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11 listopada
Dzień Niepodległości

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy na uroczyste 
obchody 90-lecia Dnia Niepodległości, które odbędą się 9 listopada b.r.  
(niedziela) w Istebnej.
Program uroczystości:
13.45 - Zbiórka pod Urzędem Gminy
14.00 - Złożenie kwiatów i apel poległych prowadzony przez 18 Batalion 
Desantowo-Szturmowy im. kpt. Ignacego Gazurka z Bielska-Białej
- przed pomnikiem pomordowanych podczas II wojny światowej;
- na grobie kpr. Pawła Pilcha – cmentarz ewangelicki 
- na zbiorowej mogile zamordowanych w Jabłonkowie w czasie II wojny 
światowej – cmentarz katolicki w Istebnej
15.00 – Uroczyste nabożeństwo za Ojczyznę w Kościele Ewang. w Istebnej.
16.00 – „Polski drogi do niepodległości” wykład Alicji Pylypenko - Czepczor
16.15 – Koncert chóru Pt. „Wolność i pokój”

WSPOMNIENIE
Dziś wspominamy w zadumie
Naszych ludzi wspaniałych, którzy nas wyprzedzili
w drodze do wiecznej chwały.
    My ludzie starzy pamiętamy czasy przedwojenne
    kiedy to prawie w każdej góralskiej chacie,
    Był twórca przy warsztacie.
Te nasze zacne, stare gaździny
Przy kołowrotkach spędzały w zimie długie godziny
Wspaniałych potraw regionalnych wielkie mistrzynie.
    Zaś w innych domach krosna i tkacze,
    Nie łudźmy się, bo żaden nasz nowoczesny dom
    Nie dorówna tamtej ubogiej, góralskiej chacie.
Tam była wiara,miłość i zgoda
Tam nas uczono, żeby bez Boga, ani do proga
Jakaż to była wspaniała życiowej mądrości droga
    obrazy, rzeźby i malowidła
    Wybitnych mistrzów dłuta i pędzla
    Hafciarki, koronczarki, mistrzyni dzieł jak z bajki
Góralskiego stroju krawcy, ludowych instrumentów
Twórcy i znawcy. Wspaniali muzykanci,
Trębacze, klarneciści, skrzypkowie, gajdosze,
których cudnej muzyki echo, do dziś brzmi po lesie.
Piszczałki, heligonki, ustne jarganki
grzebienie i okaryny, co tak ujmująco
Podbijały serca góralskiej dziewczyny.
    Ludowi poeci, śpiewacy i gawędziarze 
    Nie sposób już wymienić ani zapamiętać
    Te wszystkie wspaniałe twarze.
Zatem do Was się zwracam,młode pokolenia,
Dokładajcie starań, żeby przetrwała pamięć
o ludziach, którzy wsławili tą ziemię
swoją twórczą pracą, bo to dzięki nim,
unikaty dzieł sztuki, gwara, stroje, zwyczaje,
Naszą Trójwieś bogacą.
      I zapamiętajcie, że największą chlubą 
      góralskiego rodu jest to, że góral 
      od dzieciństwa służył bliźniemu
      oraz Panu Bogu.
Tym, którzy już od nas odeszli
I w ciemnej mogile mają usłane swe łoże
za ich przykładną pracę i twórczą kulturę,
„Wieczny odpoczynek”
Racz dać dobry Boże.
                                                        Anna Bury

ZAprASZAmy 8.11 .2008 r.  NA pokAZ fIlmów
Z mArAToNów rowerowych Do GImNAZjum
w ISTeBNej  -  szczegóły  s t r.  18
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Nagroda im. Karola Miarki
dla p. Małgorzaty Kiereś

Miło nam poinformować naszych Czytelników, że 22.10.br., p. Małgo-
rzata Kiereś - etnograf, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle otrzyma-
ła z rąk wicemarszałka woj. śląskiego Zbyszka Zaborowskiego nagrodę im. 
Karola Miarki, działacza narodowego. Pani M. Kiereś jest jedyną kobietą, 
piętnastym laureatem tej nagrody ze Śląska Cieszyńkiego, do tej pory nagro-
dzono 25 osób. Serdecznie gratulujemy!

O p. M. Kiereś napiszemy szerzej w grudniowym numerze „Naszej Trój-
wsi”, gdy będziemy pisać o Niej również jako laureatce „Srebrnej Cieszy-
nianki” w 2008 roku.  
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Wójt Gminy informuje:
- do dnia 13 listopada br. osoby, które otrzymały decyzje przy-

znające stypendium socjalne winny złożyć faktury za zakupione 
artykuły szkolne.

- 15 listopada 2008 r. mija termin płatności ostatniej raty po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem podatkowym 
przypominam wszystkim podatnikom, że o wszelkich zmianach 
mających wpływ na wysokość podatku / wielkość powierzchni, 
sposób wykorzystania pomieszczeń i gruntów oraz budowie gara-
ży a także zmianie adresu zamieszkania należy powiadomić tutej-
szy Urząd Gminy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

- Ponownie apeluję do mieszkańców gminy o niszczenie chwa-
stów na swoich gruntach.

Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych 
i ogrodniczych, gdyż są siedliskiem wielu szkodników, nasiona 
chwastów z pól zaniedbanych rozsiewają się na sąsiednie pola i 
ogrody. Temat ten został również poruszony podczas ostatniego 
zebrania wiejskiego w dniu 8.10.br.

wIGIlIA - 24 GruDNIA 2008 r. urZąD GmINy
BęDZIe NIecZyNNy

sprawy różne
przyjmowanie bezrobotnych na terenie gminy odbędzie 

się 24 i 25 listopada br. w godz. od 8.00 do 14.00 w Gminnym 
ośrodku kultury /szczegóły w poprzednim numerze/.

z życia Rady Gminy istebna
8 października 2008 - w sali Gminnego ośrodka kultury w 

Istebnej odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Istebna.
Jednym z punktów było przedstawienie Planu Odnowy Miejsco-

wości Istebna na lata 2007 - 2013 oraz podjęcie uchwały Zebrania 
Wiejskiego w tej sprawie / dotyczy zagospodarowania sportowo tu-
rystycznego wsi Istebna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej/.

Mieszkańcy zabrali głos w sprawach:
• bezpieczeństwa na drodze powiatowej, złożyli wniosek o ozna-

kowanie drogi ograniczające przejazd samochodów ciężarowych po 
drodze Nr 2643S "Przez wieś lstebna" oraz o przyśpieszenie moder-
nizacji w/w drogi powiatowej.

• pracy Pogotowia Ratunkowego,
• ustawienia znaku zakazu postoju na całej długości drogi wzdłuż 

cmentarzy za kościołem w Istebnej Centrum,
• wykaszania traw i chwastów przez właścicieli, użytkowników 

pól uprawnych i gruntów,
• spalania śmieci - szczególnie plastików i innych odpadów z 

tworzyw sztucznych,
• remontów dróg gminnych, kanalizacji, funkcjonowania oczysz-

czalni ścieków,
• parkowania samochodów w Parku im. Pawła Stalmacha w 

Istebnej Centrum,
• konieczność zatrudnienia na teren Gminy inseminatora - 10 

października 2008, godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji 
Oświaty Kultury Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gmi-
ny Istebna.

W trakcie posiedzenia Komisji omówiono i zaopiniowano 
uchwały przygotowane pod obrady sesji.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Pan W. Szcze-
ciński który zabrał głos w sprawie powołania „Stowarzyszenia Pro-
mocji Turystycznej Trójwieś Beskidzka".

Pan J. Hebliński, Pan T. Lorek - Prezesi Zarządu Beskidzkiej 
Organizacji Turystycznej, którzy przedstawili plan działania i propo-
zycję przystąpienia Gminy Istebna do Stowarzyszenia Beskidzkiej 
Organizacji Turystycznej.

14 października 2008, godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicz-
nego. Na posiedzeniu omawiano problemy związane z rolnictwem 
na terenie Gminy - w posiedzeniu uczestniczyła Pani M. Szotkowska 
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Poruszono sprawy oświetlenia i perspektywy rozwoju i inwesty-
cji związanych z zagospodarowaniem ośrodka sportowo - rekreacyj-
nego w Istebnej. Komisja omówiła i zaopiniowała uchwały przygo-
towane pod obrady sesji.

w dniu 15 października 2008 r. w ośrodku edukacji eko-
logicznej Istebna - Dzielec odbyła się XVIII sesja rady Gminy 
Istebna. Sesji przewodniczył jan Gazur - przewodniczący rady 
Gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
• Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-

ka w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2008. Wyróż-
nienie przyznano Pani Małgorzacie Kiereś zamieszkałej w Istebnej.

• Nr XVIII/173/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obej-
mującej obszary w rejonie wyciągów pod Złotym Groniem i góry 
Złoty Gron w Istebnej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, 
Za Gliniane, Pietroszonka i Kubalonka w Istebnej w rejonie góry 
Wawrzaczów Gron, Trójstyku, doliny Czadeczki, przysiółków Dura-
je, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jaworzynce oraz w rejonie 
przysiółka Bronckówki w Koniakowie.

• Nr XVIII/174/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierża-
wy nieruchomości.

• Nr XVIII/175/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2009 oraz zwolnień od tego podatku.

• Nr XVIII/176/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 paździer-
nika 2008 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2009 oraz 
zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

• Nr XVIII/177/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009.

• Nr XVIII/178/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 
2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2009.

• Nr XVIII/179/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 paździer-
nika 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Istebna na lata 2007-2013.

• Nr XVIII/180/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw oraz warunki i wysokość wypłacania nagród i innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i 
szkołach prowadzonych przez Gminę Istebna w roku 2009.

• Nr XVIII/181/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków ochotniczych straży pożarnych.

• Nr XVIII/182/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie zgody na częściowe rozwiązanie umowy użyt-
kowania wieczystego.

• Nr XVIII/183/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008.

• Nr XVIII/184/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 październi-
ka 2008 r. uchylająca uchwałę nr XV/158/2008 Rady Gminy Istebna 
z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w roku 2008.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Istebna.

M. Wieczorek



4    Nasza Trójwieœ LISTOPAD 2008

UzUPełNieNie
„sprostowań"

„Nowa Trójwieś", informator Gminnego Komitetu PIS w 
Istebnej, w numerze październikowym 2008 r., opublikowała dwa 
teksty o tym samym tytule: „Sprostowanie".

Pierwszy, nie podpisany przez autora (autorów), zawiera opis 
zdarzeń dotyczących drugiego tekstu, stanowiącego fragment pi-
sma Wójta Gminy Istebna. Oba teksty wymagają uzupełnienia, 
aby ich czytelnicy mogli poznać prawdziwy obraz sprawy, ponie-
waż w pierwszym autor pominął istotne zdarzenia prowadzące do 
zamieszczenia sprostowania Wójta Gminy, a drugi redakcja ocen-
zurowała, opuszczając fragmenty, z których wynikało, że pierw-
sza, nie podpisana notatka częściowo mija się z prawdą.

Sprawa ma początek w zamieszczeniu w „Nowej Trójwsi" 
z kwietnia 2008 roku, w artykule redaktora naczelnego Jana Le-
gierskiego zatytułowanego „Protokół widmo?", nieprawdziwych 
wiadomości na temat remontu dachu budynku gminnego Istebna 
859 (starego przedszkola), w którym Jan Legierski twierdził, że 
wykonująca roboty Spółdzielnia Usług i Produkcji w Koniakowie 
pobrała zawyżone wynagrodzenie za „fikcyjny metraż dachu". Po-
nieważ wiadomości te były nieprawdziwe, zawierały oszczercze 
zarzuty i narażały Gminę oraz wykonawcę robót na utratę dobre-
go imienia, zażądałam od redaktora naczelnego „Nowej Trójwsi" 
opublikowania sprostowania tych wiadomości, przesyłając, zgod-
nie z prawem prasowym, pismo zawierające tekst sprostowania 
i powołując przepis prawa prasowego, z którego wynikał obo-
wiązek redaktora naczelnego opublikowania tego sprostowania 
w czasopiśmie, w którym ukazały się nieprawdziwe informacje, 
to jest w „Nowej Trójwsi". Po otrzymaniu pisma zawierającego 
żądanie opublikowania sprostowania, redaktor naczelny „Nowej 
Trójwsi" Jan Legierski do jednego naruszenia prawa - zamiesz-
czenia nieprawdziwych, oszczerczych informacji w swoim cza-
sopiśmie, dodał drugie - zlekceważenie obowiązku wynikającego 
z prawa prasowego, opublikowania sprostowania wiadomości 
nieprawdziwych, pojmując prawdopodobnie wolność prasy jako 
możliwość bezkarnego publikowania kłamstw. W tej sytuacji, 
jako Wójt Gminy, nie miałam innego wyjścia, jak wystąpić do 
sądu o zobowiązanie redaktora naczelnego „Nowej Trójwsi" a o 
opublikowania tego sprostowania. W sądzie redaktor Jan Legier-
ski i towarzyszące mu osoby wymienione w nie podpisanej notat-
ce zrozumiały, że tu skończyła się bezkarność szerzenia kłamstw i 
rzucania oszczerstw i podjęły próbę zapobieżenia jasnemu stwier-
dzeniu w wyroku sądowym, iż „Nowa Trójwieś" w osobie jej 
redaktora naczelnego złamała prawo i aby zmniejszyć wymowę 
tego faktu, zaczęły usilnie namawiać przedstawiciela Gminy do 
zawarcia ugody, ugoda przecież, inaczej niż wyrok zasądzający, 
nie wskazuje winnego.

Przedstawiciel Gminy „pozostał nieugięty" uważając, że w 
każdym wypadku oczywistego naruszenia prawa, bez względu na 
to, kto się go dopuścił, także przedstawiciel partii mającej „Pra-
wo" w nazwie, naruszenie to powinno jednoznacznie stwierdzo-
ne, a jeżeli naruszenie dotyczy sfery publicznej, to stwierdzenie 
to powinno być ponadto upublicznione i nie zgodził się na za-
warcie z redaktorem „Nowej Trójwsi" ugody. Sąd wydał wyrok 
zobowiązujący Jana Legierskiego, redaktora naczelnego „Nowej 
Trójwsi", do opublikowania sprostowania zamieszczonych w tym 
czasopiśmie nieprawdziwych wiadomości. Ponadto sąd w wyroku 
nałożył na Jana Legierskiego obowiązek zapłaty kosztów procesu 
w wysokości 960 złotych.

Wydając wyrok sąd potwierdził złamanie prawa przez redak-
tora „Nowej Trójwsi". Tej konsekwencji wyroku autor nie podpisanej notatki w „Nowej Trójwsi" nie przedstawia, co więcej, w notatce nie ma nawet śladu 
informacji, że jakiś wyrok w sprawie zapadł. Czyżby redaktorzy „Nowej Trójwsi", tak skorzy do wytykania innym nie popełnionych przez nich win, nie mieli 
odwagi się przyznać do własnej, potwierdzonej w wyroku sądu, winy? Nie uchodzi to chyba członkom partii mającej wypisane na swoich sztandarach hasła 
„Prawa i Sprawiedliwości". Kłamliwe jest też zawarte w notatce tłumaczenie, że Jan Legierski nie opublikował przesłanego mu przez Wójta sprostowania, 
bo nie znał prawa w tym zakresie.

Ten, co podejmuje się jakiejś działalności, musi znać obowiązujące dla niej przepisy prawa.
W piśmie Wójta, którego fragment „Nowa Trójwieś" zamieściła, był podany przepis prawa zobowiązujący redaktora naczelnego do opublikowania 

sprostowania. Jan Legierski i z tego powodu znać go musiał i tylko ocenzurowanie pisma Wójta przez pominięcie w zamieszczonym w „Nowej Trójwsi" 
fragmencie wyraźnego wskazania przepisu zobowiązującego do zamieszczenia sprostowania, pozwoliło autorowi nie podpisanej notatki na twierdzenie, że 
redaktor naczelny pisma nie zna prawa prasowego. Takie preparowanie informacji jest jednak zwykłą manipulacją, niegodną prawych i sprawiedliwych, a 
takimi się mienią zapewne redaktorzy „Nowej Trójwsi".

Dla informacji Czytelników podaję tekst wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16 września 2008 r. Wójt, Danuta Rabin 
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z obrad sesji Rady Gminy
istebna w istebnej

w dniu 15 października br. odbyła się sesja rady Gminy 
Istebna w sali ośrodka edukacji ekologicznej na Dzielcu w 
Istebnej.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jan Gazur przywitał Wójta 
Gminy p. Danutę Rabin, radnych, zaproszonych gości, w tym p. 
Urszulę Legierską, dyr. Poradni Psych. - Pedagog. W Cieszynie, 
pracowników GOPS w Istebnej, sołtysów, młodzież, radnego po-
wiatowego p. J. Brodę, Nadleśniczego Lasów Państwowych p. 
Witolda Szozdę oraz K. Rucką - redaktora Informatora „Nasza 
Trójwieś", której przewodniczący złożył życzenia i wręczył kwia-
ty z okazji Urodzin. Zebrani odśpiewali też „l 00 lat".

Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołu 
z XVII Sesji przewodniczący przedstawił porządek obrad, który 
przyjęto bez zmian.

Następnie przystąpiono do prezentacji realizacji przez GOPS 
w Istebnej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię 
Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „In-
tegracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Istebna".

Działalność tego projektu szczegółowo przedstawiła kierow-
nik GOPS p. Teresa Łacek. Swoje wypowiedzi dokumentowała 
nagraniami z zajęć, które radni mieli okazję obejrzeć. Zajęcia ko-
mentowała i objaśniała pedagog p. Bogumiła Juroszek. (Szczegóły 
we wkładce).

Podziękowała za współpracę z Poradnią Psychol. - Pedagog. 
za wsparcie psychologa i bezpłatne badania tu na miejscu - nie 
trzeba jeździć do Cieszyna, Nadleśniczemu p. W. Szoździe za nie-
odpłatne udostępnienie pomieszczeń. Wójtowi Gminy p. D. Rabin 
za samochód, którym beneficjenci są dowożeni i odwożeni, p. Se-
kretarz Gminy p. T. Łaszewskiej za szczególne wsparcie, radnemu 
Jackowi Ligockiemu za dostosowanie części sanitariatów dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych i Stanisławowi Małyjurek za czę-
ściowe sfinansowanie mebli.

Dyrektor Poradni p. Lucyna Legierska podziękowała za zapro-
szenie, GOPS-owi za włączenie się w to dzieło, bo niepełnospraw-
ni funkcjonują na swój sposób, należy ich integrować ze społe-
czeństwem, a nie ukrywać w domach.

Następnie radni i goście uczestniczyli w zajęciach warsztato-
wych.

Przedstawiciele władz Gminy i goście otrzymali na pamiątkę 
wyroby pracy rąk osób niepełnosprawnych, które można określić 
jako małe dzieła sztuki. Były to biżuteria, wyroby ceramiczne, pla-
styczne, a na stołach zagościły wyroby kulinarne - bardzo smaczne 
ciastka własnej produkcji.

Po obejrzeniu zajęć radni wrócili na salę obrad.
Radny J. Polok stwierdził, ze cieszy się z tego, że nastąpiła 

integracja i że istnieją osoby, które temu zadaniu się poświęciły. 
Przypomniał tez słowa pani psycholog - Marii Grzegorzewskiej, 
że „nie ma kaleki, jest człowiek".

Pani Teresa Łacek ma takie życzenie, aby utworzyć stowarzy-
szenie, bo wtedy można by robić różne rzeczy, gromadzić fundu-
sze, organizować ciekawe akcje, a nawet kupić własny samochód.

Wójt Gminy p. D. Rabin z satysfakcją stwierdziła, że cieszy 
się, ze udało się jej w 100% spełnić przedwyborcze zamierzenie 
Wójta Gminy na nową kadencję, które brzmiało: „Uruchomienie 
ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych i terapeutycznych".

Odniosła się też do propozycji GOPS, by zakupić własny sa-
mochód. PEFRON dopłaca 90% wartości samochodu. Proponuje, 

by w budżecie na r. 2009 zarezerwować pewną kwotę i przekazać 
na ten cel, bo nie można zrobić przerwy w działalności projektu, 
który kończy się 31.XII.2008 r.

Nadleśniczy W. Szozda podziękował za słowa uznania, cieszy 
się z tego i zadeklarował dalszą pomoc wszelkiego typu. Przypo-
minał też, że w Ośrodku już od 11 lat funkcjonuje szkółka malar-
ska p. Iwony Konarzewskiej.

Cieszy się z tego, że grupka osób propaguje ideę gospodarki leśnej 
poprzez zwiedzanie Wyrchczadeczki i hodowli głuszców. To pozwala 
tym młodym ludziom zapomnieć o trudach dnia codziennego.

Radna p. Łucja Michałek zapytała, na ile osób jest ów projekt. 
Odpowiedzi udzieliła p. Łacek. Umowy zawarte są z 16 benefi-
cjentami, ale przychodzą także osoby poza projektem, nie podpi-
suje się z nimi umów kontraktowych.

Radny p. Henryk Gazurek pogratulował organizatorom i wy-
konawcom tego projektu. Zauważył, że grupa ta tworzy taką małą 
szkołę, jakby rodzinę, gdzie jest szczęście i radość.

Po przerwie przybyli na salę obrad goście - dyr. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych - Liceum Profilowanego w Istebnej Zaolziu, 
przedstawiciele rodziców i uczniów. Celem tej wizyty było zapo-
znanie władz gminy i radnych z problemem dotyczącym Liceum 
Profilowanego. W tej sprawie głos zabrał przewodniczący Rady 
Gminy Jan Gazur, radny powiatowy Józef Broda, radni Józef Po-
lok, Janusz Juroszek, Renata Kukuczka, Łucja Michałek i przed-
stawiciele rodziców tej szkoły oraz p. Wójt, która podsumowała 
tę dyskusje. Uznała, że w tej sprawie należy się spotkać z przed-
stawicielami Powiatu oraz lepiej reklamować tę szkołę w naszym 
gimnazjum i w naszej lokalnej gazetce „Nasza Trójwieś".

Pozostałe informacje z sesji przedstawione są w notatce „Z ży-
cia Rady Gminy Istebna" na str. 3.

Krystyna Rucka

UWaGa!!!
Gestorzy bazy noclegowej,
gastronomicznej i usługowej,
w związku z aktualizacją wszelkich informacji turystycznych 

na stronie internetowej, zwracamy się do Państwa o pilne dostar-
czenie aktualnych danych i zdjęć państwa obiektów, tj. nazwa, 
adres, krótki opis, zdjęcia, telefon oraz e-mail i strona internetowa! 
Dzięki temu zbierzemy wszystkie dane, tak by turyści mogli bez 
problemu uzyskać potrzebne informacje. Chodzi głównie o po-
szerzenie oferty turystycznej naszej gminy i zebranie wszystkich 
obiektów w jednym miejscu.

Na informacje czekamy do końca listopada.
Materiały prosimy dostarczać osobiście do Informacji Tury-

stycznej (budynek GOK-u), na adres promocja@ug.istebna.pl lub 
pod tel. 033 855 61 58 bądź 507 782 837.

Przebudowa drogi 2643s
w istebnej  

Powiat Cieszyński ubiega się o środki unijne na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi 2643S w Istebnej”. W związku z 
tym na sesji październikowej Rada Powiatu Cieszyńskiego podjęła 
uchwałę w sprawie współpracy z Gminą Čierne w ramach pro-
jektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza pol-
sko – słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne” 
przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007 - 2013.

Wniosek do konkursu został złożony 31 października b.r.
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          OBRONA CYWILNA
         GMINA I S T E B N A 

„ JAK SIĘ ZACHOWAĆ I BAWIĆ BEZPIECZNIE”

porady dla dzieci

Wypalanie traw nie jest najmądrzejszym sposobem spędzania 	
wolnego czasu. Nie wiem czy wiesz, że oprócz zagrożenia 
pożarowego, jakie stwarzasz podpalając suchą trawę, 
niszczysz organizmy żyjące tuż pod ziemią i na niej.
Gra w piłkę jest świetną zabawą. Jeżeli bawisz się zbyt blisko 	
drogi, możesz ulec groźnemu  wypadkowi, a jednocześnie 
możesz być przyczyną wypadku, kiedy kierowca straci 
panowanie nad kierownicą, omijając ciebie wybiegającego na 
jezdnię za piłką.
Jazda na rolkach dostarcza wielu wrażeń. Pamiętaj, aby 	
uprawiać ten sport w kasku i ochraniaczach na nadgarstki 
i kolana. Nie szusuj po ulicy między samochodami, ale po 
wyznaczonych alejkach i chodnikach.
Na pewno drzemie w tobie dusza  odkrywcy. Lubisz kopać w 	
ziemi i wydobywać z niej różne ciekawe rzeczy.  Nie wszystkie 
jednak przedmioty, które wykopiesz, są bezpieczne. Często 
pod ziemią drzemią pozostałości po wojnie – granaty i różnego 
rodzaju pociski. Muszą się nimi zająć fachowcy, aby nikomu nie 
zrobiły krzywdy. Pamiętaj!!! Nigdy nie wyciągaj samodzielnie  
z ziemi podejrzanych przedmiotów, nie próbuj ich rozbierać 
i pod żadnym pozorem nie wrzucaj do ognia. Wybuch może 
spowodować twoją śmierć lub trwałe kalectwo. Gdy znajdziesz 
przedmiot przypominający granat lub jakikolwiek pocisk nie 
dotykaj go. Zawiadom dorosłych !!!
Burza jest naturalnym zjawiskiem atmosferycznym. Musisz 	
wiedzieć, że piorun najczęściej uderza w najwyższy obiekt w 
okolicy. Jeżeli więc podczas burzy znajdujesz się w pobliżu 
wysokiego drzewa – nie chroń się pod nim!
Wiem, że uwielbiasz pływać.  Musisz wiedzieć, że nie każde 	
miejsce nadaje się do kąpieli. Woda często kryje różne 
przedmioty leżące na dnie, które mogą stać się przyczyną 
trwałego kalectwa, kiedy po skoku do wody uderzysz w nie 
głową. Korzystaj tylko z wyznaczonych kąpielisk pod opieką 
dorosłych !!!
Petardy nie są zabawkami i nie powinny się znaleźć w twoich 	
rękach. Wybuchając nagle mogą spowodować poważne 
oparzenia rąk i twarzy. Możesz nawet stracić wzrok. Nie 
pozwól namówić się kolegom. 
Trzepak nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Myślę, 	
że takie wspaniałe fikołki  bezpieczniej jest wykonywać na 
sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego. Upadek z trzepaka może się zakończyć bardzo 
bolesnymi stłuczeniami, a nawet złamaniami rąk i nóg.

wAŻNe  TelefoNy  AlArmowe :
Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Pożarna    -   998
Policja – 997

     Maria Adamek

W dniach 13 do 15  października 2008 r.  odbyła się rejestra-
cja mężczyzn  (przedpoborowych) urodzonych w 1990 r.

Rejestracja przeprowadzona była w Urzędzie Gminy w Istebnej.
W roku bieżącym rejestracji podlegało 122 mężczyzn, którzy 

zgłosili się w 100 %. 
Maria Adamek

CO ROBiĆ, JaK siĘ zaCHOWYWaĆ,
BY Nie sTaĆ siĘ OFiaRĄ PRzesTĘPsTWa

- POLiCJa i sTRaŻ GRaNiCzNa RaDzi
Porady z zakresu prewencji kryminalnej

Powiat cieszyński jest jednym z bezpieczniejszych w wojewódz-
twie śląskim, co jest efektem nie tylko dobrej pracy służb, ale także 
odpowiedniej postawy obywateli. Nie znaczy to oczywiście, że na na-
szym terenie nie dochodzi po przestępstw tych najbardziej dotkliwie 
odczuwanych społecznie, a więc: kradzieży, włamań, oszustw itd. Aby 
ograniczyć liczbę tego rodzaju zdarzeń, koniecznym jest wprowadzanie 
w życie elementów tzw. prewencji kryminalnej, czyli pewnych pożąda-
nych zasad postępowania mieszkańców, które poprawianie tylko poczu-
cie bezpieczeństwa ale i jego poziom.

Nie wpuszczamy do naszych domów osób, których nie znamy
Obecnie bardzo często dochodzi do sytuacji, iż do naszych domów 

przychodzą różne osoby podając się za pracowników socjalnych, pocz-
towców, różnych firm oferujących usługi itd. Niejednokrotnie osoby 
te szukają pretekstu, by wejść do wnętrza mieszkania i wykorzystując 
nieuwagę właścicieli dokonać jego penetracji i kradzieży pieniędzy czy 
kosztowności.

Najczęściej ofiarami tego typu oszustów są ludzie w podeszłym 
wieku mieszkający samotnie. Oszuści często podają się za znajomych, 
kogoś bliskiego z rodziny, tłumacząc, iż osoba ta jest chora i potrzebuje 
pieniędzy.

Takie kradzieże nazywane są popularnie „na wnuczka". Uczulajmy 
takie osoby i uczmy je prawidłowych zachowań, by pod żadnym pozo-
rem nie wpuszczać obcych do mieszkań.

Zamykajmy swoje mieszkania nawet podczas dnia, kiedy jesteśmy 
w środku. Sprawcy dokonują kradzieży nawet w momencie, gdy wła-
ściciel jest w domu, ale na przykład bierze prysznic, czy znajduje się w 
innym pomieszczeniu. Niezamknięte drzwi wejściowe stanowią duże 
ryzyko właśnie takich kradzieży.

uwaga kieszonkowcy
Złodzieje tzw. kieszonkowcy działają zwykle w kilkuosobowych 

grupach wykorzystując naturalny tłok, jaki występuje na targowiskach, 
przystankach, w komunikacji miejskiej, w kolejkach, sklepach itd. 
Zwykle zwiększają swoją aktywność w okresach, gdy w wymienionych 
miejscach jest dużo więcej osób niż zazwyczaj. Mowa tu o okresach 
przedświątecznych, kiedy ludzie gorączkowo dokonują zakupów i prze-
mieszczają się w różne miejsca często korzystając z komunikacji miej-
skiej. By ustrzec się przed kradzieżą kieszonkową należy: pieniądze i 
dokumenty przechowywać w bezpiecznych miejscach tj. wewnętrznych 
kieszeniach, najlepiej gdy są wyposażone w zamek lub zamykane na 
guzik,

- nie nosić wszystkich dokumentów, jeśli ich w danym momencie 
nie potrzebujemy,

- torebki i bagaże trzymać w miarę możliwości przed sobą, by nie 
dawać szansy złodziejowi na przecięcie tylnej ścianki torebki,

- zwracać uwagę na miejsca przechowywania kluczyków od samo-
chodu - być może ktoś nas obserwował na parkingu i mając kluczyki 
ukradnie nam samochód,

- dużo kradzieży ma miejsce w sklepach, sprawcy wykorzystują 
nieuwagę personelu i z szuflady czy kasy wyjmują pieniądze,

Strzeżmy się włamania
Czasem wystarczy krótka nieobecność w domu, by zostać okradzio-

nym. Im lepiej zabezpieczymy nasze mienie, tym ryzyko włamania bę-
dzie mniejsze. Nic jednak tak nie podnosi bezpieczeństwa, jak „opieka" 
ze strony dobrych sąsiadów. W obecnym czasie kiedy coraz szybciej 
robi się ciemno, zwracajmy uwagę na to kto „kręci" się w pobliżu nie 
tylko naszych, ale też posesji sąsiadów.

oszuści oferujący do sprzedaży elektronarzędzia i inny sprzęt.
Straż Graniczna apeluje do wszystkich mieszkańców, by nie doko-

nywać transakcji kupna różnych przedmiotów, najczęściej są to elektro-
narzędzia, lornetki, sprzęt grający itp. od osób narodowości romskiej 
lub innych.

Przedmioty te posiadają podrobione znaki firmowe, ale są zdecydo-
wanie gorszej jakości, nierzadko okazuje się, że są to przedmioty pocho-
dzące z przestępstwa. Nabywając takie mienie stajemy się sami sprawca-
mi paserstwa (nieumyślność nie znosi odpowiedzialności karnej)
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KRONiKa POLiCYJNa
1. W dniu 29 września 2008 roku do Komisariatu Policji w 

Wiśle zgłosił się mieszkaniec Jaworzynki, który złożył zawiado-
mienie o tym, iż został doprowadzony do niekorzystnego rozpo-
rządzenia mieniem w ten sposób, że wpłacił zaliczkę na zakup sa-
mochodu marki Opel Vivaro, jednakże nie zakupił ani samochodu, 
jak również nie odzyskał wpłaconej zaliczki.

2. W dniu 07 października 2008 roku na Jasnowicach ujawnio-
no kradzież około 180 ton frezu asfaltowego na szkodę wykonaw-
cy robót drogowych firmy ,,EUROVIA".

3. W dniu 07 października 2008 roku na Durajach zatrzymano 
mieszkańca Jaworzynki, który kierował samochodem osobowym 
marki Fiat 126p znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

4. W nocy z 14 na 15 października na Kadłubach nieznany 
sprawca dokonał zniszczenia mienia w samochodzie marki Volks-
wagen Passat w ten sposób, że wybił dwie boczne szyby w pojeź-
dzie oraz uszkodził powłokę lakierniczą.

5. W dniu 17 października 2008 roku w Jaworzynce Centrum 
skradziono pieniądze w kwocie 3500 złotych na szkodę firmy 
„STRUMYK".

6. W dniu 19 października 2008 roku na Kadłubach mieszka-
niec Koniakowa kierujący samochodem osobowym marki Ford 
Fiesta nie dostosował prędkości do panujących warunków, wpadł 
w poślizg, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Badanie wy-
kazało, że znajdował się pod działaniem alkoholu.

7. W dniu 23 października 2008 roku na w Koniakowie na Fi-
baczce zatrzymano mieszkańca Koniakowa, który był poszukiwa-
ny przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Zatrzymanego mężczyznę 
osadzono w Zakładzie Karnym w Cieszynie.

8. W dniu 27 października 2008 roku na Krężelce mieszka-
niec Jaworzynki w trakcie jazdy ciągnikiem rolniczym leśną dro-
gą z niewyjaśnionych przyczyn stoczył się wraz z pojazdem do 
pobliskiego potoku. Mężczyzna z obrażeniami ciała został prze-
wieziony do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. W prowadzonej w 
niezwykle trudnych warunkach terenowych akcji ratowniczej stra-
żacy zmuszeni byli użyć specjalistycznego sprzętu ratownictwa 
drogowego.

Opracował: Asp. szt. Leszek Bujok

Komunikat prezesa aRiMR
w sprawie otrzymania przez agencję
stałej akredytacji na obsługę PROW

2007-2013
Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporzą-

dzenie o udzieleniu od 16 października 2008 r. „stałej" akredytacji 
na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań 
PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na pod-
stawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że proce-
dury stosowane przez Agencję, jej oprogramowanie komputerowe 
i system kontroli wypłacanych środków spełniają wszystkie wy-
mogi Unii Europejskiej i polskiego prawa.

Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 października br. 
pełne akredytacje na obsługę 10 działań z PROW 2007-2013:

• „Modernizacja gospodarstw rolnych",
• „Ułatwianie startu młodym rolnikom",
• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
• „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rol-

nej i leśnej",
• „Grupy producentów rolnych",
• „Renty strukturalne",
• „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 
• „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 

niż rolne",
• „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowisko-

we)",
• „Pomoc techniczna".
Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może 

przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać umowy o przy-
znaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom. W przypadku 
działań, które dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje wypłata 
środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowa-
niu przez ARiMR.

Obecnie ARiMR, ma już w sumie pełne akredytacje na 10 
działań w ramach PROW 2007-2013. Obejmują one łącznie już 
70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu a 
Agencja wypłaciła już z niego 3 miliardy 769 milionów złotych 
Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery 
działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", „Korzy-
stanie z usług doradczych", „Uczestnictwo rolników w systemach 
jakości żywności", „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i le-
śnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów 
zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić na 
początku 2009 roku.

Prezes ARiMR, Dr Dariusz Wojtasik

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
e-mail: info@arimr.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tekst opracowany przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ważna informacja dla mieszkańców
powiatu cieszyńskiego

na temat epidemii WzW typu a
w Czeskiej Republice

Informuję, że na terenie Republiki Czeskiej od lipca br. Na-
stąpił wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. 
Epidemia rozpoczęła się w Pradze, od narkomanów i została prze-
niesiona na pozostałą populację. Najwięcej zachorowań zanoto-
wano w Pradze oraz Krajach (województwach) Środkowoczeskim 
(Stredoćeskem), Ołomunieckim (Olomouckem) i Morawskoślą-
skim (Moravskoslezskem).

W przylegającym do nas kraju (województwie) Morawskoślą-
skim (Moravskoslezskem) zachorowało dotąd 50 osób. Najwięcej 
w powiecie FrydeK-Mistek (38 osób). W powiecie Kan/ina zare-
jestrowano 2 przypadki (w Bohuminie zachorowała pracownica 
cukierni). Chorują głównie dorośli, dzieci tylko sporadycznie.

dok. na str. 8
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Wirusowe zapalenie wątroby typu A występuje endemicznie 
na całym świecie, szczególnie często na terenach o złym stanie 
sanitarnym i higienicznym.

W krajach o dobrym stanie sanitarnym, zwłaszcza w zakresie 
jakości wody i żywności endemiczność jest niska i bardzo niska. 
W tych rejonach większość populacji nie jest eksponowana na za-
każenie i pozostaje nieodporna.

Przeciwciała anty-HAV wykrywa się u kilku procent osób, 
często starszych. Sytuacja epidemiologiczna powiatu cieszyńskie-
go w zakresie zachorowań na wirusowe zapalanie wątroby typu A 
jest dobra. Od 1997 roku, kiedy to zarejestrowano aż 8 przypad-
ków WZW A. Zarejestrowano jeszcze 3 przypadki:

2001 r. 1 zachorowanie przypadek, zawleczony do kraju z Turcji
2006r. 2 osoby, do zakażenia doszło najprawdopodobniej pod-

czas spożywania nieumytych owoców (sprowadzonych do Polski) 
prosto ze straganu na targowisku.

Zawleczenie wirusa zapalenia wątroby typu A krajów o niskiej 
endemiczności może być przyczyną epidemii. Do grup wysokie-
go ryzyka zakażenia zalicza się osoby wyjeżdżające do krajów o 
wysokiej endemiczności. W związku z zaobserwowanym dużym 
wzrostem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w 
Czeskiej Republice, wzrosło również ryzyko zakażenia się wiru-
sem zapalenia wątroby typu A podczas podróży do Czech).

Zakażenie szerzy się głównie droga pokarmową przez zaka-
żone produkty (zwłaszcza warzywa, owoce, owoce morza) a tak-
że przez wodę zakażoną przez osoby wydalające wirusa HAV z 
kałem, nie poddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym. Wro-
tami zakażenia jest najczęściej przewód pokarmowy, istnieje nie-
wielkie ryzyko zakażenia droga naruszenia ciągłości tkanek. Do 
zakażenia może dojść również podczas wspólnej zabawy dzieci, 
które często „ogryzają" zabawki, „testują" i „smakują" otoczenie a 
następnie wkładają do buzi brudne rączki.

Choroba wylęga się od 15 do 50 dni, przeciętnie około 30 dni. 
Początek choroby jest nagły, przebieg kliniczny zależy w dużym 
stopniu od wieku chorego. WZW A może być poważną chorobą - 
zwłaszcza u dorosłych, ponad 40% pacjentów w wieku powyżej 
40 roku życia wymaga hospitalizacji. Przebieg zakażenia u ma-
łych dzieci może być bezobjawowy, zachorowania przebiegają 
łagodnie i skąpoobjawowo. Osoby dorosłe chorują ciężej i na ogół 
pełnoobjawowo. W okresie prodromalnym (trwającym około 1 ty-
godnia) występują głównie objawy grypopodobne i dyspeptyczne. 
Żółtaczka utrzymuję się od jednego do kilku tygodni. Towarzyszy 
jej powiększenie wątroby, wzrost stężenia bilirubiny i aminotrans-
feraz. Powikłania są rzadkie, może wystąpić żółtaczka cholesta-
tyczna, nawrót choroby. Po wirusowym zapaleniu wątroby typu A 
nie obserwuje się organicznych następstw choroby, jak przewle-
kłego zapalenia, marskości oraz pierwotnego raka wątroby.

Główne zasady prewencji
1. myć często ręce (zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, po 

jeździe środkami komunikacji masowej, manipulacji pieniędzmi)
2. nie jeść nieumytymi rękami
3. myć owoce i warzywa
4. nie pić ze wspólnych naczyń, nie jeść wspólnymi sztućcami
5. nie dawać „gryzą"
6. pilnować dzieci, żeby nie dotykały rzeczy porzuconych na 

zewnątrz, nie wkładały rączek do buzi.
7. zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 

typu A

Z ż y c i a  s z k ó ł
zlot szkół im. Jana Pawła ii

na Jasnej Górze  

W dniu 2 października młodzież Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Istebnej uczestniczyła po raz drugi w Zlocie Szkół im. 
Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie. 

Opiekunami byli Ks. marcin Bytomski i Pani lucyna 
hernas.

W sanktuarium zgromadziło się 30 tys. uczniów, którzy re-
prezentowali ponad 500 polskich szkół, których patronem jest 
Jan Paweł II. Na spotkanie przybyły również dwie szkoły z 
Wilna, mające za patrona Jana Pawła II.

Tegoroczna pielgrzymka była nie tylko wspólną modlitwą, 
ale również okazją do świętowania jubileuszy: 10-lecia działal-
ności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, jak również 30. roczni-
cy powołania kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. 

Spotkanie przebiegało pod hasłem, jakie w tym roku przy-
świeca obchodom VIII Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Wy-
chowawca Młodych”.

Msza św. na Szczycie rozpoczęła się o godz. 11.00. Eucha-
rystii przewodniczył bp Zygmunt Zimowski, biskup radomski, 
duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wraz z biskupem 
mszę św. koncelebrowało ok. 250 kapłanów. 

Organizatorem spotkania jest co roku Zespół Szkół Inte-
gracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu z dyrektor Haliną 
Marciniak oraz nauczycielami Małgorzatą i Zbigniewem Gu-
mińskimi. Spotkanie współorganizowało Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Kozienicach.

Powyższe informacje na podstawie portalu jasnagora.com 
przygotował: J. Kohut

Dzień Papieski w Gimnazjum
W 30 rocznicę wyboru J. Pawła II na papieża w naszej szkole 

odbyła się uroczysta akademia. Dyrektor Bogdan Ligocki wygło-
sił wstępne przemówienie, w którym przywitał zaproszonych go-
ści w osobach: ks. Jerzego Kiery, przedstawicieli Urzędu Gminy 
w Istebnej oraz przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztofa 
Chorążego.

Wszyscy uroczyście odśpiewaliśmy „Barkę”, po czym prowa-
dzący akademię uczniowie przypomnieli życiorys Karola Wojtyły. 
Obejrzeliśmy m.in. archiwalne nagranie z przebiegu głosowania 
wyboru na papieża. Wspomnienia te sprawiły, że na twarzach 
wszystkich zgromadzonych na akademii rysowało się skupienie 
i zaduma.

Po tych jakże wzruszających refleksjach przemówił ks. 
Krzysztof Pochłopień, który wezwał nas do tego, abyśmy wzrasta-
li i umacniali się nauką papieża. Przedstawił też historię drzewka 
papieskiego, którego nasiona pobłogosławił J. Paweł II, patron na-
szego gimnazjum.

Ostatnią częścią obchodów było uroczyste posadzenie drzewka 
papieskiego przed głównym wejściem do budynku szkoły. W tak 
zacnej chwili wzięła udział Dyrekcja, zaproszeni goście, przedsta-
wiciele Samorządu Szkolnego oraz przewodniczący klas. 

Uroczystość została przygotowana przez księży katechetów.

(dok. ze str. 7)
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salezjańskie
spotkanie Młodych PLJ

W miniony weekend 17 - 19 października w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Istebnej odbyło się VII Salezjańskie Spotkanie 
Młodych PLJ. 

Przewodnim motywem spotkania była sylwetka św. Pawła i 
hasło: „Dla mnie żyć to Chrystus”. Gościliśmy młodzież pracują-
cą z Siostrami Salezjankami z całej Polski. Przez wspólny śpiew, 
Liturgię Godzin, Eucharystię, ale także zabawę i radosne przeby-
wanie ze sobą, mogliśmy pogłębić naszą wiarę i bliżej przypatrzeć 
się naszej drodze do świętości, do której zostaliśmy powołani. 

Wyruszyliśmy także w drogę - szlakami Istebnej, by rozwa-
żać słowa Chrystusa, dzielić się nimi nawzajem, podziwiać piękno 
przyrody i spotkać się na Eucharystii. Szlaki wiodły nas od gim-
nazjum przez Połom, Kubalonkę, Stecówkę, a nasza wędrówka 
zakończyła się w kościółku na Mlaskawce uroczystą Eucharystią 
celebrowaną przez księdza Jarka. 

Sobotni wieczór został poświęcony tematyce misyjnej. Wolon-
tariuszki z Istebnej przedstawiły uczestnikom relację z wyjazdu na 
misje w Kamerunie i krótką prezentację ze zdjęciami. Podzieliły 
się także swoim świadectwem pracy na misjach, zachęcając tym 
samym wszystkich do pomocy i wsparcia na rzecz misji. 

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, ale 
również zachwyceni pięknem Istebnej i okolic, co nas – organi-
zatorów - bardzo cieszy. Swojego zadowolenia nie kryły i Siostry 
Salezjanki. Ogromnie cieszy nas to, że nasza istebniańska mło-
dzież, wraz z ks. Marcinem, była obecna na spotkaniu i służyła 
nam swoją pomocą. 

Dziękujemy Panu Bogdanowi Ligockiemu - dyrektorowi gim-
nazjum - za udostępnienie nam szkoły. Bardzo dziękujemy naszym 
kochanym mamom za pomoc, zaangażowanie i ogromne wspar-
cie. Nie zapominamy również o naszych Siostrach Salezjankach z 
Wisły, na których pomoc możemy zawsze liczyć.

poDZIękowANIe  
Wolontariusze z Istebnej wraz z Siostrami Salezjankami z Wi-

sły składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomo-
gli przy organizacji VII Salezjańskiego Spotkania Młodych PLJ: 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Istebnej, Barbarze i Romanowi 
Bielesz - Sklep Spożywczy „ALF” Koniaków, Firmie LANGHA-
MER, Marzenie Baczyńskiej - Zajazd „U Michała”, Joannie i An-
drzejowi Niemczyk z Jastrzębia, Marcie Wolny, Helenie Janoszek, 
Agnieszce Jochacy, Annie Kajzar, Tadeuszowi Witosowi.

Dzień Nauczyciela w Gimnazjum
Tegoroczny Dzień Nauczyciela w naszej szkole rozpoczął 

się przedstawieniem „Świtezianki”. wszystkich urzekł wdzięk 
aktorski naszych gimnazjalistów, którzy wcielili się w posta-
cie tej przepięknej ballady Adama mickiewicza. piękne stroje, 
magiczna muzyka, oryginalna scenografia – to niektóre z ele-
mentów tworzących nastrój tajemniczości tej inscenizacji. Nad 
całością czuwały panie: e. czulak, I. Bogdał i c. Suszka.

W dalszej części artystycznej wystąpiły klasy: 2b, 1g oraz 
przedstawiciele klasy 2a i 3f. Uczniowie ci odsłonili rąbek tajem-
nicy dotyczącej lat szkolnych swoich nauczycieli, przedstawiając 
pełną humoru lekcję wychowawczą „klasy II b”. Następnie od-
czytali fraszki o nauczycielach. Nie zabrakło oczywiście serdecz-
nych życzeń i kwiatów, które zostały wręczone przez Samorząd 
Szkolny. W przygotowaniu akademii pomagały uczniom panie: E. 
Szarzec, B. Kawulok, B. Fojcik, E. Jochacy, D. Miechowicz oraz 
pan H.Bestwina.

Dzień Nauczyciela
w sP 1 Koniaków

w dniu nauczyciela uroczystą akademię przygotowali 
uczniowie klas piątych „a” i „b” pod kierunkiem wychowaw-
ców mgr renaty haratyk i p. Sylwii michałek. Na tę uroczy-
stość zaproszeni zostali oprócz nauczycieli obecnie pracują-
cych również nauczyciele emeryci i pracownicy administracji.

Podczas akademii dzieci złożyły życzenia i drobne upominki 
wykonane przez nich samych. Życzenia złożyli również przedsta-
wiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Program artystyczny zatytułowany był „Dziękujemy nauczy-
cielom za trud, za uśmiech, za serce, za dobre słowo, za przekazy-
waną wiedzę”.

Iwona Ligocka

Dzień Ratownictwa Medycznego
w Cieszynie

Dyrekcja cieszyńskiego pogotowia ratunkowego zaprosiła 
władze gminy Istebna w dniu 13.10.2008 r. na godzinę 13.00 na 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia ratownictwa medycznego.

Gminę naszą reprezentował p. Jan Gazur, przew. Rady Gminy. 
Wziął udział w Starostwie Powiatowym w spotkaniu władz po-
wiatu ze służbami ratowniczymi, w czasie którego przedstawione 
zostały podstawy prawne ratownictwa medycznego oraz złożono 
informację na temat działalności Centrum Pogotowia Ratownicze-
go. Zasłużeni pracownicy otrzymali też odznaczenia.

W tym dniu już od godziny 10.00 na Rynku w Cieszynie pra-
cownicy Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego przygotowa-
li dla mieszkańców pokazy sprzętu ratownictwa medycznego i 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Około godz. 15.00 odbył się także pokaz akcji ratownictwa 
medycznego przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej 
Straży Pożarnej i Zespołu Ratownictwa Medycznego Centrum 
Powiadamiania Ratowniczego, które przeprowadziły symulowane 
acje, w czasie których ratownicy udzielają pomocy na co dzień.

Zainteresowanie akcją było duże, szczególnie budziła ona za-
interesowanie wśród dzieci i młodzieży.

Uroczystość zakończyła się mszą św. odprawioną o godz. 
19.00 w kościele Świętej Trójcy w Cieszynie (ul. Michejdy).

K.R.

zaPRaszaMY
Na ŚWiĘTO szKOłY NR 1

W JaWORzYNCe
15 listopada 2008 roku będziemy obchodzić 70-lecie Szkoły 

podstawowej Nr 1 w jaworzynce. obchody te będą połączone 
z uroczystością przyjęcia patrona szkoły, którym zostanie po-
eta, ks. jan Twardowski.

Uroczystości jubileuszu i nadania imienia Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Jaworzynce rozpoczną się o godzinie 10.00 Mszą Św.  
w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Jaworzynce. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich sympatyków szkoły.

Program uroczystości:
godz. 10.00 - msza św. w intencji uczniów, rodziców, pracow-

ników i absolwentów szkoły
godz. 11.30 - 15.30 program artystyczny
godz. 16.00 - wieczór poezji poświęcony Ks. Janowi Twar-

dowskiemu.          Dyrektor, Grażyna Przybyła  
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Sprostowanie
Składając podziękowania wszystkim, którzy wspo-

mogli Szkołę podstawową nr 1 w Istebnej, przez nie-
uwagę pominęliśmy dwóch sponsorów:

rezydencja prezydenta rp Zamek w wiśle – Na-
rodowy Zespół Zabytkowy oraz Andrzej, Stanisław 
kawulok, walerian Zawada Istebna 1078 – Tartacz-
nictwo.

Bardzo przepraszamy i tym bardziej DZIĘKUJEMY.
Dyrektor szkoły

Danuta Konarzewska

X sPOTKaNie
PRzY źRóDLe OLzY

Jest wtorek, 9 września 2008 roku. Gromadzą się turyści z 
Całej Ziemi Cieszyńskiej w celu odbycia wędrówki i spotkania 
się przy źródle Olzy, tryskającym ze zbocza Gańczorki. To już 
dziesiąte, jubileuszowe spotkanie. Zgodnie z tradycją, o godzinie 
9.09 grupa wyrusza  z dworca  w Nawsiu-Jabłonkowie,  dwoma 
autokarami, które udostępnia Pan Czesław Polok z Istebnej. Za 
autokarami sunie jeszcze barwny korowód samochodów oso-
bowych z turystami. Pierwszy autokar podążał pod Ochodzitą, 
by tam na Koczym Zamku pożegnać grupę pieszych turystów, 
którzy będą zmierzać szlakiem oznaczonym kolorem niebieskim 
z przewodnikiem PTTK Panem Tadeuszem Leżańskim, do źró-
dełka na Gańczorce. Grupa seniorów podjeżdża pod  Gańczor-
kę, a następnie „na piechotę” podchodzi do źródełka rzeki Olzy. 
Drugi autokar z turystami, jedzie przez Kubalonkę do Steców-
ki, gdzie przy miejscowym kościółku grupę turystów przejmuje 
przewodnik PTTK  Pan Tadeusz Michałek i przez Pietraszonkę 
wędrują do źródła. Autokar zabiera z Kubalonki, mieszkającego 
tam poetę Pana Kazimierza Józefa Węgrzyna. O godzinie 12.00, 
po krótkim przywitaniu i recytacji wiersza autorstwa Henryka 
Jasiczka pt.”Zwada”, który tematycznie wpisał się w scenerię 
miejsca,  nad źródłem poeta K. J. Węgrzyn w pięknym swoim 
wierszu mówi „O Olzie naszego sumienia…”. Już tradycyjnie 
przy źródełku zabrzmiała sercom naszym bliska, sentymentalna 
melodia walczyka do słów starego nauczyciela Jana Kubisza – 
„Płyniesz Olzo”, lecz jeszcze nigdy w tym miejscu, nie płynęła 
z ust tak wspaniałego artysty jakim jest solista opery w Berlinie, 
czy Wiedniu, basbarytonista  Klemens Słowioczek. Doliną Olzy 
niósł się jego potężny głos, a w refrenie wtórowało mu ponad sto 
osób tam zebranych. Zdało się, że słychać też było szelest poru-
szonego źródła wody żywej. Symboliczny wymiar tego miejsca i 
spotkania. W krajobraz spotkania harmonijnie wpisało się piękne 
przemówienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie, Pana Stanisława Kubiciusa, w dalszej kolejności Prezesa 
MK PZKO Cz. Cieszyna Centrum Pani Małgorzaty Rakowskiej. 
Okolice źródełka ze względu na wycinkę rosnących tam drzew 
iglastych straciło nieco ze swego dodatkowego uroku. Zmieniło 
się tak jak zmienia się twarz ludzka, ludzkie życie. Powinniśmy 
jednak troszczyć się o to miejsce. Tyle głębszej refleksji… Czas 
powrotu nadszedł. Schodząc do autokaru słyszymy helokanie 
eksdyrygenta Zespołu „Gorol”, Bogusia Stonawskiego. Podjeż-
dżamy do schroniska młodzieżowego „Zaolzianka”, gdzie Pani 
Dyrektor wita nas herbatą i ciastem. Sala schroniska nie potrafi 
jednak pomieścić wszystkich zebranych, na dworze słoneczko 
mocno grzeje, chronimy się pod parasolami bufetu  „Nad Olzą”, 
gdzie witamy przedstawicieli Gminy Trójwsi w osobach: Pani 
Teresa Łaszewska, Jan Gazur oraz kapelę Pani Moniki Wałach 
z Jaworzynki Jetelinka. która przygrywa nam na swojską nutę. 
Tyle zanotowałby skryba o tej imprezie. Ja chciałbym zwrócić 
uwagę na inny jeszcze aspekt. Szanowni Przyjaciele! Ta impreza 
nie ma swojego protekcjonistycznego garnuszka. Powstała ona 
spontanicznie, z potrzeby serca, powołana została przez grupę 
„pezetkaowców” -„Powrót do źródła”- do miejsca symbolu, któ-
re obecnie po Schengen jest pomostem ponad granicą tej prze-
pięknej Książęcej Ziemi Cieszyńskiej. O swej racji bytu niech 
świadczą sami uczestnicy, którzy nawet w dzień powszedni w 
liczbie 120, wzięli  w niej udział. Brakowało może większego 
profesjonalizmu, który może zrażać przyzwyczajonych do ho-
norów notabli z różnych szczebli, lecz muszę Was przeprosić i 
powiedzieć, że nie jest celem tego spotkania wyróżniać kogo-

kolwiek. Wędrówka do źródeł ma dla nas symboliczne znacze-
nie, spotkanie się przy bijącym jak serce, z kryształową wodą, 
źródełku naszej rzeki Olzy. Do źródła wracają wspaniali ludzie z 
Zaolzia i Polski, wspomnę 88 letnią poetkę ludową Anielę Kup-
cową, czy prawie w komplecie nasz chór „seniorów” nauczycieli 
polskich, którzy z zaangażowaniem wszystkich sił fizycznych, 
na czele z Panem Alojzym Suchankiem, docierają do źródła. Li-
sta jest bardzo długa i Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. 
Chciałbym podziękować tym. bez których zorganizowanie spo-
tkania byłoby trudne: Urzędowi Gminy Trójwieś na czele z Panią 
Wójt Danutą Rabin, szczególnie dziękujemy też Panu Januszowi 
Waszutowi, za cały wkład pracy i serdeczność oraz Nadleśnic-
twu Wisła-Czarne na czele z inż. Witoldem Szozdą, który jako 
gospodarz tego terenu mimo wielu naszych, czasem nierealnych 
życzeń znajduje cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy Panu 
Lossie - leśniczemu z Gańczorki i liczymy, ze miejsce to pozo-
stanie miejscem naszych wyjątkowych spotkań. Serdeczne słowa 
podziękowania kieruję do Pana Czesława Poloka, który traktu-
je nas jako stałych bywalców. Dziękuję przewodnikom PTTK-
Wisła, Panom: Leżańskiemu i Michałkowi, którzy bezpiecznie 
i bezinteresownie doprowadzili nas do źródła na Gańczorce. Do 
podziękowań dołączam Panią Dyrektor „Zaolzianki”, a także 
młodziutki zespół „Jetelinka” ze wspaniałą kierowniczką Panią 
Moniką Wałach z Jaworzynki. Na sam koniec, równie serdecznie 
pragnę podziękować Zarządowi Głównemu Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego i jego Prezesowi Zygmuntowi Stopie, 
Pani Prezes Małgorzacie Rakowskiej Miejscowego Koła PZKO 
oraz Naczelnikowi Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej 
i SRWR „Olza” Prezesowi Panu Bogdanowi Kasperkowi za 
wsparcie.

Jubileuszowe X spotkanie przy źródle Olzy na Gańczorce zo-
stało zakończone.

Władysław Kirsten

W RaMaCH WsPółPRaCY
POLsKO-słOWaCKieJ

w dniu 17 października 2008r. w ramach współpracy pol-
sko-słowackiej Szkoła podstawowa nr 1 w koniakowie gości-
ła młodzież i nauczycieli z pobliskiej gminy cierne. W towa-
rzystwie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 
zwiedzili najładniejsze zabytki naszej Trójwsi. Odwiedzili miedzy 
innymi Trójstyk i Ochodzitą. Kolejnym punktem wycieczki było 
zwiedzanie istebniańskiego gimnazjum. Nie zabrakło także akcen-
tu regionalnego „Chata Kawuloka”, „Ośrodek Edukacji Ekolo-
gicznej”, „Muzeum Koronki”, „Galeria” pana Ruckiego obrazowo 
zareklamowała naszą gminę. Na zakończenie, Słowacy zostali za-
proszeni na obiad, a dodatkową atrakcją był występ zespołu „Mały 
Koniaków”.

Iwona Ligocka
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PROJeKT sYsTeMOWY W RaMaCH PROGRaMU OPeRaCYJNeGO 
KaPiTał LUDzKi

„integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie istebna” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej od 26.05.2008 

roku rozpoczął realizację projektu systemowego dla Ośrodków Po-
mocy Społecznej. Zadania określone w projekcie systemowym ad-
resowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na 
rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do 
zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. Zada-
nia te realizowane są poprzez stosowanie instrumentów aktywnej 
integracji obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodowej, 
społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. odbiorcami projektów sys-
temowych mogą być następujące grupy osób: długotrwale bez-
robotne, osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicz-
nymi, osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki 
penitencjarnej, osoby bezdomne, osoby nieaktywne zawodowo z 
uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby 
uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, podda-
jących się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu, młodzież 
w wieku od 15 do 25 roku, pochodzącej ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Grupą docelową projektu realizowa-
nego przez Nasz ośrodek są osoby niepełnosprawne będące w 
wieku aktywności zawodowej oraz młodzież w wieku od 15-25 
roku życia również niepełnosprawna. Decyzję o wyborze tej 
grupy podjęliśmy w związku z pilotażowym projektem roku 2007 
realizowanym przez GOK w Istebnej pt. „Starodawne sipłani” w 
którym to pracownicy socjalni również wzięli udział poprzez osobi-
ste zaproszenie osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Grupa osób 
spotykała się 2 razy w tygodniu, były to osoby w różnym przedziale 
wiekowym począwszy  od maluchów.

W miesiącu maju i czerwcu miała miejsce rekrutacja uczestni-
ków poprzez informowanie i zachęcanie do udziału w projekcie. 
W tym celu pracownicy socjalni przeprowadzili ankiety informu-
jąco-diagnozujące zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących Naszą Gminę.

Ucieszył nas fakt oceny naszego projektu gdyż byliśmy pierwszą 
Gminą w powiecie cieszyńskim i znaleźliśmy się w 20% pierwszych 
ocenionych projektów województwa śląskiego. Umowa została podpi-
sana 20.06.2008 roku a pierwszą transzę dotacji na realizację projektu 
otrzymaliśmy 04.07.2008roku. Jest to również małym sukcesem gdyż 
większość gmin dopiero teraz podpisuje umowy i otrzymuje dotacje. 

Pierwszym etapem realizacji zaplanowanych zajęć było podpi-
sanie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Istebnej – panią Teresę Łacek umów i porozumień z następujący-
mi instytucjami :

Umowa użyczenie podpisana dnia 01.07.2008 roku z 1. 
PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWEM LEŚNYM- 
NADLEŚNICTWO WISŁA reprezentowanym przez 
Nadleśniczego Pana mgr inż. Witolda Szozda. Przedmiotem 
użyczenia jest nieodpłatne używanie dwóch pomieszczeń 
i WC w przyziemiu budynku oraz kuchni znajdującej sie 
na parterze Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej.
Porozumienie zawarte w dniu 01.07.2008 roku pomiędzy 2. 
GOPS a Urzędem Gminy reprezentowanym przez Panią 
Danutę Rabin - Wójta Gminy Istebna w sprawie odpłatnego 
używania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 
na zajęcia prowadzone w ramach projektu.
Porozumienie zawarte w dniu 01.07.2008 roku z 3. 
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Cieszynie 
reprezentowaną przez Panią Lucynę Legierską - dyrektora 
określające zakres działań w ramach realizacji projektu. 
Pracownicy Poradni przeprowadzili nieodpłatnie badania 
20 osób i wydali pisemne opinie diagnozujące możliwości 
i potrzeby osób chętnych do udziału w projekcie.

 W ramach realizacji projektu dokonano niezbędnych zakupów 
w celu wyposażenia miejsca pracy nowo zatrudnionego pracownika- 
zakupiono biurko, fotel, laptop i telefon komórkowy. Ponadto 
częściowo wyposażono pomieszczenia przeznaczone na warsztaty- 
zakupiono regał, mikser do kuchni oraz narzędzia do wyrobów 
ceramicznych, zostały zamontowane uchwyty w WC dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zakupiony został zestaw 
komputerowy przeznaczony dla instruktorów i uczestników oraz 
aparat fotograficzny niezbędny do monitorowania zajęć.

Od 1 lipca rozpoczęliśmy realizację zajęć w ramach których zo-
stały uruchomione warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia są prowadzone 4 razy w tygodniu od wtorku do piątku 
od godziny 9.30 do 12.30. - a tak przedstawia się tygodniowy har-
monogram zajęć 

TyGoDNIowy hArmoNoGrAm
ZAjęĆ wArSZTATowych

RODZAJ ZAJĘĆ DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PROWADZĄCY

1. z. plastyczne
2. z. rękodzieło-
haft
3. z. kulinarne 

WTOREK 9.30-12.00
9.30-12.30
9.30-12.30
8.30-13.30
9.30-12.30

Iwona Konarzewska
Maria Łacek
Sylwia Mojeścik
Maria Probosz-
aspirant pracy 
socjalnej
Bogumiła Juroszek- 
pedagog

1.z.ceramiczne
2.z.kulinarne

ŚRODA 10.00-12.00
9.30-12.30
8.30-13.30
9.30-12.30

Maria Kukuczka
Sylwia Mojeścik
Maria Probosz-
aspirant pracy 
socjalnej
Bogumiła Juroszek- 
pedagog

1.z.plastyczne
2.z.komputerowe

CZWARTEK 9.30-12.00
10.30-12.30
8.30-13.30
9.30- 12.30

Iwona Konarzewska
Joanna Kohut
Maria Probosz-
aspirant pracy 
socjalnej
Bogumiła Juroszek- 
pedagog

1.z.rękodzieło-
wyrob biżuterii
2. z. kulinarne 

PIATEK 9.30-12.30
10.30-12.30
8.30-13.30
9.30-12.30

Agnieszka Macoszek
Sylwia Mojescik
Maria Probosz-
aspirant pracy 
socjalnej
Bogumiła Juroszek- 
pedagog

Beneficjenci biorą udział w zajęciach plastycznych, ceramicz-
nych, kulinarnych, rękodzieła - gdzie między innymi odbywa się 
nauka haftu krzyżykowego i wytwarzanie biżuterii, a także w zaję-
ciach komputerowych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach w 
celu osiągnięcia jak najlepszych efektów. Podczas zajęć uczestnicy 
są objęci opieką pedagoga – Bogumiły juroszek oraz aspiranta 
pracy socjalnej - marii probosz, która jest także opiekunem bene-
ficjentów podczas dowozu na zajęcia.

Od m-ca września w ramach współpracy z Poradnią Psycho-
logiczno - Pedagogiczną oraz podpisanych umów są prowadzone 
przez psychologów zajęcia indywidualne i grupowe 3 razy w mie-
siącu po 3 godziny.
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 W trakcie zajęć warsztatowych jest także zapewniona opieka 
pielęgniarska zważywszy na różne rodzaje niepełnosprawności be-
neficjentów. Poza ustalonym harmonogramem odbywają się także 
gry i zabawy integrujące grupę. Tradycją stały się imprezy urodzi-
nowe uczestników, na które to w trakcie zajęć kulinarnych jest przy-
gotowywany tort i inne smakołyki.    

W ramach projektu wsparcie otrzymują także osoby mieszka-
jące we wspólnym gospodarstwie z beneficjantami, a to najczę-
ściej są rodzice dla których powstała grupa wsparcia. w celu in-
tegracji i aktywizacji beneficjentów i ich rodziców odbyły się 
3 spotkania:

1. spotkanie integracyjne- zapoznanie się z uczestnikami, 
udział w spotkaniu w „Jaskółczym Gnieździe” w Jaworzynce.

2. Dzień otwarty dla rodziców i opiekunów- 14 sierpnia, zo-
stały zaprezentowane prace uczestników a także degustowano wy-
pieki przygotowane przez uczestników na zajęciach kulinarnych, 
rodzice zostali także zapoznani z zespołem instruktorów oraz ze-
społem odpowiedzialnym za realizację projektu. W spotkaniu tym 
uczestniczyła także Pani Danuta Rabin – wójt gminy, która była 
zachwycona dotychczasowymi efektami pracy beneficjentów osta-
tecznych.

3. wspólne grillowanie w szkółce leśnej w jaworzynce dnia 
30 września- Uczestnicy razem z rodzicami wzięli udział w piecze-
niu kiełbasy, była także wspólna zabawa i śpiew przy grillu w której 
to wszyscy z humorem i radością wzięli udział. Dzięki uprzejmości 
Pani Aleksandry i  Pana Zbigniewa mieliśmy okazję zwiedzić ho-
dowlę głuszców i muzeum świerka. Większość rodziców była po 
raz pierwszy w tak pięknym miejscu, dlatego też nie dało się ukryć 
zadowolenia.

Najbliższe spotkanie z rodzicami odbędzie się dnia  30.10.2008 
roku.

ważniejsze wydarzenia: 15.10.2008 roku - prezentacja pod-
czas Sesji rady Gminy Istebna realizacji projektu 

kierownik GopS - pani Teresa Łacek przedstawiła spra-
wozdanie z realizacji projektu, a także złożyła podziękowanie 
następującym osobom: 

1. panu witoldowi Szozda - Nadleśniczemu za udostępnienie 
pomieszczeń na realizację warsztatów

2. pani Danucie rabin - Wójtowi Gminy za ogólne wsparcie 
oraz umożliwienie dowozu beneficjentów na zajęcia

3. pani lucynie legierskiej - Dyrektorowi Poradni Psycholo-
giczno - Pedagogicznej za nawiązanie współpracy oraz nieodpłatne 
przeprowadzenie badań i wydanie opinii na potrzeby projektu

4. pani Teresie Łaszewskiej - sekretarzowi Gminy za ogólne 
wsparcie 

5. panu jackowi ligockiemu za nieodpłatny  montaż uchwy-
tów do WC

6. panu Stanisławowi małyjurek za częściowe sfinansowanie 
mebli.

wymienione osoby otrzymały drobne upominki wykonane 
w trakcie zajęć i wręczone przez uczestników. 

Następnie w celu przybliżenia tego, co dzieje się na zajęciach 
zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej i opo-
wiedziane przez Panią Bogumiłę Juroszek - pedagoga ,Barbarę Si-
kora - Pracownika socjalnego i Joannę Kohut - instruktora zajęć 
komputerowych. Kordynator - Jerzy Pietyra przygotował i czuwał 
nad sprawnym przebiegiem prezentacji.

Celowo na pierwszym miejscu zostały zaprezentowane warsz-
taty kulinarne, gdyż uczestnicy zajęć mieli przygotowaną niespo-
dziankę dla zebranych osób. Był to deser „ fantazja smaku” wyko-
nany i podany przez beneficjentów. Poza tym przygotowane zostały 
drobne ciasteczka.

Obok przedstawiamy rodzaje zajęć warsztatowych: 

Zajęcia kulinarne - prowadzone są przez instruktora - Sylwię 
mojeścik- uczestnicy uczą się przygotowywać proste posiłki i zgłę-
biają tajniki pieczenia ciast i ciasteczek. Gotowanie to dziś nie tylko 
umiejętność łączenia składników, ale też obsługa sprzętów, które 
znacznie ułatwiają pracę. Tak, więc uczestnicy uczą się obsługi pie-
karnika, zmywarki i robota kuchennego. Na zajęciach tych kształtu-
je się także umiejętność dekorowania stołów i podawania posiłków. 
Pani Sylwia wpaja także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Osoby biorące udział w zajęciach obowiązkowo zakładają fartuchy 
i czepki, co można zobaczyć na zdjęciach. 

„Na zajęciach kulinarnych przygotowujemy przede wszystkim 
desery, ciasta, ciasteczka. Robimy też czasem kanapki, ale skupiamy 
się głównie na słodkiej stronie kuchni. Ponieważ z wykształcenia 
jestem cukiernikiem, pragnę uczestników wprowadzić w tajniki pie-
czenia i sztukę cukiernictwa. Zajęcia cieszą się ogromnym powo-
dzeniem wśród uczestników. Dzięki sprawnym i otwartym na naukę 
osobom biorącym udział w tych zajęciach pracujemy na wysokim 
poziomie. Mamy już na swoim koncie tort urodzinowy, przygoto-
wany dla jednej z uczestniczek. Pracuje się nam dobrze, ponieważ 
ważne jest wyposażenie kuchni, a my takie posiadamy. Myślę, że z 
czasem warsztaty wniosą wiele nowych wiadomości, wrażeń i satys-
fakcji dla wszystkich jej uczestników”. – Sylwia

Zajęcia rękodzieła - haft- prowadzone są przez panią marię 
Łacek - głównym celem zajęć jest nauka haftu krzyżykowego po-
przez kultywowanie naszej tradycji. Dzięki tym zajęciom uczestnicy 
rozwijają swoją sprawność, uczą się precyzji i kształtują koordyna-
cję wzrokowo- ruchową. Wytwory, którymi mogą już się pochwalić 
uczestnicy są kartki świąteczne.

„Będąc nastolatką marzyłam o tym by pomagać innym, by pra-
cować z ludźmi chorymi, uzależnionymi. Moje marzenie spełniło się 
w tym roku i w trochę inny sposób.

Dzięki projektowi stałam się częścią wspaniałej inicjatywy - 
dzieła. Stałam się częścią życia osób niepełnosprawnych z terenu 
Trójwsi. Praca instruktora na tych zajęciach jest dla mnie łaską  i 
wspaniałym, wielkim prezentem od Boga. Na pierwsze spotkanie 
jechałam z radością i wielkimi nadziejami. Starałam się też być 
otwartą na tych ludzi i ich ograniczenia. Spotkałam - natychmiasto-
we przyjęcie, akceptację, bezinteresowną dobroć, szczerość, troskę.

Uczyłam się od tych osób - uczę się cierpliwości, uczyłam i uczę 
się wyrozumiałości, uczyłam - uczę się ciągle otwierać na ich pro-
blemy, troski, ograniczenia - na nich samych - jakimi są. Uczę się 
lekcji pokory, ale przede wszystkim od osób niepełnosprawnych, z 
którymi pracuję uczę się radości życia. Staram się w swoim życiu 
tak jak oni cieszyć się z małych rzeczy jakie mi się w życiu przyda-
rzają. 

Praca z osobami niepełnosprawnymi jest dla mnie przyjemno-
ścią, choć przyznam, że na początku łatwo nie było. Każda z osób 
podchodziła do haftowania z dystansem, ale równocześnie z zainte-
resowaniem. Prostymi sposobami udało mi się nakłonić część osób 
do wzięcia kredki do ręki, by przerysować wzór haftu krzyżykowe-
go, by wziąć igłę do ręki i spróbować zrobić jeden krzyżyk, potem 
kolejny i tak zaczęło się to wszystko układać, rozwijać. Z radością 
patrzyłam na twarze moich podopiecznych - zdziwionych, że coś im 
zaczyna wychodzić, że potrafią coś zrobić, że to maleńkie dzieło jest 
owocem pracy ich rąk.

Najwspanialszymi jednak momentami były te, kiedy każda z tych 
osób - popatrzyła mi w oczy i stwierdziła, że zaczyna rozumieć i że 
mi dziękuję. Dziś wiem, że cierpliwość i wyrozumiałość względem 
drugiego człowieka popłaca. Wiem, że warto poświęcić czas by dać 
coś innym. Będąc instruktorem chciałam podzielić się z innymi swo-
imi umiejętnościami, chciałam dać cząstkę siebie innym a w zamian 
otrzymałam tak wiele. Otrzymałam więcej niż  dałam, daję od sie-
bie. Otrzymałam przyjaźń, serdeczność, ciepło płynące z ich serc. 
Czuję się spełniona w tej pracy, czuję się dobrze w towarzystwie 
tych pięknych ludzi.
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Praca z osobami niepełnosprawnymi jest dla mnie życiowym 
doświadczeniem, to, czego się od nich nauczyłam, czego ciągle się 
uczę przebywając z nimi zostanie na zawsze ze mną i tym dobrem, 
którym moi podopieczni dzielą się ze mną chcę się dzielić z każdym 
człowiekiem, którego dane mi będzie w życiu spotkać.” - Maria 

Zajęcia ceramiczne- prowadzi pani maria kukuczka – ma-
teriał plastyczny, jakim jest glina stwarza uczestnikom nieograni-
czone możliwości realizacji ich pomysłów, kształtuje wyobraźnię 
twórczą i co najważniejsze usprawnia ich zdolności manualne. Jed-
na z ważniejszych cech jest fakt, że każdy uczestnik, nawet najsłab-
szy, znajdzie dla siebie jakieś zajęcie i będzie mógł zobaczyć efekty 
swojej pracy. Dzięki dotychczasowej pracy powstały różne formy 
użytkowe oraz artystyczne takie jak: wazoniki, miseczki, świeczni-
ki, dzwonki, różne pojemniczki na biżuterię, obrazki, anioły i kro-
pielnice. 

Słów kilka instruktora: „Wiele osób”, które uczęszczają na 
zajęcia ma predyspozycje do rękodzieła ceramicznego. Z czasem 
wyzwoliły w nich wyobraźnię. Uczestnicy poczuli się lepiej z tym 
surowcem, gdy poznali podstawowe zasady i technikę pracy. Chęt-
nie przelewają na pracę oryginalne pomysły. Zajęcia ubogacają nas 
wszystkich nawzajem. Każda praca jest dziełem jedynym i niepo-
wtarzalnym, a każdy autor rozpoznawalny, bo po prostu inny.

Zajęcia rękodzieła i papieroplastyki - są prowadzone przez 
panią Agnieszkę macoszek – na tych zajęciach uczestnicy poznają 
różne techniki pracy. Na pierwszych zajęciach poznali masę sol-
ną, z której wykonali piękne anioły. Następnie w celu rozwijania 
sprawności manualnej wykonali obrazki przedstawiające kwiaty - 
wydzieranki z bibuły - polega to na robieniu malutkich kuleczek 
przyklejanych do narysowanego wcześniej wzoru. Największą fraj-
dę a zarazem trudność zrobiły na uczestnikach wyroby biżuterii- ko-
rale, kolczyki, bransoletki i pierścionki. Dzięki tej pracy uczestnicy 
uczą się precyzji i cierpliwości, gdyż każdy maleńki koralik trzeba 
nawlec na cieniutką żyłkę, aby mogło powstać „cacko” dla mamy 
lub siostry. 

Zajęcia te maja na celu rozwijanie spostrzegawczości i uwagi. 
„Zajęcia z Osobami Niepełnosprawnymi z rękodzieła, które 

mam przyjemność prowadzić co tydzień w piątek są częścią projektu 
pt. Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna. 
Projekt powstał dzięki Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Istebnej. 

Spotkania te to doświadczenie, pozwalające mi na przekracza-
nie barier jakie narastały we mnie przez całe  dotychczasowe życie. 
W mojej głowie osoba niepełnosprawna była zawsze postrzegana 
przez narzucane mi negatywne  stereotypy. 

Praca z Osobami Niepełnosprawnymi to przede wszystkim ra-
dość. Moja radość,  że mogę nauczyć, pokazać, otworzyć nowe, 
nieznane horyzonty, Ich radość ze spotkania, rozmowy, tworzenia. 
Nigdy nie jest to jednostronna relacja, nigdy też nie jest to tylko 
dawanie. Z czymkolwiek się podzielę zawsze dostaję od Nich dwu-
krotnie więcej. I niesamowita wdzięczność, często za drobiazgi, za 
to, że się po prostu jest,  której nigdy żaden zdrowy człowiek nie 
umie, może nie chce okazać. 

Nie jest to praca łatwa. Wymaga wiele cierpliwości, pokory, 
wyrozumiałości wobec drugiego człowieka. Często trzeba być przy-
gotowanym na chwile trudne, nie złe, ale trudne. Każde zajęcia ob-
fitują w nowe dzieła. Osoby Niepełnosprawne, nie sposób wymienić 
ich tutaj z imienia i nazwiska, są to ludzie pełni własnych pomysłów 
i inicjatyw, kreatywni, decydujący sami co i w jaki sposób chcą zre-
alizować. 

Trzeba im tylko pomocnej dłoni…”
Agnieszka Macoszek

Zajęcia plastyczne – prowadzi pani Iwona konarzewska 
– zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności i dają możliwość 

wyrażania uczuć i przeżyć, które są trudne do przekazania w sło-
wach lub nie możliwe z uwagi na niepełnosprawność. Zajęcia te 
doskonalą sprawność manualną, zdolności i umiejętności twórcze-
go myślenia, rozwijają wyobraźnię. Tematyka zajęć plastycznych 
jest różna, czasami wytwory mają charakter swobodnej ekspresji, 
która daje możliwość rozwijania własnej inwencji twórczej. Zajęcia 
mają na celu rozwijanie osobowości, usprawnianie manualne, ćwi-
czenie koordynacji oka i ręki. Powstałe prace zdobią pomieszczenia 
pracowni. 

„Wtorek… rozkładam na stole białe kartki, kartki z jednego blo-
ku. Kroją glinę, glinę z jednej paczki. Już wchodzą. Siadają przy 
stole. Po chwili kartki przestają być papierem, a glina bezkształtną 
masą. 

Uczą mnie patrzeć Ci, którzy nie widzą. Uczą mnie słyszeć Ci, 
którzy nie słyszą. Uczą mnie być Ci, których nie ma. A każdy z nich 
jest wyjątkowy i niepowtarzalny. 

Marcin rozmawia z Panem Jezusem i Jego Matką, a obok… 
Pani Bogusia. U Artura roi się od kogutów i baranków…, jest też On 
sam. Czesio tworzy kolejny kwiat. Magda – portrety. Janek – wszyst-
kie miejsca, które odwiedził, a może, o których tylko słyszał? Seba-
stian – gliniane serca dla mamy i niewidzialne anioły. Michał – psa, 
a potem światła na Boże Narodzenie i prezenty, prezenty………… 
Agatka – piękne pejzaże. Damian – brata w wojsku. Zbyszek – całe 
stada głuszców w lesie. Kasia podlicza za i przeciw. Beatka – drze-
wa jesienne. Ania – wszystkie góry w Istebnej, Koniakowie i Ja-
worzynce i odległe krainy zaludnione szczęśliwymi mieszkańcami. 
Tereska – domy i drzewa.

Mój Boże – tak piękne światy. 
Ktoś mówi mi, że już koniec zajęć. Patrzę na stół ……….. i boję 

się wejść w ten pełnosprawny świat.”
Iwona Konarzewska

Zajęcia komputerowe – prowadzi pani joanna kohut –„In-
formatyka, to dziedzina wiedzy i działalności człowieka, która 
zajmuje się przetwarzaniem informacji za pomocą komputera. Z 
pewnością nie należy do odkrywczych stwierdzenie, że możliwości 
komputera są ogromne i ciągle rosną. W dzisiejszej dobie jest on 
nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, o szerokich możliwościach 
zastosowania. Rozwija zainteresowania, samodzielność, dostarcza 
rozrywki i relaksu. Pomaga w nauce czytania, pisania, rozwiązy-
wania zadań. Uczenie się z wykorzystaniem komputera stwarza 
szansę szybszego rozwoju intelektualnego. Zajęcia komputerowe 
organizowane dla osób niepełnosprawnych z terenu Trójwsi od-
bywają się raz w tygodniu. Realizowane są one w Centrum kształ-
cenia na odległość w Jaworzynce. Program tych zajęć ze względu 
na różne dysfunkcje uczestników dobierany jest indywidualnie, ale 
przyświeca nam wspólny cel. Przede wszystkim chodzi mi o to , by 
były to programy i zajęcia, które ćwiczą pamięć, wyrabiają spo-
strzegawczość, ćwiczą koordynacje ręki, analizę i syntezę wzroko-
wo- słuchową wyrazów, kształtowanie nawyku do skoncentrowania 
się i dobrego zorganizowania swojej pracy uwzględniając potrzeby 
intelektualne, emocjonalne, estetyczne i fizyczne zgodnie z poten-
cjalnymi możliwościami uczestników. Na początku, więc zajęcia te 
były poszukiwaniem właściwej formy i treści. Prowadzone zajęcia 
obejmowały takie aspekty informatyki jak: poznawanie klawiatury i 
sposobu jej działania, praca z edytorem tekstu, nauka posługiwania 
się programem graficznym Paint, jego podstawowymi narzędziami i 
przybornikiem, pracowite pszczółki - ćwiczenia w dobieraniu barw 
w programie graficznym Paint, korzystanie z internetu. 

 Patrząc dzisiaj z perspektywy czasu stwierdzam, że osiągnę-
liśmy swój mały sukces. Biorąc pod uwagę fakt, że dla niektórych 
osób był i jest to jedyny kontakt z komputerem to udało nam się zro-
bić wiele. Zajęcia te były i są nadal dla mnie ogromnym wyzwaniem. 
Pozwoliły nam skonfrontować wiele aspektów z tym, co przynosi 
świat zewnętrzny by pokonać strach przed nim. Flamandzki pisarz 
Phil Bosman napisał: „relacja udzielenia pomocy jest podstawą 



14    Nasza Trójwieœ LISTOPAD 2008

do upełnomocnienia tych osób dla poprawy ich kompetencji i funk-
cjonowania społecznego”. Tak właśnie próbuję dobierać edukację 
komputerową by realizować ten cel.”- Joanna  

Nad realizacją zajęć i prawidłowym przebiegiem czuwa pani 
Bogumiła juroszek - pedagog zatrudniony w ramach projektu. 
pani Bogumiła często prowadzi indywidualne zajęcia z osobami 
wymagającymi takiego podejścia, inicjuje gry i zabawy integru-
jące grupę  i środowisko osób niepełnosprawnych. 

„Już kilka razy miałam okazję podzielenia się swoimi odczucia-
mi na temat moich spotkań z osobami niepełnosprawnymi. Coraz 
wyraźniej czuję, ze to wielki DAR.

Brzmi to wzniośle? - wiem!
Słowa ograniczają, trudno prawidłowo nazwać odczucia serca.
Wzruszenie, zaskoczenie, zachwyt nad niezwykłością i innością 

osób przeplata się z trudnymi sytuacjami, wysiłkiem by dbając o 
cierpliwość, krok po kroku realizować i ulepszać konkretne zadania. 
To dotyczy wielu spraw: i tych organizacyjnych, zewnętrznych np. 
planowania zajęć czy przedsięwzięć, dbanie o ich spokojny przebieg 
, jak też tych indywidualnych- zetknięcia się z konkretną osobą .

To drugie jest dla mnie najistotniejsze. Już dawno temu KTOŚ 
zasiał w moim sercu pasję dostrzegania w innych wyjątkowości. 
Czymś, zatem naturalnym było w zetknięciu z osobami niepełno-
sprawnymi, że poczułam zadziwiającą radość przebywania z TA-
JEMNICĄ.

Tak! Jeszcze raz trzeba to podkreślić. To TAJEMNICA, – którą 
można poznawać, odkrywać, jeśli ma się pewną wrażliwość serca. 
I to jest dla mnie ważne. Nie staję wobec osoby niepełnosprawnej z 
pozycji kogoś lepszego, z wzniosłością czy poczuciem zawodowego 
samorealizowania się.

Każdy jest tak samo WAŻNY! My wszyscy się uzupełniamy. Nam 
ludziom „zdrowym” potrzebne są osoby sprawne „inaczej”, bo to 
ONE zmuszają nas do pewnej wrażliwości wewnętrznej. Tego nas 
uczą. Być może dla wielu to banalny argument - dla mnie to DAR. 

Każdy z uczestników zadziwia na swój sposób, zaskakuje chęcią 
robienia czegoś więcej. Mogliby zostać w domu - nikt nie zmusza ich 
do uczestniczenia w proponowanych zajęciach.

Ktoś złośliwy powie: „a co innego mają do roboty?”
I TU się myli. Zaangażowanie, wzajemną życzliwość, pracowi-

tość, duży wysiłek by sprostać wymaganiom czy ograniczeniom cia-
ła, radość z rzeczy prostych, troska o innych - zaskakuje!!!

Jestem pewna, że rozumiana tutaj jestem przede wszystkim przez 
rodziców czy opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Spotykam się czasem z takimi opiniami:
„DOBROĆ SERCA MOJEGO DZIECKA WYNAGRADZA KAŻ-

DĄ TRUDNOŚĆ” 
I to jest wielka prawda!
Trud związany z ograniczeniami intelektualnymi czy manualny-

mi, krzywdzące opinie, nieakceptacja i wyizolowanie w środowisku. 
Kompensuje prostota i naturalna DOBROĆ SERCA. I za to każde-
mu uczestnikowi zajęć ja osobiście jestem wdzięczna.

Dziękuje za Wasza DOBROĆ SERCA i za to, że uczycie mnie do-
strzegać rzeczy naprawdę istotne, uczycie wrażliwości i zmuszacie 
by wymagać od siebie.

Za WASZĄ – radosną prostotę!”
    Bogumiła Juroszek 

Opiekun grupy

w trakcie zajęć warsztatowych jest także zapewniona opie-
ka pielęgniarska zważywszy na różne rodzaje niepełnosprawno-
ści beneficjentów. opiekę tę sprawuje dyplomowana pielęgniar-
ka pani ewa Bielesz – „ Obserwując zapał, entuzjazm oraz ra-
dość malująca się na twarzach uczestników projektu jestem bardzo 
wdzięczna, że mogę brać udział w zajęciach. Praca ta daje mi wiele 
zadowolenia, uczy otwartości na świat i akceptacji ludzi takimi, ja-
kimi są”. 

Zajęcia integracyjno-usprawniające - są to wszystkie gry i 
zabawy zespołowe, które mają na celu nabycie umiejętności prze-
bywania w grupie, zwiększenie umiejętności społecznych poprzez 
trening umiejętności społecznych, do których zaliczamy wspólne 
wyjścia i wyjazdy, co nie tylko integruje grupę, ale pozwala być peł-
noprawnym uczestnikiem społeczeństwa. W ten sposób kształtuje-
my i rozwijamy umiejętności społeczne, pozwalające na właściwe 
funkcjonowanie w życiu codziennym. W terapii podkreśla się roz-
wój takich cech osobowych uczestników, które ułatwiają przysto-
sowanie do życia w otwartej społeczności. Cele te realizowane są 
poprzez:

Naukę wypracowania pozytywnych postaw wobec 1. 

najbliższego otoczenia, oraz w sferze własnej osoby; 

Naukę i doskonalenie umiejętności związanych z osobistą 2. 

zaradnością życiową.

W ramach tych zajęć w dniu 19 października został zorganizo-
wany wyjazd do Wisły. Dzięki zaproszeniu dyrektora Pani Małgo-
rzaty Kiereś mogliśmy zwiedzić Muzeum Beskidzkie w Wiśle, gdzie 
zostaliśmy serdecznie przyjęci i przywitani. Natomiast informacje 
na temat eksponatów i tradycji przekazała nam Pani Agnieszka 
macoszek. Uczestnicy słuchali z zainteresowaniem, mieli także 
możliwość poznania metod przerabiania wełny owczej. Udaliśmy 
się także na herbatkę do specjalnie przygotowanej dla naszej grupy 
sali, gdzie mogliśmy wymienić się wiadomościami i informacjami 
na temat naszych tradycji. Mieliśmy także okazje zobaczenia „ Cze-
koladowego Małysza” w Domu Zdrojowym przy którym chętnie 
fotografowali się uczestnicy. Następnie grupa z opiekunami udała 
się do kawiarni „Janeczka” gdzie wszyscy uczestnicy degustowali 
lody i ciastka. Była to okazja do wspólnych rozmów i jak się oka-
zało większość uczestników była po raz pierwszy w kawiarni. 
Dodatkową atrakcją wyjazdu był przejazd koło skoczni w Malince 
oraz Zameczku Prezydenckiego na Zadnim Groniu. 

Dzięki systematycznemu udziałowi w zajęciach warsztatowych 
beneficjenci nie tylko nabędą nowe umiejętności zawodowe i kom-
petencje życiowe przydatne do zatrudnienia w zakładach terapii 
zajęciowej lub w instytucjach ekonomii społecznej, ale rozwiną 
swoje zainteresowania i mają okazję do wyrobienia zaradności ży-
ciowej. Poprzez prowadzone zajęcia uczestnicy realizują formę te-
rapii rozwijając swoją sprawność manualną i ruchową. Zajęcia maja 
również na celu integracje osób niepełnosprawnych z otoczeniem, 
co jest szczególnie ważne dla osób, które z różnych względów nie 
opuszczali swojego środowiska rodzinnego, co skutkowało znacz-
nym ograniczeniem kontaktów powodując utratę możliwości peł-
nienia ról społecznych. 

Podsumowując, można stwierdzić, ze w pełni realizujemy cel 
Europejskiego Funduszu Społecznego jakim jest inwestycja w za-
soby ludzkie. Osoby, które pracują na zajęciach maja możliwość 
dzielenia się swoja wiedzą, umiejętnościami i talentami z uczestni-
kami z których również zostaje wydobyte to co najlepsze, najpięk-
niejsze. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realiza-
cję projektu oraz osobom wspierającym w różnych formach. 

Chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby, które nie zostały oso-
biście poinformowane lub nie były przekonane do wzięcia udziału 
w oferowanej formie wsparcia. Najlepszym sposobem, aby przeko-
nać się czy warto, jest zobaczenie dotychczasowych efektów pracy 
i wzięcie udziału w zajęciach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kierownik i pracownicy GOPS, 
Instruktorzy warsztatów pracownicy warsztatów
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DODaTKOWe DOPOsaŻeNie CeNTRUM KszTałCeNia Na ODLeGłOŚĆ
Na WsiaCH DOsTOsOWaNe DLa OsóB NiePełNOsPRaWNYCH,

DziałaJĄCe PRzY FiLii BiBLiOTeKi PUBLiCzNeJ W JaWORzYNCe
BIG TrAck
To wartościowe urzą-

dzenie dla użytkowników 
cierpiących na zanik mię-
śni rąk, którzy potrzebują 
korzystać z myszy. Ma ona 
specjalistyczne dostosowa-
nie dla osób z zaburzenia-
mi ruchu oraz w przypadku 
głębokich niepełnospraw-

ności aparatu ruchu. Big Track może być również wykorzystywa-
ny przy schorzeniach wzroku. Poza tym bardzo duża wytrzyma-
łość tego urządzenia umożliwia jego obsługę nawet przy użyciu 
stopy czy łokcia.

 
SmArTNAV - jest 

urządzeniem zastępują-
cym standardową mysz 
komputerową i jest 
przeznaczony dla osób 
z dysfunkcją ruchu koń-
czyn górnych. Sterownie 
kursorem myszy jest re-
alizowane odpowiednim 
ruchem głowy. Funkcje przycisków myszy są realizowane za po-
średnictwem zewnętrznych przycisków lub modułu oddechu, któ-
re można podłączyć do urządzenia.

Firma ERGOREST za-
projektowała urządzenie z 
myślą o osobach, które dużo 
czasu spędzają na pracy 
przy komputerze. Produkt 
jest rozwiązaniem proble-
mu, jakim jest nieprzyjem-
ne uczucie napięcia mięśni 
w okolicach karku, barków 
i ramion, pojawiające się 

w przypadku dłuższej pracy przy komputerze. Przemyślana kon-
strukcja ERGOREST gwarantuje utrzymanie prawidłowej pozycji 
ciała przy pracy biurowej, zapewniając jak najmniejsze obciążenie 
obszarów układu mięśniowego i kostnego.

Stawanie się dorosłym, to między innymi kierowanie swoją 
aktywnością, to decydowanie o tym "co będę robił i jak to będę 
robił". Wszystkie wymienione umiejętności od wczesnych lat 
szkolnych starają się w osobie niepełnosprawnej wypracować 
rodzice, nauczyciele, terapeuci. W proces ten aktywnie włączają 
się też organizacje pozarządowe, których nadrzędnym celem jest 
pomoc osobie niepełnosprawnej w znalezieniu swojego miejsca 
w społeczeństwie. Właśnie Centrum Kształcenia na Odległość na 
Wsiach działające w naszej gminie przy Filii Biblioteki Publicz-
nej w Jaworzynce otrzymało doposażenie, które ma ułatwić oso-
bom niepełnosprawnym pracę na komputerze. Jest to nieoceniona 
pomoc w prowadzeniu zajęć przeznaczonych dla osób z różnymi 
dysfunkcjami zdrowotnymi.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY. ZAWSZE CHĘT-
NIE SŁUŻYMY POMOCĄ.

Joanna Kohut

klAwIATury
IntelliKeys to klawiatura specjalna umożliwiająca pracę oso-

bom niepełnosprawnym. Zamiast naciskać klawisze na zwykłej 
klawiaturze, użytkownik naciska wydrukowaną nakładkę umiesz-
czoną na czułej na dotyk powierzchni. Używając standardowych 
nakładek można pisać, wprowadzać liczby, nawigować po ekranie 
i wykonywać komendy menu. Dysponujemy nakładkami za po-
mocą których można uczyć się czytać i pisać. Nakładka z cyframi 
staje się pomocą w nauce matematyki. Po umieszczeniu nakładki 
ze strzałkami można jej używać do sterowania popularnymi pro-
gramami edukacyjnymi i rozrywkowymi. Nakładka „Łatwe Pisa-
nie” jest doskonała dla uczniów, którzy zaczynają posługiwać się 
edytorem tekstu. Dodatkowa nakładka, jaką dysponujemy umoż-
liwia natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji, przeznaczo-
nych dla osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie widzenia, 
komunikacji i ruchowymi.

Klawiatura z nakładką alfabetyczną

klAwIATurA Z NAkŁADką
Do NAukI jęZykA ANGIelSkIeGo
Inna klawiatura jaką dostaliśmy jest idealnym źródłem pomo-

cy w nauce pisania. Ma duże i kolorowe klawisze, poza tym wiele 
funkcji klawiatury re-
gulowane jest automa-
tycznie. Oprócz tego 
dodatkowym doposaże-
niem tej klawiatury jest 
nakładka z otworami, 
które idealnie pasują na 

poszczególne klawisze, stąd też przy pisaniu unika się błędów wci-
skania nieodpowiedniego klawisza lub dwóch razem. Ma ona tak-
że szczególne dostosowanie do niepełnosprawności, zwłaszcza dla 
osób z drżeniem rąk. Przy zastosowaniu nakładki, osoba taka trafia 
idealnie w wyznaczony klawisz. Klawiatura ta cieszy się dużą popu-
larnością wśród użytkowników w Centrum Kształcenia, zwłaszcza 
wśród dzieci właśnie ze względu na łatwość szybkiego pisania.

Trzecia to bezprzewodowa klawiatura z wbudowanym dwu-
przyciskowym manipulatorem kulowym, pokrętłem oraz 16 spe-
cjalnymi klawiszami funkcyjnymi. Posiada wbudowany mini od-
biornik USB w technologii bezprzewodowej co zapewnia pracę 
bez zakłóceń z odległości 10 metrów. Zapewnia ona pełną funk-
cjonalność: obsługa filmów, muzyki, albumów fotograficznych, 
prezentacji, gier, surfowania w Internecie z najbardziej dogodnego 
miejsca.
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Ocalmy od zapomnienia
1. 100-lecie koła macierzy Ziemi cieszyńskiej w 

Istebnej.
2. Propozycja – nadania imienia inż. Karola Szmeka dla istebniań-

skiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
3. Uroczystość 100-lecia Koła odbędzie się w gospodzie u Ujca 

dnia 13 grudnia tj. sobota o godz. 13.00.
4. Wszystkich członków kół Macierzy w Istebnej, Jaworzynce i 

Koniakowie, zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości.
5. W programie przybliżymy historię koła, ludzi związanych z 

Macierzą, dorobek wielu bezimiennych ludzi, którzy społecznie przez 
lata pracowali na rzecz zachowania tutejszego dziedzictwa kulturowe-
go, przybliżymy także życie i dorobek inż. Karola Szmeka. Zaprasza-
my wszystkich, którym bliska była i jest działalność Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej. Zapraszamy członków Macierzy, sympatyków a także 
wszystkich mieszkańców Istebnej, którzy chcą poznać i rozkoszować 
się w znanej i nieznanej historii istebniańskiego zakątka. 

W Imieniu koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Społecznego Ko-
mitetu Obchodów 100-lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Istebnej.

Małgorzata Kiereś
Okruchy historii…
Według archiwalnych źródeł to właśnie w 1908 roku istniało ono 

już w Istebnej, ale ówcześni członkowie nie płacili jeszcze składek, o 
dziwo jako jedyne koło na ziemi cieszyńskiej. Tak zresztą było przez 
kilka następnych lat, o czym dowiadujemy się ze sprawozdań kół Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej. Koło nie mogło powstać wcześniej, bo-
wiem terenowe koła ówczesnej Macierzy zaczęto tworzyć dopiero po 
1907 roku na podstawie zmienionego w 1907 r. z inicjatywy mecenasa 
Antoniego Osuchowskiego, statutu Towarzystwa. Zatwierdzono two-
rzenie się terenowych oddziałów - kół, które miały lepiej wypełniać 
założenia statutowe na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego. 

Było jednym z 43 kół Macierzy Szkolnej, które wówczas już ist-
niały na terenie całego Śląska Cieszyńskiego.

Powołano go do życia wraz z Kołem w Jaworzynce w1908 roku.
 W dokumentach tych widnieją 4 nazwiska, wójta Istebnej Micha-

ła Kobielusza oraz Michała Kawuloka, zwanego królem gór, jednego 
z najważniejszych obrońców beskidzkich sałaszy. Z kolei dla Jawo-
rzynki decyzję o powstaniu koła w Jaworzynce podpisuje wójt Michał 
Legierski i Jan Urbaczka. 

Zapoznając się ze sprawozdaniami Macierzy Szkolnej, które pu-
blikowane były co roku w postaci broszurki wnioskować możemy, że 
koło było zarejestrowane, ale nieczynne. Jedynie w sprawozdaniu z 
roku 1910 pod poz. 14 widnieje zapis:

 Koło Istebna posiada 300 książek w miejscowej bibliotece, 63 
członków, którzy zapisani zostali pod koniec 1909 roku. Dochody Koła 
wynosiły 35 koron i 20 halerzy. 

O dalszej ciekawej historii i osiągnięciach powiemy na sesji 13 
grudnia 2008 roku 

Inż. karol Szmek na tle historii istebniańskiego koła.
Był inicjatorem powołania na nowo Koła w Istebnej w roku 1979. 

Jego prezesem został w 1980 roku. Funkcję tą pełnił do 1988. Za-
nim został prezesem dorobek artystycznych twórców, samorodnych 
poetów przybliżany był istebniańskiej społeczności w działającym tu 
radiowęźle. Był jednym z inicjatorów budowy Domu Ludowego na 
Dzielcu. Dom ten przeznaczony został dla tutejszych organizacji spo-
łecznych. Między innymi znajdowała się tu siedziba Zespołu Regio-
nalnego Istebna z Istebnej oraz siedziba powołanego do życia przez 
Karola Szmeka Klubu Literackiego. 

Kim zatem był inż Karol Szmek, nowy prezes istebniańskie-
go koła, który potrafił przyciągnąć w szeregi Macierzy tylu nowych 
członków?

Inż. Karola Szmeka znałam osobiście. Wie-
le razy, kiedy wracałam z Krakowa do Istebnej 
wstępowałam do Pana Karola na herbatkę. Był 
już na emeryturze. W dużym pokoju na okrą-

głym stole jak zawsze mnóstwo podań, papierów, książek, to były dla 
niego sprawy najważniejsze. Służył emerytom, rencistom po prostu 
drugiemu człowiekowi. Mieliśmy zawsze wspólne tematy do omó-
wienia. Małe, lokalne tutejsze, ale jakże ciekawe, historia, kultura, 
ludzie istebniańskiej ziemi. Wprawdzie zauważyłam, że Karol Szmek 
nie interesował się mechanizmami, które kształtowały tutejszą histo-
rię, ale żył głównie wielkością idei głoszonych przez różnych ludzi 
pośrednio i bezpośrednio związanych z Istebną. 

Urodził się w góralskiej Jaworzynce dnia 6 grudnia 1916 roku jako 
syn Jana i Anny zd. Łysek. Po ukończeniu Szkoły Ludowej w Istebnej 
i wydziałowej w Jabłonkowie wstąpił do Państwowej Szkoły dla le-
śników w Cieszynie Po odbyciu przedszkolnej praktyki leśnej w Nad-
leśnictwie Istebna od dnia 4 lipca 1932 roku do dnia 31 sierpnia 1934 
roku t.j. 2 lata 1 miesiąc i 27 dni uczęszczał na jedenastomiesięczny 
do b. szkoły dla Leśniczych w Cieszynie, który ukończył w roku szk 
1934/35 z ogólna oceną bardzo dobry. Nie mogąc dostać pracy na 
miejscu Karol Szmek zgłosił się do czynnej służby wojskowej i w ten 
sposób trafił do prezydenckich lasów w Spale, gdzie w dniu 31 lipca 
1939 roku został zmobilizowany jako kapral, o czym dowiadujemy 
się z wywiadu, który przeprowadziła red. Irena Sławińska z Karolem 
Szmekiem i zamieściła w Trybunie Robotniczej z 11/13 styczeń 1984 
roku. Była to jednostka wchodząca w skład armii generała Kutrzeby, z 
którą znalazł się w okolicach, Bydgoszczy, gdzie budował tam okopy. 
Na froncie, w prawdziwym ogniu walki znalazł się w czasie bitwy nad 
Bzurą. Z jednostką tą dotarł do Puszczy Kampinoskiej. Tam został 
zatrzymany przez Niemców, którzy go wzięli do niewoli. Wywieziony 
został do Prus Wschodnich do Tannenburgu. W roku 1940 r został 
zwolniony. W drodze powrotnej dotarł do Bogumiła, gdzie ukrywał 
się do 1942 roku. Niestety jego nielegalny pobyt został namierzony 
przez Niemców. Postanowił udać się do swojej ciotki na Koszarzyska. 
Kiedy i tu dotarła do Niemców informacja, o jego nielegalnym poby-
cie postanowił dotrzeć do rodzinnego domu. Przed kolejnym areszto-
waniem uratował go źle nastawiony zegarek. Wyszedł jedną godzinę 
wcześniej na dworzec i tym samym pojechał wcześniejszym pocią-
giem. To uratowało mu życie. Wrócił do rodzinnej Jaworzynki, ale 
tylko po to, aby do końca wojny żyć w bunkrze, którym przygotowała 
matka Anna z Łysków. Należała do światłych góralek, prezesowała 
miejscowemu Kołu Polek i założyła tutejsze przedszkole. Doskona-
le rozumiała, że stworzenie kryjówki dla syna to jedyna możliwość 
dla niego przeżycia wojny. I tak się też stało. Karol Szmek przebywał 
w przygotowanej kryjówce, w domu, w schowku, który był na metr 
długi nauczył się rozpoznawać wszystkie szmery, bo tak doskonale w 
ciszy podziemnej rozwinął się jego słuch.

Dla przeżycia, wypełnienia czasu tą ogromną samotnością pisał 
pamiętnik, i wiersze. Myśli pisane bunkrze miały odrobinę filozofii 
i refleksji. 

Przytoczę najważniejsze:
1. Najdroższe mienie – czyste sumienie.
2. Myśl jak woda strumyka, szepnie coś i umyka.
3. Należy przemawiać tak, aby każde słowo było nieśmiertelne. 
Kiedy zakończyła się wojna i wyszedł z kryjówki miał długą do 

kolan brodę oraz bardzo duże trudności ze wzrokiem, reakcja na świa-
tło dzienne i musiał przypominać sobie ludzką mowę.

Nie będziemy przybliżać całego życiorysu Inż. Karola Szmeka. 
Interesuje nas, bowiem jego postać jako działacza i prezesa miej-
scowego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Stworzył najliczniejsze 
w Polsce koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które w latach 80. XX 
wieku liczyło około 500 członków. Jakim sposobem inż. Karol Szmek 
zdołał przekonać tak wielu mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i Ko-
niakowa do idei Pawła Stalmacha i popularyzowania ludzi, historii i 
kultury istebniańskiej ziemi? To pytanie zadajemy sobie wiele razy?

Spróbujemy wspólnie na nie odpowiedzieć na spotkaniu 13 grud-
nia, na które zapraszamy…

Małgorzata Kiereś
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„Grejże nóm, muzyćko…” 
wystawa pamięci zmarłych muzykantów

z Istebnej, jaworzynki i koniakowa
W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej zostanie otwar-

ta wystawa poświęcona pamięci zmarłych muzykantów z 
Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa.

Jest to ekspozycja szczególna, bo wspominamy na niej 
wszystkich, którzy tworzyli beskidzką muzykę, zakładali mu-
zykujące grupy i kapele. Bez muzykantów nie odbyło się żadne 
wesele, chrzciny ani rodzinne czy lokalne uroczystości.  

Przywołując pamięć tych szczególnych dla Istebnej, Jawo-
rzynki i Koniakowa ludzi, serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
wystawy. 
wystawa czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku

w dniach od 14 listopada do 31 grudnia w godz. 9.00 - 15.00.
Wstęp bezpłatny

Sprostowanie: W poprzednim numerze podaliśmy
nieprawidłowy numer telefonu. Prawidłowy to: 033 855 62 08. 

Za pomyłkę bardzo przepraszamy!

do wszystkich rzeźbiarzy 
z Istebnej, Jaworzynki i koniakowa

DroDZy Twórcy – rZeźBIArZe!

 w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
Gok Istebna planuje zorganizować: 

Wystawę szopek
bożonarodzeniowych

Zwracamy się do Was z serdecznym zaproszeniem
do udziału w tej ekspozycji, zachęcając tym samym

do pokazania swoich szopek i stajenek. 
wystawę otwieramy w dniu 5 grudnia - piątek o godz. 16.00

Prace będziemy zbierać do dnia 3 grudnia 2008r. (środa)

Serdecznie zapraszamy do udziału
Gminny Ośrodek Kultury, tel. 033 855 62 08

SporT   SporT   SporT   
KP Trójwieś

Zakończyła się jesienna runda rozgrywek piłkarskich.
Grający w Klasie B seniorzy w ostatnm swoim meczu 

pechowo przegrali w Dębowcu 1:2 tracąc bramkę w doliczonym 
czasie gry. Ostatecznie nasi piłkarze zakończyli rundę jesienną 
na piątym miejscu z czterema punktami straty do prowadzących 
drużyn Bąkowa i Pogórza. Jesień pokazała, że KP Trójwieś 
jest drużyną własnego boiska, gdzie w siedmiu rozegranych 
meczach nasi  piłkarze sześć razy wywalczyli komplet punktów. 
Słabiej było natomiast na wyjazdach - dwa zwycięstwa, remis 
i trzy porażki. Ogólnie od strony sportowej rundę jesienną 
trzeba umieścić po stronie pozytywów, a niewielka strata 
punktowa do liderów pozwala mieć nadzieję na nawiązanie 
skutecznej walki o awans do Klasy A na wiosnę. Tym bardziej, 
że podopieczni Marcina Legierskiego mecze wiosennej rundy 
z trzema prowadzącymi aktualnie w tabeli drużynami rozegrają 
na swoim boisku.

Remisem w Kaniowie zakończyli piłkarską jesień nasi 
juniorzy, którzy w przeciągu całej rundy zaprezentowali się 
bardzo korzystnie. Potwierdzeniem tego jest trzecie miejsce 
w tabeli. Podobnie jak seniorzy również nasi juniorzy bardzo 
dobrze prezentowali się na własnym boisku - pięć zwycięstw 
i jeden remis. Podopieczni Marcina Pudalika mają znakomity 
bilans z drużynami czołówki. Wszystkie wygrane mecze na 
własnym boisku to mecze z drużynami pierwszej szóstki 
ligowej tabeli. 

Na ósmym miejscu zakończyli jesienną rundę nasi 
trampkarze, którzy w ostatnim meczu w Kaniowie pokonali 
gospodarzy aż 10:1. To najwyższe zwycięstwo naszych 
najmłodszych piłkarzy w tej rundzie rozgrywek i z pewnością 
jeden z rekordowych rezultatów w historii, jeśli chodzi o mecze 
wyjazdowe. Zadziwiający i nietypowy jest bilans naszych 
trampkarzy, których rowniez trenuje Marcin Pudalik, jeśli 
chodzi o miejsce rozgrywania spotkań - u siebie 1 zwycięstwo, 
1 remis i 4 porażki; na wyjeździe - 4 zwycięstwa i 1 porażka!

Seniorzy – klasa B:
12.10.08  Pierściec - kp Trójwieś  3:2
Bramki: Jarosław Byrtus, Grzegorz Juroszek
19.10.08  kp Trójwieś - Wiślica - mecz został przerwany 

przy stanie 3:1 dla naszej drużyny po incydencie z udziałem 
sędziego i zawodnika gości - prawdopodobnie zostanie 
zweryfikowany jako walkower 3:0 na korzyść KP Trójwieś

Bramki: Jarosław Byrtus, Dawid Wawrzacz, Marek Kohut 
26.10.08 Dębowiec - kp Trójwieś  2:1

Bramka: Dawid Wawrzacz

juniorzy i Trampkarze – klasa okręgowa B: 

04.10.08  kp Trójwieś - Wisła  j - 1:0,  T - 0:3 
11.10.08  Jeleśnia - kp Trójwieś  j - 2:0,  T - 3:6 
18.10.08  kp Trójwieś - Milówka  j - 5:2,  T - 2:0 
25.10.08     Kaniów - kp Trójwieś j - 2:2,  T - 1:10

Tabele po rundzie jesiennej w przyszłym numerze…
J. Kohut
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SporT   SporT   SporT   SporT   SporT   SporT

szkolne sztafetowe
Biegi Przełajowe  

*** Sztafety dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Istebnej wygrały Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dla Szkół 
Podstawowych i tym samym zakwalifikowały się do finału powiato-
wego. Zawody odbyły się 30 września na obiekcie „Pod Skocznią” 
w Istebnej.

Dziewczęta:
1. Sp 1 Istebna
Justyna Zawada, Dorota Kaczmarzyk, Anna Legierska, Justyna 

Niewiadomska, Ewelina Juroszek, Justyna Bury 
2. Sp 1 jaworzynka 
Monika Byrtus, Karina Juroszek, Sandra Pustelnik, Marcelina 

Heczko, Łucja Dragon, Katarzyna Michałek

sP 1 istebna triumfatorem
Gminnego Turnieju  

Młodzi piłkarze reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w 
Istebnej zwyciężyli w Gminnym Turnieju Mini Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych, który odbył się 9 października na boisku „Pod 
Skocznią” w Istebnej.

Podopieczni jarosława hulawego zdobyli w dwóch meczach 
20 bramek, tracąc tylko jedną. Wygrana w turnieju zapewniła 
chłopcom z Istebnej udział w powiatowych rozgrywkach grupo-
wych, które zostaną rozegrane również w Istebnej pod koniec paź-
dziernika.

Miłą niespodziankę sprawili chłopcy z Koniakowa Rastoki, 
którzy po półfinałowym zwycięstwie nad Jaworzynką w meczu 
finałowym przez całą pierwszą połowę dotrzymywali kroku póź-
niejszym zwycięzcom - do przerwy było 1:1.

Półfinały:
SP 2 Koniaków Rastoka - SP 1 Jaworzynka  3:2
SP 1 Istebna - SP 2 Istebna Zaolzie  13:0
O 3 miejsce:
SP 1 Jaworzynka - SP 2 Zaolzie  11:1
finał: Sp 1 Istebna - Sp 2 koniaków rastoka  7:1

Kolejny sukces biegaczy
na nartorolkach  

Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) wygrał kate-
gorię juniorów podczas rozegranych w słowackim Śtrbskim Plesie 
międzynarodowych zawodów na nartorolkach.

Podczas tej - rozgrywanej o "Puchar Prezesa ŚKP Śtrbskie 
Pleso" - imprezy na trzecim stopniu podium stanęli dwaj inni bie-
gacze z Istebnej, aktualnie reprezentujący AZS AWF Katowice 
- mariusz michałek (wśród seniorów) oraz Tomasz Sikora (w 
kategorii juniorów).

i Międzynarodowy Bieg Kukuczki  

540 biegaczy uczciło pamięć naszego słynnego himalaisty Je-
rzego Kukuczki biorąc udział w zorganizowanym 5 października 
w Katowicach I Międzynarodowym Biegu Kukuczki. Starterem 
imprezy była żona zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum 
Pani cecylia kukuczka. W ekipie Klub Ski Alpinistyczny Kan-
dahar, która zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji drużynowej wy-
startował Bartłomiej chmielewski z Koniakowa. W klasyfikacji 
indywidualnej triumfował Grzegorz Wójcik z Bytomia, zaś druży-
nowo najlepsi okazali się biegacze AWFiS Gdańsk.

3. Sp 2 Istebna Zaolzie
Bogusława Wawrzacz, Magdalena Legierska, Weronika Legier-

ska, Edyta Juroszek, Patrycja Arczewska, Klaudia Juroszek
Chłopcy:
1. Sp 1 Istebna 
Andrzej Zawada, Antoni Juroszek, Przemysław Zawada, Domi-

nik Bury, Andrzej Jałowiczor, Adrian Borowiak
2. Sp 1 jaworzynka
Bartłomiej Dragon, Marek Zawada, Piotr Łabaj, Jan Jałowiczor, 

Szymon Legierski, Zbigniew Małyjurek
3. Sp 2 Istebna Zaolzie
Piotr Juroszek, Jakub Kaczmarzyk, Rafał Śleziak, Mateusz Bara-

basz, Michał Legierski, Daniel Juroszek
*** Wszystkie nasze sztafety, które wystartowały w Powiato-

wych Szkolnych Sztafetowych Biegach Przełajowych zakwalifi-
kowały się do Finału Rejonowego, który odbędzie się w Łące koło 
Pszczyny.

Najlepiej zaprezentowali się chłopcy z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej, którzy wygrali kategorię szkół gimnazjalnych. 
Drugie miejsca zajęły dziewczęta z SP 1 Istebna (w kategorii szkół 
podstawowych) oraz ich koleżanki z Gimnazjum (wśród szkół gim-
nazjalnych). Na podium stanęli także chłopcy z SP 1 w Istebnej 
(trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych).

Zawody zostały rozegrane 2 października w Chybiu.
Duże brawa i gratulacje dla młodych biegaczy i ich opiekunów!

J. Kohut

spotkanie miłośników
kolarstwa górskiego

Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - Maja 
Włoszczowska, Sylwester Szmyd, znakomici polscy zawodnicy z 
grup Halls,JBG2, Mróz Action Uniqua, najlepsi polscy maratoń-
czycy będę gośćmi zakończenia sezonu G&G Promotion w Isteb-
nej. 08.11.2008 zapraszamy na sympatyczne spotkanie, pokaz 
filmów z tegorocznych maratonów i wspólne wspominanie mi-
łych chwil spędzonych na rowerze w 2008 roku. Wszystko w 
niezobowiązującej formie i luźnej atmosferze.

Istebna to jedno z ulubionych miejsc kolarzy górskich. To 
właśnie w Beskidach rozgrywana jest etapówka MTB Trophy a 
od czterech lat jeden z najbardziej cenionych maratonów w kraju. 
Będzie to więc idealne miejsce na wspólne spotkanie rowerzystów 
kończąc sezon 2008. Wspólnie jeszcze raz przeżyjemy emocje 
związane z występem Mai Włoszczowskiej na Igrzyskach Olimpij-
skich, Sylwestra Szmyda podczas Tour de France czy czołowych 
polskich szosowców podczas Tour de Pologne. Okazja będzie tym 
lepsza, że dzień później Maja obchodzi swoje urodziny...

To nie ma być oficjalne „Zakończenie Sezonu", raczej okazja 
do wspólnego spotkania: „górali" z szosowcami, zawodowców z 
amatorami i... organizatorów z uczestnikami. Będzie można po-
wspominać, pożartować i w sympatycznej atmosferze snuć plany 
na nadchodzący sezon. W napiętym sezonie kolarskim zazwyczaj 
brakuje na to sił i czasu. Niepowtarzalny klimat Istebnej zachęca 
do relaksu, czas odpocząć i jeszcze raz przypomnieć sobie naj-
lepsze chwile mijającego roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
Rowerzystów i Kolarzy!

Podczas imprezy w Istebnej zaprezentowane zostaną filmy z 
Powerade MTB Marathon oraz etapówek: MTB Challenge i MTB 
Trophy. Oprócz tego przybliżymy szczegóły zawodów G&G Pro-
motion na sezon 2009. Nie zabraknie kilku niespodzianek, ale o tym 
przekonamy się w Istebnej. Wśród tych, którzy przyjadą w Beskidy 
na zakończenie sezonu, rozlosowane zostaną ciekawe i cenne na-
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Producent  kominków  „TYTUS”       
tel./fax 033 854 33 27    www.kominki-tytus.pl
Salon  43-450 Ustroń, Rynek 6        
czynne: pn-pt od 8:30 do 17:00  sob. Od 10:00 do 13:00
Oferujemy:
-  tradycyjne piece kuchenne na węgiel i drewno,
- kominki kaflowe i marmurowe.
- piece wolno stojące (tzw. Kozy),  
- wkłady grzewcze żeliwne i stalowe,   
- wkłady z płaszczem wodnym,   
- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
- systemy kominowe ze stali nierdzewnej.
 - ZAPRASZAMY do zwiedzania
ekspozycji w Ustroniu przy ul. Katowickiej 150
(stacja benzynowa GREWLING)

Piece od

620 zł !!

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, SERW IS

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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 

 

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

MASAŻ LECZNICZY
509 969 361

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH 
W USTRONIU
ul. 3 Maja 15

prowadzi nabór na rok szkolny 2008 / 2009
do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące
klasa sportowa (piłka nożna)

Technikum
technik informatyko 
technik mechaniko 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
sprzedawcao 
ślusarzo 
elektromechaniko 
operator maszyn do obróbki o 
plastycznej-kowal

INFORMACJE:

tel. 033 854 35 43
www.zspustron.internetdsl.pl

zsp.ustron@interia.pl

* Szycie kołder z wełny i pierza
* Przerabianie pierzyn na kołdry i poduszki
* Sprzedaż: kołder, poduszek i kompletów

do łóżeczek

PRACOWNIA 
KONFEKCJI POŚCIELOWEJ
UL. CHROBREGO 25, CIESZYN

Tel. 601 288 793         

WYNAJMĘ LOKAL NA 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Istebna – Andziołówka
033 855 72 27, 500 741 296

SporT   SporT   SporT   SporT   SporT   SporT
grody: amortyzator FOX, Garmin Edge 705, czy kask Specialized 
S-Works. Całość poprowadzi Adam Probosz z Eurosportu.

Szczegóły imprezy:
Data: 08.11.2008
Miejsce: Istebna, budynek Gimnazjum
Czas: Rozpoczęcie ok. godz. 17.00 (przed południem dla zain-

teresowanych możliwa wycieczka z zawodnikami i autorami trasy 
maratonu w Istebnej) „Główne atrakcje" spotkanie z Mają Włosz-
czowska i Sylwestrem Szmydem, prezentacja imprez G&G Pro-
motion 2009, pokaz filmów z Igrzysk Olimpijskich, Tour de Fran-
ce, maratonów i wyścigów etapowych mtb, losowanie nagród

Wpisowe: 20PLN Pozdrawiam! Grzegorz Golonko

Reklama 7 x 18 cm 
 
 

 
 

 
 

 
 

infolinia: 0801 131 131 
www.getinbank.pl 

 
 

 

* Wygodny Kredyt gotowkowy 
* Kredyt konsolidacyjny 

Kredyt samochodowy 
* Karty kredytowe dla ka dego 

* Najkorzystniejsze lokaty 
* Kredyty hipoteczne 

 
 

 

GETIN Bank S.A., Ustro , ul. Daszy skiego 4 
tel. 033 854 25 22, 0509 048 368 

 
 

 
Reklama 12 x 6 cm 
 
 

 

 
 

SUPER KONKURS 2008 
 

Zapraszamy do wzi cia 
udzia u w konkursie Lewiatan 
na Andzio ówce i 
Kubalonce. 
 

Wystarczy zrobi  zakupy za 
50 z , wype ni  kupon a 
we miesz udzia  w losowaniu 
cennych nagród. 
 

Nagroda g ówna: 
kuchenka mikrofalowa 
Samsung, krajalnica 

BOSCH i wiele innych 
nagród AGD 

 

Konkurs trwa od 3 listopada 
do 22 grudnia 2008 r. 
 

Losowanie nagród: 
23 grudnia 2008 r. 

godz.13.00 
Restauracja ANDZIA 

 

ZAPRASZAMY 
 

 

sprostowanie
W poprzednim, październikowym numerze „Naszej Trójwsi" w infor-

macji "Puchar Polski x 3 dla naszych biegaczy" zostało podane niewła-
ściwe imię zawodnika MKS Istebna Rafała Matusznego (w wiadomości 
znalazło się imię Adam). Za pomyłkę zainteresowanych przepraszamy!

J. Kohut

Piłkarski Memoriał
andrzeja Kamińskiego

W dniu 29 listopada (sobota) w hali Gimnazjum w Istebnej 
odbędzie się Turniej Dzikich Drużyn - Memoriał Andrzeja Kamiń-
skiego - pod nazwą „Gramy bo pamiętamy". Organizatorami są 
Pani Teresa Kamińska oraz KP „Trójwieś" Istebna.

W turnieju, którego rozpoczęcie planowane jest na godz 8.45 
weźmie udział 10 drużyn podzielonych na dwie grupy:

Grupa A: Jaworzynka, Dream Team Jaworzynka, Gorzołka 
Team, Pudalik Team, Kubalonka

Grupa B: TJ Bukovec, Siła Jasnowice, Góral Istebna, KP Ju-
niorzy, Linter

(Harmonogram turnieju na stronie www.ug.istebna.pl)
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XIV FESTYN
 ISTEBNIAŃSKI
w ramach 45. TKB

 2 - 3 sierpnia 2008

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

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

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

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

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

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

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

Katarzyna Rucka-Ryś

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

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

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

tel./fax 033 855 30 84

P
O
L
E
C
A

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

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
optyk optometrysta mgr J. Fuchs

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY
Załatwiamy wszystkie formalności

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

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

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

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

s o b o t y  9.00 - 13.00

 Rek lamy  Rek lamy  Rek lamy 

BBIIUURROO  RRAACCHHUUNNKKOOWWEE  
SStteeffaanniiaa  KK ddzziioorr  ii  BBaarrbbaarraa  KKuulliikk  

Oferuje us ugi w zakresie prowadzenia: 

- KSI G RACHUNKOWYCH 

- PODATKOWYCH KSI G PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 

- RYCZA TÓW OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 

 ROZLICZE  Z URZ DEM SKARBOWYM I ZUS 

 

POSIADAMY ZEZWOLENIE MINISTRA FINANSÓW 

NASZE US UGI S  UBEZPIECZONE OD 
ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ! 

Zapraszamy od 15 grudnia 2008 r. 

do siedziby w Istebnej Centrum 1442 

(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 
 

Szczegó owe informacje pod nr tel. 512 220 417 
 

BBIIUURROO  RRAACCHHUUNNKKOOWWEE  
SStteeffaanniiaa  KK ddzziioorr  ii  BBaarrbbaarraa  KKuulliikk  

Oferuje us ugi w zakresie prowadzenia: 

- KSI G RACHUNKOWYCH 

- PODATKOWYCH KSI G PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 

- RYCZA TÓW OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 

 ROZLICZE  Z URZ DEM SKARBOWYM I ZUS 

 

POSIADAMY ZEZWOLENIE MINISTRA FINANSÓW 

NASZE US UGI S  UBEZPIECZONE OD 
ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ! 

Zapraszamy od 15 grudnia 2008 r. 

do siedziby w Istebnej Centrum 1442 

(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 
 

Szczegó owe informacje pod nr tel. 512 220 417 
 

istebniańscy
kolarze
zwycięzcami
Rajdu Wisły!
Świetnym wynikiem popisali się 

Istebnianie z teamu "MTB Beskidy.pl": 
Michał Kobielusz (lat 21) i Wiesław 
Legierski (lat 31), którzy z ogromną 
przewaga nad pozostałymi ekipami wy-
grali Rajd Wisły im. Romka Radwana 
w kategorii Classic (50 km), który od-
był się w dniach 20-21 września 2008 r. 
na górskich trasach w okolicach Wisły, 
Istebnej i Szczyrku. Obaj zawodnicy 
startowali w tego typu zawodach po raz 
pierwszy, choć posiadają już doświad-
czenie w zawodach kolarstwa górskie-
go (W. Legierski) i biegach narciarskich 
i przełajowych (M. Kobielusz). Dobrze 
zgrana para "harpaganów" dystans 50 
km pokonała w czasie 4 godz. 49 mi-
nut. Drugi zespół na mecie zameldował 
się... 1 godz. 19 minut później!!!

Tę niezwykle trudną imprezę ukoń-
czyła również druga para z Istebnej 
Aleksandra i Michał Nosowiczowie, 
którzy zajęli 5 miejsce w kategorii 
Classic Mix. Gratulujemy naszym 
ekstremalnym sportowcom!

Sposób przeprowadzenia zawodów 
polegał na tym, że wszystkie zespoły 
(80 teamów 2 osobowych) wyruszyły 
jednocześnie na trasę oznaczoną w 
terenie punktami kontrolnymi i zmie-
rzało do mety non - stop 24 godziny 
na dobę (dotyczy to zarówno kategorii 
Masters 100 km jak i Classic 50 km), 
a ewentualne przerwy wliczane były 
do wyniku zawodów. Punkty kontrol-
ne zaznaczono na turystycznej mapie 
w skali 1: 50 000, a droga między 
punktami była dowolna. Po drodze 
uczestnicy mieli do wykonania szereg 
zadań specjalnych. Zespoły zostały 
sklasyfikowane na podstawie czasu 
pokonania trasy. Wygrał ten zespół, 
który jako pierwszy dotarł na metę, 
zaliczył wszystkie punkty kontrolne i 
wykonał wszystkie zadania specjalne.

Trasa kategorii Masters liczyła 
około 100 km, w tym 60 km na ro-
werze górskim, 40 km pieszo. Trasa 
Classic liczyła około 50 km, w tym 
około 35 km na rowerze i 15 km pie-
szo. Zawodnikom przez cały czas to-
warzyszył deszcz, zimno i mgła, a na 
górskich trasach błoto. W tych bardzo 
trudnych warunkach prawie połowa 
ekip wycofała się w trakcie wyścigu, 
a na metę dotarły tylko najbardziej 
wytrwałe zespoły. Zespół "MTB Be-
skidy.pl" wykorzystał swoje najlepsze 
atuty, którymi były dobra orientacja i 
znajomość terenu, doświadczenie w 
startach rowerowych i narciarskich, 
odporność na złe warunki pogodowe.

Organizatorem tych niecodzien-
nych zawodów na orientację jest fir-
ma "Compass" z Krakowa, producent 
znanych map turystycznych. 

Więcej o przeprowadzonych zawo-
dach kolarskich na stronie http://www.
compass.krakow.pl/wisla oraz www.
napieraj.pl.

Opracował: J. Kohut
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

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

rody                12.00 - 19.00

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOMANDOR 
USTRO  – WIS A 

Ustro , ul. Rynek 3a 
 
 
 

Szafy, garderoby, zabudowy wn trz  
 

z drzwiami przesuwnymi i nie tylko... 
 
 
 

Zamów bezp atny pomiar! 
 

 

email: agnieszkadekor@interia.pl     
 

Agnieszka Kohut 
 
 

Istebna 993 
 

512 317 929 

MEGADEKOR 
 

Us ugi Dekoratorskie 
 

Dekoracje weselne,  
lubne, komunijne,  

urodzinowe, party,  
bankiety oraz wszelkie  

imprezy okoliczno ciowe 
 

Kom. 728 340 518    Tel. 033 854 22 57

STUDNIE - CZYSZCZENIE
605  555  777

NAprAwA SprZęTu AGD rTV

I elekTroNArZęDZI

SprZeDAŻ cZęŚcI - j. DymArek

koniaków (za strażnicą)

poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00

sobota 10.00 - 14.00

Tel. 0 501 216 408

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

 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

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

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

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

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

 

 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

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

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

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

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

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni�ka 
Informacje: 

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

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK�ADY 
GMINNY O�RODEK KULTURY 

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

 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

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

NAPRAWA SPRZĘTU AGD RTV

I ELEKTRONARZĘDZI

SPRZEDAŻ CZĘŚCI - J. DYMAREK

Koniaków (za strażnicą)

poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00

sobota 10.00 - 14.00

Tel. 0 501 216 408
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Fphu W.r. podŻorski

heBansc
* MeBle na WyMiar - projekt

* akcesoria MeBloWe

* kuchnie, szaFy i inne

* rolety, Żaluzje, Materace

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

BIURO UBEZPIECZEŃ
w Domu

hANDlowym
„u GAZDy”

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

Istebna centrum -
ryszard chwist

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

Ubezpieczeniowy
Teresa Stańko

UBEZPIECZENIA
 KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW

 ZIELONA KARTA
 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

 DOMY MIESZKALNE
 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE

- ZWIERZĘTA DOMOWE

Telefony: praca 033-8556493, dom 033-8557102

Poniedziałek Urząd Gminy
Istebna 9.00 - 11.00

Wtorek, Środa,
Czwartek,

Piątek, Sobota

Biuro
Koniaków Centrum

Dom Ludowy
8.00 13.00

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

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

 
 
 
 
Reklama 9 x 18 cm (czarno – bia a) 
 
 

 
AGENCJA PKO BP SA  

W ISTEBNEJ 
43 - 470 Istebna  

Istebna 683 
(w starym kinie) 

 

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

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

33 

 
 

 
 

 
 

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

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

- do 10 000 bez zgody wspó ma onka 
 
 

WYMARZONY DOM? CZEMU NIE! 
Kredyty mieszkaniowe 

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

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

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

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

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

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

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

ośrodek Szkolenia kierowców
józef krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „wszystko po cztery złote”)

Zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii:
A, A1, B, c, D, D1, e, T
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Nauczyciele emeryci na akademii

dzIeń nauczycIeLa w Sp 1 w konIakowIe

Występy artystyczne dzieci

„Mały Koniaków” tańczy dla dzieci ze SłowacjiGoście ze Słowacji na Trójstyku

Przed budynkiem Gimnazjum w Istebnej Przy kapliczce na Ochodzitej

DZIecI Z cIerNeGo NA SŁowAcjI w koNIAkowIe
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Jesień w naszej
gminie

Radni na zajęciach warsztatowych osób niepełnosprawnych 

SP 1 Istebna i SP Rastoka
- finaliści turnieju z opiekunem

Turniej  Gminny  Szkół  PodSTawowych


