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Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.

Aby się wszystko uprościło -
było zwyczajne - proste sobie —
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.

   1960, 2000

Istebna Centrum
- Odrestaurowany
pomnik
Bohaterów Poległych
podczas
II Wojny Światowej

O obchodach
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Wzrost cen za wywóz śmieci
W 2009 r. składowanie jednej tony odpadów będzie kosztowa-

ło 100 zł, obecnie składowanie jednej tony kosztuje 75 zł. Wyższe 
stawki określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska. Zwiększenie opłat jest podyktowane 
dyrektywami unijnymi , które zobowiązują Polskę do redukcji ilo-
ści składowanych odpadów. 

Urząd Gminy po raz kolejny apeluje o selektywne gromadze-
nie odpadów komunalnych, aby zmniejszyć ich ilość na składo-
wiskach.

Dnia 14 listopada 2008 r. Gmina Istebna otrzymała daro-
wiznę od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Bu-
dynkiem Dawnego Przejścia Granicznego z przeznaczeniem 
na utworzenie placówki kulturalno-edukacyjnej pod nazwą 
„Dom Trzech Narodów” w Istebnej Jasnowicach.

Poczta w Jaworzynce przeniesiona
Informujemy mieszkańców, że nowa siedziba Poczty mieści 

się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Istebna nr 
XLII/382/2006 z dnia 26 października 2006 r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmu-
jącego obszary w rejonie: przysiółka Kubalonka w Istebnej; 
przysiółka Wilcze-Tokarzonka w Istebnej; przysiółka Olecki 
Dolne w Istebnej; przysiółka Mikszówka w Istebnej; przysiół-
ka Jasnowice, terenu w dolinie Olzy oraz przysiółka Glinia-
ne w Istebnej; przysiółka Andziołówka oraz terenu w dolinie 
Olzy w Istebnej; przysiółka Kosarzysko w Istebnej; obszaru 
Góry Tyniok w Koniakowie; przysiółka Jasinowe w Koniako-
wie; przysiółka Gorzołki w Jaworzynce; przysiółka Zapasieki 
Górne, Odkrząs, Szkawlonka w Jaworzynce; przysiółka Wiel-
ki Potok w Jaworzynce; przysiółka Kadłuby, przysiółka Pust-
ki w Koniakowie oraz Góry Ochodzita w Koniakowie, wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.12.2008 
r. do 15.01.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 
Istebna 1000, pok. 204 II piętro w godzinach od 8.00 do 13.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.01.2009 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w sali GOK-u 
Istebna koło kościoła, o godzinie 11.00.

Zgodnie żart. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 31.01.2009 r.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

 Zarządzeniem nr 0151/111/2008 z dnia 08 października 
2008 r. został  wprowadzony Regulamin Cmentarzy Komunal-
nych w Gminie Istebna, który publikujemy poniżej:

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza  zobowiązane są 
do zachowania powagi, godności i  poszanowania miejsca.

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w  jego 
otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

3. Cmentarze komunalne w Istebnej i Jaworzynce stanowią    
mienie Gminy Istebna.

4. Nadzór i administrację nad cmentarzami sprawuje Urząd   
Gminy – Referat Usług Komunalnych.

5. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac    
ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego   
zgłoszenia  w   Urzędzie Gminy. 

6. Administrator cmentarza nie odpowiada za nagrobki oraz  
wszelkie przedmioty pozostawione na terenie cmentarza, w tym  
również za przedmioty stanowiące dekorację grobów jak: wazony, 
wieńce itp. 

7. Groby na cmentarzach komunalnych po upływie 20 lat od  
daty pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z art.7 
ust. 1-6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowa-
niu  zmarłych (Dz. U.  z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) będą 
likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych,    
jeżeli zainteresowane osoby bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru  
przedłużenia terminu ich ważności na okres następny i nie uiszczą 
stosownych opłat. 

8. Osoby nie przestrzegające w/w regulaminu podlegają sank-
cjom określonym przepisami Kodeksu Postępowania w sprawach  
o wykroczenia.

Wójt Gminy, Danuta Rabin

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 29, art. 30, art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 

ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) 

informuję o przystąpieniu do opracowywania zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Istebna. Obszary objęte zmianą studium są 
położone w rejonie wyciągów pod Złotym Groniem i góry Złoty 
Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, Za 
Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka w Istebnej, w rejonie góry 
Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny rzeki Czadeczki, przysiół-
ków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jaworzynce 
oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie.  

Granice obszarów objętych zmianą studium określają załącz-
niki graficzne nr 1, 2, 3a, 4a, 5, 6, 7 i 8 do uchwały nr IX/87/2007 
z 15 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Istebna, zmienionej uchwałą nr  XI/106/2007 Rady 
Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z projektem wyżej 
wymienionego dokumentu, można zapoznać się w Urzędzie Gmi-
ny w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w godzinach pracy urzędu. 
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni 
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, na piśmie do Wójta 
Gminy Istebna (na adres Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Isteb-
na 1000) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@
ug.istebna.pl        

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

WIGIlIA - 24 GRuDNIA 2008 R.
uRZąD GMINy

BęDZIe NIeCZyNNy

Wójt Gminy informuje:
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Rada Gminy uchwaliła  Rada Gminy uchwaliła  Rada Gminy uchwaliła

u c h w a ł a  Nr XVIII/175/2008
Rady Gminy Istebna

z dnia 15 października 2008r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2009 oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku  z art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3  ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 
20  lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r.Nr 68 poz. 449) 

Rada Gminy Istebna
u c h w a l a , co następuje:

§ 1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. Od budynków lub ich części: 
a ) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,62 zł 
b) piwnic od 1 m²  powierzchni użytkowej - 0,62 zł
c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użyt-
kowej - 0,62 zł
d) strychy od 1 m²  powierzchni użytkowej - 0,62 zł                                  
e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie tej dzia-
łalności za 1m² powierzchni użytkowej - 16,50 zł
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni 
użytkowej - 9,24 zł
g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej 
- 4,01 zł                                                              
h) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m² powierzc  hni użytkowej - 6,64 zł
2. Od budowli - 2% ich wartości
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez   
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od 
1m2 powierzchni - 0,72 zł                                                                            
b) pod jeziorami,  zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elek-
trowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,90 zł                                     
 c ) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,22 zł

§ 2
Pobór podatku odbywa się w kasach Urzędu Gminy

§ 3 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich 
części oraz budowle:
1) związane z ochroną przeciwpożarową,

u C H W A Ł A  Nr XVIII/176/2008 
Rady Gminy  Istebna

z dnia 15 października 2008r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2009 oraz za-
rządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku  z art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2  
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844  ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2007r. Nr 68 poz.449)

Rada Gminy w Istebnej
uchwala, co następuje

§ 1
Stawka opłaty targowej wynosi dziennie:
1. przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki -  

30,00 zł
2. przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych  i przemysło-

wych:                      
a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, własnych stolików 

przenośnych lub innych urządzeń - 40,00 zł
b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy - 60,00 zł

§ 2
1. Inkasentami mogą być sołtysi wsi oraz inne osoby wyzna-

czone przez Wójta.
2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% 

zainkasowanych kwot.
3. Inkasenci, o którym mowa w ust. 1 zobowiązani są do roz-

liczenia zainkasowanych kwot z Urzędem Gminy za okresy mie-
sięczne w terminie do 5 każdego miesiąca z zastrzeżeniem iż roz-
liczenie za grudzień dokonywane jest do 31.12.2009 r.  

4. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do obliczenia 
i uiszczenia bez wezwania z góry opłaty do rąk inkasenta w dniu 
dokonania sprzedaży.

5. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczacy Rady
Jan Gazur

2) zajęte przez gminne jednostki budżetowe i instytucje kultury,
3) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest 
działalność rolnicza lub leśna.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowią-
zującą od dnia 1 stycznia  2009r.

Przewodniczacy Rady
Jan Gazur



Nasza Trójwieœ    5GRUDZIEŃ 2008

Rada Gminy uchwaliła  Rada Gminy uchwaliła  Rada Gminy uchwaliła

uchwała  Nr XVIII/178/2008
Rady Gminy  Istebna

z dnia15 października 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i ust.2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r     Nr 121 poz. 844 ze zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U.z 2007r. Nr 68 poz. 449). 

Rada Gminy Istebna
u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
1. od samochodu ciężarowego  dopuszczalnej masie całkowitej w tonach:

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Samochody ciężarowe
Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995

i wcześniej
od 3,5 t do 5,5 t włącznie 283,00  zł   399,00  zł   
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 735,00  zł 1 062,00  zł    
powyżej 9 t i poniżej 12 t 966,00  zł 1 102,00  zł    

2. od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita

w tonach
Zawieszenie osi pneumatyczne

lub równorzędne Inny system zawieszenia osi

Nie
mniej niż

Mniej niż Stawka podatku w złotych
    

2 osie
12 15 1 186,00 zł 1 333,00 zł
15 1 648,00 zł 1 753,00 zł

3 osie
12 19 1 585,00 zł 1 869,00 zł
19 23 1 753,00 zł 2 100,00 zł
23 - 1 984,00 zł 2 320,00 zł

4 osie
12 29 1 648,00 zł 2 100,00 zł
29 - 2 100,00 zł 2 690,00 zł   

u c h w a ł a  Nr XVIII/177/2008
Rady Gminy Istebna

z dnia 15 października 2008r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku  z art. 40 ust. 1  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 121 poz. 844 ze  zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449)

§ 1
Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40,00 zł rocznie od jed-
nego psa.

§ 2
1. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 kwietnia każ-
dego roku w kasie Urzędu Gminy.
2. Opłatę pobiera się w połowie stawek określonych w § 1 niniejszej 
uchwały, w terminie do 31 sierpnia jeżeli osoba posiadająca psa we-
szła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowią-
zującą od dnia 1 stycznia 2009r.

Przewodniczacy Rady
Jan Gazur
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3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów powyżej  3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe
Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i

wcześniej.
od 3,5 t do 7 t włącznie  966,00  zł  1 186,00 zł
powyżej 7 t i poniżej 12 t                       1 186,00  zł  1 417,00 zł

4. od  ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzędne Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż Włącznie 
do Stawka podatku w złotych

2 osie
12 25 1 648,00 zł 1 869,00 zł
25 31 1 816,00 zł 2 047,00 zł
31 1 984,00 zł 2 080,00 zł

3 osie
12 40 1 816,00 zł 2 005,00 zł

powyżej 40 2 215,00 zł 2 690,00 zł

5. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 
ton, z wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 367,00 zł

6. od przyczepy lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
posiadającego łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzędne Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych
1 oś

12 18    451,00 zł     514,00 zł
18    567,00 zł     682,00 zł

2 osie
12 28    619,00 zł                               619,00 zł
28 33    850,00 zł 1 018,00 zł
33 37 1 018,00 zł                            1 533,00 zł
37                      1 365,00 zł                            1 984,00 zł

3 osie
12                      1 134,00 zł                            1 512,00 zł

7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia
Mniej niż 20 miejsc Równej 20 mniej niż 30 miejsc Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka w zł                                                     
a) wyprodukowane
w roku 1995 i wcześniej   966,00 zł  1 417,00 zł 1 837,00 zł

b) wyprodukowane
po roku 1995 735,00 zł 1 081,00 zł 1 533,00 z

§ 2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
- pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych służące do ochrony przeciw pożarowej,

pojazdy Urzędu Gminy przeznaczone na potrzeby administracji samorządowej oraz oświaty.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-

wiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady, Jan Gazur
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Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Cieszynie, ul. Bobrecka 29

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 31 października 2008 roku na Durajach zatrzyma-

no mieszkańca Pawłowic Śląskich, który był poszukiwany listem 
gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Jastrzębiu, jak 
również wezwaniem o ustalenie miejsca pobytu wydanym przez 
Prokuratury Rejonowe w Wodzisławiu Śląskim, Bielsku Białej, 
Cieszynie i Policję w Bielsku Białej. Zatrzymanego osadzono w 
Zakładzie Karnym w Cieszynie.

2. W nocy z 30 na 31 października 2008 roku w Koniako-
wie - Grapce z domu jednorodzinnego nieznany sprawca dokonał 
kradzieży pilarki spalinowej marki „HUSQVARNA" działając na 
szkodę mieszkańca Koniakowa.

3. Tego samego dnia w Komisariacie Policji w Wiśle zgłosił 
się mieszkaniec Koniakowa, który złożył zawiadomienie o tym, iż 
nieznana mu osoba przywłaszczyła jego telefon komórkowy marki 
Sony Ericsson K 550i. Do przywłaszczenia miało dojść kilkana-
ście dni wstecz w jednym z lokali na terenie Koniakowa.

4. W dniu 05 listopada 2008 roku na Krzyżowej miał miejsce 
wypadek drogowy. Kierujący samochodem dostawczym marki 
Mercedes LT mieszkaniec Dzierżysławia nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo jadącemu mieszkańcowi Istebnej, 
który kierował samochodem osobowym marki Seat Ibiza dopro-
wadzając do zderzenia pojazdów. W wyniku zderzenia pasażerka 
Seata Ibizy doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpi-
tala na obserwację.

5. W dniu 07 listopada 200St roku w godzinach wieczornym 
zauważono dym wydobywający się z poddasza gospody „Pod 
Ochodzitą" w Koniakowie. Jak się później okazało ogień strawił 
część dachu oraz poddasze gospody, ale dzięki ofiarnej akcji stra-
żaków nie przedostał się na niższe kondygnacje budynku. W akcji 
gaśniczej brało udział kilkanaście jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Z uwagi na fakt, iż ist-
niała realna groźba przedostania się ognia na przylegający do go-
spody budynek użytkowany przez Pocztę Polską, podjęto decyzję 
o częściowej ewakuacji, zwłaszcza najważniejszych dokumentów 
i urządzeń technicznych, z tego obiektu. W sprawie wszczęto po-
stępowanie przygotowawcze mające na celu bezsporne ustalenie 
przyczyny pożaru i wyjaśnienie okoliczności jego powstania.

6. W dniu 09 listopada 2008 roku na Andziołówce zatrzymano 
mieszkańca Katowic poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonową 
w Katowicach wezwaniem o ustalenie miejsca pobytu.

7. W dniu 12 listopada 200 roku w Istebnej Miki zatrzymano 
mieszkańca Brzegu, który kierował samochodem osobowym mar-
ki Toyota Yaris znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

8. Groźny wypadek miał miejsce w dniu 15 listopada 2008 
roku w Koniakowie na Kliszówce. Kierujący pojazdem typu 
„quad" mieszkaniec Zwardonia wywrócił się, w wyniku czego 
„quad" prawdopodobnie przygniótł kierowcę. Kierowca „quada" 
z obrażeniami ciała został niezwłocznie przewieziony do specjali-
stycznego szpitala.

9. W dniu 18 listopada 2008 roku na Trzycatku zatrzymano 
mieszkańca Jaworzynki, który kierował samochodem osobowym 
marki Volkswagen Passat znajdując się przy tym w stanie po uży-
ciu alkoholu.

Opracował: Asp. szt. Leszek Bujok

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gmi-
ny w sprawie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy 
drogi wojewódzkiej Wisła-Kubalonka i troską o dojeżdżających 
uczniów do szkół i pracowników do zakładów pracy poza terenem 
naszej gminy, Rada Gminy Istebnej wystąpiła z poniższą prośbą o 
włączenie „starej drogi” do ruchu.

   Pan Zbigniew Tabor
   Dyrektor Zarządu Dróg
   Wojewódzkich w Katowicach
   ul. Lechnicka 24
Dotyczy:
Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 Wisła - Kubalonka
W związku z planowana przebudową drogi wojewódzkiej nr 941 

Wisła-Kubalonka Rada Gminy Istebna zwraca się z prośbą o włącze-
nie „starej drogi” na Kubalonce do projektu organizacji ruchu na czas 
przebudowy w/w drogi wojewódzkiej.

„Stara droga” na Kubalonce stanowiłaby wahadłowy, alternatyw-
ny przejazd dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobu-
sów, co niewątpliwie usprawniłoby przemieszczanie się samochodów 
w kierunku Istebna-Wisła.

Argumentami za włączeniem „starej drogi” do inwestycji jest:
1) Zostanie rozwiązany problem dowozu autobusami mieszkań-

ców „Trójwsi” do swoich zakładów pracy, młodzieży do szkół, trans-
portu materiałów budowlanych i dowozu opału.

2) „Stara droga” po zakończeniu przebudowy stanowiłaby drogę 
awaryjną w przypadku kolizji samochodów, pożaru lub innych zagrożeń.

3) Zmniejszy się ryzyko zwolnień Trójwsi z zakładów pracy zlo-
kalizowanych poza Gminą Istebna.

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy.
Z poważaniem, Przewodniczący Rady, Jan Gazur

       Rada Sołecka
       wsi Istebna
W nawiązaniu do pisma z dnia 21.10.2008r. w sprawie wyko-

nania oznakowania ograniczającego przejazd samochodów ciężaro-
wych na drodze powiatowej nr 2643 S droga przez wieś Istebna, 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie wyjaśnia, że pod-
stawą do wprowadzenia organizacji ruchu na istniejącej drodze jest 
zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. 
Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-
niem do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy dołączyć 
opinie komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowe-
go Policji, zarządu drogi jeśli nie jest on jednostką składającą pro-
jekt, organu zarządzającego ruchem.

Do tej pory uzyskaliśmy wszystkie wymagane opinie oraz zgod-
nie z §6 ust. 2 w/w rozporządzenia wystąpiliśmy do Śląskiego Urzę-
du Marszałkowskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

Ponadto informujemy, że zadanie p.n. „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2643 S - droga przez wieś Istebna" przewidywane jest 
do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Sło-
wacka 2007- 2013. Termin składania wniosku upływa w październi-
ku 2008r. Realizacja robót planowana jest na lata 2009-2010.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora, inż. Sławomir Zipser

Forum Sołtysów
Województwa Śląskiego

Na zaproszenie Marszałka Województwa w dniu 24 listopada br. 
sołtysi naszych wsi wzięli udział w Forum sołtysów, które odbyło 
się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowi-
cach. W przerwach przygrywała kapela „Jetelinka” z Jaworzynki.
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szuta b. komendanta gminnego OSP, dha Józefa Czepczora – prezesa Za-
rządu Gminnego  ZOSP RP w Istebnej, dyrektorów szkół podstawowych, 
gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z delegacjami młodzieży 
z pocztami sztandarowymi, Krystynę Rucką – redaktora naczelnego „Na-
szej Trójwsi”, p. Alicję Pylypenko-Czepczor, która wygłosiła referat pt. 
„Polski drogi do niepodległości”, pracowników GOK z dyr. p. Elżbietą Le-
gierską – Niewiadomską, współorganizatora tej uroczystości, chór „Gloria” 
z parafii ewangelickiej ze  Skoczowa pod dyr. Bolesława Nogi, orkiestrę 
dętą pod dyr. Romana Marszałka z OSP Jaworzynka Centrum.

Ksiądz Staniek przywitał też wszystkich braci katolików i para-
fian, którzy przybyli na to nabożeństwo, aby podziękować Bogu za 
naszą wolną Ojczyznę.

Po przywitaniu zebranych rozpoczęło się nabożeństwo, w czasie 
którego kazanie wygłosił ks. kpt; SG Kornel Undas , który m.in. po-
wiedział o tym, że w życiu bardzo liczy się miłość i dobroć, a jako 
wolni obywatele kraju jesteśmy współodpowiedzialni za losy Ojczy-
zny. Dlatego musimy wznosić ufną modlitwę do Boga o pokój i bło-
gosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

Z kolei wystąpiła p. Danuta Rabin, Wójt Gminy Istebna, która 
przede wszystkim podziękowała wszystkim gościom za przyjęcie za-
proszenia na tę uroczystość. Jest to dowód na to, że żyjąc obok siebie 
wspieramy się, szanujemy i współpracujemy.

Podziękowała wszystkim staropolskim, ale także góralskim po-
wiedzeniem – „Boże zapłać za to, że dzisiaj tu jesteście”.

Również podobnie wypowiedział się przew. Rady Gminy w Isteb-
nej Jan Gazur, który mówił: „Bogu niech będą dzięki za to, że może-
my się tu razem modlić w intencjach naszej Ojczyzny”. Podziękował 
też GOK w Istebnej i ks. Alfredowi Stańkowi za przygotowanie i prze-
prowadzenie tej wspaniałej, podniosłej uroczystości.

Następnie zebrani odśpiewali pieśń Jana Kubisza „Ojcowski 
dom”.

4 panie z parafii ewang., recytowały wiersze patriotyczne, m. in. 
Norwida i Słowackiego. 

Po błogosławieństwie  wszyscy odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”. 
Po wyprowadzeniu sztandarów zebrani wysłuchali refareau Alicji Pyly-
penko-Czepczor „Polski drogi do niepodległości”. Głównie skoncentro-
wała się na działaniach wyzwoleńczych Ziemi Cieszyńskiej i Trójwsi. W 
przystępny sposób przedstawiła historię tej ziemi i udział jej synów w 
wyzwalaniu i zdobyciu niepodległości.

Na zakończenie po nabożeństwie odbył się koncert 50-osobowego 
chóru ‘Gloria” ze Skoczowa pod kier Bolesława Nogi. Koncert nosił 
tytuł „Wolność i pokój”. Koncert uświetnił tę uroczystość i ubogacił 
artystycznie, a cała uroczystość począwszy od apelu poległych aż po 
koncert chóru „Gloria” była podniosła, wspaniała i wzruszająca. Była 
to lekcja patriotyzmu i szacunku dla przodków, którzy przelewali swo-
ją krew po to, byśmy teraz mogli żyć w niepodległej Polsce.

Krystyna Rucka

Wyjątkowo w tym roku nie 11 listopada, a 9 listopada, w nie-
dzielę w naszej gminie świętowaliśmy 90-tą rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę, czyli Dzień Niepodległości. Związane 
to było z zaproszeniem na tę podniosłą uroczystość kompanii ho-
norowej z 18 Batalionu Desantowo- Szturmowego im. Ignacego 
Gazurka z Bielska Białej.

O godz. 14.00 kompania honorowa, zaproszeni goście, mieszkań-
cy gminy, kombatanci, służby mundurowe – policja, Straż graniczna 
i strażacy, harcerze i młodzież szkolna zebrali się przy odnowionym 
Pomniku Pomordowanych podczas II wojny światowej. Zebranych 
uczestników tej uroczystości przywitał Jan Gazur - przewodniczą-
cy Rady Gminy, zaś Komendant Gminny ZOSP RP st. Kpt. Damian 
Legierski prowadził tę część uroczystości. Odrestaurowany pomnik 
został poświęcony przez ks. prałata Jerzego Patalonga, proboszcza 
parafii p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego apel poległych przeprowadził por. Michał Mogielnic-
ki, a kompania honorowa na komende kpt. Karola Sobczaka oddała 
salwę honorową. Pochyliły swoje sztandary poczty sztandarowe - 18 
Batalionu Desantowo- Szturmowego im. J. Gazurka z Bielska Białej, 
Jednostek OSP z Istebnej, Istebnej Zaolzia, Jaworzynki Centrum i Ko-
niakowa Centrum oraz Szkoły Podstawowej nr 1w Istebnej i Szkoły 
Podstawowej 1 w Koniakowie.

Później złożono przy pomniku kwiaty i zapalono znicze.
Wszyscy zebrani przy dźwiękach orkiestry dętej z OSP Jaworzyn-

ka Centrum przeszli na zbiorową mogiłę na cmentarzu katolickim za-
mordowanych w Jabłonkowie mieszkańców Istebnej w czasie II woj-
ny światowej, a następnie na cmentarz ewangelicki na grób Gustawa 
Pilcha- pierwszej ofiary działań wojennych w naszej gminie, gdzie 
również złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po oddaniu hołdu poległym zaproszeni goście udali się na uroczyste 
nabożeństwo za Ojczyznę do kościoła ewangelickiego w Istebnej. 

Na wstępie chór „Gloria” zaśpiewał pieśń Gaude Mater Polonia, 
a proboszcz parafii ewangelickiej ks. Alfred Staniek przywitał przy-
byłych gości:

Księży – kpt. Kornela Undasa kaznodzieję, ks.mł.kpt. Adama Glaj-
cara, kapelana samorządowców ks.prof. Tadeusza Borutko, kapelana 
Śląskiego Oddziału SG ks. Marcina Czuchraniuka, wójta gminy Isteb-
na, p. Danutę Rabin, przewodn. Rady Gminy p. Jana Gazura, radnych 
Rady Gminy w Istebnej, sołtysów Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, 
powitał także kpt. Karola Sobczaka i por. Michała Mogielnickiego z 
Kompanią Honorową 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego z Biel-
ska Białej, żołnierzy Straży Granicznej z kom. Placówki w Cieszynie 
z Jackiem Klorczykiem, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej 
w Cieszynie z komendantem  st. kpt. Janem Kielochem, przedstawi-
cieli Policji z  komendantem Komisariatu Policji w Wiśle, komisarzem  
Markiem Legierskim,  strażaków OSP z terenu gminy z komendantem 
gminnym st.kpt. Damianem Legierskim i ich poczty sztandarowe, Jana Wa-

JAK ŚWIętOWALIŚmY 90-tą ROCZNICę
OdZYSKANIA NIEPOdLEGŁOŚCI?
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Obchody 70-lecia
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce

oraz
uroczystość nadania szkole imienia

Ks. Jana twardowskiego

W dniu 15 listopada 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jawo-
rzynce obchodziła podniosłą uroczystość 70 lecia powstania budyn-
ku szkoły oraz nadanie szkole imienia Ks. Jana Twardowskiego.

Przygotowania do wielkiego święta były długofalowe. Prace roz-
poczęły się w ubiegłym roku od przygotowania projektu obchodów, 
zawierającego zadania dla poszczególnych zespołów odpowiedzial-
nych za organizację święta naszej szkoły.

Obchody poprzedzone były imprezami, które miały na celu przy-
bliżenie uczniom i społeczności lokalnej postaci przyszłego patrona. 
Były to m.in.

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Ks. Jana Twardowskiego.1. 
Konkurs recytatorski „Poezja Jana Twardowskiego”2. 
Cykl lekcji wychowawczych poświęconych sylwetce poety.3. 
Gromadzenie tomików wierszy poety i artykułów dotyczących 4. 
Jego twórczości.
Doposażenie biblioteki w lektury szkolne autorstwa Ks. Jana 5. 
Twardowskiego.
„Spotkanie z poezją Ks. Jana Twardowskiego”6. 
Ekspozycja gazetek tematycznych wybranych drogą konkursu.7. 
Prezentacje multimedialne dotyczące życia i twórczości poety.8. 

Na zbliżającą się uroczystość szkoła wypiękniała.. Przepro-
wadzono w ostatnim czasie wiele remontów - podniesienie kon-
dygnacji, zmiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, termomodernizacja, 
nowa elewacja, kapitalny remont kuchni i stołówki, wymia-
na posadzek w salach lekcyjnych, wykonanie nowej lampe-
rii na korytarzach, malowanie klatek schodowych i korytarzy.  
Szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową i cen-
trum multimedialne w bibliotece szkolnej, nowy sprzęt au-
diowizualny. Liczne remonty i doposażenie budynku w meble  
i sprzęt były możliwe dzięki dotacjom z budżetu Gminy, środkom 
unijnym oraz funduszom wypracowanym przez Rady Rodziców.

W dni poprzedzające obchody szkoła przyjęła odświętny wystrój, 
który wprowadził nas  w niecodzienną atmosferę. 

Uroczystości obchodów rozpoczęły się o godz.10.00 uroczystą 
Mszą św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Jaworzynce. Mszy św. 
przewodniczył ks. Jan Franc - były wikariusz i katecheta, ks. Jakub 
Krupa wygłosił słowo skierowane do nas przez ks. Prałata Jerzego 
Palarczyka – proboszcza naszej parafii. (dok. na str. 10)

Po mszy św. wszyscy udali się do szkoły. W sali gimnastycz-
nej, przy nastrojowej scenografii, p. Dyrektor Grażyna Przybyła ser-
decznie przywitała wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością. W uroczystościach wzięli udział m.in. z-ca Dyrektora 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej pani Bronisława 
Szkaradnik wraz z wizytatorem panią Bożeną Szypułą, Dyrektor 
Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej p. Bronisława Juroszek, 
przedstawiciele Rady Gminy na czele z panią Wójt Danutą Rabin, 
Przewodniczącym Rady Gminy p. Janem Gazurem, z-cą przewod-
niczącego Rady Gminy p. Józefem Polokiem, sekretarzem p. Teresą 
Łaszewską, Sołtys Jaworzynki p. Paweł Rucki, Radni Gminy Istebna, 
księża Alfred Staniek, Jakub Krupa, Jan Franc; dyrektorzy szkół -pani 
Dorota Małyjurek, Danuta Legierska, Danuta Kawulok-Szmigielska, 
dyrektor Gimnazjum w Istebnej p. Bogdan Ligocki, przedstawi-
ciele Nadleśnictwa w Wiśle, Gminnej Biblioteki Publicznej, OPP  
w Koniakowie, byli dyrektorzy i wicedyrektorzy szkoły, nauczycie-
le emeryci, byli pracownicy, absolwenci, nauczyciele, rodzice, mło-
dzież szkolna.

Pani Dyrektor w przemówieniu przedstawiła pokrótce  historię 
szkoły, poczynając od początków szkolnictwa na naszym terenie po 
dzień dzisiejszy, akcentując najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 
na przestrzeni siedemdziesięciu lat - lokalizacja pierwszej szkoły w 
góralskiej chacie w przysiółku Duraje, następnie w budynku celnym 
na Trzycatku, okres okupacji hitlerowskiej, wkład kierownika szkoły 
Władysława Pabijana w życie kulturalne i artystyczne mieszkańców 
lokalnej społeczności, okres stanu wojennego i jego konsekwencje 
oraz obecny charakter szkoły. 

W swoim wystąpieniu pani dyrektor z nieukrywanym wzru-
szeniem stwierdziła, że „…atmosferę szkoły tworzą wszyscy, któ-
rzy się w niej uczą i w niej pracują.” W tym miejscu podziękowała 
wszystkim, którzy tworzyli historię tej szkoły, jej klimat i charakter, 
wszystkim tym, którzy ją tworzą obecnie, bądź  też będą decydo-
wać o jej przyszłości. Gorąco dziękowała każdemu, kto zostawił TU 
cząstkę siebie. 

Pięknym łącznikiem obchodów 70-lecia szkoły i nadania 
imienia była scenka (z życia wzięta) w wydaniu regionalnym, 
wykonana przez uczniów z klas IV-VI pod kierunkiem p. Ire-
ny Łacek. Gdy dzieci występujące w scence „poszły do szkoły” 
rozległa się góralska muzyka w utworze ”Dy jo chodził do szko-
ły…” Następnie chór szkolny odśpiewał hymn, którego słowa 
są tekstem wiersza ks. Jana Twardowskiego, zaś muzykę skompono-
wał nauczyciel Piotr Kohut. Z kolei dzieci zaprezentowały fragmenty 
poezji ks. Jana Twardowskiego.

Uroczystości uświetnił występ zespołu „Mali Zgrapianie” pod 
kierunkiem p. Małgorzaty Małyjurek i p. Katarzyny Ruckiej-Ryś oraz 
zespołu „Mała Jetelinka” pod kierunkiem p. Moniki Wałach. 

Po zakończeniu części artystycznej, na ręce pani dyrektor goście 
złożyli życzenia i gratulacje. Następnie wszyscy zebrani udali się na I 
piętro, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Na wstępie 
przewodniczący Rady Gminy p. Jan Gazur odczytał Uchwałę Rady 
Gminy „w sprawie o nadanie Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce 
imienia ks. Jana Twardowskiego.” Po czym ks. Jakub Krupa poświęcił 
tablicę pamiątkową, a jej odsłonięcia dokonała z-ca Dyrektora Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej p. Bronisława Szkaradnik. 
Następnie głos zabrali: p. Bogumiła Kohut-Szymańska, p. Jan Gazur 
oraz p. Józef Polok, życząc wychowawcom i młodzieży dalszych suk-
cesów w nauce naśladowaniu swojego patrona.

Od tego momentu podwoje szkoły zostały otwarte dla go-
ści. W sali nr 23 prezentowana była wystawa historyczna, w któ-
rej znalazły się meble pamiętające najstarszych uczniów, kroniki  
z zapisami dziejów od 1945 roku poczynając oraz zeszyty szkolne z 
1939 r. pieczołowicie przechowane i udostępnione na tę okazję przez 
p. Józefa Bestwinę. W sali nr 22 wystawa poświęcona życiu i twórczo-
ści ks. Jana Twardowskiego oraz rodzimym twórcom literatury - Pawła 
Łyska i Jerzego Ruckiego. Wystawiona była też Księga Pamiątkowa. 
W sali komputerowej można było oglądać  prezentację multimedialną 
na temat historii szkoły wykonaną przez p. Zofię Losa.

Z ż y c i a  s z k ó ł
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W czasie zwiedzania wystaw goście mogli zakupić cegiełki na 
rzecz szkoły, kalendarze i długopisy. 

Pokój Nauczycielski zamienił się w „Kawiarenkę”, a świetlica 
szkolna stała się salą bankietową z przekąskami.

O godzinie 15.30 rozpoczęło się „Popołudnie z poezją ks. Jana 
Twardowskiego” przygotowane przez p. Izabelę Bojko. Przy nastro-
jowym akompaniamencie, w wykonaniu uczniów klas I-VI,  płynęły 
strofy  wzruszające odbiorców do łez…

Perłą tego wieczorku poetyckiego było recytowanie utworów 
przez samego autora odtworzone z taśm archiwalnych.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, 
pełnej integracji w zespołach zadaniowych,  organizacja uroczystości 
stała na wysokim poziomie. Teresa Bielesz

Podziękowanie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce im. ks. Jana 

Twardowskiego  gorąco dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej wspa-
niałej uroczystości. Słowa wdzięczności kieruję przede wszystkim 
do swoich współpracowników oraz  ich rodzin,  które długo i cier-
pliwie wspierały nasze przedsięwzięcie. Dziękuję rodzicom za po-
moc rzeczową i finansowe wsparcie.

Serdeczne Bóg zapłać księdzu proboszczowi naszej parafii Je-
rzemu Palarczykowi, proboszczowi parafii na Trzycatku Borysowi 
Kroczkowi, księżom wikaremu Jakubowi Krupie, Janowi Francowi 
za odprawienie Mszy św. w naszych intencjach, p. Rafałowi Wała-
chowi i orkiestrze OSP w Jaworzynce za oprawę muzyczną nabożeń-
stwa. Dziękuję Pani Wójt i Radzie Gminy za przychylność i wspar-
cie. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy z okazji siedemdziesię-
ciolecia  szkoły i nadania  imienia udzielili nam pomocy rzeczowej, 
a także wsparcia finansowego nabywając cegiełki na rzecz szkoły.

Na zakończenie kieruję słowa podziękowania do wszystkich, 
którzy przybyli na tę uroczystość z wdzięczności, z  potrzeby serca, 
sympatii czy sentymentu do miejsca wspomnień…

Ufamy, że naszym dalszym działaniom przyświecać będzie sen-
tencja Księdza - Poety - Nauczyciela Jana Twardowskiego:

„Realizujemy się najpełniej, jeżeli potrafimy żyć dla innych”

turniej „Bezpieczeństwo
w Ruchu drogowym”  

Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe - SP 1 Istebna 
oraz SP 1 Jaworzynka - zajęły dwa pierwsze miejsca w Gmin-
nym Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” i awan-
sowały do Półfinału Powiatowego, który odbędzie się w lutym 
przyszłego roku w ustroniu.

W Gminnym Turnieju, który odbył się w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Istebnej wzięły udział cztery - bardzo dobrze przygotowane 
- drużyny. Poziom turnieju był bardzo wysoki a startujący ucznio-
wie wykazali się dużą wiedzą teoretyczną (25 pytań z przepisów 
ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy) oraz wysokimi umie-
jętnościami praktycznymi podczas przejazdu rowerem po torze 
przeszkód. 

Turniej prowadził młodszy aspirant Mariusz Tomica z Sekcji 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z 
siedzibą w Pogwizdowie.

Wyniki:
1. SP 1 Istebna - opiekun Jarosław Hulawy
Skład drużyny: Adam Buzek, Damian Hulawy,
                        Przemysław Zawada
2. SP 1 Jaworzynka - opiekun Wioleta Strokosz
3. SP 1 Koniaków - opiekun Zenon Knopek
4. SP Zapasieki - opiekun Damian Polok

                                                                               J. Kohut

Spójrzmy w niebo
– lekcje przyrody i astronomii w Planetarium 

Śląskim w Chorzowie uczniów z SP1
w Istebnej

Otaczający nas świat trwa w 
odwiecznym ruchu. Nawet to co 
nam wydaje się spoczywać po-
rusza się względem innego ob-
serwatora. By uczniowie mogli 
się o tym przekonać w ramach 
lekcji przyrody już od 10 lat or-

ganizowane są wyjazdy do Planetarium i Obserwatorium Astrono-
micznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

Na miejscu uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. 
Pod „niebem planetarium” wiernie naśladującym rzeczywisty firma-
ment mogą zobaczyć: Układ Słoneczny, gwiazdozbiory, ruch obiego-
wy i obrotowy Ziemi, miejsce Ziemi we wszechświecie.

Następnie w Obserwatorium Astronomicznym młodzież przez te-
leskop ogląda Słońce i poznaje prace astronoma.

Nie opodal planetarium usytuowana jest stacja klimatologiczna 
z ogródkiem meteorologicznym. Stanowi cenną pomoc dydaktycz-
ną w nauczaniu przyrody, ponieważ umożliwia bezpośredni kontakt 
uczniów z instrumentami pomiarowymi.

Na terenie planetarium zwiedzamy także aktualne wystawy doty-
czące minerałów, kosmosu oraz zjawisk występujących na Ziemi.

Lekcje w planetarium są dla uczniów wspaniałym, niezapomnia-
nym przeżyciem.

 
Joanna Legierska

A tak mówią uczniowie:
„W przyszłym roku znowu bym chciała tam pojechać”. Tam było su-

per!!!, „Na pewno każdy był zachwycony”, ”Oglądaliśmy sztuczne niebo, 
były tam pokazane gwiazdy. Oglądaliśmy planety, wydawało się, że to na 
nas spadnie. Bardzo mi się podobało!”, „Zobaczyliśmy wiele ciekawych 
przyrządów pomiarowych oraz ciekawy film o klimacie na Ziemi”, „Był 
tam ogromny teleskop i zobaczyłem prawdziwe gwiazdy”.

Obchody międzynarodowego
dnia Bibliotek Szkolnych

w SP1 w Istebnej
Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej po raz 

pierwszy włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Biblio-
tek Szkolnych.   

Na kilka dni przed świętem wywieszono plakaty z programem 
imprez, afisze reklamujące ten dzień w kilku językach (japońskim, 
francuskim, rosyjskim, angielskim),  gazetkę informującą o idei, ge-
nezie tego święta oraz hasło tegorocznych obchodów , które brzmiało: 
Umiejętność czytania i uczenia się w Twojej szkolnej bibliotece.  

W celu pobudzenia zainteresowania czytelnictwem zastosowano 
ciekawą formę plastyczną. Do drzwi biblioteki prowadziły ślady stóp, 
a  śmieszna postać zapraszała.                                             

W dniu 28 października na czytelników naszej biblioteki czeka-
ło wiele atrakcji: wystawa książek dla dzieci z różnych stron świata, 
spotkanie z Panią Magdaleną  Janty,  kolekcjonerką ponad 2 tysięcy 
zakładek do książek, oraz konkurs dla klas IV-VI pt. „Odgadnij tytuły 
książek”. Zwycięzcą w tym konkursie został uczeń klasy VI a Grze-
gorz Łaszewski, II miejsce zajął uczeń  IV b Sikora Tomasz.  

Dzień Bibliotek Szkolnych to wyjątkowy czas, kiedy możemy 
sobie pozwolić na reklamowanie biblioteki, wyjście poza jej ściany. 
Dzień był dla nas okazją, by zachęcić wszystkich do korzystania z na-
szych zbiorów. W przygotowaniach pomagali członkowie Koła Przy-
jaciół Biblioteki, bardzo starannie wykonując powierzone im zadania. 
Nasze pomysły na konkursy i zabawy podobały się zarówno uczniom  
i nauczycielom. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wymyślić coś 
nowego i oryginalnego. 

Bibliotekarka Iwona Kosińska-Białas i Koło Przyjaciół Biblioteki
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Prestiżowe Stypendium
dla Wioletty Kohut

Wioletta Kohut z liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Istebnej otrzymała Stypendium Pre-
zesa Rady Ministrów.

Gratulujemy!
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który:
1. Uczęszcza do szkoły dla młodzieży, której ukończenie 

umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości 
2. Spełnia warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego 

z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole 
średnią stopni lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w 
pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Stypendia na rok szkolny 2008/09 otrzymało 16 uczniów z po-
wiatu cieszyńskiego.

J. Kohut
Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

drzewko za makulaturę
Kluby ekologiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych i Gimnazjum w Istebnej wraz z Nadleśnictwem w Wi-
śle zapraszaj ą wszystkich mieszkańców Trójwsi do wzięcia 
udziału w akcji „Drzewko za makulaturę".

Jesienią- w listopadzie i wiosną w marcu w tych szkołach 
odbędą się zbiórki makulatury.

W te miesiące, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 7.30 do 8.00 przyjmowana będzie makulatura. Każdy kilo-
gram zostanie odnotowany i na początku kwietnia 2009 roku 
w wyznaczone dni będzie można odbierać drzewka. Za każ-
dy przyniesiony kilogram makulatury wydawane będzie jedno 
drzewko (buki, świerki, brzozy, klony - drzewka stosowane w 
nasadzeniach leśnych). Osoby, które przyniosą największe ilo-
ści makulatury otrzymają ponadto drzewka ozdobne.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji!!!

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

Drodzy państwo, drogie dzieci!
Oto ci uczniowie mali, będą dzisiaj ślubowali!” 

Tymi słowami rozpoczęła się uroczystość ŚluBOWANIA 
KlAS PIeRWSZyCH, która miała miejsce w dniu 23 paź-
dziernika 2008 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej naszej szko-
ły. Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu naszych 
pierwszaków, którzy  bardzo dostojnie prezentowali się w swoich 
odświętnych strojach z logo naszej szkoły na piersiach. Otuchy 
dodawali im wzruszeni rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, którzy 
przybyli na uroczystość w bardzo licznym gronie. Był to dzień  
ogromnie ważny dla 48 pierwszoklasistów. W części artystycznej 
pierwszaki deklamowały wiersze, śpiewały poznane piosenki, tań-
czyły jesienne pląsy i wszyscy zgodnie stwierdzili, że zaprezento-
wane wiadomości i umiejętności są  wystarczające, by przyjąć ich 
do grona uczniów naszej szkoły.  Po części artystycznej pierwsza-
ki z uniesioną dłonią, zgodnym chórem uroczyście przyrzekały na 
sztandar naszej szkoły:

„Kochać swoją Ojczyznę;
Być dobrymi uczniami;
Być przyjaciółmi roślin i zwierząt;
Szanować wszystkich pracowników szkoły;
Być dobrymi  kolegami i koleżankami;
Swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i na-

uczycielom.”
Po przyrzeczeniu pani dyrektor „zaczarowanym” piórem  pa-

sowała każdego malucha  na ucznia Szkoły Podstawowej nr1 im. 
Ks. J. Londzina w Istebnej, a wychowawczynie wręczyły dzie-
ciom rogi obfitości.

Wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla uczniów i rodziców. 
Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia 
pozostanie na długo w ich pamięci.

/klasy 1a i 1b z wychowawczyniami:
Marią Zawadą i Agatą Szymańską/ 
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Od 10-ciu lat uroczyście obchodzimy święto naszego patrona ks. 
Józefa londzina.  Już w 1999r. obchodziliśmy pierwsze imieniny, a następ-
ne pod hasłem „ NASZA SZKOŁA TO MY” miało miejsce w 2000 roku.  

Zwiedzaliśmy świat poznając 
państwa Unii Europejskiej w 
2001 roku - „MY W EURO-
PIE” .  Kolejne świętowanie 
miało na celu utożsamianie 
się z naszą małą ojczyzną – „ 
JESTEŚMY STĄD” - 2002r. 
Wykonywaliśmy również fol-

der dla Europejczyka prezentując i reklamując różne regiony Polski „ A 
TO POLSKA WŁAŚNIE” -2003r. Poznawaliśmy państwa wchodzące z 
nami do Unii Europejskiej w 2004 r. pod hasłem „RAZEM”. 

W 2005 r. tematem wiodącym była nasza miejscowość- „DOKĄD 
PŁYNIESZ OLZO NASZA?” i szerzenie czytelnictwa wśród naj-
młodszych- „BAJKI ŚWIATA”. Następne świętowanie połączyliśmy z 
70- leciem naszej szkoły, a jesienią realizowaliśmy  projekt czytelniczy 
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. 

W tym szczególnym  roku – 10- lecia nadania naszej szkole 
imienia  ks. Józefa Londzina  postanowiliśmy przybliżyć dzieciom 
postać naszego patrona, który całym  swoim życiem  pokazał, jak 
bardzo kochał swoją małą i dużą 
ojczyznę. Dla niej podejmował 
wiele obowiązków i piastował 
ważne urzędy państwowe. Był 
redaktorem „Gwiazdki Cieszyń-
skiej”, sekretarzem, skarbnikiem 
i prezesem Macierzy, katechetą,  
inicjatorem powstania Muzeum 
Śląskiego, przewodnikiem Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,  
radnym, burmistrzem, senatorem i posłem na sejm.  Brał udział w kon-
ferencji pokojowej w Paryżu, gdzie bronił interesów ludności polskiej 
i walczył o przyłączenie większości Śląska Cieszyńskiego do Polski. 
Ksiądz Józef miał  również duże zasługi dla Istebnej. Dzięki zabiegom 
ks. Józefa Londzina, ks. Emanuela Grima oraz wojewody katowickiego 
Istebna otrzymała połączenie z Wisłą przez Kubalonkę. Wybudowano 
również szkołę w Istebnej, w Koniakowie oraz Sanatorium w Istebnej-
Kubalonce. Bogactwo jego działań i twórcza aktywność naszego patrona 
jest ciągłą inspiracją do pracy wychowawczej.  

My także chcemy brać przykład z naszego patrona i uczyć się postaw 
obywatelskich i świętowaliśmy pod hasłem „ MY OBYWATELE”. 
Postanowiliśmy, że każda klasa zrealizuje projekt rozbudzający postawy 
obywatelskie w uczniach. Klasy pierwsze poznają radość dawania i 
przygotują prezenty dla dzieci z Domu Dziecka i dzieci przebywających 
w szpitalu.  Uczniowie klas drugich pomogą zwierzętom przetrwać 
zimę. Patronów szkół w Trójwsi poznają i przybliżą nam klasy trzecie. 
O kapliczki w naszych przysiółkach zadba klasa czwarta a. Szkołę „za-
zieleni” czwarta b, a promocją zdrowia zajmą się klasy piąte. Uczniowie 
klasy szóstej a dowiedzą się kto jest aktywnym obywatelem, a szósta 
b nauczy się żyć w zgodzie z przyrodą. 

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
Dobrego Pasterza w Istebnej. Główna część świętowania odbyła się na 
świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej. Wszystkich przybyłych 
gości przywitała pani dyrektor Danuta Konarzewska. Uroczystość 
zaszczycili: ksiądz proboszcz Jerzy Patalong, poseł RP Grzegorz To-
biszowski, radna powiatu Małgorzata Kiereś, sekretarz gminy Teresa 
Łaszewska, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Józef Polok, 
Piotr Majeranowski: inicjator ponownego nadania imienia szkole w 
1998r.  Uczniowie pod kierownictwem naszych nauczycieli : Barbary 
Bołdys, Ewy Buzek, Magdaleny Czepczor, Mirosławy Zowada przed-
stawili w ciekawy sposób życiorys księdza Londzina, deklamowali 
poezję patriotyczną. Szkolne Koło Teatralne prowadzone przez panie: 
Elżbietę  Gadacz, Joannę Kobielusz, Agatę Szymańską  i Marię Zawa-
da zaprezentowało  spektakl „ Kot w butach”. Oprawę muzyczną do 

całej uroczystości przygotował pan Paweł Sowa, a pokaz slajdów pan 
Robert Biernacki.  

   Uczniowie klas starszych mieli możliwość uczestniczenia w lekcji 
wychowania obywatelskiego, którą poprowadzili zaproszeni goście: 
poseł RP Grzegorz Tobiszewski, radna powiatu Małgorzata Kiereś, 
radny gminy Józef Polok.  Dzieci klas młodszych wykonały prace 
plastyczne dotyczące swoich projektów. Na korytarzach można było 
obejrzeć wystawy, zdjęcia oraz prace plastyczne naszych uczniów. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się galeria portretów naszego patrona. 
Rodzice naszych uczniów, jak co roku, upiekli pyszne ciasta. Po raz 
kolejny święto patrona połączyło we wspólnej pracy całą społeczność 
szkolną: dzieci, rodziców i nauczycieli.

Świętowanie dnia Patrona w SP1 Istebna

dZIEŃ NAUCZYCIELA
W SP1 IStEBNA 

Jak co roku uroczyście obchodziliśmy Święto Edukacji Narodo-
wej. Uczniowie pod kierownictwem pani Elżbiety Krężelok,  Anny 
Krężelok  oraz Jarosława Hulawego w humorystyczny i wesoły spo-
sób złożyli nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły życze-
nia pokazując barwne scenki z codziennego życia szkoły. Samorząd 
Uczniowski przygotował upominki dla wszystkich pracowników 
szkoły. Cieszymy się, że w tym dniu odwiedzili nas emerytowani na-
uczyciele, którzy razem z nami świętowali. 

dZIEŃ PAPIESKI 
Piękną tradycją w naszej szkole jest uroczyście obchodzony „ 

Dzień papieski” w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża.  Aka-
demię połączoną ze wspomnieniami o Janie Pawle II, pokazem slaj-
dów ze zdjęciami z czasów Pontyfikatu, wzruszającą  muzyką przy-
gotowały panie Katechetki uczące w naszej szkole oraz pan Robert 
Biernacki.  Pragniemy przybliżać naszym uczniom postać Jana Pawła 
II, który jest wielkim i nieprzemijającym autorytetem.

ŚWIętO NIEPOdLEGŁOŚCI 
Akademia zorganizowana z okazji Święta Niepodległości była w 

tym roku szkolnym obrazową lekcją historii. Uczniowie w plastycz-
ny sposób pokazali trzy rozbiory Polski, starania i walkę Polaków o 
odzyskanie niepodległości. Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu. Tę 
uroczystość wraz z uczniami klas starszych przygotowała pani Elżbie-
ta Krężelok oraz pani Anna Krężelok. 

„Szańce” w Gimnazjum
W dniu 18 listopada br. Peter 

Brączek – dyrektor Agencji Roz-
woju Regionalnego w Czadcy 
przekazał naszej gminie 8 plan-
szy historycznych dotyczących  
16-wiecznych szańców znajdują-
cych się na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Przekazanie plan-
szy odbyło się w Gimnazjum przy udziale młodzieży oraz dyrekcji tej 
szkoły jak również  zaproszonych gości: dyrektora Agencji Pana Brącz-
ka i jego współpracownicy, Pani Małgorzaty Kiereś - etnografa, Jana 
Gazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Istebnej. Pan Gazur skie-
rował podziękowania stronie słowackiej i zachęcił uczniów gimnazjum 
do przestudiowania tej osobliwej historii. Dyrektor Muzeum w Wiśle 
Pani Kiereś wprowadzając słuchaczy w  tematykę „szańców” prosiła o 
zainteresowanie się historią własnej wsi a tym samym  miejscami gdzie 
znajdują się osobliwości tej ziemi, m.in. Kościół w Istebnej i park, miej-
sca pochówków żołnierzy tureckich,wiążących  się pośrednio z tematy-
ką „szańców”. Mam głęboką nadzieję, że  plansze historyczne choć dla 
paru uczniów będą zachętą do głębszej analizy historii małej ojczyzny w 
której przyszło im żyć, a jest ona naprawdę interesująca.

Elżbieta Legierska-Niewiadomska
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Sygnały ostrzegawcze świadczące o uzależnieniu
     
    Sygnały ostrzegawcze, świadczące o uzależnieniu to zmiany, 
jakie zachodzą w zachowaniu i wyglądzie nastolatka, który spo-
żywa alkohol lub bierze narkotyki. Jeśli nam samym się to zdarza 
lub mamy przyjaciela, który ma kontakt z używkami to zwróćmy 
uwagę na:

Pogorszenie ocen w szkole •	 – coraz częstsze wagary. Świad-
czy to o tym, że przestajemy poświęcać swoją uwagę nauce, 
mamy problemy z koncentracją, z przyswajaniem wiedzy, 
spędzamy czas poza szkołą zamiast na zajęciach.
Zaniedbanie w  wyglądzie •	 – może być spowodowane przy-
stąpieniem na przykład do subkultury punkowej, albo przej-
ściem przez mały kryzys. Można brać pod uwagę jednak fakt, 
że zaczynamy się CZEMUŚ tak poświęcać, że nie mamy cza-
su, siły czy chęci na to, by o siebie zadbać.
Zmiana aktywności •	 – nie śpimy w nocy, nad ranem nie moż-
na nas dobudzić. Narkotyki stymulujące, czyli amfetamina 
czy kokaina pobudzają, sprawiają m.in., że nie chce się spać. 
Wyczerpuje to bardzo organizm, dlatego rano pojawia się 
problem z obudzeniem.
Zmiana przyjaciół•	  – większość nastolatków szuka ludzi, 
którzy im zaimponują, nie odrzucą i mają podobne zaintere-
sowania. Jeśli nasi nowi koledzy spożywają alkohol lub biorą 
narkotyki, to jest wielce prawdopodobne, że my też spróbu-
jemy. Dodatkowym powodem do niepokoju jest niechęć do 
przedstawienia ich rodzicom czy przyprowadzenia do domu.
utrata zainteresowań•	  – zainteresowania są bardzo ważne, 
nikt nie rezygnuje bez powodu z tego, co lubi robić. Jeśli 
rezygnujemy z własnych zainteresowań z powodów związa-
nych z narkotykami, to jest to wyraźny sygnał, że możemy 
mieć kłopot z używkami.
Częste zmiany nastroju •	 – depresje, euforia, wybuchy agre-
sji, apatia. Jeśli przechodzimy okres dojrzewania, objawy 
te mogą być wynikiem trudnego wieku. Zmiany nastroju są 
znacznie silniejsze u osób spożywających alkohol lub używa-
jących narkotyków.
Nadmierne reakcje•	  - na krytykę lub małe niepowodzenia, 
j/w.
Dorabianie ideologii •	 – nosimy na ubraniu emblematy zwią-
zane z alkoholem lub narkotykami, głosimy hasła typu „każ-
dy jest wolnym człowiekiem, może robić co chce, a narkotyki 
poszerzają horyzonty”. Takie zachowanie świadczy o tym, że 
wymyśliliśmy ideologię pozwalającą na branie narkotyków 
ze spokojnym sumieniem. Dorabiamy ideologię do naszego 
nałogu.
Kłopoty z koncentracją•	  – związane są z wpływem narko-
tyku na centralny układ nerwowy, wywołują napięcie, lęk, 
ogólne rozkojarzenie.
Chroniczny kaszek i katar •	 – efekt palenia i wciągania nar-
kotyków.
Kłopoty w szkole•	  – spowodowane zaniedbaniem nauki, wa-
garami, złym zachowaniem.
Kłopoty z prawem•	  – wynikające z drobnych kradzieży, roz-
bojów, chuligaństwa.
Kłopoty w domu•	  – nasze zachowanie wywołuje bezsilność 
u rodziców (kochają nas i chcieliby dla nas dobrze, ale nie 
wiedzą, co się z nami dzieje), to z kolei prowadzi do wybu-
chów agresji.

       Jeśli zdarza nam się napić alkoholu czy wziąć narkotyk i za-
uważymy u siebie wskazane powyżej sygnały, najwyższa pora, by 
zgłosić się o pomoc. Nie liczmy, że sami damy radę, bo będziemy 
lekceważyć zagrożenie i wmawiać sobie, że „nie jest tak źle”. Pa-
miętaj, że twoje uzależnienie będzie się bronić – będzie używać 
w tym celu mechanizmów obronnych.

Mechanizmy obronne uzależnienia

      Pierwszym organem, który popada w uzależnienie, jest mózg. 
Mózg odpowiada m.in. za myślenie i wyobraźnię. Jeśli więc nasz 
mózg polubi COŚ bardzo (uzależni się), to jakie mogą być nasze 
myśli? Kto nas przekona, że to COŚ jest złe, skoro my „wiemy”, 
że to COŚ jest dobre? Im bardziej jesteśmy inteligentni, tym lepiej 
będziemy bronić się przed prawdą i tłumaczyć swoje uzależnienie.
      Uzależniony nastolatek stosuje różnego rodzaju iluzje i zaprze-
czenia, które mają na celu okłamywanie otoczenia i samego siebie 
przed prawdą, że jest się uzależnionym i ma się poważny problem. 
W jaki sposób uzależniony młody człowiek będzie się bronił?

Zaprzeczenie•	  – zaprzecza, że pije lub bierze, „to nie tak jak 
myślicie”, „to nie ja”, „ja tylko z nimi byłem”.
Obwinianie•	  – przerzuca winę na innych, „to przez was, bo 
mnie nie rozumiecie”, „ktoś mi kazał”.
Racjonalizacja•	  – usprawiedliwia zażywanie, „na dyskotece 
wszyscy piją/biorą”, „raz na jakiś czas nie zaszkodzi”, „ja 
mam silną wolę”
Minimalizowanie•	  – bagatelizuje problem, „tylko parę piwek, 
nic się nie stało”, „tyle co ja wezmę to nic się nie dzieje”.
Intelektualizacja •	 - „próbuję w celach poznawczych”, „po-
szerzam horyzonty”.
Odwracanie uwagi•	  – zmienia temat w trakcie rozmowy, „ no 
dobra stało się nie gadajmy już o tym ... „
Koloryzowanie przeszłości •	 – nastolatek wspominając wy-
darzenia związane z alkoholem lub narkotykami upiększa je, 
„świetnie się bawiliśmy”, „ale była jazda”, zapomina lub ce-
lowo pomija nieprzyjemne skutki.
Życzeniowe myślenie •	 – nastolatek wierzy, że sam wszystkie-
mu podoła i pokona problemy praktycznie bez wysiłku, „jak 
zechcę to mogę nie brać”, „w każdej chwili mogę się bez tego 
obejść”, „na pewno dam radę rzucić”.
uciekanie w przyszłość•	  - „od jutra już nie biorę”, „wezmę 
się za siebie i będzie ok”, „od następnego razu wszystko się 
zmieni”.
unikanie odpowiedzialności •	 – robienie z siebie ofiary, od-
rzucanie odpowiedzialności - „uwzięli się na mnie”, „wszy-
scy się czepiacie”, „to przez was, trudno stało się, o co tyle 
krzyku”.
Magiczne myślenie•	  - „dobra mam problem, ale człowiek 
uczy się na błędach, wezmę się w garść i będzie ok”, „trzeba 
tylko chcieć i mieć silną wolę”.
Agresja •	 – agresywna reakcja na każdą wzmiankę, że powin-
niśmy skończyć pić czy brać, słowa typu: „nie wasza spra-
wa”, „a co to was obchodzi”, „dajcie święty spokój!”

      Jak widać, uzależnienie ma wpływ na sposób myślenia i po-
strzegania samego siebie. Odrzucamy wszelkie informacje mó-
wiące nam, że jest z nami źle. Za wszelką cenę bronimy swojego 
pozytywnego wizerunku. Dlatego tak trudno uświadomić sobie, 
że jest się uzależnionym psychicznie.

Przedruk: Profilaktyka Uzależnień
Wydawnictwo Projekt-Kom - Sosnowiec

INFORmACJE GmINNEJ KOmISJI ROZWIąZYWANIA
PROBLEmÓW ALKOHOLOWYCH - INFORmACJE dLA mŁOdZIEŻY
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Mgr Małgorzata Kiereś 
urodzona 22 listopada 1956r. 
w Cieszynie, mieszka i po-
chodzi z  Istebnej, absolwent-
ka Katedry Etnografii Słowian 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Etnolog i dyrek-
tor od 1980 roku Muzeum Be-
skidzkiego w Wiśle. Animator 
życia społeczno -  kulturalne-
go, prelegent ok. 1000 pre-
lekcji z zakresu kultury, dia-
lektolog, członek Wojewódz-
kiej Komisji Egzaminacyjnej 
Przewodników Beskidzkich, 
członek Rady Programowej 
Regionalnego Ośrodka Kultu-
ry w Bielsku – Białej, członek 
Rady Programowej Programu 
Talenty pod patronatem Mini-

stra Kultury i Sztuki, członek Polskiego Towarzystwa Etnolo-
gicznego w Warszawie, członek Towarzystwa Miłośników Wi-
sły, Radna Powiatu Cieszyńskiego, członek Komisji Budżetu i 
Finansów oraz Komisji Kultury przy Radzie Powiatu Cieszyń-
skiego. Prowadząca zajęcia dla studentów Animacji  Społeczno 
– Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie z 
zakresu muzealnictwa. W 2008 r. wyróżniona przez Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodę 
Karola Miarki. 

S p e c j a l i z u -
jąca się badacz-
ka obrzędowo-
ści dorocznej w 
społecznościach 
zróżnicowanych 
religijnie oraz 
ludowego stroju. 
Konsultant wielu 
decyzji z zakresu 
kultury, autor-
ka scenariuszy i 
komisarz wielu 
etnograficznych 

wystaw czasowych m. in. Beskidzkie zioła „Mandory” Postaci 
ulubionych bajek, Anioł w oczach dziecka. W kuźni, Zagroda 
pszczelarska. Czadecka ojcowizna, Zróżnicowanie religijne 
społeczności Beskidu Śląskiego, Wiślańscy muzykanci, Od 
Mikołaja do Trzech Króli zrealizowana w Muzeum Beskidzkim 
w Wiśle i w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Rzeźba 
ludowa województwa bielskiego etc...  Autorka trzech publika-
cji książkowych, redaktor opracowań „popularnonaukowych „ 
autorka 9 artykułów naukowych, ok. 120 artykułów populary-
zujących wiedzę o regionie. Opracowania książkowe to m.in.  
„Strój górali wiślańskich, Towarzystwo Miłośników Wisły, 
Wisła2002; O. Leo Tempes. Pierwszy Misjonarz Beskidu Ślą-
skiego, Studia i Materiały do Dziejów Historii i Kultury Beski-
du Śląskiego, z. 2, Istebna 2002; Strój górali śląskich, Studia 
i Materiały do Dziejów Historii i Kultury Beskidu Śląskiego, 
z.3, Istebna 2003; Doroczna obrzędowość w społecznościach 
zróżnicowanych religijnie na pograniczu polsko-czesko-sło-
wackim „Istebna 2007; Przygotowała wstępną koncepcję i 

m a ł g o r z a t a  K i e r e ś
l a u r e a t k ą  L a u r u  S r e b r n e j  C i e s z y n i a n k i

materiały do pierwszej historyczno etnograficznej Monografii 
gminy Istebna;  Redaktor popularno-naukowych opracowań do 
których należą m.in.  200 lat Katolickiej parafii p.w. Dobrego 
Pasterza w Istebnej. Studia i Materiały do Dziejów Historii i 
Kultury Beskidu Śląskiego, z.1, Istebna 1994; Dawne rzemio-
sło w Beskidzie Śląskim w badaniach Andrzeja Podżorskiego, 
Wisła 1994; Redaktor pierwszych dwóch tomów Monografii 
Wisły; Środowisko przyrodnicze; Dzieje wsi Wisła do 1918 
roku. W „Naszej Trójwsi” współredaguje rubrykę Ocalmy od 
zapomnienia. Krystyna Rucka
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Z działalności Stowarzyszenia
Beskidzkiego Folkloru, Pieśni, tańca

I Śpiewu „Pod Ochodzitą”
w Koniakowie

Jak każdego roku chcemy się podzielić z Czytelnikami „Naszej 
Trójwsi” naszymi osiągnięciami z całego roku 2008, oraz działal-
nością naszego Stowarzyszenia.

Rok 2008 był bardzo pracowity. W styczniu odbył się już 16 Bal 
Góralski, na którym grało 9 kapel góralskich, w tym z Węgier, Czech, 
Słowacji i Moraw.

Wzięliśmy udział w  trzech Międzynarodowych Festiwalach w Ma-
cedonii, w którym uczestniczyło 17 zespołów z krajów bałkańskich oraz 
z Węgier, Czech i Słowacji. Ten Festiwalach odbył się w bardzo malow-
niczej części Macedonii nad jeziorem Ochrickim. Ochrick to starożytne 
miasto, jego początki sięgają 2 wieku. Jako  ciekawostkę podam, że z 
tego miasta wywodzą się biskupi Cyryl i Metody. Kolejny festiwal, w 
którym wzięliśmy udział to XIII Międzynarodowy Festiwal organizo-
wany przez  Stowarzyszenie Węgiersko- Słowackie pana Ferdynanda i 
Rużenki Edygard. Festiwal  zorganizowano pod hasłem :”Jano się żeni, 
Jewa się wydowo”. Wzięło w nim udział 19 zespołów z całego świa-
ta. Uczestniczył w nim m.in. zespół z Czukotki – przedstawili obrzęd 
ślubu, stroje ślubne były uszyte  ze skór. Było to bardzo oryginalne i 
piękne, dla nas bardzo egzotyczne. Wszystkie koncerty odbywały się w 
ruinach zamku, na tzw. podzamczu. Trzeci festiwal, w którym uczest-
niczył nasz zespół, to bardzo ważny i prestiżowy festiwal „Dudacki 
Festiwal w Strakonicach”. Był to dla nas ważny z tego powodu, że I 
Festiwal, który odbył się w 1967r otwierał Zespół „Koniaków”. Na 
XV Festiwalu w Strakonicach w Czechach też byliśmy. Od 1977r. ten 
festiwal odbywa się pod patronatem „UNESCO”. W tym roku wzięło 
w nim udział 20 zespołów z całego świata, w tym były też zespoły z 
Indii, Iraku i Iranu.

Zasada tego festiwalu jest taka-  mówi o tym sama nazwa- iż w 
kapeli muszą być takie instrumenty, jak gajdy, dudy, kobzy. Muzykan-
tów grających na tych instrumentach było około 400. Uczestniczyła 
także 60-osobowa kapela kobziarzy z krainy Basków. To tyle o na-
szych występach zagranicznych.

A w kraju, to przede wszystkim uczestnictwo w Tygodniu  Kul-
tury Beskidzkiej, w którym braliśmy udział od samego początku, po 
dziś. Co roku uczestniczymy w Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, 
lecz niestety od kilku lat nie mamy szczęścia, by zdobyć tam nagrodę 
lub wyróżnienie. Ale mamy nadzieję, że znowu kiedyś nas dostrzegą 
i wyróżnią, ale dla nas jest ważne to, że śpiewamy, tańczymy i gramy 
dla ludzi i na chwałę Boga. Żeńska grupa śpiewacza wyśpiewała w 
Żywcu III miejsce.

Wystąpiliśmy też na „Dniach Istebnej”, Targach Sztuki Ludowej w 
Krakowie, V Międzynarodowym Festiwalu „Kurpiowskie wesele” w 
Kadzidle, na Gminnych Dożynkach  w Istebnej i Powiatowych Dożyn-
kach w Trzebiatowie. Ponadto uczestniczyliśmy w obrzędach  „wyga-
nianio łowiec” na hale,  „świętego Jóna” na Ochodzitej, w święcie ko-
ronki w Koniakowie, w Festiwalu Gajdoszy przy współpracy Związku 
Podhalan Oddział Beskidzki oraz spółdzielni „Gazdowie”.

Mieliśmy wiele innych okazji, by wystąpić w kraju lub za granicą, 
jednak wiąże się to a wielkimi wydatkami, szczególnie transportowy-
mi i dlatego nie zawsze możemy z nich skorzystać.

Dlatego w tym miejscu chcę bardzo podziękować tym wszystkim, 
którzy udzielili nam pomocy i wsparcia finansowego lub pomogli w 
jakikolwiek inny sposób.

Podstawą działalności statutowej Stowarzyszenia jest pozyski-
wanie funduszy z różnych źródeł, m.in. otrzymaliśmy je dzięki pro-
jektom z Grupy Wyszechradzkiej, Urzędu Gminy oraz Urzędu Woje-
wódzkiego.

Zakupiliśmy nowe instrumenty, wydaliśmy folder, plakat oraz 
płytę multimedialną, co jest niezbędne dla celów reklamowych zespo-
łu a tym samym naszej gminy.

Chcę jeszcze odnieść się do pomówień, że zespół „Koniaków” 
jest w rozsypce. Jest to absolutnie nieprawdą, działamy nieustannie 
już 56-ty rok, mamy bardzo zdolną młodzież, która chce kultywować 
tradycje swojego regionu i przedstawiać codzienne życie naszych 
pradziadów i dziadów. Zapewniamy, ze będziemy tańczyć , śpiewać 
i grać do końca świata! Mamy jeszcze jeden komfort, bo od 55 lat 
działa „Mały Koniaków”, który jest narybkiem dla dużego zespołu. W 
tym zespole mamy maluszki od 4- 13 lat, jest też grupa starsza. Tak 
więc nie brakuje nam młodzieży chętnej do kontynuowania działalno-
ści zespołu regionalnego.

Na koniec pozostało mi życzyć wszystkim Czytelnikom „Na-
szej Trójwsi” oraz mieszkańcom i gościom, którzy zawitają do nas 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – Szczęśliwych 
i Zdrowych Świąt i błogosławionego Nowego Roku 2009 słowami 
położników:

„Szczynści, zdrowi, pokój Świynty
Wiynszujymy wóm, gospodarzu, gospodyni

waszym dziatkom i gościóm.
My z daleka jadymy, nowinym wóm niesymy, 

co wóm powiymy.
Narodziło się dzieciątko w Betlejem mieście,

Uno leży niebożątko na prostej słomie,
Wół, łosioł zagrzywo, matka łojciec kolybo

I nie przestaje. Kolebeczka z jasiołkami sóm połamane,
Dejcie nóm to gospodarzu, my to sprawimy,
A wy też panienko, dejcie nóm na plynko

Pro dziecię małe.
Na szczynści, na zdrowi, na tyn Nowy Rok, to Wóm  Boże dej.

Tego życzą Wam z serca szczerego  zespolocy  z Koniakowa
oraz Zarząd Stowarzyszenia i Urszula Gruszka

Kurs na pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych

Informujemy Państwa, że Koło Przewodników Beskidzkich i Tere-
nowych o/Cieszyn organizuje od stycznia 2009 roku  Kurs na pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych - beskidzkich. Kurs trwa rok i 
obejmuje 300 godz. zajęć teoretycznych i 12 wycieczek jednodniowych 
i 4 dwudniowe. Kursant musi mieć ukończoną szkołę średnią. Zajęcia 
będą odbywać się w Cieszynie co dwa tygodnie w soboty i niedziele od 
8 - 17. Koszt kursu - 1150 zł.

Więcej informacji udziela kierownik kursu Stanisław Kawęcki tel. 
608 311 368 oraz Mariola Czyż 033 852 11 86 Oddz. PTTK Cieszyn 
ul. Głęboka 56.

Gestorzy bazy noclegowej,
gastronomicznej i usługowej !

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą w związku z aktualizacją 
wszelkich informacji turystycznych na stronie internetowej, o dostar-
czenie aktualnych danych i zdjęć Państwa obiektów, tj. nazwa, ad-
res, krótki opis, zdjęcia, telefon oraz e-mail i strona internetowa! Dzięki 
temu zbierzemy wszystkie dane, tak by turyści mogli bez problemu uzy-
skać potrzebne informacje. Na informacje czekamy do końca roku.

Materiały prosimy dostarczać osobiście do Informacji Turystycz-
nej (budynek GOK-u), na adres promocja@ug.istebna.pl lub pod tel. 
033 855 61 58 bądź 507 782 837. oprac. Aneta Legierska
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Jan Kukuczka z Janem Kawulokiem od Wojtosza

Grono pedagogiczne w roku 1955

Ocalmy od zapomnienia
Jan Kukuczka

z Istebnej Tokarzonki
- w 10-tą rocznicę śmierci

(10.05.1920 r. - 15.12.1998 r.)

Urodził się w Istebnej na Wilczym. 
Ukończył szkołę powszechną w Istebnej 
oraz Liceum Pedagogiczne w Rogożnie.

Po szkole podstawowej razem z ojcem 
budował domy. W 1939 r. Jan musiał pójść do 
pracy do Jabłonkowa, ponieważ miał „volks-
listę”, pracował przy składaniu baraków z de-

sek. Później zatrudnił go jego brat Franciszek w stołami, lecz ten okres należał do 
nieco burzliwych, ponieważ różniły ich dosyć często poglądy polityczne.

Podczas wojny Jan pomagał wielu uciekinierom ukrywającym się w lesie, no-
sił im pożywienie i pomagał przedostać się na Słowację, gdzie dalej przez Węgry 
uciekali na zachód. Wśród nich znalazł się kleryk z poznańskiego, któremu razem 
z kolegami pomógł przedostać się na Słowację i tam ukończył seminarium. Po 
wojnie kleryk zaprosił swoich wybawców z Istebnej na swoje prymicje do Ro-
gożna. Jan Kukuczka zdecydował tam zostać i ukończyć Liceum Pedagogiczne.

W 1948 roku ożenił się z Marią Kiecko z Tokarzonki, mieli dwoje dzieci 
Małgorzatę i Marię. Pięć lat pracował w szkole w Jaworzynce Zapasieki, po czym 
został przeniesiony do Koniakowa do SP l, gdzie pracował 15 lat.

Bardzo angażował się w życie społeczne mieszkańców, wiele im pomagał, 
zorganizował ukończenia Szkoły Podstawowej dla dorosłych, był wieloletnim 
radnym, służył pomocą w G. S. Samopomoc Chłopska, jak i w Gminnej Radzie 
Narodowej. Był inicjatorem budowy Domu Ludowego w Koniakowie wraz z 
Edwardem Mioduskim i Florianem Pytlem, z którymi zatroszczyli się o działkę, 
pełną dokumentację oraz materiały budowlane.

Jego największą miłością była muzyka i tańce góralskie, a on sam grał na 
skrzypcach, gajdach, heligonce. W 1954 r. wraz z Marią Gwarkową, założycielką 
Spółdzielni Koronkarskiej i Lidią Mateme z Katowic z CPLiA-Arw-Katowice 
podjął się organizacji Zespołu Regionalnego w Koniakowie, którego został póź-
niej kierownikiem, po Michale Juroszku. Początkowo w skład kapeli wchodzili 
Michał Sikora „Sikorka" i Jan Matuszny, później grał razem z Janem Kawulo-
kiem od Wojtosza oraz jego córką Zuzanną. Po 15 - letnim pobycie w Koniakowie 
przeprowadził się do Istebnej, 5 lat pracował w SP I, później 5 lat w szkole na 
Wilczym, a w 1969 zamieszkał w Istebnej na Tokarzonce.

Pomimo znacznej odległości i braku komunikacji, regularnie w każdą sobotę 
chodził na próby zespołu do Koniakowa.

W latach 80-tych ze względów rodzinnych wyjechał do Niemiec, do Mona-
chium, gdzie zmarł. Został pochowany w Istebnej.

Teresa Sikora
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„Integracja i aktywizacja
społeczno-zawodowa w Gminie Istebna” 
Co słychać na zajęciach warsztatowych......

W miesiącu październiku odbyło się tradycyjnie kolejne spotkanie rodziców 
i opiekunów. Na spotkaniu tym została przedstawiona prezentacja multimedialna, 
która była przygotowana na sesję Rady Gminy Istebna. Poza tym rodzice mieli 
okazję obejrzeć wszystkie zdjęcia swych pociech wykonane dotychczas podczas 
zajęć warsztatowych. Dodatkową atrakcją były przygotowane przez uczestników 
dwa ciasta na zajęciach kulinarnych: figowiec i ciasto adwocatowe.

Czas szybko mijał na miłych 
pogawędkach oraz komentowaniu 
zdjęć. Podczas spotkania rodzice 
zostali zachęceni do działalności w 
stowarzyszeniu, które jest w trak-
cie tworzenia. Odzew był zaskaku-
jący, gdyż wszyscy obecni wpisali 
się na listę. 

APeluJeMy TAKŻe 
DO MIeSZKAŃCÓW GMI-
Ny CHCąCyCH AKTyWNIe 

DZIAŁAĆ NA RZeCZ OSÓB NIePeŁNOSPRAWNyCH, Ale TAKŻe 
DZIeCI I MŁODZIeŻy, OSÓB STARSZyCH ORAZ OSÓB ZNAJDuJą-
CyCH SIę W TRuDNyCH SyTuACJI ŻyCIOWyCH POPRZeZ uTWO-
RZeNIe STOWARZySZeNIA, KTÓRe DAJe WIele MOŻlIWOŚCI 
- prosimy o kontakt z pracownikami GOPS (tel.kontaktowy-0338556222)

Miesiąc listopad upłynął pracowicie dla uczestników warsztatów. Jest to 
związane z przygotowywaniem prac na wystawę świąteczną. Z tego miejsca 
zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy na otwarcie wystawy w dniu 
05.12.2008 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej – SeRDeCZNIe ZAPRASZAMy!

W ramach treningu umiejętności społecznych oraz integracji ze środowiskiem 
został zorganizowany w dniu 13.11.2008 wyjazd do kina w Bielsku -Białej dla 
uczestników warsztatów oraz ich rodziców i opiekunów. Film, który obejrzeli to 
„Świadectwo”. W drodze powrotnej w celu podzielenia się swoimi wrażeniami na 
temat filmu uczestnicy i ich rodzice, opiekunowie zaproszeni zostali do kawiarni.

W dniu 26.11.2008 roku odbyła się zabawa „ Andrzejkowa” dla uczest-
ników warsztatów i ich rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas zaprosze-
ni goście: Wójt Gminy - Pani Danuta Rabin,  Sekretarz Gminy - Pani Teresa 
Łaszewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  w Cieszynie - 
Pani Lucyna Legierska oraz pracownicy Poradni - Pani Justyna Rozum, Pani 
Jolanta Dróżdż-Stoszek, Pani Małgorzata Lipowczan. W zabawie wzięli udział 
pracownicy GOPS - którzy zaangażowali się w przygotowania oraz pracowni-
cy GOK - prowadzący zabawę łącznie z oprawą muzyczną. Dodatkowo prowa-
dzeniem zabaw zajęła się Pani Mirosława Haratyk, za co również dziękujemy. 
Uczestnicy projektu przygotowali słodką niespodziankę dla osób zaanga-
żowanych w projekt, a mających urodziny w miesiącu listopadzie. Osoby te 
otrzymały także upominki od uczestników, które zostały wykonane na warsz-
tatach. Złożono także życzenia pracownikom GOPS z okazji Dnia Pracowni-
ka Socjalnego w dniu 21 listopada i obdarowano ich drobnymi upominkami. 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ! 

Natomiast w dniu 27.11.2008 roku miała miejsce zabawa „Andrzejko-
wa” o charakterze integracyjnym z uczniami Gimnazjum w Istebnej. Wspólne 
zabawy przygotowali uczniowie, a przybyli pod opieką pani Grażyny Pince - 
Polok oraz pani Haliny Krężelok.

Pragnę podziękować w imieniu rodziców i opiekunów osób uczestni-
czących w zajęciach warsztatowych - wszystkim instruktorom, pracowni-
kom warsztatów ze szczególnym uwzględnieniem pani Bogumiły Juroszek 
- za serce i wkład pracy włożony w ramach prowadzonych zajęć, za ra-
dość i chęć bycia, organizowania różnych spotkań i imprez, za to, że dzieci 
mogą spędzać swój czas aktywnie poprzez rozwijanie swoich zdolności i 
odkrywanie nowych umiejętności. Rodzice składają także podziękowanie 
kierownikowi i pracownikom GOPS, Wójtowi i przedstawicielom urzę-
du Gminy, Dyrektorowi i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej, Nadleśniczemu i pracownikom Ośrodka edukacji ekologicznej 
w Istebnej  za możliwość uczestnictwa w tym wszystkim co dotychczas 
wydarzyło się podczas realizacji projektu.

Kierownik GOPS – Teresa Łacek, Pracownik socjalny – Barbara Sikora, 
Koordynator realizacji projektu – Jerzy Pietyra, Instruktorzy

Czosnek
w gospodarstwie domowym
Dużymi krokami zbliża się zima. Ostatnie tygodnie jesieni powinno 

się wykorzystać na zrobienie zapasów, zagospodarowanie ogrodów, aby 
w następnym roku móc korzystać z plonów roślin, które musimy posa-
dzić właśnie w tym terminie a także przygotowanie roślinnych specyfi-
ków, które mogą uratować nas od grypy, czy też przeziębienia. Jedną z 
najcenniejszych roślin, która w domowej aptece odgrywa dużą rolę jest 
czosnek. Powszechnie znana roślina cebulowa, należąca do rodziny li-
liowatych pochodzi ze stepów środkowoazjatyckich. W Polsce też mamy 
czosnek dziko rosnący [16 gatunków, między innymi czosnek niedźwie-
dzi, zielony, wężowy, siatkowy, syberyjski itd.] Uprawia się u nas czosnek 
pospolity. Z jednego ara można zebrać 150- 200 kg tego warzywnego leku, 
a zarazem wspaniałej przyprawy do wielu potraw. Surowcem leczniczym 
jest zawarta w czosnku  substancja zwana alliną. Nie wykazuje jednak 
ona działania bakteriobójczego. Właściwość tę wykazuje czosnek dopiero 
po zmiażdżeniu, gdy allina ulega rozkładowi pod działaniem enzymów z 
wydzieleniem allicyny, wykazującej bardzo silne działanie bakteriobój-
cze wobec drobnoustrojów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Produkty 
rozkładu alliny charakteryzują się silnym, ostrym zapachem i są  głównym 
składnikiem olejku czosnkowego, działają one silniej nawet od penicyliny. 
Czosnek zawiera również fitosterole, śluzy, pektyny, olejek eteryczny, wi-
taminy B1, B2, C, PP, prowitaminy A i D , mikroelementy- związki selenu, 
boru, cynku, miedzi i inne. Zanim nastały antybiotyki rola czosnku była 
ogromna w leczeniu chorób zakaźnych, był stosowany w czasie epidemii 
cholery, dżumy, duru plamistego, grypy i itd. Podręczniki fitoterapii poda-
ją, że Allium sativum zapobiega i opóźnia rozwój wieku starczego, a także 
przeciwdziała miażdżycy naczyń i nadciśnieniu, odkaża pęcherzyki płucne 
i oskrzelowe dzięki czemu jest doskonałym lekiem przy wszelkich przezię-
bieniach i dolegliwościach płucnych. Odkaża przewód pokarmowy, nerki, a 
odwary z czosnku zabijają owsiki i glisty. Nawet 2-3 ząbki czosnku uodpar-
niają organizm i potrafią odstraszyć rozpoczynająca się grypę.

Działanie czosnku jest tak silne, że wystarczają 3 minuty, aby sok 
czosnku zniszczył kolonię bakterii, ale musi być zachowany jeden waru-
nek - sok musi być świeży! Jedyną  jego wadą jest jego silny zapach i to, 
że jest ciężko strawny. Zapach można jednak zlikwidować zjadając natkę 
zielonej pietruszki, surowe jabłko lub wypijając około 1 l mleka.

Znanych jest wiele ciekawych przepisów, które ułatwiają spożywanie 
czosnku w celach leczniczych. Poniżej podaję kilka, może się one Pań-
stwu przydadzą.

Zupa z czosnku przy podwyższonym ciśnieniu - Kilka ząbków czosn-
ku, trochę oliwy, 1,5 l mleka, 2 żółtka, sól pieprz. Posiekać czosnek i 
podsmażyć na oliwie, zalać mlekiem. Po zagotowaniu należy zmniejszyć 
ogień a następnie dodać żółtka. Posolić i popieprzyć do smaku. Jeść z 
grzankami z chleba.

Przeciwko arteriosklerozie - 1 filiżanka mleka, 2 ząbki czosnku. Czo-
snek posiekać, zgnieść i gotować w mleku przez 5 minut. Pić po 1 filiżance 
dziennie.

Wyciąg z czosnku bezwonny - 30 ząbków czosnku obrać, posiekać lub 
utrzeć na miazgę, dodać sok z ½ kg cytryn, wymieszać, rozlać do małych 
słoiczków z przykrywkami i przechowywać w lodówce. Pić po 1 łyżeczce 
do  herbaty lub 1 łyżce stołowej 1-3 razy dziennie na 1 godzinę przed 
posiłkami. Wyciąg ma wszystkie działania czosnku.

Przy przeziębieniu pęcherza moczowego - Kilka ząbków czosnku, 
100-200 g wody. Czosnek ugotować, przecedzić i codziennie rano pić płyn 
przez kilka dni.

Przeciwko astmie - Oczyścić ząbki czosnku, rozgnieść i przecedzić 
przez gazę. Otrzymany sok wymieszać z cukrem. Zażywać codziennie 
rano na czczo po kilka kropli soku. Zmniejszy duszności.

Na odciski - Rozgnieść ząbki czosnku i otrzymaną masę położyć na 
odcisk. Powtarzać czynność przez 2 tygodnie.

Czosnek kiszony - Na południowym wschodzie Rosji kisi się czosnek 
w drewnianych baryłkach - jak ogórki. Jest lekko strawny zdrowy i smacz-
ny. Na dodatek nie pachnie brzydko, więc można go sporo zjeść w okresie 
gdy zaczyna się okres grypowy.

Wszystkim życzę dużo zdrowia
Specjalista do spraw rolnych, Maria Szotkowska

P.Z.P.R. Cieszyn 

Literatura: Warzywa dla zdrowia i urody - Svetozar Velikovic i Ljilana Bisenic, Czy 
wiesz co jesz? – Irena Gumowska, Prawie wszystko o czosnku – ODR w Nawojowej, 
opracowanie mgr inż. Alicja Marczak
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Spotkanie jubilatów
6 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie Jubilatów – par 

małżeńskich, którzy w tym roku obchodzili 50 i 60 /1 para/ 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Zaproszono 27 par małżeńskich na uroczystość , która odbyła 
się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu w Istebnej.

W imieniu  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczenia „ 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie” dokonała Pani Danuta 
Rabin Wójt Gminy. Życzenia Jubilatom złożyli: Pan Józef  Polok  
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Istebnej,  Redaktor „Na-
szej Trójwsi” Pani Krystyna Rucka, która z tej okazji odczytała 
wiersz okolicznościowy oraz Pan  Zbigniew Vasina przedstawiciel 
Nadleśnictwa.

Wszystkim parom wręczono upominki.
Po toaście za zdrowie i dalszą pomyślność Jubilatów zapro-

szono do skromnego poczęstunku. Uroczystość umilił występem 
zespół „Sipłaczka”z Istebnej.

Na uroczystość zostali zaproszeni:
 
1. Bestwina Maria i Józef Jaworzynka 
2. Czepczor Helena i Michał Jaworzynka
3. Fułat Maria i Józef Koniaków 
4. Gorzołka Zuzanna i Franciszek Istebna 
5. Gradoń Jadwiga i Stefan Istebna 
6. Haratyk Zuzanna i Jan Jaworzynka 
7. Holeksa Władysława i Alojzy Istebna 
8. Hyszko Czesława i Henryk Istebna 
9. Jałowiczor Helena i Paweł Jaworzynka 
10. Juroszek Katarzyna i Paweł Koniaków 
11. Kaczmarzyk Jadwiga i Antoni Istebna 
12. Kawulok Maria i Józef Koniaków 
13. Kohut Marta i Karol Koniaków 
14. Kubica Anna i Władysław Koniaków 
15. Kulik Marta i Ernest Koniaków 
16. Legierski Emilia i Michał Istebna 
17. Legierski Ewa i Paweł Koniaków 
18. Ligocki Helena i Jan Koniaków  
19. Maczichin Anna i Paweł Istebna 
20. Matuszny Maria i Józef Koniaków 
21. Polok Anna i Paweł Jaworzynka 
22. Pytel Stefania i Tadeusz Koniaków 
23. Stuchlik Anna i Bolesław Jaworzynka 
24. Zawada Anna Antoni Koniaków 
25. Zawada Katarzyna i Józef Koniaków 
26. Sikora Jadwiga i Stanisław Istebna 
27. Urbaczka Maria i Paweł Jaworzynka - 60 lat ślubu  

Dziękujemy Nadleśnictwu w Wiśle za bezpłatne udostępnienie 
sali Ośrodka Ekologicznego na Dzielcu w Istebnej.

Anna Kukuczka, Kierownik USC

Serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci Matki

śp.

TeReSy POlOCZeK
całej rodzinie

składają Wójt Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy Istebna

Zespół „Istebna” w Chinach!
Kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie Pan Grzegorz Calik – 

prezes Polsko-Chińskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki „Dong 
Feng” z Krakowa z propozycją udziału naszego zespołu w festiwalu 
muzyki ludowej na południu Chin. Jako że taka okazja nie zdarza 
się zbyt często, szybko podjęliśmy decyzję, że jedziemy. I tak po 
załatwieniu wielu spraw organizacyjnych wreszcie 20 października, 
o godz. 4:30, 12 osób udało się do miasta Nanning w prowincji Gu-
angxi. Aby dotrzeć do celu musieliśmy pokonać samolotem prawie 
10 tys. km. Z warszawskiego Okęcia liniami Finnair udaliśmy się do 
Helsinek, a następnie do Pekinu, gdzie po kolejnej przesiadce, już 
chińskimi liniami, do Guilin i dalej jeszcze ok. 250 km autobusem 
do Nanning. Dla większości z nas był to pierwszy w życiu lot samo-
lotem. Na miejsce dotarliśmy około godz. 20 następnego dnia, czyli 
w sumie, odejmując 7 godzin różnicy czasu, podróż trwała ponad 32 
godziny. Pierwszą rzeczą, którą mocno odczuliśmy był subtropikal-
ny klimat z olbrzymią wilgotnością i wysoką temperaturą, co mocno 
później wpływało na instrumenty jak i na nasze samopoczucie.

Zostaliśmy zakwaterowani w czterogwiazdkowym hotelu – 
tam gdzie pozostałe zespoły. A festiwal w Nanning jest ponoć jed-
nym z największych festiwali muzyki ludowej na świecie. Uczest-
niczyło w nim oprócz nas 30 innych zespołów i kapel, w tym z tak 
egzotycznych krajów jak Brazylia, Republika Południowej Afryki, 
Indie, Nowa Zelandia, Wietnam, Brunei czy Australia. W samej 
uroczystości otwarcia uczestniczyło około 60 tys. osób, a ponad 
3-godzinne show w wykonaniu chińskich grup na żywo transmito-
wała państwowa telewizja. Podczas festiwalu daliśmy 3 występy, 
na których zawsze licznie zgromadzona publiczność reagowała 
bardzo żywiołowo, a organizatorzy starali się, aby niczego nam 
nie brakowało. Każdy wyjazd na występy odbywał się przy eskor-
cie policji, wszędzie witały nas miejscowe orkiestry szkolne usta-
wione w szpaler, a przechodząc pośrodku każdy od urodziwych 
Chinek otrzymywał, zawieszany na szyję upominek. Było to dla 
nas bardzo miłe, zwłaszcza, że Chińczycy są niezwykle uprzejmi 
i uśmiechnięci, a nasze góralskie stroje jak i odmienny kolor skó-
ry, powodowały, że niezmiernie często prosili nas o wspólną foto-
grafię. Również dla zawsze licznej grupy fotoreporterów byliśmy 
atrakcyjną grupą i nagminnie polowali na nas z aparatami. 

 To, co z pewnością zapamiętamy z tego wyjazdu, to egzo-
tyczna i bardzo różnorodna kuchnia, bogata w ryby, drób i owoce 
morza oraz mnóstwo gotowanych warzyw i pysznych owoców. 
Nie mogło zabraknąć oczywiście ryżu i spożywania posiłków pa-
łeczkami, choć widząc naszą nieporadność kelnerki często czyniły 
starania, aby dostarczyć nam sztućce. Jednak po kilku dniach oso-
by posługujące się pałeczkami nabrały na tyle wprawy, że widelce 
czy noże nie były już potrzebne i czasami wręcz woleliśmy jeść w 
ten sposób. Oczywiście nie wszystkim taka kuchnia odpowiadała, 
więc były osoby, które wolały posiłki w McDonaldzie zapijane 
Coca Colą, jednak wszyscy z pewnością choć raz pokosztowali 
chińskich specjałów. Jedynym minusem pobytu w Nanning były 
częste problemy żołądkowe kilku z nas i osłabienia, co skończyło 
się krótkotrwałym pobytem trzech osób w szpitalu i podłączeniem 
do kroplówki. Lekarze orzekli, że jest to grypa żołądkowa, więc 
do końca nie wiemy, czym to było spowodowane. W ten sposób 

(dok. na str. 19)
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mogliśmy poznać jak funkcjonuje chińska służba zdrowia, choć 
z pewnością organizatorzy festiwalu zadbali o to, aby opieka 
była na najwyższym poziomie, niekoniecznie taka, na jaką mogą 
liczyć zwykli mieszkańcy tego kraju. Były to trudne chwile dla 
nas problemy te wyskoczyły w ostatnim dniu pobytu w Nanning 
i w noc poprzedzającą wyjazd 
pociągiem do Pekinu. Na szczę-
ście udało się „podreperować” 
nieco osłabione osoby, choć 
niektórzy prosto ze szpitala je-
chali na dworzec kolejowy. A 
czekała nas 27-godzinna podróż 
i około 2500 km do pokonania 
w wagonie z miejscami siedzą-
cymi, wśród tłumu Chińczyków, 
którzy nie zawsze mieli gdzie 
usiąść i stali nad nami godzi-
nami. Ta trasa z pewnością naj-
dłużej zostanie wszystkim w pa-
mięci i będzie tematem licznych 
opowieści. Widzieliśmy matki ze swoimi małymi pociechami 
siedzące całą trasę na ziemi, dzieci sikające do kosza na śmieci, 
mnóstwo handlarzy, którzy co jakiś czas chodzili od wagonu do 
wagonu i sprzedawali wszystko, co można sprzedać, od słodyczy 
i owoców po skarpetki i szczoteczki do zębów. Chińczycy to bar-
dzo specyficzny naród, którego najczęstszym środkiem transportu 
jest właśnie kolej. Mają pewne nawyki w swoim zachowaniu, któ-
re nas Europejczyków drażnią, a czasem wręcz obrzydzają. Poza 
tym przez całą trasę jedzą słynne u nas zupki chińskie (choć dużo 
smaczniejsze) i piją zieloną herbatę, więc wciąż chodzą po wrzą-
tek, który bezpłatnie był dostępny dla każdego. Przejazd koleją na 
tak długiej trasie, siedząc z Chińczykiem twarzą w twarz przez 27 
godzin to okazja, aby naprawdę poznać lepiej ten naród. 

 Podróż mocno nas wymęczyła, ale też dostarczyła niezapo-
mnianych wrażeń, choć półgodzinne opóźnienie pociągu było dla 
nas wiecznością. Pekin przywitał nas „normalnymi” temperatura-
mi, czyli takimi jak o tej porze roku są w Polsce. Z dworca odebrał 
nas pracownik ambasady polskiej i po półgodzinnej przejażdżce 
busem już mogliśmy się rozpakować i przede wszystkim wykąpać 

w pokojach ambasady. W Pekinie mieliśmy wolną rękę, więc każ-
dy mógł robić, co chciał. Część większość czasu spędziła na zwie-
dzaniu, natomiast niektórzy w tym czasie woleli robić zakupy. 

My już pierwszego wieczoru udaliśmy się do parku olimpij-
skiego, gdzie jest główna arena igrzysk – stadion zwany „pta-

sim gniazdem” oraz pływalnia 
olimpijska. Przemieszczaliśmy 
się głównie metrem, które jest 
najtańszym środkiem transportu 
w Pekinie, gdzie za bilet płaci 
się w przeliczeniu na złotówki 
około 70 groszy, a na jeden bilet 
przejechać można całe miasto, 
gdyż metro posiada aż 10 linii. 
Centrum olimpijskie robi wraże-
nie, zwłaszcza, że byliśmy tam 
wieczorem, gdy wszystko jest 
podświetlone. Następnie poje-
chaliśmy na słynny plac Tianan-
men – największy plac świata  

– mierzący 800 m na osi północ-południe i 300 m na osi wschód-
zachód, gdzie znajdują się jedynie dwa obiekty: 38-metrowy po-
mnik ku czci bohaterów ludu oraz mauzoleum Mao Zedonga. Plac 
ten słynie jednak głównie z masakry w 1989 r, gdy protestujących 
studentów rozjechano czołgami, a według nieoficjalnych rachun-
ków zginęło ich wtedy ponad 5 tys.  

 Innym zwiedzanym przez nas obiektem była lamajska świątynia 
Yonghegong, zbudowana w 1694 roku świątynia buddyjska, złożo-
na z kilkunastu budynków, a w każdym znajdował się posąg Buddy. 
Jest przykładem tradycyjnej chińskiej architektury, a zwraca swoją 
uwagę niezwykłą misternością zdobienia i bogatymi barwami.

dok. w numerze styczniowym Naszej Trójwsi

Z e s p ó ł  „ I s t e b n a ”  w  C h i n a c h !
(dok. ze str. 18)

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Istebna", a więc Zespół Regionalny "Istebna" zaprasza wszyst-
kich chętnych na cykl warsztatów, który w roku 2009 będzie organizować. Głównie zapraszamy młodzież 
wszystkich typów szkół. Będą to warsztaty w zakresie edukacji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego 
regionu, tj. rękodzieła ludowego, opartego na lokalnych tradycjach.

Plan warsztatów wygląda następująco:
01.01.2009 - 28.02.2009 - warsztaty wykonywania fartuchów 
                 do stroju góralskiego;
01.03.2009 - 30.04.2009 - warsztaty haftu krzyżykowego;
01.05.2009 - 30.06.2009 - warsztaty szycia "kyrpców";
01.07.2009 - 31.08.2009 - warsztaty wykonywania
                                          "nodkóńczy".
Dokładne daty spotkań w ramach poszczególnych warsztatów 
podane będą na afiszach, na stronie www.ozespoleistebna.
blog.onet.pl zaś konkretny plan ustalony zostanie wspólnie z 
uczestnikami zawsze podczas pierwszego spotkania.
Podczas warsztatów zapewniamy uczestnikom napoje oraz 
drobny poczęstunek.

Wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie się u Tadeusz Papie-
rzyńskiego, pod numerem telefonu 503 406 658 lub mailowo 
na adres tadpap@onet.eu 
Zapraszamy młodzież naszej wsi oraz wszystkich zaintereso-
wanych tą tematyką.
Projekt "W Istebnej robimy cuda" realizowany jest dzięki 
wsparciu z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu 
„KULTURA BLISKA". 

                                www.fww.org.pl
                            www.witrynawiejska.org.pl

Koncert Charytatywny
Zespołu Regionalnego „Istebna” 
28 grudnia (niedziela) o godz. 18.00 w Kościele w Istebnej 

Centrum odbędzie się Koncert Charytatywny Zespołu Regio-
nalnego „Istebna” z udziałem osób niepełnosprawnych z terenu 
Trójwsi. Organizatorzy serdecznie zapraszają.
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Nagrody dla naszych
instrumentalistów i gawędziarzy

Bardzo dobrze - podobnie jak w roku ubiegłym - zapre-
zentowali się nasi instrumentaliści i gawędziarze podczas XVII 
Posiadów Gawędziarskich oraz XIX Konkursu Gry na uni-
katowych Instrumentach ludowych. Przeglądy odbyły się w 
Brzuśniku i Przybędzy.

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

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

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

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

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

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

J. Kohut
Źródło: www.zywiecczyzna.pl

Wystawa
„Szopek Bożonarodzeniowych”

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

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

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

Wystawa zmarłych muzykantów
„Grejże nóm, muzyćko…”

listopad to miesiąc, w któ-
rym wspominamy tych wszyst-
kich, którzy już od nas odeszli. 
Z tej okazji Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej zorganizował 
wystawę poświęconą pamięci 
zmarłych muzykantów z Isteb-
nej, Jaworzynki i Koniakowa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zbigniew Kukuczka „lys Fusion Poland” 
- leszek i Zdzisław legierscy „Zakład Przetwórstwa Mięsnego 

w Istebnej”. Katarzyna Rucka-Ryś

Wystawa czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00 - Serdecznie zapraszamy!
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A W A N S
m Ł O d Y C H
P I Ł K A R Z Y

do finału
powiatowego!  

Kolejny znaczący sukces od-
nieśli młodzi sportowcy ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Istebnej, 
którzy triumfowali w Turnieju 
Mini Piłki Nożnej Szkół Podsta-
wowych Grupa III i awansowali 
do finału powiatowego.

Turniej został rozegrany w 
środę 5 listopada przy pięknej, 
słonecznej pogodzie na boisku 
„Pod Skocznią” w Istebnej. 

W półfinałach podopieczni 
Jarosława Hulawego pewnie po-
konali rówieśników z Goleszowa, 
zaś w pojedynku reprezentantów 
Ustronia i Goleszowa lepsi oka-
zali się ci pierwsi.

Finał był emocjonującym wi-
dowiskiem. W pierwszej połowie 
padł wynik 2:2. Po zmianie stron 
nasi młodzi piłkarze zdobyli dwie 
kolejne bramki nie tracąc żadnej.

Zwycięstwo zapewniło dru-
żynie reprezentującej SP 1 w 
Istebnej awans do Finału Powia-
towego, który odbędzie się w 
przyszłym roku w Chybiu.

Gratulujemy Jarkowi
       i jego podopiecznym!

Wyniki:

Półfinały:
SP 1 Istebna - SP Goleszów 8:1
SP 2 Ustroń - SP 4 Wisła Głębce 7:1

O 3 miejsce:
SP Goleszów - SP 4 Wisła Głębce 7:3

Finał:
SP 1 Istebna - SP 2 Ustroń 4:2

J. Kohut

KP trójwieś - tabele po rundzie jesiennej
.  Seniorzy – Klasa B m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Zryw Bąków 13 29 50:17 5-0-1 (24:9) 4-2-1 (26:8)
2 LKS Pogórze 13 29 33:14 5-2-0 (22:4) 4-0-2 (11:10)
3 LKS Strażak Dębowiec 13 28 28:23 5-0-1 (16:12) 4-1-2 (12:11)
4 ZKS Polifarb Cieszyn 13 25 22:19 5-0-2 (10:6) 3-1-2 (12:13)
5 KP Trójwieś Istebna 13 25 31:18 6-0-1 (21:7) 2-1-3 (10:11)
6 LKS Olza Pogwizdów 13 20 33:18 3-1-2 (18:7) 3-1-3 (14:11)
7 LKS Błękitni Pierściec 13 20 39:31 2-2-2 (18:15) 4-0-3 (21:16)
8 LKS Strażak Pielgrzymowice 13 19 38:43 2-1-4 (18:22) 4-0-2 (20:21)
9 LKS Wyzwolenie Simoradz 13 18 33:26 3-1-3 (20:13) 2-2-2 (13:13)
10 LKS Goleszów 13 15 37:31 2-2-3 (21:17) 2-1-3 (16:14)
11 LKS Zamek Grodziec Śląski 13 14 29:28 3-1-2 (19:7) 1-1-5 (10:21)
12 LKS Wiślica 13 12 41:48 3-1-2 (29:16) 0-2-5 (12:32)
13 LKS Iskra Iskrzyczyn 13 6 22:47 1-2-4 (13:20) 0-1-5 (9:27)
14 LKS Wiki Kisielów 13 0 7:80 0-0-5 (2:30) 0-0-8 (5:50)

Juniorzy – Klasa Okręgowa B m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Błyskawica Drogomyśl 11 26 34:8 5-1-0 (28:6) 3-1-1 (6:2)

3 KP Trójwieś Istebna 11 20 20:12 5-1-0 (14:5) 1-1-3 (6:7)

12 LKS Mazańcowice 11 2 14:39 0-1-4 (7:16) 0-1-5 (7:23)

. Trampkarze – Klasa Okręgowa B m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 UMKS Czechowice-Dziedzice 11 33 78:5 6-0-0 (32:2) 5-0-0 (46:3)

8 KP Trójwieś Istebna 11 16 29:28 1-1-4 (4:11) 4-0-1 (25:17)

12 LKS Przełom Kaniów 11 1 3:113 0-1-4 (3:49) 0-0-6 (0:64)
Źródło: Portal sport.olza.pl (Tomasz Wrześniak)

Zwycięska drużyna
z Istebnej

Nasi znakomici biegacze 
Katarzyna Kubalok (MKS Isteb-
na) oraz Tomasz Sikora (NKS 
Trójwieś Beskidzka) otrzymali 
nagrody dla najlepszych spor-
towców powiatu cieszyńskiego.

To kolejny bardzo prestiżo-
wy sukces oraz uhonorowanie 
wspólnego wysiłku sportow-
ców, trenerów i działaczy na-
szych klubów narciarskich.

Gratulujemy!
Uroczystość wręczenia na-

gród za znaczące wyniki uzy-
skane na sportowych arenach 
w kraju i zagranicą odbyła się 
28 października w Sali Sesyj-
nej Starostwa Powiatowego w 
Cieszynie. Nagrody i wyróżnie-
nia wręczyli Przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego 

Jan Sztwiernia oraz Wicesta-
rosta Mieczysław Szczurek. 
Gratulacje sportowcom złożyła 
także Przewodnicząca Komisji 
Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Cieszyńskiego Beata Sabath.

Nagrody i wyróżnienia 
otrzymało 22 sportowców a tak-
że 14 trenerów i działaczy.

Wicestarosta Powiatu Cie-
szyńskiego Mieczysław Szczu-
rek powiedział:

Jesteście naszą nadzieją i 
potwierdzeniem wspaniałej woli 
walki, dowodem sportowej de-
terminacji i ciężkiej pracy. Dziś 
można śmiało powiedzieć, iż w 
powiecie cieszyńskim nie braku-
je ludzi utalentowanych, praco-
witych i zdolnych, potrafiących 
zadziwić swoimi osiągnięciami. 

Jesteśmy dumni z waszych osią-
gnięć dzięki którym rozsławia-
cie powiat cieszyński w kraju i 
zagranicą. 

Szczególne wyrazy podzię-
kowania i gratulacje należą się 
również szkoleniowcom, którzy 
choć czasem niewidoczni, mają 
duży wpływ na wasze wyniki. 
Dziękuję także osobom, które 
w różnych formach wspierają 
sport w naszym powiecie. Wła-
śnie dzięki działaczom, którzy 
bezinteresownie, ofiarując swo-
je środki i swój czas, ma szansę 
zaistnieć na sportowych are-
nach wielu uzdolnionych, mło-
dych ludzi. 

J. Kohut
Źródło: Strona internetowa
Starostwa Powiatowego

Prestiżowe wyróżnienia dla naszych sportowców

Zarząd Klubu Piłkarskiego „Trójwieś” informuje, że w związku z upływem kadencji 
obecnego Zarządu w dniu 14 grudnia 2008 roku odbędzie sie Zebranie Sprawozdawczo 
- Wyborcze. Informacja o miejscu i godzinie Zebrania zostanie podana na stronie 
internetowej www.ug.istebna.pl.
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młodzieżowy turniej Szachowy 
Dwunastu młodych szachistów stanęło na starcie 

Młodzieżowego Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych ,,O 
Puchar Wójta Gminy Istebna”, który odbył się 19 listopada w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

Klasyfikacja ogólna
1. Adam Polok  – SP1 Istebna
2. Damian Hulawy  – SP1 Istebna
3. Łukasz Czepczor  – SP1 Istebna
4. Piotr Łabaj  – SP1 Jaworzynka
5. Szymon Jaroszyński  – SP1 Istebna
6. Adam Buzek   – SP1 Istebna
7. Katarzyna Michałek  – SP1 Jaworzynka
8. Beata Kukuczka  – SP1 Istebna
9. Przemysław Zawada  – SP1 Istebna
10. Jarosław Czyż  – SP1 Jaworzynka
11. Michał Gesiarz   – SP1 Istebna
12. Małgorzata Suszka  – SP1 Istebna

Opiekunowie:
Jarosław Hulawy  – SP1 Istebna
Piotr Polok  – SP1 Jaworzynka

Turniej był równocześnie 
eliminacją rozgrywek powiato-
wych, w których wezmą udział 
dwuosobowe drużyny z SP1 
Istebna zarówno wśród dziew-
cząt jak i chłopców.

J. Kohut
Adam Polok i Damian Hulawy
– najlepsza dwójka turnieju

WIELOFUNKCYJNY
POLIUREtAN 

Mieszkańcy gminy Istebna oraz wypoczywający w niej turyści 
będą mogli przez cały rok korzystać z nowej infrastruktury spor-
towej - wielofunkcyjnego boiska sportowego, zrealizowanego w 
ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych 
ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” przy współudziale 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Prace budowlane roz-
poczęto w roku 2007. Ze środków własnych wybudowano boisko 
asfaltowe z ogrodzeniem i jednocześnie złożono wniosek o dofi-
nansowanie w wysokości 200 000 PLN do Ministerstwa Sportu. 
Po przyznaniu dofinansowania możliwe było zrealizowanie 2 eta-
pu – położenia nawierzchni poliuretanowej, w 100% sfinansowanej 
ze środków FRKF. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania 
nastąpił 10 listopada 2008 r. 

Obiekt znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej-
Zaolziu i wyróżnia go syntetyczne pokrycie z poliuretanu. Jest to 
nowoczesny rodzaj nawierzchni przeznaczonej do obiektów zarów-
no zamkniętych, jak i otwartych. Ich podstawową zaletą jest wysoka 
elastyczność i sprężystość, a co za tym idzie wysokie bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania. Wykonywane są na bazie wysokojakościo-
wych, syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz granula-
tów gumowych EPDM. Nawierzchnie poliuretanowe mają jednolitą 
powierzchnię, są trwałe, odporne na starzenie i promienie UV, łatwe 
w konserwacji, a koszty ich utrzymania są stosunkowo niewielkie. 

Boisko przeznaczone jest do prowadzenia rozgrywek:
piłki ręcznej, boisko o wymiarach 44 x 22 m
tenisa ziemnego, kort o wymiarach 23,77 m x 10,97 m
koszykówki, 2 boiska o wymiarach 26 m x 14 m
siatkówki, 2 boiska o wymiarach 18 m x 9 m.
Zamontowane zostały urządzenia takie jak bramki i słupki do 

siatek sportowych. Pod boiskiem wykonano drenaż z rur PCV. Are-
nę boiska ogrodzono ogrodzeniem ażurowym o wysokości ok. 5,5 
m konstrukcji stalowej z siatką piłko chwytową w górnej części i 2 
bramami wejściowymi.

Boisko służy przede wszystkim do organizacji zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (lekcje wychowania fizycz-
nego, SKS) i pozalekcyjnych oraz treningów, imprez i turniejów 
sportowych. Boisko ma charakter ogólnodostępny i wykorzystywa-
ne będzie nieodpłatnie także jako miejsce gier, treningów i zajęć 
rekreacyjnych dla miejscowej społeczności lokalnej – głównie dzie-
ci i młodzieży – oraz osób przyjezdnych spędzających weekendy i 
wakacje na wypoczynku w Istebnej i okolicach. Obiektem admini-
struje dyrekcja SP2 w Istebnej-Zaolziu.

Opracował: W. Legierski

Końcowa faza robót – malowanie linii rozgraniczających boiska
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Takiego podsumowania sezonu jeszcze w Polsce nie było. 8 listo-
pada zjechali do Istebnej zarówno zawodnicy jak i kibice, zawodowcy 
i amatorzy. W sali gimnastycznej miejscowego gimnazjum wszyscy 
przeżyli niezapomniany wieczór. 

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: najlepsza polska zawodniczka 
MTB, srebrna medalistka Igrzysk w Pekinie Maja Włoszczowska oraz 
najlepszy polski kolarz szosowy Sylwester Szmyd. Świat zawodowe-
go kolarstwa reprezentowali także Marek Galiński, Marcin Karczyński, 
Adrian Brzózka, Piotr Brzózka, Kornel Osicki, trener reprezentacji Pol-
ski MTB Andrzej Piątek i mechanik kadry Grzegorz Dziadowiec. Wśród 
zaproszonych osób była pani Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin i Wie-
sław Legierski, odpowiedzialny za wybór tras i przygotowanie imprez w 
Istebnej. Całość prowadzili pochodzący z Istebnej dziennikarz Eurosportu 
Adam Probosz i Marek Mróz, komentujący w sezonie zmagania mara-
tończyków. Pani Wójt wręczyła Mai Włoszczowskiej specjalny prezent, 
bieżnik na którym słowa "Istebna" i "Pekin" wypisane były tradycyjnym 
istebniańskim haftem. 

Spotkanie było przede wszystkim świętem ludzi, w których życiu jazda 
na rowerze zajmuje miejsce szczególne. Organizator cyklu Powerade MTB 
Marathon Grzegorz Golonko postanowił zorganizować dla nich spotkanie 
podsumowujące sezon 2008, dające okazję do wspomnień i przeżycia jesz-
cze raz najpiękniejszych momentów. 

Najlepszym dowodem na to, że spotkanie było bardzo potrzebne był 
przyjazd do Istebnej ponad 200 osób z najdalszych zakątków Polski a także z 
Czech i Słowacji. Rozpoczęło się od prezentacji filmów z imprez rozgrywa-
nych w Istebnej - czteroetapowego Beskidy MTB Trophy oraz maratonu. 

Kolejnym punktem programu była rozmowa z Sylwestrem Szmydem 
o tegorocznym Tour de France i planach na kolejny sezon. Kolarz Lampre, 

a w przyszłym sezonie Liquigasu, tydzień wcześniej wziął ślub i razem ze 
swoją żoną Kasią został w Istebnej powitany bardzo gorąco. 

Największe emocje były jednak dopiero przed uczestnikami spotkania, 
bo Adam Probosz zaprosił do rozmowy Maję Włoszczowską, Andrzeja 

Piątka i Grzegorza Dziadowca a na 
ekranie wyświetlono fragmenty wy-
ścigu Elity kobiet MTB na Igrzyskach 
w Pekinie. Goście komentowali na 
żywo olimpijskie zmagania a finiszo-
wym metrom jadącej po srebro Mai 
Włoszczowskiej towarzyszył głośny 
doping wszystkich zgromadzonych 
na Sali. Nasza najlepsza kolarka gór-
ska była wyraźnie wzruszona takim 
przyjęciem i z dumą prezentowała 
olimpijski medal. Chętni do wspól-
nych zdjęć, rozmów oraz zbieracze autografów mogli wreszcie do woli na-
cieszyć się osobistym spotkaniem z gwiazdami wieczoru. 

Na tym atrakcje zaplanowane przez organizatorów się nie skończyły. 
Kolejne godziny to tańce, wspomnienia i rozmowy przy stołach a tuż przed 
północą wśród gości rozlosowano atrakcyjne nagrody: maskotki z Pekinu 
podpisane przez naszych olimpijczyków, nawigację Garmin Edge 705 i kask 
Specialized S-Works. Dokładnie o godzinie 24 na salę wniesiono tort rozpo-
czynając świętowanie urodzin Mai Włoszczowskiej. Wśród chóralnego Sto 
lat! jubilatka osobiście częstowała tortem i dziękowała za życzenia. 

Najwytrwalsi bawili się długo w noc a impreza w Istebnej przejdzie 
do historii jako pierwsze nieformalne i wspaniałe podsumowanie kolar-
skiego sezonu. Do zobaczenia w Istebnej za rok! Adam Probosz

P O d S U m O W A N I E  S E Z O N U  m t B

Maja Włoszczowska w rozmowie
z panią wójt
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ABC
- Słownik

bioekologiczny
Motto: „Teraz, kiedy wypro-

wadziliśmy przyrodę ze stanu rów-
nowagi, patrzymy na nasze zanie-
czyszczone rzeki, duszące się mia-
sta, spożywamy zatrutą produkcję 
rolną - nagle uświadamiamy sobie, 
że przyroda zaczyna rewanżować 
się za niewłaściwy sposób - w jaki 
zrobiliśmy z niej użytek...”

* Taksonomia - zasady kla-
syfikowania gatunków roślin i 
zwierząt. „Zajmuje się” określe-
niem kategorii i jednostek takso-
nomicznych tzw. taksonów. Tak-
sony - to jednostki systematyki 
np. przynależność gatunkowa, ro-
dzaj, rodzina itp. Zasady taksono-
miczne są ujęte w nomenklaturze 
zoologicznej i botanicznej. Dzię-
ki tej dziedzinie nauki olbrzymi 
świat flory i fauny jest uporząd-
kowany na podstawie wspólnych, 
podobnych przynależnych cech, 
organizmów żywych.

* Tchawica - to odcinek dróg 
oddechowych kręgowców lą-
dowych a więc i człowieka. Jest 
to rura o błoniastych ścianach, 
usztywnionych szkieletem chrzęst-
nym. Wewnątrz pokryta nabłon-
kiem migawkowym, którego ruchy 
„falujące” wraz ze śluzem usuwa-
ją zanieczyszczenia wdychanego 
powietrza. Tchawica dzieli się na 
2 oskrzela - prawe i lewe, które 
tworzą wraz z oskrzelikami drzewo 
oskrzelowo - płucne.

* Testosteron - to hormon 
płciowy wytwarzany przez gru-
czoły płciowe - jądra męskie. Ma 
znaczenie w lecznictwie i jest 
stosowany w przypadkach niedo-
czynności (lub zaniku) narządów 
płciowych męskich.

„Macierzonka”

Spółka „Naprzód” zatrudni 
pracownika biurowego w Istebnej.
Wymagania: wykształcenie śred-
nie, prawo jazdy kategorii B, 
umiejętność obsługi komputera.
Prosimy wysyłać CV na adres: 
Spółka Naprzód ul. Raciborska 
144b, 44-280 Rydułtowy lub na 
adres: joannanaprzod@o2.pl 

Spółka Naprzód za-
prasza do odbierania 
książeczek wywozowych 
w biurze Spółki Naprzód 
w Istebnej w drugiej po-
łowie grudnia.
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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
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* 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 

 
 
 
 
Reklama 5 x 13 
 

Do nabycia w 
APTECE „NA 
DZIELCU” 
Istebna 1475 

 
 

Pn – Pt  
8.00 – 18.00 

Sobota  
8.00 – 14.00 

Niedziela  
9.00 – 14.00 

 

 
 
 
 

SPRZ T MEDYCZNY I 
RECHABILITACYJNY m.in. 

 
 

* PODUSZKI ORTOPEDYCZNE 
zapobiegaj ce bólom g owy, szyi i ramion, 

 

* Stabilizatory stawów 
 

* Korektory postawy „PAJ CZKI” 
stosowane u dzieci i m odzie y 

 

* Pasy l d wiowe, ci owe i macierzy skie 
 
 
 

 
 
Reklama 5 x 13 
 

 
 
 

BIURO RACHUNKOWE 
 

Stefania K dzior i Barbara Kulik 
 
 

Zapraszamy od 15 grudnia 2008 r. do siedziby  
w Istebnej Centrum 1442 (nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 

 
 
 

Godziny pracy biura w grudniu: 
 

poniedzia ki i wtorki: 13.00 – 19.00 
 
 

Szczegó owe informacje pod nr telefonu: 512 220 417 
 
 

 
 
Reklama 3 x 9 
 

 
 

 
 

Telefony 
 

    694 459 899 
694 459 900 

 
 

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 
K.U.B. - Zdzis aw & Pawe  

 

Oferuje swoje us ugi: 
Kompleksowa budowa domów 

Przebudowy, remonty, instalacje, dachy 
 

 

43 – 470 Istebna 1246 
 

 

 
 
 
 
Reklama 5 x 13 
 

Do nabycia w 
APTECE „NA 
DZIELCU” 
Istebna 1475 

 
 

Pn – Pt  
8.00 – 18.00 

Sobota  
8.00 – 14.00 

Niedziela  
9.00 – 14.00 

 

 
 
 
 

SPRZ T MEDYCZNY I 
RECHABILITACYJNY m.in. 

 
 

* PODUSZKI ORTOPEDYCZNE 
zapobiegaj ce bólom g owy, szyi i ramion, 

 

* Stabilizatory stawów 
 

* Korektory postawy „PAJ CZKI” 
stosowane u dzieci i m odzie y 

 

* Pasy l d wiowe, ci owe i macierzy skie 
 
 
 

 
 
Reklama 5 x 13 
 

 
 
 

BIURO RACHUNKOWE 
 

Stefania K dzior i Barbara Kulik 
 
 

Zapraszamy od 15 grudnia 2008 r. do siedziby  
w Istebnej Centrum 1442 (nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 

 
 
 

Godziny pracy biura w grudniu: 
 

poniedzia ki i wtorki: 13.00 – 19.00 
 
 

Szczegó owe informacje pod nr telefonu: 512 220 417 
 
 

 
 
Reklama 3 x 9 
 

 
 

 
 

Telefony 
 

    694 459 899 
694 459 900 

 
 

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 
K.U.B. - Zdzis aw & Pawe  

 

Oferuje swoje us ugi: 
Kompleksowa budowa domów 

Przebudowy, remonty, instalacje, dachy 
 

 

43 – 470 Istebna 1246 
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FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT

* AKCESORIA MEBLOWE

* KUCHNIE, SZAFY I INNE

* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

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

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMu

HANDlOWyM
„u GAZDy”

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

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

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

Ubezpieczeniowy
Teresa Stańko

UBEZPIECZENIA
 KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW

 ZIELONA KARTA
 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

 DOMY MIESZKALNE
 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE

- ZWIERZĘTA DOMOWE

Telefony: praca 033-8556493, dom 033-8557102

Poniedziałek Urząd Gminy
Istebna 9.00 - 11.00

Wtorek, Środa,
Czwartek,

Piątek, Sobota

Biuro
Koniaków Centrum

Dom Ludowy
8.00 13.00

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

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

 
 
 
 
Reklama 9 x 18 cm (czarno – bia a) 
 
 

 
AGENCJA PKO BP SA  

W ISTEBNEJ 
43 - 470 Istebna  

Istebna 683 
(w starym kinie) 

 

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

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

33 

 
 

 
 

 
 

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

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

- do 10 000 bez zgody wspó ma onka 
 
 

WYMARZONY DOM? CZEMU NIE! 
Kredyty mieszkaniowe 

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

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

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

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

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

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

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery złote”)

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

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

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

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
Nowego 2009 Roku

wszystkim swoim Klientom
radości, pokoju

oraz błogosławieństwa Bożego

życzy

Pośrednik Ubezpieczeniowy
Małgorzata Michałek

 
 
 
 
Reklama 5 x 13 
 

Do nabycia w 
APTECE „NA 
DZIELCU” 
Istebna 1475 

 
 

Pn – Pt  
8.00 – 18.00 

Sobota  
8.00 – 14.00 

Niedziela  
9.00 – 14.00 

 

 
 
 
 

SPRZ T MEDYCZNY I 
RECHABILITACYJNY m.in. 

 
 

* PODUSZKI ORTOPEDYCZNE 
zapobiegaj ce bólom g owy, szyi i ramion, 

 

* Stabilizatory stawów 
 

* Korektory postawy „PAJ CZKI” 
stosowane u dzieci i m odzie y 

 

* Pasy l d wiowe, ci owe i macierzy skie 
 
 
 

 
 
Reklama 5 x 13 
 

 
 
 

BIURO RACHUNKOWE 
 

Stefania K dzior i Barbara Kulik 
 
 

Zapraszamy od 15 grudnia 2008 r. do siedziby  
w Istebnej Centrum 1442 (nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 

 
 
 

Godziny pracy biura w grudniu: 
 

poniedzia ki i wtorki: 13.00 – 19.00 
 
 

Szczegó owe informacje pod nr telefonu: 512 220 417 
 
 

 
 
Reklama 3 x 9 
 

 
 

 
 

Telefony 
 

    694 459 899 
694 459 900 

 
 

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 
K.U.B. - Zdzis aw & Pawe  

 

Oferuje swoje us ugi: 
Kompleksowa budowa domów 

Przebudowy, remonty, instalacje, dachy 
 

 

43 – 470 Istebna 1246 
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Zespół „Istebna” w Chinach

„Grejże nóm, muzyćko…” 
Wystawa pamięci zmarłych muzykantów z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa

Zespół „Koniaków” podczas mieszania owiec
Zespół „Koniaków” z Zespołem Bułgarii w czasie

Międzynarodowego Festiwalu w Czechach

Z dZIAŁALNOŚCI StOWARZYSZENIA BESKIdZKIEGO FOLKLORU,
PIEŚNI, tAŃCA I ŚPIEWU „POd OCHOdZItą” W KONIAKOWIE

Nabożeństwo w Kościele Ewangelickim w istebnej
z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wejście do Kościoła ks. Alfred Staniek odprawia nabożeństwo Koncert Chóru „Gloria” ze Skoczowa
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„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZ¥D GMINY  w Istebnej  Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 033 85-56-087 - woj. œl¹skie
Adres strony internetowej Gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzêdu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl

Redaguje Zespó³ w sk³adzie: Krystyna Rucka, Teresa £aszewska, Janusz Waszut oraz Jacek Kohut (GCI).
Korekta: Krystyna Rucka
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Uczniowie sP i z istebnej
przed Planetarium Śląskim w Chorzowie

Zabawa Andrzejkowa o charakterze integracyjnym z uczniami gimnazjum w Istebnej


