane wędrówki i spacery, a gdy braknie słońca 
niech uśmiech przekazany drugiemu człowiekowi rozjaśni ponure dni.

Życzę, by pobyt w naszej Trójwsi ubogacił wszystkich duchowo i 
wpłynął na wzmocnienie sił fizycznych.

Jednocześnie zapraszam do odwiedzin Punktu Gminnego Centrum 
Informacji, w celu uzyskania interesujących Państwa informacji, a 
także znajdziecie tam Państwo materiały reklamowe, mapy, foldery, 
widokówki z naszej Trójwsi i sąsiednich państw - Czech i Słowacji.

Także oferta imprez weekendowych Gminnego Ośrodka Kultury 
jest bogata, każdy znajdzie coś dla siebie.

Życzę udanych, pogodnych i szczęśliwych wakacji!
Szczegółowe informacje - strona internetowa www.ug.istebna.pl

Wójt Gminy, Danuta Rabin

Istebna
coraz wyżej
Gmina Istebna w edy-

cji Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” za rok 2007 
zajęła 30 miejsce pośród gmin 
wiejskich w skali całego kraju. 
Poprawiła swoją pozycję awan-
sując z 32 miejsca w roku 2006. 
Zajmuje tym samym wysokie 4 
miejsce w skali województwa 
śląskiego i jest jedyną gminą 
powiatu cieszyńskiego w setce 
najlepszych gmin wiejskich.

Ranking honoruje samorządy, które najbardziej dbają o rozwój 
gmin, o podniesienie  jakości  życia   mieszkańców,  jednocześnie  
zachowując reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finanso-
wego. Szczegółowa ocena obejmowała wszystkie gminy i miasta 
w Polsce na podstawie pozyskanych danych od Ministerstwa Fi-
nansów i ankiet „Rzeczpospolitej”.

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano 
gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2004-2007 i jed-
nocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Przypomina się, że z dniem 15 września 2008 roku mija 
termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego i od nie-
ruchomości oraz II raty podatku od środków transportu.

Urząd Gminy Istebna i Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Serdecznie zapraszają na

Dożynki Gminne 2008
21 września 2008 r.

WSPólny KOROWód Z ISTebneJ – CenTRuM
dO AMFITeATRu „POd SKOCZnIą” – GOdZ. 12.30

GOSPOdARZeM dOŻyneK JeST WIeś ISTebnA

(dok. na str. 4)

Apele WójtA Gminy istebnA
1. o niszczenie chwastów na swoich gruntach - str. 3
2. Czy wiesz, czym palisz? - str. 19

IV Rajd Łunochodów
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza wszyst-

kich mieszkańców, zawodników oraz turystów na IV Rajd Łunocho-
dów, który odbędzie się w tym roku 23 sierpnia o godz. 16.00 i jak 
zwykle dostarczy nam wiele adrenaliny oraz mocnych wrażeń. Przy-
gotowaliśmy ciekawe konkurencje oraz niespodzianki dla publiczno-
ści. Po zawodach tradycyjnie planujemy zabawę taneczną, „Festyn 
Istebna – bukovec” dla uczczenia zwycięzców Rajdu. Przygrywać 
bawiącym się będzie zespół z Czech. Wszystkich zawodników prosi-
my o zapoznanie się z regulaminem na str. 14. 
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INTeGRAcjA I AKTywIzAcjA
SPOłeczNO-zAwOdOwA w GmINIe ISTebNA

Ks. Jan z brazylijskimi dziećmi

Jubileusz
ks. Jana Kohuta

Spotkanie po latach

Procesja Bożego Ciała po kilkusetmetrowym 
dywanie z kwiatów
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wIęcej NA GóRSKIe dROGI
dobra informacja z Katowic dla powiatu Cieszyńskiego. Za-

rząd dróg Wojewódzkich przyznał półtora miliona złotych na re-
mont górskich odcinków dróg. Jak mówi starosta cieszyński Cze-
sław Gluza -powiat w ramach przyznanej dotacji wykona prace 
w okolicach przejścia granicznego w Jasnowicach na drodze 943 
Jasnowice-Koniaków

ZdW przymierza się także do wymiany nawierzchni na dwóch 
innych odcinkach. Są to ulica Czarne w okolicach skoczni nar-
ciarskiej oraz trasa Salmopol - Malinka na długości około 3 km.

jb
Ten artykuł pochodzi z OX.pl

zbIóRKA PRzedmIOTów
wIelKOGAbARyTOwych 

Wójt Gminy informuje: w miesiącu wrześniu br. na terenie 
całej gminy organizowana będzie zbiórka przedmiotów wielkoga-
barytowych. Odbiór odbywać się będzie przez 2 dni w każdej wsi, 
wg poniższego harmonogramu:

wIeś jAwORzyNKA - w dniach 09.09.2008r. (wtorek)
i 10.09.2007r. (środa);
wIeś KONIAKów - w dniach 25.09.2008r. (czwartek)
i 26.09.2007r. (piątek);
wIeś ISTebNA - w dniach 29.09.2008r. (wtorek)
i 30.09.2008r.(środa);
Odpady można zwozić w godzinach od 8:00 - 17:00
Zbiórka obejmuje takie odpady jak: meble, zestawy wypoczyn-

kowe, dywany, wykładziny, sprzęt AGd, sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, opony, sedesy, umywalki, kafelki, okna, drzwi, szyby.

STANOwISKO RAdy GmINy ISTebNA
z dNIA 26 czeRwcA 2008 R.

w sprawie remontu oraz ograniczeń w ruchu na drodze powia-
towej S2643 - droga przez wieś Istebna.

Rada Gminy Istebna wyraża zaniepokojenie przedłużającym się 
okresem oczekiwania na remont drogi powiatowej przez wieś Istebna, 
której stan można określić jako fatalny.

droga stanowi zagrożenie dla stałych mieszkańców i przyjezd-
nych gości. Szczególnie na niebezpieczeństwo narażeni są piesi użyt-
kownicy drogi oraz dzieci, które zmuszone są poruszać się po jezdni 
ze względu na brak chodnika na niektórych odcinkach.

natomiast istniejący chodnik jest miejscami w takim stanie, że 
poruszanie się po nim nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

utrapieniem dla mieszkańców jest nie tylko brak dobrej jakości 
nawierzchni drogi, brak bezpiecznego chodnika ale także bardzo duży 
ruch samochodów na tym odcinku.

Ogromnym zagrożeniem jest ruch wysokotonażowych samocho-
dów, dowożących materiały na budowę drogi ekspresowej w lalikach 
oraz samochodów transportujących drewno z naszych lasów.

naszym zdaniem konieczne jest ograniczenie ruchu samochodów 
ciężarowych na tym odcinku i skierowanie ich drogą wojewódzką 
przez Jaworzynkę.

Z informacji uzyskanych przez mieszkańców wynika, że niejed-
nokrotnie wyładowane do pełna ciężarówki mkną z zawrotną prędko-
ścią przez wieś, powodując drżenie budynków i uciążliwy hałas.

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz 
wieloletnie oczekiwanie na remont tej drogi, zwracamy się z apelem i 
prośbą do władz Powiatu Cieszyńskiego o potraktowanie tego zadania 
jako bardzo pilnego.

Oczekujemy, że podejmą Państwo decyzje, które w możliwie krót-
kim okresie czasu pozwolą sfinansować i zrealizować remont drogi.

liczymy także na to, że znajdzie się rozwiązanie na ograniczenie 
ruchu ciężkich samochodów przez wieś Istebna.

Przewodniczący Rady, Jan Gazur

APel wójTA GmINy ISTebNA
o niszczenie chwastów na swoich gruntach

W związku z tym, że na terenie naszej gminy napotkać moż-
na zaniedbane pola uprawne i niewykoszone trawy, zwracam 
się z apelem do właścicieli, posiadaczy, zarządców, użytkow-
ników wieczystych i dzierżawców gruntów o likwidację chwa-
stów. Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolni-
czych i ogrodniczych, gdyż są siedliskiem wielu szkodników 
glebowych, gryzoni, węży i ślimaków, a nasiona chwastów z 
pól zaniedbanych rozsiewają się na sąsiednie pola i ogrody.

Obowiązek likwidacji chwastów wynika z ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dz. u. z 
2004 r. nr 121, poz. 1266 ze zmianami).

Z chwastami należy walczyć cały rok, wykaszając je syste-
matycznie o wiosny aż do jesieni. Ponadto przypominam rolni-
kom, którzy złożyli wnioski w ARiMR o płatności obszarowe, 
iż jednym z warunków otrzymania dopłaty, jest utrzymanie 
gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

urząd Gminy informuje, że w przypadku nie dostosowa-
nia się do powyższego apelu będzie zmuszony egzekwować 
w/w obowiązek poprzez wydanie stosownej decyzji admini-
stracyjnej.

Danuta Rabin, Wójt Gminy

Pismo Starosty cieszyńskiego
do bOGl a KRySl k.s. Oddział w Polsce

ul. Katowicka 65 cieszyn
w sprawie drogi przez wieś Istebna

W związku licznymi skargami mieszkańców Gminy Istebna, jak 
również nieodpowiednimi parametrami drogi powiatowej 2643 S 
Istebna przez wieś, wnioskujemy do Państwa o natychmiastowe 
zaprzestanie wykorzystywania w/w drogi do przejazdu pojazdów 
ciężarowych obsługujących budowę drogi ekspresowej S-69 w la-
likach. Zwiększone natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na tej 
drodze stwarza zagrożenie dla mieszkańców jak również dopro-
wadzi do szybkiej degradacji drogi. Mając na uwadze powyższe 
zasadnym jest, aby przedmiotowy przejazd odbywał się wyłącznie 
drogami wojewódzkimi nr 941 i 943.

W przypadku braku zdecydowanej reakcji z Państwa strony, co 
do zaniechania korzystania z drogi powiatowej, zmuszeni będzie-
my podjąć dalsze kroki mające na celu ochronę mieszkańców jak 
również tej drogi.

Z poważaniem
Starosta Cieszyński Czesław Gluza

   STAROSTA cIeSzyŃSKI
   ul. bobrecka 29
   43-400 Cieszyn

dot: budowy drogi ekspresowej S-69 bielsko-biała - Żywiec 
- zwardoń. Odcinek c2 Szare-laliki

W odpowiedzi na pismo nr PZdP/5420//103/08 z 16.07.2008r. 
dotyczące przejazdu pojazdów ciężarowych drogą powiatową 
2643 S w Istebnej uprzejmie informujemy, że samochody ciężaro-
we naszej firmy nie korzystają z w/w drogi powiatowej.

Jednocześnie informujemy, że ponownie zwróciliśmy uwagę 
naszym poddostawcom o konieczności stosowania się do zapisów 
umowy zalecających przejazd na budowę trasą przez Skoczów- 
bielsko.

Jeżeli nasze zalecenie nie jest przestrzegane, to jest to samowol-
ne działanie poddostawców.

Z poważaniem, Mirosław Kotowski
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zAjęcIA KOmPUTeROwe dlA 
OSób NIePełNOSPRAwNych 

z TeReNU TRójwSI.
Pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

rozpoczęły się zajęcia z zakresu informatyki dla osób nie-
pełnosprawnych z Trójwsi. Spotkania te organizowane są  w 
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach działającym 
przy Filii biblioteki Publicznej w Jaworzynce. Głównym ce-
lem tych zajęć jest propagowanie idei integracji osób niepeł-
nosprawnych ze społeczeństwem oraz wspieranie ich rozwo-
ju. Zajęcia te współtworzą: uczestnicy, instruktorzy oraz inni 
pracownicy, korzystając z doświadczeń i wciąż poszukując 
lepszych rozwiązań. Każdy wnosząc własne pomysły może 
aktywnie wpływać na wszystko co dzieje się w pracowni. 
Możliwe jest to przede wszystkim dzięki kilku podstawowym 
ideom, które są realizowane: indywidualność – każdy jest 
niepowtarzalny, z własnymi potrzebami, dążeniami i marze-
niami, praca zespołowa, przyjazna atmosfera, samodzielność 
i wsparcie, doświadczenie, otwarcie.

Zajęcia w pracowni nakierowane będą tak by rozwijać 
umiejętności z zakresu obsługi komputera. uczestnicy mają 
możliwość poznania komputera w zakresie podstawowych 
czynności. dotyczą one: obsługi edytora tekstu czyli przepi-
sywanie tekstów, pisanie samodzielnych tekstów, drukowa-
nie, wykonywanie różnych grafik komputerowych, obsługi 
multimedialnych programów edukacyjnych.

Oprócz nauki i pracy z komputerem wykorzystywać bę-
dziemy też gry komputerowe, które zwiększają zdolności 
manualne, zwiększają refleks i zmysł koncentracji. Ostatnim 
elementem pracy z osobami niepełnosprawnymi w pracowni 
będzie wykorzystanie Internetu, jego zasobów oraz obsługa 
poczty internetowej.

Mam nadzieję, że wspólna chęć, zamiar i ciężka praca 
przyniosą oczekiwane efekty i pomogą naszym podopiecz-
nym dostosować się częściowo do wymogów jakie stawia 
współczesny świat. Poprawi się integracja z otoczeniem, na-
stąpi rozwój procesów poznawczych i intelektualnych, po-
prawi się sprawność narządów ruchu oraz zostanie ułatwiony 
dostęp do informacji.

mgr.  Joanna Kohut
instruktor zajęć  komputerowych

Punktowane były:
- dynamika wzrostu wydatków majątkowych
- Wartość pozyskanych środków unijnych
- Zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów
- nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów
- dynamika wzrostu dochodów własnych
- Relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia
- dynamika wzrostu wydatków ogółem
- Transport i łączność
- Ochrona środowiska
Po podsumowaniu pierwszego etapu powstała lista blisko 500 

samorządów, w tym 250 gmin wiejskich, które zakwalifikowane 
zostały do drugiego etapu. W dalszej ocenie „Rzeczpospolita” po-
służyła się ankietą, w której pytano m.in. o:

- udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami 
pozarządowymi

- liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji 
pozarządowych

- Wydatki mieszkaniowe
- Wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów
-  liczbę nowych podmiotów gospodarczych
-  Funkcjonowanie w oparciu o normę ISO
- udział wydatków na promocję gminy
- Czy statut zawiera zapisy dotyczące zasad przekazywania 

środków finansowych
oraz składników majątkowych jednostkom pomocniczym.
Analizując wyniki rankingu przeprowadzonego przez nieza-

leżną kapitułę z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, związków i organizacji sa-
morządowych nasuwają się co najmniej następujące refleksje:

- pozytywne zmiany rozwojowe gminy Istebna (awans z miej-
sca 32 na 30, znaczna przewaga nad podobnej wielkości gminami 
wiejskimi);

- wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
w tym ue na priorytetowe dla gminy zadania;

- utrzymywanie i pogłębianie odpowiedzialności i bezpieczeń-
stwa finansowego samorządu gminy w perspektywie wieloletniej;

- postępujący rozwój małej przedsiębiorczości, poprawa ja-
kości życia mieszkańców i wzrost skłonności do podejmowania 
własnych inicjatyw „oddolnych” przez mieszkańców.

Więcej informacji pod adresem internetowym: www.rzeczpo-
spolita.pl. Opracował: W. Legierski, inwestycje@ug.istebna.pl

Źródło: „Rzeczpospolita”, www.rzeczpospolita.pl

Istebna coraz wyżej (dok. ze str. 1)

„UczeŃ NA wSI”
do 30 września 2008r. rodzice dzieci niepełnosprawnych 

mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki swojego 
dziecka w ramach programu „UczeŃ NA wSI”.

dofinansowanie może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który 
posiada:

• ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności,

• pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w 
szkole ponadgimnazjalnej

• dochód za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc zło-
żenia wniosku nie przekracza l 123,20 zł. na członka rodziny.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest przedstawienie przez 
wnioskodawcę imiennych FV ważnych od l września 2008r. na 
kwotę i przedmioty które określi indywidualnie zawarta umowa 
pomiędzy Gminą Istebna a Wnioskodawcą.

dodatkowe informacje uG Istebna - leokadia białożyt tel. 
033 8556500 wew. 53

SzKOlNe STyPeNdIA
SOcjAlNe

do 15 września 2008r. można składać w Urzędzie Gminy 
Istebna wnioski na szkolne stypendia socjalne.

Podstawą do udzielenia pomocy edukacyjnej nie jest jedynie 
zła sytuacja materialna ucznia wynikająca z niskiego dochodu na 
osobę (351zł), ale przede wszystkim istnienie określonych potrzeb 
edukacyjnych, które nie mogą zostać zaspokojone w związku ze 
złą sytuacją materialną rodziny.

Forma udzielanej pomocy polega na refundowaniu kosztów 
edukacyjnych poniesionych przez wnioskodawców.

dodatkowe informacje uG Istebna - leokadia białożyt tel. 
033 8556500 wew. 53
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ceNTRUm KSzTAłceNIA
NA OdleGłOśĆ NA wSIAch

– FORmĄ ROzwOjU I mOŻlIwOścIĄ
UzUPełNIeNIA KwAlIFIKAcjI

zAwOdOwych
Funkcjonowanie Centrum Kształcenia działającego w Filii bi-

blioteki Publicznej w Jaworzynce zostało przedłużone do końca 
wakacji. Z kursów można korzystać na miejscu lub za pośrednic-
twem komputera domowego – nie jest wymagane codzienne zgła-
szanie się do Centrum. Kursy oferowane są metodą e – learning. 
Jest to forma nauki na odległość, w którym jako środki komu-
nikacji wykorzystywane są środki teleinformatyczne. Metoda ta 
pozwala na dostosowanie tempa nauki do własnych możliwości. 
umożliwia on także wielokrotne zapoznawanie się z wybranym 
materiałem lekcyjnym, np. w celu lepszego zrozumienia dane-
go zagadnienia czy powtórzenia i utrwalenia materiału. Metoda 
e-learningowa pozwala uczyć się wszystkim, niezależnie od wie-
ku lub poziomu wykształcenia. Warto zaznaczyć, że do udziału 
w szkoleniach tego typu nie jest wymagana wiedza informatycz-
na. Każdy uczestnik pracuje indywidualnie, we własnym tempie, 
zgodnie ze swoimi predyspozycjami, co pozwala zminimalizować 
strach i niepewność, które mogłyby pojawić się na tradycyjnym 
kursie. Szkolenia na odległość dobrze sprawdzają się w przypadku 
indywidualnych osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje lub 
uzyskać nowe umiejętności. 

dla zainteresowanych jeszcze raz podaję rodzaje bezpłatnych 
kursów z których można skorzystać w Centrum. Obejmują one za-
kres: przygotowania zawodowego, informatyki, zarządzania zaso-
bami ludzkimi oraz kursy przedmaturalne.

Kursy przygotowujące do matury : język polski, Matema-
tyka, biologia, Geografia, Historia, Fizyka, Chemia, języki obce: 
angielski i niemiecki.

Rozwój osobisty:  Promocja i wsparcie edukacji osób niepeł-
nosprawnych, Zawody przyszłości - nowe formy zatrudnienia, Jak 
zdobyć i utrzymać pracę, Kariera (decyduję, planuję, działam), 
Zostań e-pr@cownikiem, Oczekiwania pracodawców (autopre-
zentacja), Poradnictwo zawodowe (wsparcie dla Twojego sukce-
su), A może samozatrudnienie? 

Kursy zawodowe:, Agent ubezpieczeniowy,  broker ubezpie-
czeniowy, Telemarketer, Szkolenia bHP , Grafik komputerowy,Or-
ganizator agrobiznesu, Pracownik administracyjny, Przedstawiciel 
handlowy, Sprzedawca, Zarządzanie projektami, Ochrona danych 
osobowych, Handlowiec, Prawo zamówień publicznych, Asystent 
bankowości, Księgowość, Opiekunka dziecięca domowa, Opiekun 
osób starszych,

zarządzanie zasobami ludzkimi:  Ocena pracownika, Plano-
wanie potrzeb, Rekrutacja,  System motywacyjny, ścieżki kariery, 
Zarządzanie kadrami, Kursy obsługi komputera: edukacja zdalna 
(learning i blended learning), Grafika menadżerska  i prezentacyj-
na (Power Point), Arkusze kalkulacyjne (excel), bazy danych,  
Podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, 
Przetwarzanie tekstów (Word),  usługi w sieciach informatycz-
nych, Administracja systemami komputerowymi, bezpieczeństwo 
systemów informatycznych.

Oprócz kursów jakie oferuje Platforma e – learningowa każdy 
użytkownik może wybrać sobie inny dowolny kurs znajdujący się 
w bazie Internetowej.  Są to szkolenia o różnorodnej tematyce. 
Wiele z nich jest tak samo bezpłatnych, ale są też i szkolenia od-
płatne. dla zainteresowanych podam najciekawsze przykłady:

dla rolników: Standardy jakościowe produkcji rolnej, ekolo-
giczne metody produkcji rolnej, Prowadzenie gospodarstw ekolo-
gicznych, Fundusze ue. 

dla przedsiębiorców: Jak rozwijać własną firmę, ekonomia 
wokół nas, Podstawy przedsiębiorczości, Marketing internetowy 
i e-commerce, Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, Kre-
dyty i Ty, Grosz do grosza, czyli jak inwestować. 

dla organizacji: budowanie wizerunku organizacji oraz pro-
mocja i współpraca z mediami, Pozyskiwanie wolontariuszy, Sto-
sowanie Internetu i komunikatorów, Zarządzanie programami or-
ganizacji (planowanie i ewaluacja). 

dla wszystkich: Podstawy wiedzy o komputerach i Internecie, 
Rozmowa kwalifikacyjna, czyli oko w oko z pracodawcą, droga i 
ja - szkolenie dla rodziców i dzieci.

centrum Kształcenia w okresie wakacji
otwarte jest w dniach:

wtorek   od 13.00 do 17.00
środa      od 13.00 do 17.00
czwartek od 13.00 do 17.00
piątek     od  13.00 do 17.00
sobota    od 10.00 do 14.00
na chwilę obecną ze szkoleń korzysta 36 osób. niektóre z nich 

przystąpiły już do egzaminu końcowego uzyskując maksymalne 
ilości punktów. Centrum pracuje też jako środowiskowa placówka 
z bezpłatnym dostępem do Internetu. Klientami są głównie mło-
dzież i dzieci. do dnia 21 lipca zapisanych mamy 1289 osób, które 
skorzystały z Internetu. 

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje oraz 
wzbogacić lub uzupełnić swoją wiedzę dodatkowymi informacja-
mi zapraszamy do Centrum Szkolenia w Jaworzynce. 

Konkurs "laptop dla aktywnego uczestnika szkoleń". 
Konkurs adresowany jest do aktywnych uczestników szkoleń 

dostępnych w Centrach Kształcenia na Odległość na Wsiach. 
Każdy z uczestników, który aktywnie będzie brał udział w dostęp-
nych szkoleniach weźmie udział w losowaniu jednego z trzech 
laptopów. 

Joanna Kohut – opiekun pracowni
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POwIATOwy  URzĄd  PRAcy
w  cIeSzyNIe

Informuje, że termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy  
Istebna, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i złożenia 
oświadczenia o dochodach wyznaczony został na dzień
21  sierpnia   2008 r.                 lit.        A – K
22  sierpnia   2008 r.                 lit.        l – Ż
w urzędzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8.30 do 14.00

Ewelina Czepczar
Dział Informacji i Ewidencji Świadczeń

„Integracja i aktywizacja
społeczno-zawodowa w Gminie Istebna” 

Minął miesiąc realizacji projektu „Integracja i aktywizacja spo-
łeczno-zawodowa w Gminie Istebna”. Projekt jest dofinansowany ze 
środków unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Czas na krótkie podsumowanie.

Realizacja projektu ma formę zajęć warsztatowych, które są pro-
wadzone przez zatrudnionych instruktorów. W miesiącu lipcu br. 
odbyło się łącznie 57 godzin zajęć, pośród których można wymie-
nić następujące ćwiczenia: plastyczne, rękodzielnictwo, ceramiczne, 
kulinarne oraz komputerowe. Oprócz instruktorów prowadzących 
zajęcia uczestnicy mają zapewnioną opiekę psychologa, pielęgniarki 

Uzupełnienie materiału dotyczącego
jubileuszu Ks. jana Kohuta

W dniu 15 czerwca w kościele p.w. dobrego Pasterza w Isteb-
nej Centrum ks. Jan Kohut odprawił dziękczynną Mszę św. Za 25 
lat Kapłaństwa i 22 lata pracy misyjnej w brazylii.

W posłudze duszpasterskiej każdego kapłana najważniejsze są 
niewątpliwie owoce duchowe. W przypadku księdza Jana wielkie 
wrażenie robią również niektóre dane statystyczne obrazujące jego 
23 – letnią pracę w brazylii:

- 11.158 odprawionych Mszy świętych,
- 5.000 chrztów,
- 3.500 Pierwszych Komunii św.,
- 2.200 ślubów,
- około 1.000.000 przejechanych kilometrów,
- ponad 60 obsługiwanych placówek misyjnych w najbardziej 

intensywnym okresie pracy duszpasterskiej.

Praca misjonarza to nie tylko posługa duchowa - Przy budowie 
jednego z kościołów na górskiej placówceKościół parafialny ks. Jana

oraz pracownika socjalnego. Ponadto beneficjenci – łącznie 16 osób 
- objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
uczestnicy są dowożeni na warsztaty i odwożeni po ich zakończeniu 
do swoich miejsc zamieszkania specjalnym samochodem dostosowa-
nym po przewozu osób niepełnosprawnych pod opieką pracownika 
socjalnego. umiejętności zdobyte na zajęciach będą służyć przygoto-
waniu zawodowemu oraz integracji społecznej. 

w środę 2 lipca br. w pensjonacie „jaskółcze Gniazdo” w ja-
worzynce odbyła się impreza zorganizowana przez Państwa ma-
deckich. To tradycyjne już spotkanie osób zrzeszonych w Polskim 
Związku niewidomych z Cieszyna od dwóch lat gości również osoby 
niepełnoprawne z naszej Gminy. Inicjatywa ta  animowana przez go-
spodarzy tego miejsca integruje dzieci ich rodziców oraz to co naj-
ważniejsze jest okazją by spotkać się w wspólnym gronie. To dawka 
życzliwości i wzajemnego zrozumienia, czas rozmów, dzielenia się 
wzajemnymi  doświadczeniami, możliwością skorzystania z porad. 
Wspólny posiłek, zabawy, śpiewy i miłe podarunki dają poczucie 
wsparcia. To „szkoła dzielenia”, która zbliża ludzi. Za tę życzliwość 
i gościnność, za dobroć serca dziękujemy pomysłodawcom tej inicja-
tywy. dziękujemy również Pani Wójt danucie Rabin oraz Pani Kazi-
mierze Kawulok za obecność i zaangażowanie w sprawy środowiska 
osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Koordynator realizacji projektu, Jerzy Pietyra
Pedagog, Bogumiła Juroszek

Instruktorzy projektu

Niebieska Skała (1822 m.n.p.m.) u podnóża której znajduje się kościół 
ks. Jana
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KRONIKA POlIcyjNA
1. W dniu 07 lipca 2008 roku na Zaolziu kierujący samochodem 

osobowym marki Volkswagen Jetta mieszkaniec Istebnej wymusił 
pierwszeństwo przejazdu nad prawidłowo jadącym samochodem 
osobowym marki Volkswagen Golf także kierowanym przez istebnia-
nina w wyniku czego doprowadził do zderzenia. Obrażeń ciała doznał 
pasażer VW Jetta, którego przewieziono do szpitala na obserwację.

2. W dniu 02 lipca 2008 roku w Koniakowie na Gołówce nie-
ustalony sprawca z nieustalonej broni oddał strzał w kierunku 
jednego z zabudowań. W wyniku strzału pocisk przebił szybę ze-
wnętrzną, odbił się od szyby wewnętrznej i spadł do środka. Pocisk 
zabezpieczono do dalszych badań.

3. W dniu 11 lipca 2008 roku na Kopanicach zatrzymano miesz-
kańca Jaworzynki, który kierował samochodem osobowym marki 
Peugeot znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

4. W dniu 17 lipca 2008 roku na beskidzie miał miejsce wypa-
dek drogowy. Obywatel Czech, który kierował samochodem marki 
Skoda Fabia, w trakcie wykonywania manewru wyprzedzenia cią-
gnika, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samocho-
dem marki Audi kierowanym przez mieszkańca Istebnej. Kierowca 
samochodu Audi doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpi-
tala na leczenie.

5. W nocy z 19 na 20 lipca 2008 roku na Trzylatku nieznany 
sprawcy uszkodzili ogrodzenie ośrodka wypoczynkowego „JAWO-
RZynKA”.

6. W dnu 20 lipca 2008 roku na Tartak skradziony został tele-
fon komórkowy marki Sony ericsson K 850i stanowiący własność 
mieszkańca Koniakowa.

7. W dniu 23 lipca 2008 roku na Wołowej skradziono telefon 
komórkowy maki Samsung e250 na szkodę mieszkanki dębogórza 
k/Rumii.

AKTUAlNOścI
Z okazji święta Policji w dniu 25 lipca 2008 roku w sali sesyjnej 

Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się uroczysta akademia, 
podczas której nastąpiło wręczenie mianowań na wyższe stopnie 
policyjne. Wśród awansowanych znaleźli się także funkcjonariusze 

Policji służący w Komisariacie Policji w Wiśle. W poszczególnych 
korpusach na wyższe stopnie mianowano:

1. W korpusie oficerów Policji na stopień podinspektora awan-
sowany został Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle 
nadkomisarz Andrzej Walkiewicz,

2. W korpusie aspirantów Policji na stopień aspiranta sztabowego 
awansowani zostali starsi aspiranci Jan Sewastynowicz oraz leszek 
bujok; na stopień starszego aspiranta awansowany został aspirant Ja-
nusz Podżorski; na stopień młodszego aspiranta awansowani zostali 
starszy sierżant Michał Kohut oaz sierżant Jolanta Peleck.

3. W korpusie podoficerów Policji na stopień starszego sierżan-
ta awansowani zostali sierżanci Tomasz Juraszek i Krzysztof Czar-
necki; na stopień sierżanta Policji awansowani zostali starsi poste-
runkowi bogusław bury, Władysław Procner Krzysztof Gołąbek, 
Waldemar Polok.

4. W korpusie posterunkowych Policji na stopień starszego po-
sterunkowego awansowany został posterunkowy Jarosław Wałach.

Akty mianowania na wyższy stopień wręczali Komendant Po-
wiatowy Policji w Cieszynie młodszy inspektor Ireneusz Szwarga, 
jego Pierwszy Zastępca młodszy inspektor Janusz Picha oraz cie-
szyński Starosta Powiatowy Czesław Gluza.

Fotoreportaż z uroczystości znajduje się na stronie internetowej 
www.ox.pl w zakładce „wiadomości”.

Opracował: Asp. Szt. Leszek Bujok

Z  ż y c i a  O S P

Współpraca przygraniczna ze słoWacją
W ramach współpracy przygranicznej między Polską i Sło-

wacją w dniu 19.07.2008r. jednostka OSP Koniaków Centrum 
uczestniczyła w zawodach pożarniczych w miejscowości Cierne 
na Słowacji.

Wyjazd odbył się na zaproszenie jednostki dHZ Cierne i Sta-
rosty w Ciernym p. Pawła Gomoli.

drużyna z Koniakowa nie rywalizowała z drużynami ze Sło-
wacji, gdyż obowiązuje tam inny system zawodów i używają in-
nego sprzętu pożarniczego niż w Polsce. drużyna z Koniakowa 
wystartowała z ćwiczeniem bojowym tylko pokazowo. Musimy 
dodać, że czas jaki uzyskała drużyna był bardzo dobry.

Strażacy ze Słowacji gromkimi brawami nagrodzili pokaz bo-
jówki drużyny z Koniakowa.

W spotkaniu tym brało udział 25 strażaków z Koniakowa. 
Przyjęto nas bardzo serdecznie, panowała miła atmosfera. Myśli-
my, że nawiązana współpraca będzie się dalej rozwijała co zbliży 
jednostki dHZ ze Słowacji i Polski.

Zarząd z Koniakowa Centrum dziękuje pani wójt danucie Ra-
bin i staroście Ciernego za umożliwienie rozpoczęcia współpracy 
między naszymi jednostkami.

dh Bolesław Haratyk Wymiana upominków

Słowacy w akcji
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PROGRAmy PROFIlAKTyczNe
dlA KObIeT

W 2006 roku zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Koor-
dynujące „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykry-
wania raka szyjki macicy” i „Populacyjny program wczesnego 
wykrywania rak piersi”, których zadaniem jest koordynacja pro-
gramów profilaktycznych w województwie śląskim. Program pro-
filaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet pomiędzy 
25 a 59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały 
wykonywanego badania cytologicznego, a program profilaktyki 
wczesnego wykrywania raka piersi jest przeznaczony dla kobiet w 
przedziale wiekowym 50-69, które nie wykonały badania w ostat-
nich dwóch latach.

Głównym celem śląskiego WOK jest promocja zdrowia oraz 
dotarcie do jak największej liczby kobiet, szczególnie z terenów 
wiejskich, gdzie wykonywanie profilaktycznego wymazu cytolo-
gicznego, czy mammografii nie jest popularne. na naszych stro-
nach intemetowych www. rakszyjki .org, www.raksutka.org ko-
biety znajdują praktyczny poradnik na temat profilaktyki, a pod 
hasłem „Gdzie się badać” listę adresów i telefonów do śląskich 
przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w 
ramach umów podpisanych z narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu rozpropagowania idei ww. programów zwracamy się z 
prośbą o bezpłatne zamieszczenie na stronie intemetowej Państwa 
urzędu linka z danymi adresowymi WOK:

l) wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 
Profilaktyki i wczesnego wykrywania Raka Szyjki macicy

Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Tel. 032 278 97 58
www.rakszyjki.org.
e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl

2) wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Pro-
gram wczesnego wykrywania Raka Piersi

Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Tel. 032 278 96 73
www.raksutka.org,
e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl

PODZIĘKOWANIE
dla:

Pani Wójt Gminy istebnej Danuty Rabin.
Radnym Gminy Istebnej.

Panu Jackowi Ligockiemu i
wszystkich pracowników jego firmy.

Panu Janowi Golikowi.
Panu Arturowi Szmekowi.
Panu Zenonowi Sitkowi.

Panu Bogdanowi Juroszkowi.
A w szczególności Panu Antoniemu Polokowi

za pomoc w sfinansowaniu
likwidacji wszystkich barier architektonicznych.

Jak również wszystkim osobom,
które przyczyniły się do pomocy.

Z wyrazami szacunku dla całej Społeczności Polok Janusz.

POwIATOwy leKARz
weTeRyNARII PRzyPOmINA

Powiatowy lekarz weterynarii w cieszynie, zgodnie z 
poleceniem Głównego lekarza weterynarii, przypomina o 
obowiązku prowadzenia biernego nadzoru klinicznego nad 
bydłem zgodnie z załącznikiem l rozporządzenia Komisji (We) 
nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 roku wraz z później-
szymi zmianami (rozporządzenie Komisji (We) nr 289/2008 
z dnia 31 marca 2008 roku, rozporządzenie Komisji (We) nr 
394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku) w sprawie przepisów 
dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/We w odniesieniu do 
kontroli monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń 
niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na za-
rażenie chorobą niebieskiego języka.

W załączeniu przesyłam ulotkę informacyjną dotyczącą 
choroby niebieskiego języka wraz z zaleceniami Głównego 
lekarza Weterynarii. dystrybucją ulotek w ramach kampanii 
informacyjnej prowadzonej zgodnie z pkt. 2.1. załącznika l 
ww. rozporządzenia powinny zająć się lokalne samorządy oraz 
lokalne struktury Izby Rolniczej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Cieszynie

Bogusław Kubica

INFORMACJA DOTYCZĄCA CHOROBY
NIEBIESKIEGO JĘZYKA

CHORObA nIebIeSKIeGO JĘZyKA (bluetongue) jest 
chorobą zwierząt przeżuwających, zarówno domowych jak i 
dzikich wywoływaną przez wirusy.

Choruje bydło, owce i kozy, ale także samy, jelenie, afry-
kańskie antylopy czy wielbłądy. Zwierzęta nie zarażają się bez-
pośrednio od siebie, a jedynie poprzez owady kłująco - ssące 
z rodzaju Culicoides (rodzina: kuczmany) oraz poprzez krew 
lub nasienie. Choroba nie przenosi się na inne gatunki zwierząt 
gospodarskich i domowych oraz na ludzi.

Oznacza to, że mięso, mleko, skóry i wełna oraz inne 
produkty pochodzące od przeżuwaczy nie stanowią zagro-
żenia dla zdrowia ludzi.

Choroba podlega obowiązkowi zwalczania na terenie RP !!!

Główny lekarz Weterynarii zaleca hodowcom przeżuwa-
czy:

- wystrzegać się zakupu zwierząt do własnej hodowli po-
chodzących z niewiadomego źródła, bez świadectw zdrowia,

- zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospo-
darstwie 

- jak najszybciej zgłaszać lekarzowi weterynarii wszelkie 
podejrzane objawy

- kliniczne oraz „nienormalne” zachowanie się zwierząt,
- zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w 

których przebywają zwierzęta.
na stronie internetowej Głównego lekarza Weterynarii 

utworzony jest link „Choroba niebieskiego języka”, w którym 
są zamieszczane ważne informacje na temat tej jednostki cho-
robowej.

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  G o P S
FUNdUSz AlImeNTAcyjNy

od października 2008 r.
ustawa z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego są przyjmowane od dnia l sierpnia.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na 
okres świadczeniowy od l października do 30 września począw-
szy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek do organu właściwego 
wierzyciela:

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 paź-
dziernika.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na 
nowy okres świadczeniowy złożył wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia l września do dnia 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 30 listopada.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, je-
żeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł.

dO wNIOSKU NAleŻy dOłĄczyĆ:
- ORyGInAlne zaświadczenie z urzędu Skarbowego za 

2007 rok;
- zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące inny do-

chód;
- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej /akty uro-

dzenia dzieci/;
- ORyGInAlne zaświadczenie stwierdzające bezskutecz-

ność egzekucji;
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełno-

sprawności;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleni opiekuna prawnego 

dla osoby upragnionej;
- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 

lub szkoły wyższej;
- zaświadczenie lub oświadczenie (w przypadku nie posiada-

nia) gospodarstwa rolnego /ha przeliczeniowe/;
- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o pod-

jęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykony-
waniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 
czynności w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazania przez osobą uprawnioną 

miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granica

NAleŻy PAmIęTAĆ, Że O KAŻdej zmIANIe TRze-
bA INFORmOwAĆ OśROdeK wyPłAcAjĄcy śwIAd-
czeNIA

uwaga
Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świad-

czeń będą wymagały potwierdzenia innym dokumentem niż w/w, 
wójt burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miej-

sce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia (podmioty 
realizujące świadczenia) będą mieli prawo domagania się takiego 
dokumentu. dokumenty niezbędne do rozpatrzenia, z wyjątkiem 
zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz zaświadczenia komorni-
ka sądowego, będą mogły być składane w formie kopii.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
• w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 

wyższej iż 500 zł:
• do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w 

przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeże-
li osoba uprawniona :

• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

• jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
• zawarła związek małżeński

INFORmAcjA dlA OSób
zObOwIĄzANych

dO PłAceNIA AlImeNTów
opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Organ właściwy 
dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia 
sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimenta-
cyjnego, alimentacyjnego także jego stanu zdrowia oraz przyczyn 
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz pobiera od nie-
go oświadczenie majątkowe.

dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie majątkowe pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań, o czym powinien zostać pouczony przed złożeniem oświad-
czenia.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać 
się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, to organ 
właściwy dłużnika:

•  Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania 
się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku bra-
ku zatrudnienia

•  Zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do 
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

•  W razie braku możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika 
występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika ali-
mentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na 
zasadach robót publicznych

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uchyli się lub odmówi:
• przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
• złożenia oświadczenia majątkowego,
•  zarejestrowania się jako bezrobotny
•  zarejestrowania się jako poszukujący pracy
wtedy organ właściwy dłużnika:
• składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 

209 § 1 (ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny (dz.u. nr 88, 
poz.553, z późn. zm.)

4- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłuż-
nika alimentacyjnego.

dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi 
właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wy-
płaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącz-
nie z ustawowymi odsetkami.

Magdalena Probosz
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APel O POmOc
dlA POSzKOdOwANych

na prośbę władz Powiatu bieruńsko-lędzińskiego zwracam 
się do Państwa z apelem o udzielenie pomocy osobom poszkodo-
wanym w tragicznym wypadku drogowym, jaki miał miejsce 11 
lipca 2008 r. na terenie Serbii.

W wypadku zginęło sześć osób, a poszkodowanych jest 60 do-
rosłych i dzieci - w większości mieszkańców Powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. Skutki wypadku sadła wielu osób bardzo poważne, 
co wiązać się będzie z koniecznością długotrwałej rehabilitacji, 
zakupu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. 
W związku z tym, pomoc finansowa dla osób poszkodowanych 
w wypadku jest konieczna, a dla władz samorządowych może być 
wyrazem solidarności i dobrej woli.

l. na terenie Powiatu bieruńsko-lędzińskiego powołane zo-
stało Powiatowe Centrum Koordynacji Pomocy na rzecz ofiar 
wypadku autokarowego, organizujące i koordynujące rzeczową i 
psychologiczną pomoc osobom poszkodowanym.

Władze Powiatu bieruńsko-lędzińskiego apelując przekazy-
wanie do budżetu Powiatu pomocy finansowej, która zostanie na-
stępnie przekazana poszkodowanym.

Szczegółowych informacji udziela p. Krystian Grzesica - Se-
kretarz Powiatu bieruńsko-lędzińskiego, tel. 32/216 38 88, e-
mail: sekretarz@powiatbl.gl.

2. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostało utwo-
rzone konto, na które darowizny mogą wpłacać osoby prywatne, 
fundacje i firmy:

InG bank śląski S.A.nr: 56 1050 1399 1000 0023 1458 2715 
z dopiskiem: „darowizna na rzecz ofiar wypadku autokarowego 
w Serbii.”

Z wyrazami szacunku Zygmunt Frankiewicz
Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

co robić, gdy dziecko miało kontakt z alkoholem lub nar-
kotykami?

zasada ograniczonego zaufania
Rodzice często przeżywają szok, gdy dowiadują się, że ich 

dzieci spożywają alkohol lub mają kontakt z narkotykami. dlatego 
lepiej jest być czujnym i uważnym. biorąc pod uwagę dostępność 
narkotyków i alkoholu, jest wręcz pewne, że nasze dziecko wcze-
śniej czy później się z nimi zetknie.

Alkohol i narkotyki oraz zagrożenia z nimi związane nie po-
winny być w naszym domu tematem tabu. Powinniśmy o tym roz-
mawiać szczerze i otwarcie. uświadommy nasze dzieci, czym są 
te używki oraz jakie powodują szkody. Pozwoli to nam mieć pew-
ność, że nasze dziecko będzie wiedziało, jak niebezpieczne może 
być eksperymentowanie z nimi.

Zasada ograniczonego zaufania polega na wprowadzeniu w 
domu pewnych reguł, które mają na celu ograniczenie do mini-
mum zaistnienia sytuacji, że mimo widocznych sygnałów, nie zro-
biliśmy nic, aby naszemu dziecku przyjść z pomocą w odpowied-
nim momencie.

- Jeśli dziecko wychodzi z domu, powinno wiedzieć: Gdzie 
idzie? Z kim? Co będzie robić? I kiedy wróci?

- Po powrocie porozmawiaj z nim, niech opowie ci jak spę-
dziło czas.

- Skontaktuj się z wychowawcą i poproś, aby zwrócił pilniejszą 
uwagę na zachowanie twojego dziecka, nie wstydź się, to poważny 
problem, którego nauczyciel na pewno nie zbagatelizuje.

- bądź w ścisłym kontakcie z wychowawcą.
- Poznaj kolegów i przyjaciół dziecka.
- bądź uważny, obserwuj dziecko, pamiętaj o sygnałach ostrze-

gawczych.
Stosując zasadę ograniczonego zaufania powinniśmy pamię-

tać, aby nadmierną podejrzliwością nie wyrządzać dziecku krzyw-
dy, nie rzucać oskarżeń, nie obrażać. Jeśli będziemy się tak zacho-
wywać, młody człowiek oddali się od nas emocjonalnie - zamknie 
się w sobie i fizycznie - będzie unikać na s w domu. Osiągniemy, 
zatem efekt całkiem odwrotny od zamierzonego.

Profilaktyka - jak wychować zdrowe i szczęśliwe dziecko
Co mamy na myśli, gdy mówimy o profilaktyce odnośnie uży-

wania narkotyków i alkoholu wśród młodzieży? Zapewne wyobra-
żamy sobie pogadanki w szkole na temat szkodliwości używek, 
szerokie omawianie ich negatywnych skutków, pewnego rodzaju 
straszenie. Za stosowne uważa się również, aby do szkoły przy-
szedł policjant, psycholog czy terapeuta z poradni i opowiedział o 
tych problemach. Czy przedsięwzięcia takie należą do profilakty-
ki? Poniekąd tak, jednak obecnie nieco inaczej myśli się o profi-
laktyce. Człowiekiem najbardziej narażonym na różnego rodzaju 
nałogi jest ktoś, kto ma pewne braki, z którymi nie potrafi sobie 
sam poradzić. należą do nich:brak wiary w siebie, kompleksy, kło-
poty w nawiązywaniu kontaktów z innymi, kłopoty z nauką, itp. 
Młody człowiek w wyniku braków źle się czuje i nieświadomie 
szuka ratunku w używkach, które zapewniają dobre samopoczu-
cie, ale niestety, za bardzo wysoką cenę. upraszczając: najbardziej 

podatny na nałogi jest człowiek nieszczęśliwy, nieradzący sobie z 
samym sobą i rzeczywistością, która go otacza. Profilaktyką by-
łoby wychowanie zdrowych i dobrze dających sobie radę w życiu 
młodych ludzi. W takim ujęciu, które jest obecnie dominującym 
myśleniem o profilaktyce, rodzice mają niezwykle ważną rolę do 
spełnienia. To oni są z dzieckiem od najmłodszych lat, kształtują 
je i wpływają na nie swoim przykładem.

Jak dobrze wychować dziecko? Co robić, żeby wyrosło na 
szczęśliwego i samodzielnego człowieka? Są to pytania, na które 
nie ma jasnej i zwięzłej odpowiedzi, a każdy kto twierdzi, że taką 
odpowiedź zna, jest ignorantem, albo sam nie ma dzieci i nie styka 
się, na co dzień z różnego rodzaju problemami. należy również 
pamiętać, że realny wpływ na wychowanie i kształtowanie dziecka 
mamy do czasu jego wejścia w wiek dorastania.

wtedy zaczyna się ono oddalać, a my zbieramy plon tego, 
co zasialiśmy!

Przedruk: Profilaktyka uzależnień
Wydawnictwo Projekt-Kom

Sosnowiec

PUNKT KONSUlTAcyjNO - TeRAPeUTyczNy
Informujemy, że w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 8-15 można skorzystać z porad psychologa (spe-

cjalisty terapii uzależnień) w punkcie konsultacyjno - terapeutycznym OSP Istebna centrum (II piętro).
GKRPA w Istebnej

INFORmAcje GmINNej KOmISjI ROzwIĄzywANIA
PROblemów AlKOhOlOwych

- INFORmAcje dlA ROdzIców -
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Abc – Słownik ekologiczny
Sukcesja ekologiczna - jest to proces przeobrażenia prostych 

ekosystemów w złożone. Wyróżniamy sukcesję ekologiczną: pier-
wotną, wtórną oraz sztuczną. 

Sukcesja pierwotna - to zasiedlanie środowiska np. wydm 
nadmorskich - dotychczas niezamieszkałych przez żywe organi-
zmy (powstanie wydm + pierwsze życie biologiczne).  

Sukcesja wtórna - to taki typ sukcesji, w którym na miejscu 
zniszczonego zespołu biolog. odbudowany zostaje nowy zespół 
np. proces starzenia się i zarastania jezior ze stopniowym przy-
wracaniem życia istot żywych (sadzenie drzew - brzozy).

Sukcesja sztuczna ekolog. - to zahamowanie naturalnej suk-
cesji i odpowiednie kierowanie (przez człowieka) przekształca-
niem zespołów w kierunku pożądanym - np. tamy wodne (Jezioro 
Żywieckie).

Naturalna sukcesja - to naturalne porastanie - zarastanie ja-
kiegoś ekosystemu roślinnością. Końcowym stadium sukcesji jest 
klimaks, a największy klimaks ma las.

świadomość ekologiczna - to wiedza prowadząca do gotowo-
ści działania w zgodzie z prawami naturalnymi przyrody oraz ra-
cjonalnym a nie rabunkowym gospodarowaniem jej bogactwami.

Człowiek przyjazny środowisku to człowiek chroniacy śro-
dowisko w bardzo szerokim znaczeniu. Właściwe usytuowanie 
ochrony przyrody w mentalności świata jest podstawowym wa-
runkiem istnienia cywilizacji i poszanowania ludzkiej (pokolenio-
wej) godności.

Stres ekologiczny - stanowi wewnętrzne napięcie w wyniku 
działania szkodliwości zewnętrznych natury - jako czynników 
stresujących - stresorów.

Stresorami mogą być fizyczne, chemiczne, biologiczne czyn-
niki wyzwalające reakcję alarmową ustroju - emocjonalna i biolo-
giczną. Wywołują one szereg destrukcyjnych zmian w organiźmie 
i powinny uruchamiać mechanizmy obronne. 

Żyjemy w takiej cywilizacji XXI wieku, gdzie wszyscy mamy 
mieć prawo do np. cancero-fobii (czyt. kancerofobii) czyli lęku 
przed zachorowaniem na nieuleczalnego - zawsze - raka (nowotwo-
ru) zdając sobie sprawę z zatrucia Ziemi i jego wpływu na życie.

Macierzonka

Spotkanie po lataCh
W Sp 1 W iStebnej

w dniu 31 maja 2008 r. odbyło się spotkanie rocznika 1958. 
Nasi 50-latkowie uczcili swoje okrągłe urodziny oraz 35 rocz-
nicę ukończenia Szkoły Podstawowej Nr l w Istebnej.

Obecni na spotkaniu byli: Zogata Józef, Juroszek Stanisław, 
bury Józef, Suszka edward, Florowski (Smuga) Anna z berlina, 
Sikora (Kaczmarzyk) Maria, Michałek Antoni, Gazurek Józef, 
Pulsifer (Kukuczka) Jolanta z Kanady, Czepczor (Majeranowska) 
Maria, bobrowski Stefan, Sikora Zdzisław, Koleniak (Szkawran) 
Aniela, Jojko bernadeta z Włoch, Łacek Franciszek, bielesz (Zo-
wada) Maria, Stańko (Haratyk) Alicja, Stelmach Wiesława, Ma-
rekwica Józef, Suszka edward, Majorek (legierska) Małgorzata, 
legierska (Juroszek) danuta, bury (dragon) Janina, Michałek 
Czesław, legierska (bobek) Jadwiga, Kawulok Irena, Kajzar 
(Juroszek) Maria, Suszka (Kajzar) danuta, Łacek (bury) Wanda, 
Łupieżowiec barbara, legierska (Juroszek) elżbieta, Rarok (Ku-
kuczka) Janina, śleziak (Stefaniak) Zofia, Probosz (Kędzior) Ma-
ria, legierski Andrzej, Sikora Stanisław, Kukuczka Piotr.

Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, a o tym, że są 
to ważne i potrzebne wydarzenia świadczy fakt, że 3 osoby przy-
jechały zza granicy, by spotkać się z rówieśnikami, dawnymi ko-
legami z ławy szkolnej. Wspomnieniom i opowiadaniom swoich 
przeżyć nie było końca. Maria Probosz

NAGROdy dlA NASzych
mISTRzów

RzeźbIeNIA PIlARKĄ  
Wielką klasę pokazali nasi rzeźbiarze podczas odbywającej 

się w dniach 10 - 13 lipca w Milówce nietypowego, ale bardzo 
interesującego "Pierwszego Pleneru Husqvarna w rzeźbieniu piłą 
spalinową".

Impreza, której celem było zwrócenie uwagi na temat giną-
cych lasów beskidzkich - hasło przewodnie pleneru "na pomoc 
ginącym lasom" - została zorganizowana w ramach obchodów 550 
- lecia istnienia Milówki.

Wśród dwudziestu jeden biorących udział w plenerze zawod-
ników z całego kraju, którzy przez trzy dni tworzyli swoje dzieła w 
trzymetrowych klocach chorego, świerkowego drewna najlepszy 
okazał się Tadeusz Rucki z Koniakowa. 

Jego rzeźba pod nazwą "bez muzyki ani rusz" uzyskała naj-
wyższą ocenę końcową, na którą wpływ miały: punkty przyznane 
przez jury pracujące pod przewodnictwem prof. Wojciecha Opani 
– architekta, wykładowcy w Wyższej Szkole Technicznej w Kato-
wicach, następnie ocena publiczności oraz ocena samych zawod-
ników, którzy przyznawali punkty pracom swoich kolegów.

Jedną z dwóch przyznanych drugich nagród otrzymał Robert 
Czepczor z Jaworzynki za rzeźbę pt. „nostalgia z piekła rodem”.

W plenerze wziął udział również Grzegorz Michałek z Konia-
kowa, który wyrzeźbił postać "Strażnika lasu". 

Jak powiedział jeden z członków jury - ekspert firmy Husqvar-
na - Jerzy banaszczyk: „nie łatwo było wybrać najlepszą rzeźbę. 
Wszystkie odznaczały się precyzją wykonania i wysokim pozio-
mem artystycznym. To był naprawdę trudny wybór”.

Patrząc na poniższe zdjęcia wierzyć się nie chce, że jedynym 
narzędziem użytym do tworzenia widocznej na pierwszym zdjęciu 
rzeźby (autor Robert Czepczor) była popularna "pilana".

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody od firmy Husqvarna.
J. Kohut

Robert Czepczor i jego – wykonana wyłącznie przy użyciu pilarki 
– rzeźba „Nostalgia z piekła rodem”
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echO XII dNI ISTebNej
w ramach tegorocznych „XII dni 

Istebnej” po raz pierwszy z inicjatywy 
lidera „Folkoperacji” bogdana bartnic-
kiego odbył się w piątek „młodzieżowy 
dzień”, podczas którego koncertowało u 
nas wiele ciekawych zespołów i gwiazd 
polskiej sceny muzycznej, jak „de Press”, 
„Akurat”i „Folkoperacja”.

Głównym punktem programu był chrzest pierwszej płyty „Fol-
koperacji”, której dokonał gość wieczoru Andrzej dziubek, lider de 
Press, prekursor muzyki folkowej w Polsce. Pozwolę sobie przybli-
żyć czytelnikom nieco informacji na temat Folkoperacji, gdyż do 
zespołu należą także mieszkańcy naszej Trójwsi. Są to: Piotr Kohut 
z Istebnej, perkusista, autor piosenek i linii melodycznych oraz Mar-
tin Wałacha z Jaworzynki, grający na gitarze basowej.

„Folkoperacja” powstała w 2003 roku jako reaktywacja zespo-
łu beskid Folk bend z inicjatywy wokalisty i skrzypka, górala z 
czeskiego Zaolzia bogdana bartnickiego, gitarzysty Wojtka Zu-
brzyckiego oraz Piotra Kohuta, którzy postanowili ożywić zespół 
nowym składem i zmienionym brzmieniem. Zamiast kontrabasu 
pojawiła gitara basowa, a niedawno dołączył do zespołu wokalista 
i pianista Adam Koening z Katowic. Zespół w swoich utworach 
łączy muzykę góralską z rockiem, reggae, funky oraz jazzem. 
W repertuarze to także znane na Podbeskidziu utwory góralskie 
„Ciymno nocka”, „Pój tu Maryna”. 

Ci młodzi ludzie pełni pasji i entuzjazmu dali u nas niepo-
wtarzalny występ, będący mieszanką energii i zabawy. Stworzyli 
świetną atmosferę, szczególnie lider bogdan bartnicki, którego 
góralski żywioł udzielił się publiczności i pomimo deszczowej 
pogody wszyscy bawili się wspaniale. Mamy nadzieję, że uda im 
się nagrać kolejną płytę i zrobią co najmniej taką karierę ja „Golec 
uOrkistra”, a ich kawałki będą na pierwszych miejscach list prze-
bojów. Tego im życzymy.

Sobotni dzień minął w atmosferze folkloru i podziwu dla roz-
sławiających naszą gminę mieszkańców. W tym dniu przyznano 
pieniężne nagrody Rady Gminy w dziedzinie kultury i sportu za 
2007 roku.

nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury otrzymała zuzanna Kawulok 
z Istebnej, właścicielka „Chaty Kawuloka”, długoletni członek 
kapeli „Zespołu Regionalnego Koniaków”, choreograf. natomiast 
w dziedzinie sportu wyróżniono: Pawła Gorzołkę z jaworzynki, 
zasłużonego działacza sportu, byłego trenera młodzieży oraz mi-
łośnika biegów narciarskich i terenowych; Antoniego Karcha i 
Tomasza Karcha z Istebnej zawodników Górnośląskiego Klubu 
Modelarstwa Kosmicznego i lotniczego w Rybniku; mariusza 
michałka i Tomasza Sikorę z Istebnej, członków narciarskie-
go Klubu Sportowego beskidzka Trójwieś; Katarzynę Kubalok 
z Istebnej z Miedzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna oraz 
mateusza ligockiego z jaworzynki, zawodnika uczniowskiego 
Klubu Sportowego Gimnazjum. Jeszcze raz składamy gratulacje 
za wszystkie osiągnięcia i zachęcamy kolejnych mieszkańców 
szczególnie młodych do działalności sportowo-kulturalnej, pro-
mującej naszą kulturę, tradycję i umiejętności sportowe.

Tradycyjnie rozegrano konkurs o prawo jazdy fundowany 
przez Stanisława Kowalika, wystąpiły przepiękne zespoły ze Sło-

wacji i Węgier, przybliżając nam kulturę i tradycję krajów Wy-
szehradu.

na zakończenie XII dni Istebnej odbył się jak co roku prze-
piękny Pokaz Mody ślubnej i Wieczorowej pt. „Motyle” organi-
zowany przez Studio Fryzjerskie Iwony Kohut z Istebnej. Program 
tegorocznego show był inny niż poprzednie – miał wyrażać zadu-
mę nad pędzącym przed siebie światem, gdzie czyste i nieskażone 
piękno powoli się zatraca i odchodzi w zapomnienie. Motyle sym-
bolizują nasze życie, które może być tak piękne jak one, a zarazem 
tak samo ulotne. 

Przepiękne sukienki wypożyczyła firma „Camelia” z Żywca 
i Skoczowa, męskie stroje, garnitury udostępnił Salon Firmowy 
„Moda-Pol” z Cieszyna i bielska – białej.

Pokaz zrobił ogromne wrażenie, był bardzo kolorowy i ra-
dosny, szczególnie podczas rozpoczęcia, kiedy to w programie 
tanecznym, przygotowanym przez córki pani Iwony pojawiła 
się najmłodsza ośmiomiesięczna Miriam  przebrana za motyl-
ka. Zachwyt wzbudziły awangardowe fryzury, szczególnie jedna 
przedstawiająca statek. uczesania dowodzą niezwykłej fantazji 
i kunsztu fryzjerskiego pani Iwony. Wieczorem wystąpił zespół 
folklorystyczny „bystrzyca” oraz Chór Kościelny z Jaworza, któ-
ry uprzednio dał koncert w Kościele ewangelickim w Istebnej. 
na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, przerwana co praw-
da chwilowym brakiem prądu, ale udana. Tego rodzaju przypad-
ki losowe się zdarzają, a nam wyjątkowo często, bo na naszych 
festynach albo „leje”, albo prąd wyłączają. No cóż nic na to nie 
poradzimy, choć pogodę zwykle wcześniej zamawiamy. Miejmy 
nadzieję, że na kolejne imprezy nam dopisze.

dziękujemy naszym patronom medialnym, głównemu - Ra-
dio bielsko oraz gazecie „Głos ziemi cieszyńskiej” i Telewizji 
TVS. Relacje przez nich nakręcone można zobaczyć na stronie 
www.tvs.pl, w programie „Kuklok kulturalny”. dziękujemy także 
wszystkim sponsorom szczególnie browarowi Tyskie za wspar-
cie w organizacji imprezy.

Tegoroczne „XII dni Isteb-
nej” zrealizowano ze środków 
własnych, narodowego Centrum 
Kultury oraz Międzynarodowe-
go Funduszu Wyszehradzkiego.

lucyna ligocka – Kohut

PłyTy „FOlKOPeRAcjI” do kupienia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej w biurze lub na „wystawie Twór-
czości ludowej” w cenie 20 zł.

zachęcamy do zakupu – płyta jest naprawdę świetna. 
mamy nadzieję, że po przeczytaniu tej informacji wszyscy 
przybiegniecie po płyty, by wesprzeć i promować pierwszy fol-
kowy zespół z naszej „Trójwsi”.

Lucyna  Ligocka-Kohut
 

wARSzTATy KORONKI
KONIAKOwSKIej

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na darmowe 
warsztaty koronki koniakowskiej, prowadzone przez beatę le-
gierską w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej/k. kościoła.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 14.00 do 16.00.
Lucyna Ligocka-Kohut

TANIec TOwARzySKI
W Ośrodku edukacji ekologicznej w każdy piątek o godz. 

16.00 odbywa się darmowy kurs tańca towarzyskiego prowadzony 
przez dariusza Matusznego. Serdecznie zapraszamy!
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wySTAwA SebASTIANA SUSzKI
z ISTebNej wIlczeGO

11 lipca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Isteb-
nej w słoneczne piątkowe 
popołudnie odbył się nie-
codzienny wernisaż Seba-
stiana Suszki z Istebnej 
wilczego „Nadaj kształt 
swoim marzeniom”.

Sebastian zaprezento-
wał nam wiele ciekawych 

mebli i ozdobnych akcesoriów aranżując je w pomieszczeniu jako 
salon gościnno – sypialny. Po raz pierwszy w GOK-u czuliśmy się 
jak w przytulnym mieszkanku, które wypełnia piękne rzeźbione 
łóżko, stolik, komoda, lustra umieszczone w drewnianych ramach, 
oryginalnie zdobionych przez artystę, kołyski i inne dzieła.

na otwarcie wystawy przybyło wielu gości i przyjaciół Seba-
stiana. do powitalnych słów dyrektor GOK-u elżbiety legierskiej 
- niewiadomskiej dołączył się Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Józef Polok oraz Krystyna Rucka, a całość atmosfery swym pięk-
nym góralskim brzmieniem wypełniła Kapela „Wałasi”.

Sebastian Suszka ur. 27.07. 1978 r., ukończył Zasadniczą 
Szkołę Zawodową w Istebnej. Już jako dziecko interesował się 
rzeźbiarstwem, w wieku 11 lat uczęszczał na kółko rzeźbiarskie, 
prowadzone przez eugeniusza białasa. Pierwszymi rzeźbami jakie 
powstały były maski, podstawki w kształcie liści. Pracował jako 
rzeźbiarz 3 lata w firmie produkującej drewniane zabawki, 4 lata 
wyrabiał gryfy w zakładzie produkującym instrumenty muzyczne 
m.in. skrzypce, pracował także w pracowni rzeźbiarskiej w Gole-
szowie „Rzeźba”. Z biegiem czasu zajął się stolarstwem, w którym 
wykorzystuje swoje zdolności artystyczne. Wykonuje przepiękne 
kołyski, łóżka, komody, półki, ramy i inne.

Poza rzeźbiarstwem i stolarstwem interesuje się muzyką, któ-
rą również sam tworzy. Gra na gramofonach wydobywając z płyt 
ciekawe brzmienia. bierze udział jako dJ w wielu imprezach i fe-
stiwalach np. Planet Festiwal, KnS Festiwal i innych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej wysta-
wy sztuki użytkowej i artystycznej od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 15.00.          Lucyna Ligocka-Kohut

Regionalny zespół „Koniaków”
w macedonii

25 czerwca w Koniakowie Centrum zebrał się Zespół Regionalny 
Koniaków”, by udać się w daleką podróż do Macedonii na II Między-
narodowy bałkański Festiwal Folklorystyczny.

Festiwal odbył się w przepięknym mieście Ohrid, którego począt-
ki przypisuje się na IV wiek, znajdowała się tam ochrydzka szkoła 
piśmiennictwa,  w której to św. Klemens Ohrydzki stworzył cyrylicę, 
a legenda głosi iż w czasach średniowiecznych w murach miasta ist-
niało 365 kaplic z czasów bizantyjskich, bułgarskich i serbskich. W 
1980 r. miasto zostało uznane przez uneSCO za część światowego 
dziedzictwa. W Ohrid zachowały się liczne cerkwie, ruiny bazyliki 
św. erazma z IV wieku, ruiny twierdzy cara Samuela z X-XI wieku i 
starożytny teatr.  To urzekające miasto leży nad najstarszym jeziorem 
w europie i na świecie. Jezioro Ohrid powstało od 4 do 10 milionów 
lat temu, ma 300 metrów głębokości oraz stanowi część granicy al-
bańsko-macedońskiej.

W tej bajecznej scenerii przebiegał Festiwal, w którym wzięło 
udział 17 zespołów z Półwyspu bałkańskiego i nie tylko. Wystąpiły 
zespoły ze Słowacji, Serbii, Chorwacji, bośnii i Hercegowiny, Mace-
donii, bułgarii, Kostaryki, z Polski były aż trzy zespoły: nasz „Konia-
ków”, „Mały Haśnik” z Żabnicy oraz zespół ze Sławna.

Zespół Regionalny „Koniaków”, prowadzony przez urszulę 
Gruszkę zachwycił publiczność oraz jury swym wielopokoleniowym 
składem, tańcem i śpiewem. na scenie wystąpiło 10 par, którym przy-
grywała kapela: skrzypce - Adam Soból, kontrabas - Andrzej Mały-
jurek (Juri), harmonia - Andrzej Kawulok, fujarka - Wojtek Zowada. 
Tradycyjna muzyka beskidów i „kóniokowski” tańce, jak kołomajka, 
łowiynziok, czworok, beczka i inne wywołały wielkie oklaski i owa-
cje. nasze tańce bardzo różnią się od bałkańskich. Góralskie układy 
są głównie w parach, natomiast w tamtej części europy tańczy się w  
rzędach, osobno mężczyźni i kobiety, przez co nasz zespół bardzo się 
podobał.

Zespół do Koniakowa powrócił 30 czerwca, ale nie na długo, bo 
już się szykuje do wyjazdów na Festiwal do Czech i na Węgry, nie 
wspominając o wielu występach w kraju i w czasie 45 Tygodnia Kul-
tury beskidzkiej.

Lucyna Ligocka-Kohut

„SObOTy z beSKIdzKĄ 5”
w sobotę 19 lipca br. w 

Szczyrku odbyła się finalna 
impreza z cyklu „Soboty z 
beskidzką 5”. Cały cykl trwał 
przez pięć kolejnych sobót, po-

cząwszy od 21.07., gdzie w brennej wójtowie i burmistrzowie uroczyście 
rozpoczęli wydarzenie mające na celu promocję miejscowości beskidz-
kiej 5 wśród turystów i mieszkańców przybywających w naszą część be-
skidów. następne imprezy odbyły się kolejno w ustroniu, Wiśle i 12 lipca 
w Istebnej w Amfiteatrze.

Podczas trwania imprez prezentowały się kapele i zespoły arty-
styczne z pięciu miejscowości, organizowano liczne konkursy dla 
dzieci i dorosłych, odbywały się pokazy lotu ptaków drapieżnych z 
leśnego Parku niespodzianek, dzieciom malowano twarze, a lokalni 
twórcy prezentowali swoje wyroby. W każdej miejscowości przygo-
towano także konkursy - niespodzianki dla władz. nagrody zostały 
ufundowane m.in. przez bOT, działającą od stycznia br. beskidzką 
Organizacje Turystyczną.

Imprezy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i zainteresowa-
niem, dzięki czemu idea beskidzkiej 5 staje się żywa i rozpoznawalna 
coraz szerzej. oprac. Aneta Legierska

„SObOTA z beSKIdzKĄ 5”
w ISTebNej

12 lipca br. w sobotę odbyła się w amfiteatrze „Pod Skocznią” 
przedostatnia impreza z cyklu „Sobota z beskidzką 5”.

O godz. 15.15 odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Odrą Wodzi-
sław i energetykiem ROW Rybnik - mecz zakończył się wynikiem 0:0. 
Od godz. 17.00 rozpoczęła się impreza „Sobota z beskidzką 5”. Przepro-
wadzono konkursy z udziałem władz poszczególnych gmin i widzów. 
Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz lotów ptaków drapieżnych 
w wykonaniu sokolników z leśnego Parku niespodzianek w ustroniu, a 
także możliwość zobaczenia psich zaprzęgów ze Stecówki.

Wystąpiły zespoły z gmin tworzących „beskidzką 5”: z Istebnej 
wystąpił zespół regionalny „Istebna” pod kierownictwem Tadeusza 
Papierzyńskiego, z ustronia wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny 
TKZ, z Wisły - grupa śpiewacza „Gronie” pod kierownictwem Jana 
Poloka, z brennej - zespół regionalny „Kotarzanie” pod kierownic-
twem Teresy Gawlas, ze Szczyrku zagrała kapela „Zbójnicy”.

Odbyło się kilka ciekawych konkursów dla publiczności oraz 
dzieci. na stoiskach prezentowali się twórcy z „beskidzkimi pro-
duktami na 5”. były tam m.in. koronki, rzeźby, ceramika i wiele 
innych z certyfikatem „beskidzki Produkt na 5”.

Imprezę prowadziły elżbieta legierska-niewiadomska i Ane-
ta legierska - podinspektor ds Promocji. Obsługę gastronomiczną 
urząd Gminy powierzył jednostce OSP Koniaków Centrum.

Ostatnie spotkanie z tego cyklu odbyło się w sobotę 19. lipca w 
Szczyrku.                    K. Rucka



14    Nasza Trójwieœ SIERPIEŃ 2008

DNI  KONIAKOWA 
 10 – 17 sierpnia 2008r.  
 

WI TO Z KORONK  KONIAKOWSK   
- pokazy pracy koronczarek 
- konkursy na naj adniejsz  koronk  
- prelekcje na temat historii koronki w Koniakowie 
- konkurs w graniu na tr bicie  

 
KONFERENCJA „PRODUKTY REGIONALNE 
SZANS  ROZWOJU WSI”  
POD PATRONATEM HONOROWYM  
MINISTRA  ROLNICTWA MARKA  SAWICKIEGO 
15 sierpnia 2008 r. godz. 16,30 – „Chata na Sza cach” w Koniakowie  
(wyk ady, prezentacje, wyst p Zespo u Koniaków) 
 

16 i 17 sierpnia 2008 r. godz. 11,00 - 19,00   
obok Karczmy Ochodzita: 
TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH  
I REGIONALNYCH 
„ZDROWIE Z SA ASZA” 

Organizatorzy: 
Chata na Sza cach,  
Muzeum Koronki Koniakowskiej im. Marii Gwarek, 
Karczma Kopyrto ka 
Zespó  Regionalny Koniaków  / www.koniakow.fr.pl /  
Tatrza sko-Beskidzka Spó dzielnia Producentów „Gazdowie” 
Zwi zek Podhalan  / www.zwiazek-podhalan.pl / 
Zwi zek Podhalan Oddzia  Górali l skich / www.goraleslascy.pl / 
Zwi zek Podhalan Oddzia  Górali ywieckich 
Mikroregion Górolsko Swoboda / www.domaci-vyrobky.cz /  
Koalicja Zielone Karpaty 
Stowarzyszenie Ekomazowia 
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Natura” 
 
DOFINANSOWANO ZE RODKÓW BUD ETOWYCH  
WOJEWÓDZTWA L SKIEGO 
 

VII MI DZYNARODOWY FESTIWAL  
GAJDOSZY I DUDZIARZY 
16 SIERPNIA 2008 R. GODZ. 15,00  - NA OCHODZITEJ 

Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy jest imprez  folklorystyczn  maj c  na celu 
prezentacj  archaicznej muzyki Karpat. Gajdy i dudy – to oryginalne instrumenty, 
które od setek lat u ywane by y przez ludy pasterskie Karpat.  

 

- GODZ. 19,00 

KONCERT DLA YCIA 
JÓZEF SKRZEK / www.skrzek.com/skrzek / 
WA ASI  / www.walasi.com  / 
GÓRALE i GO CIE 
 

Z A P R A S Z A M Y  !   

dNI  KONIAKOwA
10 – 17 sierpnia 2008 r. 

śwIęTO z KORONKĄ KONIAKOwSKĄ 
- pokazy pracy koronczarek
- konkursy na najładniejszą koronkę
- prelekcje na temat historii koronki w Koniakowie
- konkurs w graniu na trąbicie 
KONFeReNcjA „PROdUKTy ReGIONAlNe
SzANSĄ ROzwOjU wSI” 
POd PATRONATem hONOROwym 
mINISTRA  ROlNIcTwA mARKA  SAwIcKIeGO
15 sierpnia 2008 r. godz. 16,30 – „Chata na Szańcach”
w Koniakowie (wykłady, prezentacje, występ Zespołu Koniaków)
16 i 17 sierpnia 2008 r. godz. 11,00 - 19,00  
obok Karczmy Ochodzita:
TARGI PROdUKTów TRAdycyjNych 
I ReGIONAlNych „zdROwIe z SAłASzA”
Organizatorzy:
Chata na Szańcach, 
Muzeum Koronki Koniakowskiej im. Marii Gwarek,
Karczma Kopyrtołka
Zespół Regionalny Koniaków  /www.koniakow.fr.pl/ 
Tatrzańsko-beskidzka Spółdzielnia Producentów „Gazdowie”
Związek Podhalan  /www.zwiazek-podhalan.pl/
Związek Podhalan Oddział Górali śląskich /www.goraleslascy.pl/
Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich
Mikroregion Górolsko Swoboda /www.domaci-vyrobky.cz/ 
Koalicja Zielone Karpaty
Stowarzyszenie ekomazowia
Stowarzyszenie Agroturystyczne „natura”
dOFINANSOwANO ze śROdKów bUdŻeTOwych 
wOjewódzTwA ślĄSKIeGO
VII mIędzyNAROdOwy FeSTIwAl 
GAjdOSzy I dUdzIARzy
16 SIeRPNIA 2008 R. GOdz. 15,00  - NA OchOdzITej
Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy jest 
imprezą folklorystyczną mającą na celu 
prezentację archaicznej muzyki Karpat. 
Gajdy i dudy – to oryginalne instrumen-
ty, które od setek lat używane były przez 
ludy pasterskie Karpat. 

- GOdz. 19,00
KONceRT dlA ŻycIA
józeF SKRzeK
/ www.skrzek.com/skrzek /
wAłASI  / www.walasi.com  /
GóRAle i GOścIe

 Zapraszamy!

wySTAwA TwóRczOścI lUdOwej
urzekająca wystawa naszej rodzimej twórczości ludowej 

otwarta codziennie od 10.00 – 17.00. Serdecznie zapraszamy do 
zwiedzania, a nawet zakupu. Wystawa prezentuje koronki konia-
kowskie, hafty, rzeźby, malarstwo i inne dziedziny sztuki ludowej. 
Apelujemy do twórców i twórczyń zwłaszcza koronczarek, iż na-
dal jesteśmy zainteresowani nowymi eksponatami.

Informujemy także, że głównym celem wystawy jest promo-
cja twórców ludowych i artystów z Naszej Trójwsi, zatem przyj-
mujemy prace bezpośrednio od twórców. nie będziemy przyjmo-
wać prac od pośredników, którzy mają na celu głównie handel.

Lucyna Ligocka-Kohut

Piknik Rodzinny – 17 sierpnia 2008 r. !!!
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza na 

Piknik Rodzinny, który zaplanowaliśmy na dzień 17 sierpnia – nie-
dziela. Rozpoczęcie godz. 15.00 w Amfiteatrze „Pod Skocznią”.

Atrakcje przewidziane na tę okazję to min.:
• estradowe przedstawienie dla dzieci „Przygody Pędziwiatra”
• Konkursy dla dzieci i rodziców • Konkurs plastyczny
• Malowanie twarzy • dmuchane zjeżdżalnie
• dyskoteka dla dzieci

IV RAjd łUNOchOdów
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza 

wszystkich mieszkańców, zawodników oraz turystów na IV Rajd 
Łunochodów, który odbędzie się w tym roku 23 sierpnia o godz. 
16.00 i jak zwykle dostarczy nam wiele adrenaliny oraz mocnych 
wrażeń. Przygotowaliśmy ciekawe konkurencje oraz niespodzian-
ki dla publiczności. Po zawodach tradycyjnie planujemy zabawę 
taneczną, „Festyn Istebna – bukovec” dla uczczenia zwycięzców 
Rajdu. Przygrywać bawiącym się będzie zespół z Czech. Wszyst-
kich zawodników prosimy o zapoznanie się z poniższym regula-
minem.

SPOTKANIA KOSmeTyczNe
Gminny Ośrodek Kultury przypomina iż w każdy pierwszy 

wtorek miesiąca o godz. 16.00 odbywają się u nas spotkania ko-
smetyczne z Avonem. Poruszane będą różne ciekawe tematy do-
tyczące nowości w kosmetyce, makijażu i urodzie. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie kobiety i dziewczyny !!! WTOReK – 2 
WRZeSIeŃ       

regULaMin iV rajDU łUnocHoDóW
isTeBna 2008

1. Termin i miejsce Rajdu
Rajd odbędzie się 23 sierpnia  2008 r. na terenie Amfiteatru „Pod Skocz-
nią” w Istebnej.
2. Organizacja
2.1 Impreza pod nazwą IV Rajd Łunochodów Istebna 2008 organizowana 
jest przez Gminny Ośrodek Kultury.
2.2. Władze Rajdu stanowią dyrektor Rajdu oraz zespół sędziowski.
2.3. Wyniki zatwierdza i rozpatruje wszelkie protesty dyrektor Rajdu; na-
leży je zgłaszać nie później niż 15 minut po zakończeniu Rajdu.
3. zgłoszenia
3.1 do rajdu zgłasza się 1 mężczyzna. Zasady uczestnictwa określone są 
przy opisach poszczególnych konkurencji.
3.2 W rajdzie może wziąć udział każdy mężczyzna posiadający sprawny 
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skonstruowany pojazd. Kierowca 
musi  posiadać ważne prawa jazdy i 
mieć ukończony 18 rok życia.
3.3 Zgłoszenia uczestników przyj-
mowane są od 1 sierpnia 2008 r. 
w biurze Rajdu tj. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej. 
Właściciele łunochodów mieszka-
jący poza terenem Trójwsi, mogą 
zgłaszać chęć udziału w Rajdzie 
telefonicznie pod nr tel. 033 855 62 
08 lub na miejscu imprezy, tj. Am-
fiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej w 
godz. 14.00 – 15.30
3.4. W Rajdzie  może wziąć udział 
maksymalnie 20 osób, w tym 15 z 
terenu Trójwsi, natomiast 5 miejsc 
startowych organizatorzy zastrzega-
ją dla osób mieszkających poza te-
renem Trójwsi; decyduje kolejność 
zgłoszeń. Po zarejestrowaniu 20-tej 
osoby organizatorzy mają prawo 
zamknąć punkt rejestracyjny.
3.5. Każdy uczestnik, który wyraził 
chęć udziału w Rajdzie, podpisując 
formularz zgłoszeniowy, 23 sierp-
nia, na miejscu imprezy, w godzi-
nach od 14.00 – 15.30, winien zgło-
sić się do punktu rejestracyjnego 
po odbiór materiałów tj. koszulki 
oraz numeru startowego (decyduje 
kolejność zgłoszenia), który musi 
umieścić na swoim pojeździe.
3.6 W przypadku startu pojazdem 
będącym własnością osób trzecich, 
wymagana jest pisemna zgoda wła-
ściciela pojazdu.
4. harmonogram rajdu:
1. 14.00 – 15.30 - przyjmowanie 
zgłoszeń
2. 15.45 - odprawa zawodników
3. 16.00 - przejazd pokazowy
4. 16.15 - start pierwszego zawodnika 
5. 20.00 - zakończenie Rajdu
6. 20.15 - ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród
5. zapoznanie z trasą
Zapoznanie się z trasą może nastą-
pić po odebraniu numeru startowe-
go, w dniu Rajdu. Zakazuje się tre-
ningów na trasie Rajdu pod groźbą 
kary niedopuszczeniem do startu w 
zawodach.

6. Przebieg Rajdu
6.1. Rajd składa się z trzech eta-
pów.
6.2. I etap składa się z następują-
cych zadań:
a) zawodnik na sygnał start rusza i 
pokonuje slalom omijając snopy ze 
słomy
b) przejazd jednostronny po po-
deście – zawodnik ma za zadanie 
przejechać przez kładkę prawymi 
kołami. W przypadku kiedy traktor 
spadnie z podestu zawodnik dostaje 
5 sekund karnych, natomiast za nie 
zaliczenie przeszkody 15 sekund 
karnych
c) przejazd przez rzekę (dodatkowo 
wykonanie w rzece ósemki pomię-

dzy kamieniami - za nie wykonanie 
zadania 15 sekund karnych)
  d) przejazd przez pochylnię z za-
trzymaniem traktora na środku i 
przechyleniem pochylni do przodu 
i do tyłu – za niewykonanie zadania 
5 sekund karnych
Czas mierzony jest bez przerwy od 
momentu startu do momentu prze-
kroczenia mety.
6.3. II etap rajdu polega na: 
   a) zawodnik na start rusza dojeż-
dżając do wyznaczonej linii za za-
danie wycofać w tunel oraz strącić 
palik drzewa 
   b) po wyjechaniu z tunelu pod-
jazd do kolejnej przeszkody; ko-
sza z ziemniakami ustawionym na 
drewnianym palu. Zawodnik ma 
za zadanie 5-cioma rzutami trafić 
ziemniakami do pustego kosza nie 
schodząc z traktora
   c) uczestnik ma za zadanie prze-
jechać przez bramkę, w której 
znajduje się drewniana kłoda. Jeśli 
zawodnik będzie miał trudności w 

przesunięciu kłody przodem trakto-
ra, może zejść z pojazdu i przesu-
nąć ją rękoma.
   d) kolejnym etapem jest podjecha-
nie do tarczy i rzut trzema lotkami. 
Trafione punkty będą przeliczane 
na sekundy i odejmowane od czasu 
przejazdu
Czas mierzony jest bez przerwy od 
momentu startu do momentu prze-
kroczenia mety.
6.4. W finałowym etapie zadaniem 
traktorzysty będzie podjechanie do 
lini, zejście kierowcy z traktora, 
przetoczenie opony pomiędzy sno-
pami słomy (za każde ominięcie 
przeszkody 5 sekund karnych), po-
wrót na traktor uprzednio zapinając 
z tyłu pojazdu linę z kłodą i prze-
jechanie z nią do mety. Czas mie-
rzony jest bez przerwy od momentu 
startu do momentu przekroczenia 
mety.
6.5. Powyższe konkurencje są kon-
kurencjami czasowymi:
W przypadku

1. falstartu, obowiązuje 5 sekund 
karnych
2. pominięcie jakiegokolwiek zada-
nia w etapie I, II i III prowadzi do 
naliczenia 15 sekund karnych
7. wyniki
Każdy etap jest nagradzany I, II, III 
miejscem. Za zwycięzcę uznaje się 
zawodnika, który uzyska najlepszy 
czas w poszczególnych etapach.
8. Postanowienia końcowe
8.1 Organizatorzy nie ponoszą od-
powiedzialności za wszelkie szko-
dy i wypadki spowodowane przez 
uczestników Rajdu w stosunku do 
osób trzecich i ich mienia oraz w 
stosunku do uczestników Rajdu. 
Organizatorzy nie przyjmują żadnej 
odpowiedzialności za szkody i stra-
ty powstałe u zawodników. uczest-
nicy biorą udział w Rajdzie na wła-
sną odpowiedzialność i ryzyko.
8.1 O sprawach nie zawartych w 
regulaminie, decyduje dyrektor 
Rajdu w porozumieniu z zespołem 
sędziowskim.
 

 
 

 
 
 
 

 
 

TATRZA SKO - BESKIDZKA SPÓ DZIELNIA 
PRODUCENTÓW  „GAZDOWIE”  W LE NICY 
ul. Polna 33          34-406 LE NICA       NIP 736-165-25-26 

 
KONFERENCJA PRODUKTY REGIONALNE SZANS  ROZWOJU WSI 

POD PATRONATEM HONOROWYM  
MINISTRA ROLNICTWA MARKA SAWICKIEGO 

15 sierpnia 2008 r. godz. 16,00 – „Chata na Sza cach” w Koniakowie  
 

- Powitanie go ci, wyst pienie w imieniu organizatorów Piotra Kohuta i Kazimierza Furczonia 
– Prezesa i Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spó dzielni „Gazdowie” 

- Dariusz Goszczy ski, Magdalena G odek - Wydzia  Oznacze  Geograficznych MriRW, 
- Micha  Rzycki – Wydzia  Rolnictwa Ekologicznego MRiRW 
- Monika Rzepecka - G ówny Inspektorat Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych 
- Teresa Opyrcha   - Kierownik Dzia u Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki ODR                 

w Bielsku-Bia ej 
- Bronis aw Nowak – Wydzia  Obszarów Wiejskich Urz du Marsza kowskiego Województwa 

l skiego. 
 
W przerwie: 

- Degustacja serów, 
- Wyst p zespo u regionalnego „Koniaków” 

 
- Pasterstwo karpackie rozpoznawalnym znakiem regionu: dr Jaros aw Stika – Republika 

Czeska 
- Pasterskie produkty tradycyjne i regionalne – Kazimierz Furczo  
- Regionalna Marka: „Goralsko Swoboda”   
- Zrównowa ony rozwój Karpat – szanse dla karpackich produktów regionalnych – Monika 

Ochwat Marcinkiewicz – Koalicja Zielone Karpaty. 
 
Kolacja ok. godz. 20,15 

 

      
 

Patronat medialny: 
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NA GRzyby
Koniec lata to pora masowych wycieczek do lasu, na grzyby. 

Wybierając się na kurki, podgrzybki, borowiki, maślaki czy gąski 
warto przypomnieć sobie kilka zasad, które winniśmy przestrzegać 
podczas grzybobrań:

- pamiętajmy, że wszystkie grzyby (te jadalne i te trujące) są 
ważnym elementem w przyrodzie, wspólnie z innymi organizmami 
w istotny sposób uczestniczą w obiegu materii, nie niszczmy więc 
tych nam nieprzydatnych. Zbierajmy tylko te, które znamy. W przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości zostawmy je nietknięte. Jeżeli się 
zdarzy, że zerwiemy grzyb niepotrzebny zostawmy go na miejscu, 
w pozycji takiej, w jakiej rósł, 

- wyciągając owocnik z podłoża, zrywamy połączenie z grzyb-
nią, róbmy to więc możliwie delikatnie. najczęściej zalecanym spo-
sobem jest wykręcenie owocnika z podłoża, jeżeli jest to bardzo 
trudne, należy go możliwie nisko przyciąć,

- zbierajmy owocniki jędrne, dojrzałe - stare, zwiędnięte zosta-
wiajmy na miejscu, nie zbierajmy również zbyt młodych,

- oczyszczajmy owocniki na miejscu zebrania. dzięki temu 
wszystkie niepotrzebne nam, uszkodzone, zaczerwione części wró-
cą do obiegu materii. Pamiętajmy o tym, aby wszystkie te pozosta-
łości zostały przykryte ściółką.

Tekst i foto: Jarosław Gil 
na zdjęciu: koźlarz babka

dzIęcIOł czARNy
Ten największy europejski dzięcioł jest nie-

licznym ptakiem lęgowym na terenie Polski. 
Gnieździ się także w lasach Istebnej, znajdując w 
nich odpowiednie miejsca lęgowe. długość ciała 
dzięcioła czarnego dochodzi do 45 cm, a rozpię-
tość skrzydeł - 76 cm (wielkością porównywalny 
z gawronem). upierzenie obu płci jest czarne. 
Czerwona „czapeczka\" sięga u samców od na-
sady dzioba do tyłu głowy, samice mają czerwo-
ną plamkę tylko z tyłu głowy. Zamieszkuje duże 
kompleksy lasów mieszanych i powiązanych z 

nimi lasów iglastych o bogatszym starodrzewiu.
Żywi się owadami, które wykuwa z drewna oraz zbiera pod 

korą lub na pniach i konarach, także zwalonych drzew.
Gnieździ się w obszernych dziuplach wykuwanych wspólnie 

przez samca i samicę w bukach lub sosnach. Mają one charaktery-
styczny, owalny lub prostokątny otwór wlotowy.

 dzięcioł czarny zaliczany jest do jednego z głównych budow-
niczych dziupli w lesie. W opuszczonych przez niego dziuplach 
gnieżdżą się później inne ptaki, np. w Istebnej zakładają w nich 
gniazda gołębie siniaki, sowy. W wielu przypadkach występowa-
nie tych gatunków uzależnione jest od gnieżdżenia się właśnie 
dzięcioła czarnego.

  Jarosław Gil 

„wAKAcje z bIblIOTeKĄ”
biblioteki Publiczne z terenu Trójwsi zapraszają wszystkie dzieci 

do udziału w wakacyjnym konkursie. Osoby, które szczególnie lubią 
czytać mogą wziąć udział w akcji pod hasłem: „bibliomaniak”, czyli 
konkurs na największą ilość przeczytanych książek w okresie waka-
cji letnich. natomiast te dzieci, które chcą wykazać się zdolnościami 
plastycznymi zapraszamy do udziału w konkursie pod hasłem: „świat 
magii w książkach dla dzieci i młodzieży”. Zadanie polega na wyko-
naniu rysunku, collagu lub innej pracy przestrzennej przedstawiającej 
magiczne postacie i krainy. Termin oddania prac upływa 05.09.2008. 
Wszystkich dodatkowych informacji udzielają: biblioteka Publiczna 
w Istebnej i jej Filie w Koniakowie i w Jaworzynce.

Książka jest krainą w której poszukujemy czystej poezji, czarów 
codzienności, delikatności, czy uszczypliwego humoru. baśnie i po-
wieści spełniają ważną rolę edukacyjną. Zachęcają do czytania po-
przez  kreację wyimaginowanego świata, pełnego czarów, magicznych 
zaklęć, dobrych wróżek i złych czarodziejów. Poprzez takie symbole 
uczą nas moralności oraz fundamentalnych prawd o świecie. Książka 
pozwala przenieść się w cudowny świat marzeń, fantazji, wyobraźni, 
tak bardzo każdemu dziecku bliski i potrzebny. Jest rzeczą niewątpli-
wą, że książka pomaga wzbogacać i utrwalać wiadomości o otaczają-
cym świecie. Maksym Gorki napisał: „Kochajcie książkę, ona ułatwi 
nam życie, po przyjacielsku pomoże zorientować się w pstrej i burz-
liwej gmatwaninie myśli, uczuć, zdarzeń, ona nauczy was szanować 
człowieka i samych siebie...”. Myślę, że są to dostateczne argumenty 
byśmy zachęcali nasze dzieci do czytania książek, ale i sami po nie 
sięgali. byśmy nie musieli się w przyszłości wstydzić, że znajdujemy 
się na szarym końcu w rankingu społeczeństw czytających. dlatego 
nawzajem zachęcajmy się do lektury jak i do 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. na uczestników 
jak co roku czekają atrakcyjne nagrody, które wręczone zostaną 25 
września w bibliotece Powiatowej w Cieszynie. Zapraszamy.

mgr Joanna Kohut
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
KP TRójwIeś

Terminarz - sezon 2008/2009 - runda jesienna  
Klasa b 

10.08.08  17.00  KP Trójwieś - Grodziec śląski
15.08.08  11.00  KP Trójwieś - Goleszów
17.08.08  14.00  Simoradz - KP Trójwieś
24.08.08  17.00  KP Trójwieś - Polifarb Cieszyn
31.08.08  17.00  Iskrzyczyn - KP Trójwieś
07.09.08  17.00  KP Trójwieś - Pielgrzymowice
14.09.08  11.00  Pogórze - KP Trójwieś
21.09.08  16.00  KP Trójwieś - Kisielów
28.09.08  16.00  bąków - KP Trójwieś
05.10.08  15.00  KP Trójwieś - Pogwizdów
12.10.08  11.00  Pierściec - KP Trójwieś
19.10.08  15.00  KP Trójwieś - Wiślica
26.10.08  14.00  dębowiec - KP Trójwieś
uwaga! W sezonie 2008/2009 po likwidacji Klasy C w Klasie 
b rywalizować będzie 14 drużynn.

* Z dobrej strony zaprezentowali się piłkarze KP Trójwieś w 
ostatnim meczu okresu przygotowawczego do nowego sezonu 
remisując na boisku „Pod Skocznią” z występującą w klasie 
okręgowej Kuźnią ustroń 4:4. Rozgrywany przy pięknej 
pogodzie mecz stał na dobrym poziomie i był bardzo atrakcyjny 
dla kibiców. najlepiej oddaje to suchy zapis bramkowy:

do przerwy - 1:0, 1:1
Po przerwie - 3:1, 3:4, 4:4
nasi piłkarze trenowani od trzech tygodni przez Marcina 
legierskiego nie ulękli się grających dwie klasy wyżej rywali 
i długimi fragmentami posiadali przewagę a po wielu akcjach 
ręce same składały się do oklasków.
dobry to prognostyk przed nowym sezonem ligowym. Miejmy 
nadzieję, że ta mieszanka rutyny i młodości, jaką w tej chwili 
jest nasza drużyna zagra tak, jak tego - po kilku chudych 
sezonach - oczekują kibice.

* KP Trójwieś składa serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu rozegranego 
w czerwcu „Wielkiego Turnieju Groni” a zwłaszcza Renacie 
i eugeniuszowi Kawulokom – głównym sponsorom turnieju, 
następnie sponsorom drużyn występujacych w imprezie – 
Teresie Kamińskiej - Market „Rema” (Istebna), Markowi 
Iwankowi - Transport drzewa (Jasnowice), danucie i 
Mirosławowi Gazurkom -  Firma „Mirotrans” (Jaworzynka), 
Markowi i Stanisławowi Matusznym oraz Franciszkowi Suszce 
- PPHu „drew-Mat” s.c. (Koniaków), jak również sponsorom 
gastronomicznym - leszkowi i Zdzisławowi legierskim 
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w Istebnej, sponsorowi nagród 
indywidualnych – Firmie „Sekta – drzwi”, sponsorowi nagród 
dla strzelców bramek w meczu finałowym - Stanislawowi 
Łackowi oraz Zenonowi Sitkowi za bezpłatne wydrukowanie 
plakatów i dyplomów.

J. Kohut

zNAKOmITe wySTęPy
mOdelARzy KOSmIczNych!  

Sześć medali wywalczyli nasi znakomici modelarze ko-
smiczni - Antoni i Tomasz Karchowie (ojciec i syn) z Andzio-
łówki podczas rozegranych w odstępie dwóch tygodni dużych 
imprez - Mistrzostw Polski i Pucharu świata.

Rozegrane w dniach 20 - 22 czerwca w lisich Kątach Mi-
strzostwa Polski zaowocowały czterema medalami. nasi za-
wodnicy, którzy są członkami Górnośląskiego Klubu Mode-
larstwa Kosmicznego i lotniczego w Rybniku wymienili się 
miejscami w dwóch kategoriach, w których wystartowali. W 
kategorii S5C (makiety wysokościowe) mistrzem Polski został 
Tomasz wyprzedzając swojego ojca Antoniego. Z kolei w kate-
gorii S7 (makiety rakiet) kolejność była odwrotna - triumfował 
Antoni zaś Tomasz zajął drugie miejsce.

Znakomitą passę kontynuował Tomasz Karch w nitrze 
na Słowacji, gdzie od 4 do 6 lipca rozgrywane były zawody 
Pucharu świata. nasz młody modelarz stanął na podium dwu-
krotnie. W kategorii S7 (makiety rakiet) był bezkonkurencyjny 
zajmując pierwsze miejsce  (Antoni Karch był piąty), zaś w 
kategorii S8e/P (rakietoplany sterowane radiem na celność lą-
dowania) wywalczył drugą pozycję.

dwoma medalami zaowocował kolejny start naszych mo-
delarzy z Andziołówki w zawodach Pucharu świata, które tym 
razem rozegrane zostały w Zielonej Górze w dniach 26 – 27 
lipca zaowocował dwoma medalami. 

Pierwsze miejsce i złoty medal wywalczył Antoni Karch, 
wyprzedzając swojego syna Tomasza (srebro). nasi modelarze 
startowali w kategorii S7 (makiety rakiet).

Gratulujemy! J. Kohut

PAweł GORzOłKA
m I S T R z e m  P O l S K I !  

Kolejny znaczący sukces 
zanotował na swoim koncie 
niestrudzony Paweł Gorzoł-
ka z Jaworzynki zdobywając 
tytuł Mistrza Polski Wetera-
nów w swojej kategorii wie-
kowej. Powtórzył tym samym 
ubiegłoroczne osiągnięcie.

Mistrzostwa Polski We-
teranów rozegrano w ramach 
VIII Międzynarodowego 
biegu Górskiego na szczyt 
Pilska, który odbył się w dniu 
27 lipca w Korbielowie.

J. K.

W imieniu nagrodzonych sportowców chciałbym podziękować 
Radzie Gminy za przyznane nam nagrody i wyróżnienia. Dziękuję 
Przewodniczącemu p. Jankowi Gazurowi, Józkowi Polokowi oraz 
Heńkowi Gazurkowi Przew. Komisji Kultury i Sportu. Dziękuję pani 
wójt i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te nagrody 
otrzymaliśmy. Chciałbym zapewnić, że jeżeli „Pombóczek” dadzą 
mi zdrowie, to w dalszym ciągu będę godnie reprezentował naszą 
gminę w zawodach krajowych i zagranicznych. Dziękuję bardzo!

Paweł Gorzołka
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
PRAwdzIwy bOhATeR

„beSKIdzKIej PęTlI 2008’’  
Prawdziwym bohaterem rozegranej pod koniec czerwca impre-

zy kolarskiej „beskidzka Pętla 2008” był Pan bolesław zajiczek (78 
lat) z milicza. 

Ten niezwykły człowiek, który w wieku 21 lat w wyniku wybuchu 
granatu stracił obie ręce i jedno oko nie tylko przejechał trasę naszego 
bardzo trudnego wyścigu (patrz powyższe zdjęcie wykonane na mecie na 
Ochodzitej) wykazując niezwykły hart ducha, ale ma na swoim koncie 
osiągnięcia i nagrody, które przyprawiają o zawrót głowy i niejednego z 
nas mogą zawstydzić. dzięki pomocy naszego kolegi z Portalu Olza.pl 
Tomka Wrześniaka dotarliśmy do materiałów obrazujących dokonania 
Pana bolesława, który znalazł się w finale Plebiscytu „Człowiek bez ba-
rier 2005”. Prezentujemy je poniżej (lista zawiera osiągnięcia i nagrody 
do 2005 roku) wraz z krótkim wywiadem zamieszczonym na stronie in-
ternetowej www.niepełnosprawni.pl:

* Twórca drużyny harcerskiej „baryczanie” istniejącej od 47 lat 
* działacz harcerski, propagator turystyki pieszej, rowerowej i bie-

gów narciarskich 
* Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego 
* Uczestnik rowerowego Rajdu Niepełnosprawnych dookoła 

świata (11 tys.km) 
* uczestnik Rajdu Kolarskiego dookoła białorusi (4,5 tys. km), wy-

cieczki rowerowej do Wilna 
* dwukrotny uczestnik Tour de Pologne 
* dwukrotny uczestnik rajdu kolarskiego Nowy jork - waszyng-

ton z okazji obchodów pierwszej i trzeciej rocznicy 11 września w 
Nowym jorku 

* uczestnik maratonów wraz ze sportowcami na wózkach 
* Wielokrotny uczestnik biegów narciarskich 
* drużyna „baryczanie” odnosi wiele sukcesów: czterokrotne zwycię-

stwo w ogólnopolskim turnieju krajoznawczo-turystycznym, zwycięstwo w 
ogólnopolskim konkursie „najlepszy Klub Krajoznawczo-Turystyczny”, 
czterokrotne zwycięstwo w rajdzie narciarskim w Rajczy 

* Organizator i przewodnik wielu obozów wędrownych, rajdów i 
wycieczek, biegów narciarskich 

* Inicjator rajdów środowiskowych 
* działacz ludowego Zespołu Sportowego i Polskiego Towarzy-

stwa Turystyki Krajoznawczej 
* Twórca Izby Historycznej Pamięci narodowej w Miliczu oraz har-

cówki 
* dwukrotny radny Milicza 
* Inicjator akcji odnowy cmentarza polskiego w Żytomierzu na 

ukrainie, wraz z harcerzami prowadził te prace 
* „baryczanie” zbierali środki na odbudowę Panoramy Racławickiej, 

Zamku Królewskiego w Warszawie, budowę Centrum Zdrowia dziecka, 
budowę Centrum Matki Polki, odbudowę Cmentarza Orląt lwowskich 

* Corocznie „baryczanie” uczestniczą w przedświątecznych zbiór-
kach żywności dla ubogich mieszkańców regionu oraz aktywnie uczest-
niczą w obchodach świąt patriotycznych

nagrody i wyróżnienia:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
- Srebrny Krzyż Zasługi 
- Medal Komisji edukacji narodowej 
- Medal za Obronność Kraju 
- Medal dr Henryka Jordana 
- Złoty Krzyż Harcerski
1. Czym dla Pana jest sukces?
Wypadek spowodował całkowitą zmianę mojego życia. brak pra-

wego przedramienia, lewej dłoni i prawego oka wpłynął na sprawę dal-
szego układania planów na przyszłość. Pomogli mi w tym rodzice i brat. 
Po wyjściu ze szpitala wróciłem do sportu i pracy w domu. Początkowo 
zmuszałem się do marszu, a w miarę przypływu sił do biegu. Wyniki uzy-
skiwane na zawodach biegowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym 
były pierwszymi znaczącymi sukcesami. Zrozumiałem wówczas, że moje 
życie też może być ciekawe i pełne przygód. Po zakończeniu krótkiej, ale 
intensywnej kariery zawodniczej przyszedł czas na turystykę. by nie upra-
wiać jej w samotności założyłem w 1958 roku drużynę harcerską - przez 
te wszystkie lata razem z moimi harcerzami odnieśliśmy sporo zwycięstw 
w różnorodnych konkursach z zakresu turystyki, ochrony przyrody, spor-
tu. Zaszczepiam im potrzebę poznania świata, pracy nad sobą i pomocy 
innym. Ich sukcesy sprawiają mi radość i są równocześnie moimi sukcesa-
mi. Sukcesem jest dla mnie również zaufanie i sympatia jaką obdarza mnie 
lokalna społeczność - dwukrotnie powierzyła mi mandat radnego.

2. Jak pokonywać bariery związane z własną niepełnosprawno-
ścią w dążeniu do realizacji wyznaczonych sobie celów, w karierze 
zawodowej?

Po wypadku szybko zorientowałem się, że muszę dążyć do tego, by 
być jak najmniej zależnym od innych. Przystosowane mam narzędzia 
do pracy w ogrodzie, do odrzucania śniegu, do pracy w domu, rowery 
do jazdy, ubranie. Jem również samodzielnie. Wszystko według mojego 
pomysłu: kółka, gumki, paski. Staram się postępować systematycznie, 
stopniowo pokonywać nowe, wcześniej nieznane trudności, wymyślając 
w tym celu różnorodne techniki.

3. Czy i w jaki sposób osiągnął Pan niezależność finansową?
Po maturze w 1952 roku zacząłem pracę w Powiatowym Komitecie 

Kultury Fizycznej i Turystyki w Miliczu. Po 6 latach pracy przyznano 
mi I grupę inwalidzką i rentę, która dzisiaj wynosi 752 złote. Za swoją 
działalność społeczną, przygotowywanie różnorodnych imprez otrzy-
muję co jakiś czas nagrody pieniężne od urzędu Gminy, domu Kultury, 
ZHP. nie są to wielkie kwoty, ale są dla mnie bardzo ważne jako wyraz 
uznania dla mojej działalności.

Materiał przygotował J. Kohut

Turniej Siatkówki Plażowej
o „Puchar wójta Gminy Istebna”

Po raz kolejny na terenie gminy Istebna odbędzie się 
turniej miłośników siatkówki plażowej. Zawody odbędą się 
na boiskach przy Ośrodkach „Groń” i „Halniak” w Istebnej – 
Olza, w dniu 15 sierpnia 2008 roku, tj. piątek. Startujemy o 
godzinie 9:00!

Zapisy i wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo 
pod numerem telefonu: 033 855 61 58 lub na adres promocja@
ug.istebna.pl 

liczba miejsc ograniczona ( 20 zespołów dwuosobowych), 
o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe 20 zł od 
osoby, przeznaczone na nagrody finansowe.

Każdy z zawodników otrzymuje posiłki i napoje, a dla 
zwycięzców przewidziano pamiątkowe dyplomy, puchary oraz 
nagrody pieniężne.

  Zapraszamy do udziału!!!

Bolesław Zajiczek na mecie „Beskidzkiej Pętli” na Ochodzitej
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niby o tym wszyscy wiemy, jest to oczywiste, a jednak wielu 
naszych mieszkańców zatruwa powietrze spalając odpady - w 
tym szczególnie groźne plastiki - na wolnym powietrzu lub w 
domowych piecach.

Od pracowników firm, obsługujących naszą gminę w zakre-
sie wywozu nieczystości otrzymuję coraz częściej przerażające 
informacje, że wielu mieszkańców nie segreguje odpadów i wo-
góle nie zbiera butelek plastikowych do oddzielnych worków, 
gdyż spala je w swoich piecach lub na ogniskach.

W związku z tym pragnę przybliżyć te zagadnienia nie po 
to, aby straszyć, ale po to, by być świadomym na co naraża się 
siebie i sąsiadów, a także swoje mienie przy spalaniu tworzyw 
sztucznych.

Palenie plastikowych butelek, folii, różnego rodzaju two-
rzyw sztucznych oraz śmieci niesie ze sobą ogromne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia 
ludzi. Podczas spalania z płonących śmieci razem z duszącym 
dymem i drażniącym zapachem ulatuje w powietrze pół „tablicy 
Mendelejewa" oraz setki związków organicznych. Przy spaleniu 
l kg polichlorku winylu znanego jako PCW, z którego wykony-
wane są płytki PCV, plastikowe wiadra, przewody elektryczne, 
wykładziny podłogowe, folie, butelki, rury itp., wydziela się po-
nad 280 litrów trującego i żrącego chlorowodoru, który w po-
łączeniu z wodą tworzy kwas solny. natomiast jeden kilogram 
poliuretanów (gąbki, uszczelki, podeszwy) daje 30 do 50 litrów 
cyjanowodoru, czyli tak zwanego kwasu pruskiego, a więc jed-
nej z najsilniejszych trucizn.

Spalając różnego rodzaju odpady z tworzyw sztucznych po-
wodujemy przenikanie dioksyn do naszego otoczenia, wsiąka-
nie ich w ściany domów, w glebę, organizmy ludzi i zwierząt. 
najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła 

skażenia, a więc osoby, które w sposób oszczędny pozbywają 
się odpadów i ich najbliżsi sąsiedzi. Wytwarzane przy spalaniu 
plastików dioksyny opadają na glebę, pola uprawne i wodę, 
przedostają się do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego. 
Ponad 90% dioksyn przenika do naszego organizmu z pożywie-
niem, głównie w postaci produktów mięsnych, mleczarskich i 
ryb. Ponadto dioksyny są niezwykle trwałe. W glebie rozkładają 
się około 10 lat, natomiast w organizmie ludzkim odkładają się 
w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie i działają tam bardzo de-
strukcyjnie.

uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe jest wprowadza-
nie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania odpadów 
w nie przystosowanych do tego urządzeniach jest bardzo ważne. 
Spalanie odpadów to ulatnianie się do atmosfery gazów i pyłów 
w tym dwutlenku węgla i metali ciężkich. Proceder spalania 
tworzyw sztucznych może przyczynić się do powstania poża-
rów w budynkach mieszkalnych, jako ze w wyniku ich spala-
nia w piecach zatykane są sukcesywnie przewody kominowe, 
co grozi ich rozerwaniem.

Oczywiście wszystkie te trucizny nie powodują działania na-
tychmiastowego lecz gromadzą się w organizmie i z upływem 
czasu wzrasta ich koncentracja, a gdy zostanie przekroczony 
próg odporności organizmu dochodzi do wystąpienia reakcji w 
postaci różnorodnych objawów i dolegliwości.

naprawdę nie musimy zatruwać naszego otoczenia, tym 
bardziej, że butelki plastikowe są wywożone z naszych posesji 
przez firmy bezpłatnie. Wystarczy je tylko zbierać do oddziel-
nych worków. Zanim spalisz śmieci, pomyśl o swoim zdrowiu 
i pamiętaj, że spalanie odpadów jest zabronione również przez 
przepisy prawa, a za naruszanie tego nakazu grozi kara grzywny 
lub aresztu.

czy wIeSz, czym PAlISz? - Apel wójta Gminy!

podziękowanie
W imieniu swoim 

oraz mieszkańców 
serdecznie dziękuję 
pani halinie kotas 
za darowiznę działki 
o powierzchni 526 
m2 na drogę gmin-
ną w przysiółku 
Koniaków Rastoka-
Usnobocz. W dzisiej-
szych czasach coraz 
rzadziej spotykamy 
się z taką postawą, 
stąd moje szczegól-
ne podziękowanie.

Wójt Gminy
Danuta Rabin

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
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Reklama 3 x 9 cm 
 

 

Pizzeria „U 
Kruka”  

w Koniakowie 
 

200 m za ko cio em w stron  Zaolzia i Rastoki 
 

zaprasza codziennie 
w godzinach 12.00 – 21.00 

 

606 586 675 
 
 
Reklama 5 x 9 czarno – bia a 
 

 
 
 
Reklama 5 x 9 kolor 
 

 
 
 
Reklama 10 x 6 czarno – bia a 
 

Solarium  
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Reklama 10 x 6 czarno – bia a 
 

Solarium  
 

„Folkoperacja” – Bogdan Bartnicki

XII Dni
    Istebnej

Piotr Kohut, perkusista
z „Folkoperacji”
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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

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
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

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 – 11.00

ZAbeZPIeCZenIA AnTyKOROZyJne

PRzekŁuwanIe

uszu
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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

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!

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 
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Kapela Ondraszki ze Szczyrku i prowadząca cykl imprez Aneta L.

Władze pięciu gmin podczas konkursu ubijania piany w Szczyrku

wySTAwA TwóRczOścI lUdOwej 

Drużyna strażaków z Koniakowa w Ciernem

Czescy strażacy przy motopompie

współpraca przygraniczna
OSP Koniaków ze Słowacją (cierne)
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Otwarcie XII Dni Istebnej Bartek Rybka z kolegami na scenie

Martin Wałach, basista „Folkoperacji”„De Press” na scenie Zwycięzca kursu prawa jazdy

Słowacja zachwyca publiczność

 „Koniaków” tańcuje kołomajkymDzieło fryzjerskie Iwony KohutPrzyszłe panny młode

Piękne motyle Gracja i elegancja młodych par Najmłodszy motylek 

XII Dni Istebnej


