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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzę wszystkim mieszkańcom gminy

zdrowia, pomyślności, szczęścia,
smacznego święconego w gronie najbliższych

oraz wiele nadziei z okazji budzącej się wiosny.

    Przewodniczący Rady Gminy             Wójt Gminy
                 Jan Gazur                        Danuta Rabin
                             i Zespół Redakcyjny

8 Marca - Dzień Kobiet

Wszystkim Kobietom naszej gminy - Tym małym

i dużym - życzenia szczęścia, miłości,

spełnienia marzeń i tego, abyście zawsze

z uśmiechem  wkraczały w każdy nowy dzień

życzą
Przewodniczący Rady Gminy

i męska część pracowników Urzędu Gminy

8 Marca - Dzień Kobiet

Wszystkim Kobietom naszej gminy - Tym małym

i dużym - życzenia szczęścia, miłości,

spełnienia marzeń i tego, abyście zawsze

z uśmiechem  wkraczały w każdy nowy dzień

życzą
Przewodniczący Rady Gminy

i męska część pracowników Urzędu Gminy

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

WYSTAWA
„WĘDRÓWKI
JANA PAWŁA II”

 - str. 14

XXXIII MIędzynarodowy Bieg Narciarski
„O Istebniański Bruclik” - str. 18-20

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski 
w malarskiej oprawie - str. 8

Uczestnicy konkursu

Wieści Turystyczne
    

      
- str. 11
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    Bank Spółdzielczy
    w Ustroniu
    Oddział w Istebnej

zaprasza wszystkie osoby, dla których jakość 
świadczonych usług jest najważniejsza do korzy-
stania z naszej promocyjnej oferty kredytowej.

Już od 10 marca polecamy kredyt 
„wiosenny” na bardzo atrakcyjnych 
warunkach:

- do 10.000,00 zł
- niskie oprocentowanie,
- brak opłaty przygotowawczej,
- minimum formalności,
- szybka decyzja kredytowa.

Bank Spółdzielczy zawsze blisko

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski w malarskiej oprawie

Agnieszka Jałowiczor - zwyciężczyni konkursu

Jury konkursowe
Mecenas tegorocznego konkursu 
- Jan Kukuczka

Paulina Waszut z obrazem Ernesta Zawady

Cecylia Suszka
witająca przybyłych gości

Gość honorowy - Ernest Zawada
i jego krótka lekcja rysunku 
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•  W ó j t  G m i n y i n f o r m u j e  •  W ó j t  G m i n y i n f o r m u j e  •

W Ó J T  G M I N Y
SZEF  OBRONY  CYWILNEJ  GMINY

I S T E B N A
ZASADY

OCHRONY ŻYWNOŚCI I WODY PRZED SKAŻENIAMI
OCHRONA ŻYWNOŚCI POLEGA NA:
1. W  INDYWIDUALNYCH  GOSPODARSTWACH
     DOMOWYCH.

• Zgromadzeniu możliwie dużych zapasów nieskażonej żywności.
• Dokładnym uszczelnieniu piwnic, magazynków, składzików itp.
• Przechowywaniu artykułów żywnościowych w szczelnych pojem-
nikach i opakowaniach (lodówki, skrzynie, beczki, pojemniki pla-
stykowe, szklane, wielowarstwowe worki  papierowe, foliowe itp.).

2. W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
    I JEDNOSTKACH HANDLOWYCH

• Przechowywaniu artykułów spożywczych w szczelnych po-
mieszczeniach jak chłodnie składowe, elewatory zbożowe, pod-
ziemne magazyny wyposażone w urządzenia filtrowentylacyjne.
• Dodatkowym uszczelnieniu zwykłych pomieszczeń magazyno-
wych oraz przykryciu plandekami, folią itp. zgromadzonych tam 
produktów.
• Używaniu do transportu samochodów chłodni, hermetycznych 
kontenerów, cystern itp. lub stosowaniu odpowiednich opakowań 
i ochronnych nakryć.

OCHRONA WODY POLEGA NA:
• Zgromadzeniu maksymalnych zapasów nieskażonej wody w 
konwiach, beczkach i innych szczelnych pojemnikach.
• Szczelnym okryciu studni przydomowych.
• Zabezpieczeniu przeciwdywersyjnym innych ujęć wody.

P A M I Ę T A J  ! 
O TWOIM PRZETRWANIU W TERENIE SKAŻONYM 

DECYDUJE ILOŚĆ ZGROMADZONEJ WODY I ŻYWNO-
ŚCI ORAZ SPOSÓB JEJ OCHRONY

Maria Adamek

Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu i szkła powinny być czyste i opróżnione z produktów!
Na podstawie art. 9a ust l. ustawy z dnia 28 listopada 2005 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 

236, poz. 2008) Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów są zobowiązane do sporządzania i przekazywania 
Wójtowi wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowę, jak również wykazu tych osób, których 
umowy uległy rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Referat Usług Komunalnych prowadzi ewidencje wszystkich umów, dlatego właściciele, 
którzy się nie figurują na wykazach wzywani są do wyjaśnienia sprawy w Urzędzie.

Nie palmy plastików!!
Spalanie odpadów plastikowych w ogródku lub piecu CO powoduje emisję wielu trujących i rakotwórczych substancji. Podczas 

palenia w piecach CO w przewodzie kominowym przy zetknięciu z wodą lub dużej wilgotności powstaje kwas solny, który niszczy ko-
min. Przewód kominowy bardzo szybko się zatyka co może powodować samozapłon kominów. Pamiętajmy, że paląc plastiki zatruwa-
my wszystko w koło - glebę, mury, i przede wszystkim siebie. Nie mamy wpływu na zachowanie innych osób, możemy jednak zmienić 
nasze własne postępowanie.          Zofia Waszut

„WYWÓZ ŚMIECI”
Firma Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości - Handel J. Golik Jaworzynka 301

informuje, jak segregować odpady.

WRZUCAĆ CZYSTE SUROWIEC  WTÓRNY NIE WRZUCAĆ
opakowania szklane bezbarwne i kolorowe: 
po przetworach, butelki po napojach, wolne 
od zanieczyszczeń metalami i tworzywami,

Szkło - worek zielony luster, szkła zbrojonego, porcelany, i ceramiki 
(talerze, filiżanki itp.) szkła okiennego, i  szyb 
samochodowych, żarówek, lamp i neonowych i 
halogenowych, termometrów,

butelki po napojach i płynach do prania i 
mycia, opakowania po artykułach spożyw-
czych jak pudełka po margarynie, kubki po 
nabiale itp. reklamówki, opakowania po ko-
smetykach, folie budowlane i ogrodnicze,

Plastik - worek biały foliowych woreczków po mleku, tworzyw pian-
kowych i styropianowych, worków foliowych po 
nawozach i materiałach budowlanych oraz środ-
kach chemicznych, wyrobów z PCV jak płytki i 
wykładziny,

puszki po konserwach, napojach i sokach, 
drobny złom żelazny oraz drobny złom me-
tali kolorowych

Puszki - worek biały zużytych akumulatorów i baterii, pojemników po 
smarach-lakierach, farbach,

gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, 
torby i kartony

Tektura - worek biały Papier i tektura pokryta folią metalową np. karto-
ny po napojach, tłustego papieru i opakowań

K o m u n i k a t
Z dniem 31 marca br. kończy się termin ważności ksią-

żeczkowych dowodów osobistych. Brak nowego dowodu oso-
bistego po tym terminie będzie wiązał się z licznymi niedogod-
nościami, w tym niemożnością w załatwianiu swoich spraw w 
urzędach i instytucjach.

W związku z powyższym prosi się osoby, które nie doko-
nały wymiany tego dokumentu o złożenie wniosku o wydanie 
nowego dowodu osobistego w tutejszym urzędzie (urząd czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15). Dla osób 
które nie są w stanie wymienić dowodu osobistego w siedzi-
bie urzędu, prosimy zgłaszać ten fakt w pokoju 115 tutejszego 
urzędu  – pracownik dokona określonych czynności w miejscu 
pobytu tych osób. Inspektor: I. Rejowicz
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•  R A D A G M I N Y U C H WA L I Ł A  •  R A D A G M I N Y U C H WA L I Ł A  •

RADA GmINY uchWAlIŁA
W dniu 14 lutego 2008 r. o godz.14.00 w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Istebnej odbyła się XII Sesja Rady Gminy 
Istebna, obradom której przewodniczył Pan Jan Gazur Przewod-
niczący Rady Gminy Istebna.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

• Nr XII/112/2008 zmieniająca uchwałę nr XXI/163/2004 
Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przy-
jęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 
2005 - 2015

• Nr XII/113/2008 w sprawie zasad udzielania i rozmiar 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Istebna.

• Nr XII/114/2008 w sprawie za-
miany nieruchomości. /na poszerzenie 
cmentarza komunalnego w Istebnej/

• Nr XII/115/2008 w sprawie wy-
stąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Śląskiego o przekazanie na własność 
Gminy Istebna nieruchomości Skarbu 
Państwa. / droga w Koniakowie/

• Nr XII/116/2008 w sprawie skar-
gi na Przewodniczącego Rady Gminy 
Istebna.

• Nr XII/117/2008 w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki /termomodernizacja 
SP Nr 2 w Jaworzynce/

• Nr XII/118/2008 w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki /termomodernizacja 
SP Nr 2 w Koniakowie/

• Nr XII/119/2008 w sprawie zmian 
budżetu Gminy Istebna na rok 2008.

• Nr XII/120/2008 w sprawie regu-
laminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego, szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw oraz warunki wypłacania 
nagród i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy nauczycieli w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Istebna w roku 2008.

• Nr XII/121/2008 w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki /termomodernizacja 
budynku Ośrodka Zdrowia w Konia-
kowie/

• Nr XII/122/2008 w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki /rozbudowa sieci 
wodociągowej w Istebnej - Gliniane/

• Nr XII/123/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego. / modernizacja drogi gminnej we wsi Koniaków/

• Nr XII/124/2008 w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę 
Gminy Istebna o wspólnej realizacji zadania dotyczącego mo-
dernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej w Istebnej - Ja-
snowicach z czeskim partnerem Obec Bukovec.

Na sesji obecni byli również przedstawiciele młodzieży 
Gimnazjum w Istebnej zainteresowani powstaniem Młodzieżo-
wej Rady Gminy.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Istebna.

M. Wieczorek
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Europejskie Służby Zatrudnienia
EURES                    

EURES to sieć informacyjna i doradcza, które tworzą publiczne 
służby zatrudnienia państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE), 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii.

EURES to bezpłatne usługi skierowane do poszukujących pra-
cy za granicą i pracodawców.

Cele Eures
- dostarczanie informacji i doradztwo osobom poszukującym 

pracy, które chciałyby podjąć pracę w innym kraju UE/EOG lub 
Szwajcarii,

- pomoc pracodawcom, którzy są zainteresowani zatrudnie-
niem  pracowników  innych  krajów UE/EOG lub Szwajcarii,

- pozyskanie i rozpowszechnianie informacji o wolnych miej-
scach pracy.

Partnerstwo Transgraniczne EUREST
Partnerstwo transgraniczne EURES T to specjalna struktura w 

regionach przygranicznych dwu lub więcej krajów Unii Europej-
skiej. EURES T powstaje, aby świadczyć szczególne usługi dla 
osób poszukujących pracy i pracodawców, którzy chcą podjąć 
pracę lub zatrudnić pracowników z innego kraju regionu przygra-
nicznego. 

W ramach EUREST Beskidy współpracować będą następują-
ce urzędy pracy:

- ze strony czeskiej: Vsetin, Frydek - Mistek, Novy Jicin, Kar-
wina, Opawa, Ostrawa, Bruntal, Jesenik, Sumperk

- ze strony polskiej: Bielsko - Biała, Cieszyn, Głubczyce, Ja-
strzębie Zdrój, Nysa, Prudnik, Racibórz, Wodzisław Śląski i Ży-
wiec

- ze strony słowackiej: Cadca, Namestovo, Zilina.
J. Kohut

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

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI 

@ - edukacja
Dnia 6 lutego w siedzibie koniakowskiej filii Biblioteki Pu-

blicznej w Istebnej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Koniakowie otwarte zostało Centrum Kształcenia. Bez 
specjalnego rozgłosu i udziału mediów zaczęła funkcjonować na 
terenie naszej gminy jedna z najnowocześniejszych placówek edu-
kacyjnych i informacyjnych zarazem. Jej powstanie jest efektem 
podpisania umowy pomiędzy władzami Gminy, Fundacją Regio-
nalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, a Przedsiębiorstwem Tele-
komunikacyjnym Optoland S.A.

Centrum Kształcenia Koniaków „nie wyrosło na pustkowiu”, 
ale jest elementem zakrojonego na skalę ogólnokrajową projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa 
zakładającego powstanie 256 takich placówek rozmieszczonych 
na terenie całej Polski. Z zasobów CK może skorzystać bezpłatnie 
każdy mieszkaniec terenów wiejskich, pod warunkiem, że jego 
celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy, rozwijanie zaintere-
sowań, podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie. Pracownicy 
CK Koniaków kierują serdeczne zaproszenie do  wszystkich tych, 
którzy mają zamiar wykorzystywać źródła internetowe, zasoby 
multimedialne Centrum oraz dostępną tu platformę e-learningową 
w ramach swej pracy, jej poszukiwania, czy edukacji, zarówno tej 

szkolnej, jak i indywidualnej. Nawet jeżeli ktoś nie miał dotych-
czas kontaktów ze sprzętem komputerowym, na którym opiera się 
działalność CK, nie powinno być to powodem do rezygnacji z od-
wiedzenia go. Osoby tam zatrudnione mają za zadanie służyć po-
mocą użytkownikom ośrodka i jeśli zajdzie taka potrzeba zostaną 
przeprowadzone indywidualne szkolenia z zakresu podstawowej 
obsługi komputera.

W niedalekiej przyszłości poszerzy się zakres edukacyjnych 
usług CK. Planowane jest bowiem podjęcie współpracy z Pań-
stwowym Urzędem Pracy w Cieszynie w celu realizacji doradztwa 
dla osób poszukujących zatrudnienia.

Na marginesie należy jednak wspomnieć, że naszym wspólnym 
celem było powstanie ośrodka nowoczesnej edukacji i informacji, 
a nie np. salonu gier, czy miejsca do „posiedzenia na czacie”. Jest 
to uwaga szczególnie skierowana do młodzieży. Jesteście zawsze 
mile widziani we wszystkich Centrach, gdy chcecie znaleźć jakieś 
informacje do szkoły, napisać prace, uczyć się języka, czy pora-
dzić się w sprawie wyboru szkoły, czy pracy, jednak nie jest to  
kafejka internetowa.

WYPOSAŻENIE
Centrum Kształcenia jest placówką wyposażoną w dziesięć 

nowoczesnych stanowisk komputerowych oraz urządzenie wie-
lofunkcyjne. Na każdym stanowisku zainstalowany jest system 
operacyjny MS XP, pakiet programów użytkowych MS Office 
Enterprise 2007, Adobe Reader 8.0, program do nagrywania i od-
twarzania płyt CD/DVD – Nero, Logitech.

Do dyspozycji beneficjentów CK pozostaje biblioteczka multi-
medialna, w skład której wchodzą:

Atlas Świata	
Atlas Historyczny	
Encyklopedia PWN 2008	
Słownik polsko – angielski	
Słownik polsko – rosyjski	
Słownik polsko -  niemiecki	
Słownik polsko – hiszpański	
Szkolny słownik języka polskiego	

E-LEARNING
Jednym z największych osiągnięć projektu jest stworzenie spe-

cjalnej platformy e-learningowej, jaka jest dostępna w Centrach 
Kształcenia na terenie całego kraju. Forma e-learningu, jaka ofe-
rowana jest beneficjentom CK-ów, to nowoczesna metoda kształ-
cenia na odległość wykorzystująca systemy komputerowe i dostęp 
do Internetu. Dzięki niej wszyscy użytkownicy mają możliwość 
przechodzenia wybranych przez siebie kursów edukacyjnych skła-
dających się z ćwiczeń, materiałów słuchowych i graficznych, któ-
re czynią naukę łatwiejszą i przyjemniejszą.

Często mówi się, że nic nie zastąpi kontaktu ucznia, czy stu-
denta ze swoim mistrzem, ale zarazem nawet uczelnie o tak ugrun-
towanej pozycji na rynku edukacyjnym, jak Uniwersytet Jagielloń-
ski myślą o wprowadzeniu tego typu innowacyjnego nauczania. 
Długo można bowiem by wyliczać zalety e-learningu: oszczęd-
ność czasu i pieniędzy (brak konieczności wyjazdów z miejsca 
zamieszkania, a w tym przypadku nawet brak czesnego!), nauka 
w indywidualnym tempie, możliwość wielokrotnego odtwarzania 
materiałów, a także obiektywna ocena osiągnięć.

Obecnie platforma e-learningowa stwarza użytkownikom moż-
liwość podjęcia nauki w ramach dziesięciu kursów tematycznych:

ABC Przedsiębiorczości;	
Biznes plan;	
Sposoby efektywnego poszukiwania pracy;	
Obsługa programu MS Word;	
Obsługa programu MS Excel;	
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Obsługa Internetu i poczty elektronicznej;	
Język angielski dla początkujących;	
Język angielski dla średniozaawansowanych;	
Język niemiecki dla początkujących;	
Język niemiecki dla średniozaawansowanych.	

W przyszłości zakres oferowanych szkoleń ma się poszerzyć, 
tak by stworzyć dla beneficjentów CK-ów jeszcze ciekawszą ofer-
tę edukacyjną

PODSTAWY MERYTORYCZNE
Centra Kształcenia jako placówki edukacyjne i informacyjne 

nie bez powodu nakierowane są na kształcenie ustawiczne i pomoc 
osobom poszukującym swej zawodowej drogi. W znacznej mierze 
źródła tego należy upatrywać w instytucji jaka sprawuje nadzór 
nad merytorycznym kształtem projektu. Jest nią powstała w 2002 
roku Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia. Misją 
FRAPZ jest przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsię-
biorczości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych ludności. 
Od 2003 instytucja ta należy do Śląskiego Konsorcjum Instytucji 
Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości podejmującego działania 
na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przed-
siębiorstw na rynkach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
FRAPZ włączyła się również w struktury Krajowego Systemu 
Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli KSU. Ponadto 
Fundacja posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg nor-
my PN-EN ISO 9001:2001, co stanowi potwierdzenie rzetelności 
wykonywanych usług. Dowodem uznania roli społecznej instytu-
cji jest zarejestrowanie jej jako jednostki pożytku publicznego.

„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach 
wiejskich” nie jest pierwszym projektem realizowanym przez 
FRAPZ.  Było ich już wiele, między innymi: „Kobieta warto-
ściowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet powiatu za-
wierciańskiego”, „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”, 
„Lider młodej przedsiębiorczości – edukacja przedsiębiorcza mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych”. Fundacja Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia prowadzi też zakrojoną na szeroką skalę 
działalność szkoleniową  w oparciu o własne zaplecze dydaktycz-
ne, są to na przykład szkolenia zawodowe, czy komputerowe.

ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE
Pieczę nad technologiczną stroną realizacji projektu, taką jak 

instalacja komputerów, czy serwis sprawuje Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne Optoland S.A. specjalizujące się w usługach 
operatorskich oraz w projektowaniu i budowie linii telekomunika-
cyjnych. Firma ta zajmuje się między innymi połączeniami infor-
matycznymi centrów biznesowych, banków, czy uczelni. Dyspo-
nują oni wykwalifikowanym personelem serwisu komputerowego, 
prowadzącym naprawy sprzętu. Oferują fachowe doradztwo oraz 
instalację sieci komputerowych, w tym systemy alarmowe. Zaj-
mują się dostawą oprogramowania, modernizacją i rozbudową 
sieci, a także prowadzeniem szkoleń.

POŁĄCZENIE SIŁ
Jak widać dla dobra realizacji projektu wykorzystano doświad-

czenie, technologię, wiedzę i niemałe środki finansowe. Wszyst-
ko po to, aby udostępnić najnowocześniejsze formy kształcenia 
osobom zamieszkującym tereny wiejskie i umożliwić im zawo-
dowy rozwój, zgłębianie zainteresowań i edukację. Do dyspozy-
cji mieszkańców Trójwsi została oddana placówka nowoczesna, 
której zasoby mogą być ze znacznym pożytkiem wykorzystywane 
przez wszystkich chętnych. Obecnie w znacznej części, to właśnie 
od beneficjentów Centrum zależy, na ile te możliwości zostaną 
wykorzystane.

Oliwia Szotkowska

I n f o R m a c j e
d l a  R o l n I K ó w

Finansowanie kosztów zbioru padliny 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przesyła informa-
cję dot. finansowania lub dofinansowania kosztów zbioru, trans-
portu i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

W każdym województwie działa od dwóch do dziewięciu firm 
zajmujących się zbiorem, transportem i unieszkodliwieniem pa-
dłych zwierząt gospodarskich. Na liście ARiMR znalazły się na-
stępujące zakłady świadczące takie usługi na terenie województwa 
śląskiego:

 PUOZ „Profet” Spółka z o.o., Osetnica

0-76-8188643 lub 8177229

 ZR-P „Farmutii HS” S.A., Śmiłowo

0-67-2814261 lub 2814273

 Struga S.A., Jezuicka Struga

0-52-3512524

 „Ełkur” Franciszek Kurowski Sp. Jawna, Nowy Krasnosielc

0-29-7175031 lub 71715977

 Saria Małopolska Sp. z o.o., Kraków

0-12-3873065 lub 3873064

 PW Amba Sp. z o.o., Radzanów

0-23- 6798009 lub 6798005

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opłaca w 
100% ponoszony przez producenta rolnego koszt zbioru i trans-
portu wszystkich padłych zwierząt i koszt unieszkodliwiania by-
dła, które ukończyło 24 miesiąc życia, a w przypadku owiec i kóz, 
zwierzę, które ukończyło 12 miesiąc życia.

Natomiast za unieszkodliwienie bydła poniżej 24 miesiąca ży-
cia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni nieza-
leżnie od ich wieku Agencja dopłaca 75% tego kosztu. Producent 
rolny powinien zapłacić w przypadku bydła w wieku od 12 do 
24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca życia - 43,58 zł, a 
przypadku pozostałych zwierząt -13,07 zł, natomiast na obszarze 
województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego od-
powiednio 43,34 zł i 12,84 zł. W przypadku producentów rolnych 
będących płatnikami podatku VAT, Agencja nie finansuje podatku 
VAT za wykonanie usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszko-
dliwiania padłych zwierząt. Agencja refunduje koszty wykonania 
usług poniesione od l stycznia 2008r. do dnia podpisania umowy, 
pod warunkiem dokonania zwrotu różnicy środków pobranych od 
producenta rolnego w wysokościach wyższych niż ceny ustalone 
w umowach zawartych pomiędzy Agencją a zakładami utylizacyj-
nymi.

W dalszym ciągu padłe sztuki należy zgłaszać Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii w Cieszynie w godzinach pracy Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie ( 7:30 - 15:30 ) pod 
numerem tel. 0-33 - 85 206 26.

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie

Bogusław Kubica
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I n f o R m a c j e  d l a  R o l n I K ó w
Departament Wsparcia Inwestycyjnego

KomuNIKAT o WYJAśNIeNIu DoT. 
ulGI INWeSTYcYJNeJ W PoDATKu

Uprzejmie informuję, iż zgodnie ze stanowi-
skiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

projekt współfinansowany w ramach działania SPO nie może być 
realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych 
w związku z realizacją tego projektu (wynika to z Uzupełnienia 
Programu). Beneficjent odpowiednich działań SPO, podpisując 
umowę o dofinansowanie oświadcza m.in., że nie korzysta i nie 
będzie korzystał z innych środków publicznych przyznanych w 
związku z realizacją projektu określonego w umowie. W razie na-
ruszenia zakazu podwójnego finansowania, beneficjent jest zobo-
wiązany do zwrotu całości bądź części otrzymanej pomocy wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-
wych, liczonymi od dnia wypłacenia przez Agencję pomocy. Za-
kaz finansowania operacji z innych środków publicznych dotyczy 
także PROW 2007-2013.

MRiRW w swojej opinii podkreśla również, że odpowiednie 
przepisy posługują się pojęciem „projektu” lub „operacji”, a nie 
„kosztów”, a więc zakaz podwójnego finansowania projektów/ope-
racji dotyczy wszystkich inwestycji (elementów inwestycji), reali-
zowanych w ramach projektu/operacji. Dlatego faktury oznaczone 
pieczątką ARiMR nie powinny być podstawą do uzyskania ulgi in-
westycyjnej. Nie ma zatem podstawy do wyodrębniania z faktury 
VAT kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych i ubie-
gania się o przyznanie ulgi w odniesieniu do kosztów niekwalifi-
kowalnych, poniesionych w związku z realizacją projektu objętego 
współfinansowaniem w ramach SPO czy PROW 2007-2013.

Nie może być mowy zwłaszcza o wyodrębnianiu podatku VAT 
i występowaniu o ulgę inwestycyjną w oparciu o kwotę tego po-
datku. W związku z powyższym, żadna faktura VAT, która zosta-
ła oznaczona pieczątką: „przedstawiono do refundacji w ramach 
SPO...” (analogicznie w ramach PROW 2007-2013) nie może sta-
nowić podstawy do uzyskania ulgi podatkowej.

Także faktury nieostemplowane, które dotyczą jednak reali-
zowanego projektu/operacji, nie powinny stanowić podstawy do 
uzyskania ulgi, bez względu na to, czy opiewają na koszty kwa-
lifikowalne czy też nie. W takim przypadku sami beneficjenci 
określonych działań nie powinni się ubiegać o ulgi podatkowe ze 
względu na zobowiązanie, jakie podjęli podpisując oświadczenie 
dotyczące zakazu podwójnego finansowania.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Rzecznik Prasowy
Wnioski o premie dla młodych
rolników mogą być wysyłane
do ARimR pocztą

Od 3 marca 2008 roku uprawnieni rolnicy mogą składać wnio-
ski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz., 
1443 z późn. zm) „Wniosek o przyznanie pomocy składa się oso-

biście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą 
kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwe-
go ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.”

Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa urzędują od poniedziałku do piątku od godz. 8.15

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które 
nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności 
rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W dniu złożenia wniosku o pomoc, powierzchnia posiadane-
go gospodarstwa rolnego powinna być nie mniejsza niż średnia 
powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w woje-
wództwie, w którym położone jest gospodarstwo. W przypadku, 
gdy ta średnia dla województwa jest niższa niż średnia dla kraju, 
wówczas powierzchnia użytków rolnych w posiadanym gospodar-
stwie nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

Informacja o Średniej powierzchni gruntów rolnych w go-
spodarstwie w poszczególnych województwach oraz średniej po-
wierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007, 
dostępna jest na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Kwota, o którą mogą wnioskować rolnicy jest niebagatelna i 
wynosi 50 000 złotych. Co najmniej 70% tej kwoty młody rolnik 
powinien przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w planie 
rozwoju gospodarstwa. Środki finansowe mogą być przeznaczone 
m.in. na: budowę i modernizację budynków wykorzystywanych do 
produkcji rolnej; zakup maszyn, urządzeń, instalacji; zakładania i 
wyposażania sadów i niektórych plantacji wieloletnich; zakup grun-
tów rolnych lub stada podstawowego zwierząt. Wypełnienie samego 
wniosku o pomoc to nie wszystko. Do niego trzeba dołączyć załącz-
niki (m.in. plan rozwoju gospodarstwa). Formularz wniosku o przy-
znanie pomocy oraz wzory załączników udostępnione są na stronie 
internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Radosław Iwański, rzecznik prasowy ARiMR

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go oraz inni sygnatariusze porozumienia zawar-
tego w sprawie współpracy na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnic-
twie pod honorowym patronatem Prezydenta RP 
organizuje

oGÓlNoKRAJoWY KoNKuRS
„BeZPIecZNe GoSPoDARSTWo RolNe”

Cel konkursu:
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy 

gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających 
osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad

Warunki Konkursu:
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące 

produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgło-
szeniowy i przekażą go do końca kwietnia 2008 r. do najbliższej 
Placówki Terenowej KRUS w Bielsku-Białej ul. Listopadowa 56 
(0-33 815-04-77 wew. 341), Cieszynie ul. Bobrecka 1, tel. 033 
852-40-18, Żywcu ul. Batorego 16 tel. 033 861-44-21

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie 
dostępne są we wszystkich placówkach terenowych KRUS oraz 
stronie internetowej www.krus.gov.pl

W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą 
elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:
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a) ład i porządek w obrębie podwórza,
b) stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan 

schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
c) wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie 

w osłony ruchomych części, podpory, i inne zabezpieczenia,
d) stan pilarek tarczowych,
e) warunki obsługi zwierząt gospodarskich,
f) stosowanie, sten i jakość środków ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewidziano
CENNE NAGRODY l WYRÓŻNIENIA

Ogłoszenie wyników etapu regionalnego konkursu nastąpi w 
maju 2008 r.

UWAGA: W 2008 r. w konkursie nie mogą brać udziału zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc etapów wojewódzkich i regional-
nych z trzech ostatnich lat.

KRonIKa PolIcYjna
1. W dniu 03 lutego 2008 roku na terenie jednej z dyskotek w 

Koniakowie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Cie-
szynie ujawnili nietrzeźwego nieletniego. W tej sprawie wszczęto 
dochodzenia mające na celu ustalenie, gdzie kupił, jak również kto 
sprzedał nieletniemu alkohol. 

2. W dniu 07 lutego 2008 roku na Beskidzie zgodnie z nakazem 
wydanym przez Sąd Rejonowy w Cieszynie zatrzymano istebnia-
nina, którego doprowadzono i osadzono w Zakładzie Karnym w 
Cieszynie.

3. W dniu 08 lutego 2008 roku na Durajach zgodnie z nakazem 
wydanym przez Sąd Rejonowy w Katowicach zatrzymano miesz-
kańca Jaworzynki, którego doprowadzono i osadzono w Zakładzie 
Karnym w Cieszynie.

4. W dniu 11 lutego 2008 roku w Istebnej Centrum z ciągnika 
marki „UNIMOG” skradzione zostały dwa akumulatory marki 
„GALAXY”. Pokrzywdzonym jest mieszkaniec Jaworzynki.

5. W dniu 13 lutego 2008 roku na Tartaku zatrzymany został 
mieszkaniec Istebnej, który kierował samochodem marki Fiat Se-
icento znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.  

6. W dniu 14 lutego 2008 roku na Kubalonce zatrzymany zo-
stał mieszkaniec Istebnej, którego zgodnie z poleceniem organów 
wymiaru sprawiedliwości doprowadzono na posiedzenie do Sądu 
Rejonowego w Cieszynie.

5. W nocy z 18 na 19 lutego 2008 roku miało miejsce włamanie 
do pomieszczeń gospodarczych Centralnego Ośrodka Sportu na 
Kubalonce. Nieznany sprawca dokonał zaboru w celu przywłasz-
czenia oleju napędowego, benzyny, olejów przekładniowych oraz 
pilarki spalinowej marki „HUSQVARNA”.

6. W dniu 20 lutego 2008 roku na Beskidzie zatrzymano miesz-
kańca Koniakowa, który kierował samochodem marki „AUDI” 
znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

7. W dnu 21 lutego 2008 roku na terenie jednej z posesji na 
Matysce ujawniono wycięcie czterech choinek świerkowych na 
szkodę mieszkanki Katowic.

8. W dniu 26 lutego 2008 roku na Leszczynie funkcjonariusze 
Policji w trakcie realizowania czynności służbowych ujawnili nie-
legalny pobór energii elektrycznej. Dalsze czynności na miejscu 
realizowane były przez pracowników spółki „ENION”.

Opracował : st. asp. Leszek Bujok

I n f o R m a c j e
d l a  R o l n I K ó w IV PowIatowy KonKurs

recytatorsKI 
w malarsKIej oPrawIe

“Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo
– milcząca poezja” Simonides

Dnia 28 lutego 2008 r. odbył się w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej IV Powiatowy Konkurs Recytatorski. 
Wzięło w nim udział 25 recytatorów z 11 gimnazjów powiatu 
cieszyńskiego.  Gościem honorowym imprezy był malarz, na-
uczyciel i wykładowca – Ernest Zawada, pochodzący z Ko-
niakowa. Artysta w mowie powitalnej wspominał swe studenc-
kie czasy naznaczone ciężką pracą i licznymi wyrzeczeniami. 
Udzielił też zgromadzonym w czytelni gimnazjalnej widzom 
krótkiej lekcji rysunku, szkicując martwą naturę. Obrazy pana 
Ernesta, które upiększały wnętrze sali, wypożyczył specjalnie na 
tę okazję mecenas wielu artystów, przyjaciel sztuki, właściciel 
prywatnej galerii w Koniakowie – Jan Kukuczka. W tym miej-
scu pragnę gorąco podziękować panu Janowi za okazane zrozu-
mienie i hojność, która przerosła wszelkie nasze oczekiwania. 
Otóż, Jan Kukuczka we wspaniałomyślnym geście podarował 
dwóm zwyciężczyniom konkursu (Agnieszce Jałowiczor i Pau-
linie Waszut) obrazy Ernesta Zawady. Doprawdy recytatorzy, 
ich opiekunowie, goście i gospodarze imprezy – jednym słowem 
wszyscy - byli pod wielkim wrażeniem hojności koniakowskie-
go mecenasa sztuki.     

Wróćmy wszakże do przebiegu rywalizacji konkursowej. 
Komisja oceniająca, w skład której wchodzili:

-  Włodzimierz Pohl – aktor Teatru Lalek “Banialuka” w 
Bielsku - Białej (przewodniczący jury)

- Danuta Koenig – naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury 
przy Urzędzie Miasta w Ustroniu, instruktor teatralny

- Paweł Feikisz – pracownik impresariatu Teatru Lalek “Ba-
nialuka,”

miała niemały dylemat, kogo wybrać (recytatorzy prezento-
wali wysoki poziom!) do następnego etapu w Bielsku – Białej. 
Ostatecznie przyznano pierwsze miejsce wspomnianej wyżej 
Agnieszce Jałowiczor – uczennicy naszego istebniańskiego 
gimnazjum. Drugie miejsce zajęły równorzędnie aż trzy oso-
by: Paulina Waszut i Mateusz Michałek (oboje reprezentują-
cy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej) oraz Mariusz 
Bielesz z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu. Na trzecim miejscu 
uplasowała się Karolina Chroboczek z Gimnazjum nr 1 w 
Cieszynie. Czwarte miejsce zajęły ex aequo Julia Matuszek z 
Gimnazjum nr 1 w Cieszynie oraz Magdalena Bogacz z Gim-
nazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.  Wśród  
wyróżnionych znalazły się: Dominika Mońka z Gimnazjum 
nr 1 w Wiśle i Katarzyna Groborz - uczennica Gimnazjum 
nr 1 w Ustroniu.

Przeprowadzenie imprezy wiązało się ze sporymi nakłada-
mi finansowymi, za które serdecznie dziękuję p. Elżbiecie  Le-
gierskiej – Niewiadomskiej – dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej, jak również dyrektorowi gimnazjum p. Bog-
danowi Ligockiemu.  

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wie-
lu osób.  Wyrazy wdzięczności składam zatem wszystkim 
moim współpracownikom: p. Krystynie Kocybik - twór-

Z  ż y c i a  s z k ó ł
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czyni oryginalnej scenografii zarówno w czytelni, jak i w 
hali widowiskowej; p. Halinie Skrzydłowskiej – autorce 
zaproszeń i współorganizatorce imprezy; p. Andrzejowi 
Suszce – informatykowi odpowiedzialnemu za stworzenie 
programów, podziękowań i dyplomów. Niepowtarzalny kli-
mat owego wydarzenia kulturalnego to także zasługa: p. 
Ewy Czulak, p. Iwony Bogdał i p. Wojtka Czulaka, którzy 
przygotowali wraz z młodzieżą istebniańską interesujący i 
dowcipny program artystyczny, jak również p. Beaty Ka-
wulok, która zadbała o oprawę muzyczną konkursu i wresz-
cie Piotra Kohuta, który udostępnił instrumenty muzyczne. 
Za pomoc w zorganizowaniu imprezy dziękuję również p. 
Barbarze Matuszny i p. Monice Michałek.

Nie mogę również zapomnieć o ofiarności szefa gimnazjal-
nej kuchni – p. Józefa Zogaty  i wszystkich jego współpracow-
ników (zwłaszcza intendentki – p. Anny Stachurek), którzy 
zaserwowali gościom iście królewską ucztę! Słowa uznania kie-
ruję również do uczniów klasy III d, którzy profesjonalnie ob-
sługiwali imprezę. Wreszcie, a może przede wszystkim wyrazy 
podziękowania - w imieniu dyrekcji i polonistów Gimnazjum w 
Istebnej – kieruję do lokalnych sponsorów naszego konkursu. 
Mam tu na myśli hojność i bezinteresowność firm: “Jur-Gast” 
z Wisły i “Rema” z Istebnej oraz rodziców klas drugich, któ-
rzy upiekli przepyszne ciasta. 

Dzięki  owej świetnej pracy zespołowej, życzliwemu oraz 
odpowiedzialnemu podejściu do przedsięwzięcia konkurs zo-
stał sprawnie przeprowadzony i podobał się gościom, o czym 
świadczyły liczne gratulacje i pełne uznania wpisy do kroniki 
szkolnej.

Cecylia Suszka
– organizatorka imprezy

ABC - Słownik Ekologiczny
SYSTEMATYKA - przedmiotów lub pojęć danej nauki, a 

także (pod-)dziedzina jakiejś nauki zajmująca się klasyfikowa-
niem jej przedmiotów i pojęć (czyli inaczej taksonomia).

W szczególności:
- systematyka (biologia) - systematyka organizmów żywych w 

tym: systematyka roślin, systematyka zwierząt, systematyka grzy-
bów, systematyka gleb, systematyka minerałów, systematyka che-
mii - systematyka związków chemicznych, systematyka języków,  
syntaksonomia - systematyka zbiorowisk rośilnnych

Pojęcia bliskoznaczne: podział logiczny, klasyfikacja.

SZCZEPIONKA - preparat pochodzenia biologicznego, za-
wierający żywe, o osłabionej zjadliwości (atenuowane) lub zabite 
drobnoustroje chorobotwórcze lub fragmenty ich struktury, czy 
metabolity; stosowany w celu wywołania odpowiedzi immunolo-
gicznej (odporności poszczepiennej - sztucznej czynnej).

SZPIK KOSTNY - to miękka, silnie ukrwiona, mająca gąb-
czastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpiko-
wych kości długich oraz znajduje się w małych jamkach w obrębie 
istoty gąbczastej kości. Masa całego szpiku u osoby dorosłej wy-
nosi około 2,5 kg.

Rozróżniamy:
- szpik kostny żółty (łac. medulla ossium flava), składający się 

głównie z komórek tłuszczowych (stąd barwa), którego zawartość 
wraz z wiekiem każdego osobnika wzrasta. Ten rodzaj szpiku jest 
hematologicznie nieczynny.

- szpik kostny czerwony (łac. medulla ossium rubra), który jest 
miejscem powstawania elementów morfotycznych krwi, takich 
jak erytrocyt, leukocyt, trombocyt.

Z ŻYCIA OSP
29.02.2008r w Istebnej Zaolziu odbył się Gminny Turniej 

Wiedzy Pożarniczej uczniów szkół podstawowych, gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem turnieju był komendant gminny dh Damian Le-
gierski, który również przygotował pytania do testu i odpowiedzi 
ustnych.

Oto wyniki końcowe: 
Szkoła podstawowa udział brało 13 uczniów
1 miejsce Szymon Legierski OSP Koniaków Centrum
2 miejsce Jakub Legierski OSP Koniaków Centrum
3 miejsce Aleksander Gluza OSP Koniaków Kosarzyska

Gimnazjum – brało udział 19 uczniów:
1 miejsce  Wojciech Legierski OSP Koniaków Centrum
2 miejsce Jan Zowada OSP Koniaków Centrum
3 miejsce Dawid Legierski OSP Koniaków Centrum

Zwycięzcy w grupie szkoły podstawowej Zwycięzcy w grupie szkół ponadgimnazjalnychZwycięzcy w grupie gimnazjum

4 miejsce Elżbieta Kilian OSP Istebna Centrum
4 miejsce Karolina Kukuczka OSP Istebna Centrum

Szkoła ponadgimnazjalna- brało udział 7 uczniów:
1 miejsce Agnieszka Kaczmarzyk OSP Istebna Centrum
2 miejsce Marcin Legierski  OSP Koniaków Centrum
3 miejsce Krzysztof Legierski OSP Koniaków Centrum

Cieszy fakt, że w tym roku było większe zainteresowanie tur-
niejem wśród młodzieży, a zwycięzcom szczebla gminnego życzy-
my powodzenia na Powiatowym Turnieju Wiedzy, który odbędzie 
się pod koniec marca w Puńcowie.

Dziękujemy organizatorom tj. Zarządowi Gminnemu OSP w 
Istebnej jak również gospodarzom turnieju Zarządowi OSP Isteb-
na Zaolzie.

Sekretarz ZOGZOSP w Istebnej
dh Renata Haratyk
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INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W  ISTEBNEJ

D R O G A     D O    U Z A L E Ż N I E N I A
Wpływ alkoholu na procesy emocjonalne

Prawie wszyscy ludzie chcą częściej doznawać stanów przyjem-
nych i potęgować je, a rzadziej przeżywać przykrości i je łagodzić. 
Przy realizacji tych pragnień u części ludzi istotną rolę odgrywa 
alkohol, substancja, której sposób i kierunek działania jest jedno-
znaczny – jest depresantem, którego podstawowe działanie polega 
na hamowaniu i uśmierzaniu. W im większym stopniu człowiek 
używa alkoholu po to; żeby coś robić ze swoimi uczuciami, w tym 
większym stopniu jego życie emocjonalne podlega jego tłumiąco-
hamującemu wpływowi.

Co to oznacza? Po pierwsze, w przypadku intensywnego i prze-
wlekłego picia alkohol może działać uszkadzająco na funkcjonowanie 
ośrodka przyjemności, ponieważ upośledza zdolność człowieka do 
cieszenia się bezpośrednimi źródłami przyjemności. Alkohol przytłu-
mia reakcje zmysłów i przytępia doznania, odbiera świeżość reago-
wania uczuciowego na różnego rodzaju bodźce. Dość często w przy-
padku nadużywania, alkohol skłania człowieka do zachowań, które 
utrudniają poszukiwanie w naturalny sposób dobra,miłości, przyjaźni, 
piękna oraz zwiększa prawdopodobieństwo zachowań przynoszących 
negatywne skutki. Zostaje uszkodzona, albo przynajmniej osłabiona, 
sfera naturalnej aktywności człowieka służąca uzyskiwaniu satysfak-
cji życiowych i zaczyna on przeżywać coraz więcej przykrych uczuć, 
wynikających z niepowodzeń i strat. Obserwacja osób uzależnionych 
w trakcie terapii bardzo często ujawnia, że ich umiejętności cieszenia 
się prostymi przyjemnościami życiowymi są znikome.

Znacznie poważniejsze zaburzenia rozwijają się, kiedy intensy-
fikuje się hamujące działanie alkoholu na ośrodek przykrości i bólu. 
Nadużywanie alkoholu w zdecydowanej większości przypadków pro-
wadzi do wielu różnorodnych szkód i zagrożeń. Obejmują one do-
legliwości somatyczne, zaburzenia w reakcjach interpersonalnych, 
agresywne i ryzykowne zachowania, zaniedbywanie obowiązków i 
straty materialne, naruszanie zasad obyczajowych, moralnych i praw-
nych itp. Każde z tych zjawisk, jeżeli jest zarejestrowane przez świa-
domość osoby pijącej, powinno wzbudzać w niej różnego rodzaju 
przykre uczucia i powodować ostry lub chroniczny stan stresu, a więc 
tworzyć sygnały i bodźce odstręczające od alkoholu lub wzmagające 
samokontrolę w tym zakresie. Jednak u osób, u których rozwija się 
uzależnienie, obserwujemy efekt odwrotny. Przykre stany emocjonal-
ne wywoływane skutkami picia stopniowo przestają tworzyć bodźce 
odstręczające os alkoholu, a stają się źródłem sygnałów i pragnień 
uruchamiającym poszukiwanie alkoholu. W ten właśnie sposób zosta-
je uszkodzony jeden z podstawowych elementów instynktu samoza-
chowawczego. Głównym pragnieniem człowieka uzależnionego staje 
się uśmierzanie stanów przykrych- napięcia, lęku, cierpienia.

Wielu ludzi odkrywa, że wypijając alkohol, można – nie zmienia-
jąc okoliczności – zmienić przykrość w przyjemność. Mówiąc naj-
prościej, alkohol często zamienia stany przykre w przyjemne. Kiedy 
jesteśmy zmęczeni, wypijamy alkohol i pojawia się uczucie rozluźnie-
nia, co nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ ciało człowieka tak 
szybko nie pozbawia się napięcia, tylko sygnały o napięciu zostają  za-
hamowane i człowiek doznaje szybkiego znieczulenia. Po wypiciu al-
koholu często znikają przykre myśli, maleje smutek, pojawia się przy-
jemne uczucie beztroski. Tę specyficzną edukację na temat skutków 
picia na ogół ludzie przechodzą, zanim się uzależnią. Jej skutkiem jest 
umacnianie się pozytywnych oczekiwań wobec alkoholu.

Wielu ludzi, którzy mają biologicznie uwarunkowany i względnie 
wysoki poziom tolerancji na alkohol, od czasu do czasu, bez reak-
cji awersyjnej, wypija większą ilość alkoholu i doznaje wtedy bar-
dzo atrakcyjnego stanu psychicznego polegającego na zbliżaniu się 
do tzw. utraty przytomności. Jest to euforyczno-ekstatyczne doznanie, 
w czasie którego człowiek uwalnia się od samokontroli racjonalnego 
myślenia, zmienia sposób doświadczania swej fizycznej i psychicznej 

tożsamości oraz osiąga specyficzny stan zmienionej świadomości. Na 
ogół wspomnienia pozostające po takich doświadczeniach umacniają 
pozytywne oczekiwania wobec alkoholu. Analizując historię drogi do 
uzależnienia wielu naszych pacjentów, obserwowaliśmy, że zdecydo-
wana większość spośród nich doznawała wielokrotnie takich stanów, 
pokusa ponownego ich przeżywania stale im towarzyszyła.

Kiedy z różnych powodów człowiek pije coraz więcej, nasilają się 
źródła przykrości spowodowanych przez alkohol- fizyczne, psychicz-
ne, moralne. Jednak paradoksalnie mimo tych przykrości rośnie zapo-
trzebowanie na alkohol, przede wszystkim ze względu na jego funkcję 
uśmierzającą. W procesie rozwoju uzależnienia ten typ przyjemnych 
stanów, które biorą się z uśmierzenia i złagodzenia bólu, staje się coraz 
ważniejszy dla człowieka. W ten sposób zostaje zneutralizowany pod-
stawowy sygnał awersyjny, jakim jest cierpienie. Przeżywanie przy-
krych stanów emocjonalnych jest związane z doznaniami bólowymi. 
Ciało człowieka jest wyposażone w bardzo bogaty system receptorów 
bólowych, którego główną funkcją jest sygnalizowanie różnych form 
zagrożenia, ostrzeganie zapobieganie szkodom i zniszczeniu, a także 
samozniszczeniu człowieka. Cierpienie, lęk, ból są podstawowymi 
sygnałami mówiącymi, żeby człowiek bronił się, uciekał, wycofywał 
się, aby nie wchodził w sytuacje groźne i niebezpieczne. Sygnały te 
spełniają swoją funkcję, o ile człowiek będzie reagował awersyjnie, to 
znaczy będzie je dostrzegał  i reagował na nie.

Istnieją oczywiście takie okoliczności, w których ludzie mają bar-
dzo ważne powody, aby kontynuować jakieś działanie mimo świado-
mości, że to ich będzie bolało.

Działając w służbie ważnych spraw, ideałów i wartości, potrafią 
zacisnąć zęby i powiedzieć:”jeszcze to muszę zrobić, jeszcze wytrzy-
mam”. Taka postawa może być symptomem wytrwałości, odwagi he-
roizmu. Jednak dzieję się tak w sytuacjach, w których jest wyraźny 
cel, wyraźny powód zewnętrzny, na tyle ważny, że świadomie godzi-
my się z cierpieniem jako nieodłączną częścią naszego konkretnego 
działania. Zdolność do takiego postępowania związana jest z odpor-
nością na cierpienie.

Jedną z ważnych zmian dokonujących się na drodze do uzależ-
nienia, jest spopniowe obniżanie się odporności na cierpienie, choć 
wydaje się, że u części osób, u których rozwija się uzależnienie, już 
wyjściowy poziom tej odporności był dość niski, co być może sta-
nowiło w ich przypadku ważny powód do picia lub sięgania po inne 
substancje o działaniu uśmierzającym.

Zdefiniowanie odporności na cierpienie jest skomplikowanym 
zadaniem, ponieważ mamy do czynienia z bardzo różnymi rodzaja-
mi cierpienia i różnymi sposobami radzenia sobie z nim. Sposób ro-
zumienia samego cierpienia także może być rozmaity – można mieć 
wątpliwości, czy wszystkie rodzaje przykrych stanów emocjonalnych 
powinny być nazywane cierpieniem.

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

Pani Teresie Stańko
sołtysowi wsi Koniaków

serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci męża
śp. Antoniego Stańko

składają
Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy,

sołtysi wsi Istebna i Jaworzynka,
Rada Gminy Istebna i Zespół Redakcyjny
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Wyniki pomiarów temperatury
w Koniakowie

Od 1993 roku zapisuję codziennie ok. 7.00 rano temperaturę za 
oknem. Uzbierało się danych z 15 lat.

Pierwszy wykres przedstawia temperatury średnie roczne

Drugi wykres to temperatury maksymalne latem. Najwyższą 
24 stopnie zanotowałem w lipcu 2205 roku.

Na wszystkich trzech wykresach pokazana jest linia trendu. 
Widać wyraźnie, że linia się wznosi chociaż nieznacznie. Czyżby 
to było oznaką globalnego ocieplenia? Piętnaście lat to za mało aby 
wyciągać taki wniosek. Symulacja komputerowa pokazuje jednak, 
że nawet gdyby rok 2008 okazał się tak zimny jak rok 1996 ze 
średnią 3,6, to linia trendu nadal będzie się wznosić. Dopiero dwa 
kolejne chłodne lata, z temperaturą średnią 4 stopnie, mogłyby 
odwrócić jej wzrastanie. Wyniki pomiarów zdają się potwierdzać 
panujące przekonanie o stopniowym ocieplaniu się klimatu.

Edward Jaroszyński

Trzeci wykres to temperatury minimalne zimowe. Najniższą -26 
stopni w ciągu tych 15 lat zanotowałem 23 stycznia 2006 roku.

GmIna IsteBna
na tarGacH turystycZnycH !!!

Targi „Intourex” i „KeepFit”, to drugie duże wydarzenie wysta-
wiennicze w 2008 roku, na którym swoją ofertę turystyczno-kultural-
ną prezentowała nasza gmina. Wspomniane targi odbyły się w dniach 
14-16 lutego na nowych halach wystawienniczych w Sosnowcu. 

Gmina Istebna wystawiała się wspólnie z Euroregionem Śląsk 
Cieszyński - Těšinskè Slezko, na stoisku Śląskiej Organizacji Tury-
stycznej. Pomimo faktu, iż na targach w Sosnowcu byliśmy po raz 
pierwszy, a samo wydarzenie także miało swój debiut wystawien-
niczy, turystów nie brakowało. Jak łatwo się domyślić przeważali 
organizatorzy turystyki oraz zwiedzający głównie z aglomeracji ślą-
skiej. Jak wiemy z własnych obserwacji, ale i jest to potwierdzone 
badaniem ruchu turystycznego, turyści ze Śląska stanowią ponad 80 
% całego ruchu turystycznego na Terenie Beskidów, w tym także 
Trójwsi. Ważne jest zatem, aby stale o sobie przypominać i prezen-
tować wciąż rozwijającą się ofertę usług.

Przypominam także, iż w miesiącu styczniu w dniach 10-13 w Re-
publice Czeskiej w Brnie na międzynarodowych targach „Regiotur” 
zachęcaliśmy turystów czeskich do odwiedzenia naszego regionu. 

Zaś w najbliższych dniach 14-16 marca będziemy w katowic-
kim Spodku na  II Międzynarodowych Targach Turystycznych 
SILESIA TOUR, gdzie jako Beskidzka 5 wystawiamy się z Bren-
ną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą !

 Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców i turystów do 
odwiedzania nas na stoiskach !!! Aneta Legierska

Beskidzka 5 w czeskiej
telewizji CT 1 !!!

W piątek 29 lutego o godz. 8:00 w programie „Dobre Rano” 
w telewizji CT 1 telewidzowie czescy mieli możliwość zobaczyć 
zapowiedź programu na temat miejscowości należących do Be-
skidzkiej 5. Cały 20-minutowy felieton pt.: „Widokówki z polsko-
czeskiego pogranicza” został wyemitowany 2 marca w godzinach 
dopołudniowych w TV CT 1 i CT 24.

W programie każda z miejscowości przedstawiła swoje charakte-
rystyczne cechy i atrakcje. Nasza gminę reprezentowali w rozmowie z 
panią redaktor, Pani Beata Legierska (koronczarka) i Pan Tadeusz Ruc-
ki z galerii „Na Szańcach”. Cały felieton został zrealizowany w bardzo 
ciekawej i nieraz wesołej formie wycieczki przez Beskidzką 5.

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami i telefonami turystów zwra-

camy się, głównie do gestorów bazy turystycznej, ale także wszyst-
kich przedsiębiorców, których działalność związana jest z obsługą 
ruchu turystycznego w naszej gminie (tj. aptek, banków, poczty, 
warsztatów samochodowych, stacji paliw, itd.), o donoszenie do 
biura promocji (budynek GOK) lub przesyłanie droga elektroniczną 
wszelkich danych adresowych na Państwa obiekty, a także aktuali-
zację danych przez nas już posiadanych.

Dzięki temu będziemy mogli udzielać jeszcze szerszych i do-
kładniejszych informacji, a tym samym uzupełniać na bieżąco stro-
nę internetową i wykorzystywać dane w kolejnych materiałach pro-
mocyjnych, które zamierzamy wydać w tym roku.

Zachęcamy także do przyniesienia posiadanych przez państwa 
własnych materiałów promocyjnych (ulotki, wizytówki, pocztówki, 
oferty, organizowane imprezy) do Punktu Informacji Turystycznej. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 033 855 
61 58 lub 507 782 837 oraz e-mailem: promocja@ug.istebna.pl  Li-
czymy na współpracę i zrozumienie !!!

oprac. Aneta Legierska

Informacje turystyczne



12    Nasza Trójwieœ MARZEC 2008

Ocalmy od zapomnienia
Józef Sikora - istebniański nauczyciel. 
      Sielanko moja wiosko rodzinna
      Twoje piękno i tajemnic-czar
                         Józef Sikora

W naszym cyklu prezentując kolejne postacie góralskiego zakątka zatrzymujemy się przy tych zna-
nych i nieznanych postaciach. W tym roku rozpoczęliśmy w naszym cyklu opowieść o wielkich 

patriotach, ludziach niezłomnej wiary w niepodległość Polski, w wartość w swojej ojczyzny. To oni mimo, 
że nawet nam nie znani wiele swoich najpiękniejszych lat młodości ofiarowali swojej ojczyźnie.

Jednym z takich wspaniałych ludzi był Józef Sikora, któremu ofiarujemy dziś nasze wspomnienie. Przybliży-
my los i życie tego skromnego, a jakże wzocnego nauczyciela-patrioty, dla którego Polska znaczyła wszystko. 

Urodził się w wielodzietnej rodzinie Jana i Marii Sikory w Istebnej u Wojtka. Jako, że ojciec Jan Sikora 
należał do bogatych gazdów, a po 1938 roku był nawet 
właścicielem tartaku Józef wraz ze swoim rodzeństwem 
otrzymał solidne jak na ówczesne czasy wykształcenie. 
Ukończył seminarium nauczycielskie w Cieszynie i do 
końca swoich dni życia pracował jako nauczyciel. Swoją posługę belfra rozpoczął od małej 
szkółki w Woli koło Pszczyny, potem  pracował w kilku szkołach na Śląsku, gdzie wyraźnie 
z dokumentów wynika, że dał się poznać jako przedsiębiorczy nauczyciel, organizujący wiele 
spotkań, reżyserował  z dziećmi sztuki teatralne, akademie, spotkania. 

Kiedy wybuchła wojna stał na istebniańskim cmentarzu w miejscu gdzie dziś jest pocho-
wany. Wtedy obok jego głowy przeszła kula, która go nie dosięgła. To był dla niego znak, że 
należy polskiej ziemi służyć. Z tułaczki wojennej wraca 20 września już do Istebnej. Tu zastaje 
Niemców, którzy natychmiast wzywają go do stawienia się na niemiecki posterunek. 

Józef Sikora we wspomnieniach zamieszczonych w czasopiśmie 
Nad Olzą pisze:

Oto dostaję wezwanie przez gminnego posłańca, by zgłosić się do 
Urzędu Gminnego. Poszedłem. Mówię dzień dobry a tu Heil Hitler!, 
gdzie ja jestem ? Oto za stołem siedzi trzech panów, którzy z szyder-
czym uśmiechem spoglądają na mnie. Rozmowa była krótka Pan wójt 
zapytał mnie, co ty Józek będziesz teraz robił? Odpowiedziałem, jeśli 
będzie szkoła polska będę nauczycielem, a jeśli nie to ojciec ma go-
spodarstwo będę kosił, orał.

Skoro była tylko szkoła niemiecka pracowałem na gospodarstwie 
ojca. Jednak niedługo, bo 18 grudnia 1939 roku Gromada Istebna poszła 
do spisu, aby zadeklarować swoją narodowość. Okazało się, że 95% 
Istebnian zadeklarowało się jako Polacy. Złość Niemców nie miała gra-
nic. Ortsgrupenleciter inż. Dylong sprowadził Gestapo z Cieszyna.

Nastąpiły aresztowania wszystkich górali, którzy podejrzani byli 
o wrogość do narodu niemieckiego, księża, nauczyciele. 

Józef Sikora znalazł się również na tej liście. Rozpoczął się los 
wojennej tułaczki Józefa Sikory. Wyjechał do Suchej Górnej, gdzie 
pracował ks. Jakub Gazurek, pochodzący z Istebnej ,był jego wuj-
kiem, jeden z wielkich istebniańskich księży, który zmarł po okrut-
nych przesłuchaniach po wojnie, wielki patriota.

 Tu, do Suchej Górnej dojechał też jego brat, istebniański nauczyciel Jan Gazurek. Należał on 
do tajnej organizacji podziemnej, którą rozszyfrowano i 15.III 1941 r został aresztowany i skazany 
został na 12 lat więzienia w Raciborzu. Przeżył może dwa lata. 

 A Józef Sikora rozpoczął tułaczkę od domu do domu, ciągle ukrywając się przed Niemcami. 
Po okresie przebywania w Suchej przeniósł się do Lutyni, gdzie na strychu w rodzinie Stefków 
przebył kilka tygodni. Następnie przenosi się do Władka Niedoby do Nawsia, potem ukrywał się 
w leśniczówce u Karola Suszki w Bukowcu. Najdłużej w ciemnym bunkrze w Istebnej- Centrum 
w domu u Wojtka na tzw. Skoskach, bo tu mieszkał jego tacik Wochter, który wykopał bunkier. W 
nim ukrywał się przez trzy miesiące. W swoich wspomnieniach pisze:

Wytrzymałem do 1942 roku, kiedy to mój brat wywiózł mnie saniami do Wisły, na pociąg potem 
do Bielska, Oświęcimia, Nowe Dwory, i stamtąd przedostałam się do Generalnej Guberni, na fał-
szywych dokumentach, które wcześniej załatwił mi mój brat w Miętustwie, u księdza Grima, który 
przebywając na wygnaniu w taki sposób pomagał swoim góralam. Otóż na fałszywym dowodzie 
osobistym miałem się urodzić 16 marca 1914 roku w Miętustwie, powiat Nowy Targ przewieziono 
mnie do Krakowa i tu pracowałem jako magazynier u Franciszka Gembali.

Przebywając w Krakowie z tęsknoty za rodziną powstawały wiersze. Jeden z nich z dnia 12 
kwietnia 1940 roku do dziś piękną kaligrafią znajdujemy w skrzętnie przechowywanym zeszycie 
wierszy Józefa Sikory w jego domu:

Józef Sikora z żoną  i córkami Marią i Krysią

Józef Sikora jako młody nauczyciel
- ur. 16.03.1914r., zm. 23.01.1993 r.

Rodzice Jan i Maria Sikora

Rodzeństwo  Józefa Sikory:
Franciszek, Michał, Jan, Józef, Maria, Stanisław
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Pogrzeb Józefa Sikory w styczniu 1993 rokuWychowawca klasy  w Szkole Podstawowej w Istebnej, rocznik 1956

Choćbyś wszystko stracił 
Przy tobie twa matka 
Choćbyś wszystko stracił 
Piękność wolność zdrowie
Zostanie przy Tobie
Twojej matki miłość
Jest przy tobie sercem
Nigdy cię nie zdradzi jej serce takt bije 
Twojego nieszczęścia 
Odczuwa twój smutek 
Zawsze cię pocieszy 

W kolejnym wierszu zatytułowanym 
Matka a wojna 
pisze 
a gdy się fale,
gnane prądem wiatrami
rozdzielą i płyną swoimi drogami
to twoje serce rozpaczą rozerwane
matczyną miłością owiane…

W Krakowie spotkał Wantuloka, u którego zaciągnął się w szeregi AK, a następnie do Batalionów 
Chłopskich wierząc do końca w odzyskanie niepodległości Polski. Motyw  silnej Polski przewija się w 
całej twórczości tego nauczyciela-poety.

Jesteśmy dziś silni posiadamy moc 
nie damy niczego 
Nie oddamy nic 
Wara od granicy-narodowy zew
Na wszelkie zakusy
Polska odda krew

Koniec wojny zastaje go w styczniu 1945 roku w Brzeźnicy.
4 maja wrócił do Istebnej, radość była nieopisana.
Do dziś nie wiem jak ją opisać dopisał w swoich wspomnieniach.
Był moim nauczycielem geografii, wymagającym, nie wiedziałam nigdy, że był nauczycielem tak 

doświadczonym wojną, nie wiedziałam, że pisał wiersze, kiedy w czasopiśmie nad Olzą przeczytałam 
jego wojenne wspomnienia, udałam się do jego domu, w którym zastałam dziś już tylko jego żonę Annę, 
miała prawie swoje 84 urodziny. W tym dniu odwiedziła ją też córka Maria. Pani Anna odbierała wiele 
telefonów gratulacji, mnie oczywiście też było miło, bo, oprócz wspaniałych wspomnień, wypiłam dobrą 
kawę i zostałam poczęstowana dobrym urodzinowym ciastem, które było pyszne.

Pani Anna mieszka w domu, w którym do dziś przechowuje się wiele cennych pamiątek, zegarki Pana 
Józefa, jego portfel z całą zawartością różnych szkarbołów, jego notatki, zapisy, wiersze, zresztą dom ten 
jest owiany ciekawą historią. Tu zostałam zaproszona do wygodnego fotela i usłyszałam historię rodziny 
Stańków, Sikorów, opowieściom nie było końca. Otrzymałam całe pudełko starych fotografii, z których 
wybrałam do tego artykułu kilka. To właśnie tu do domu Adama Stańko pod nr 39 przyżenił się 20 listo-
pada 1948 roku Józef Sikora.

A stało się to w sposób bardzo prosty jak opowiada Pani Anna, po prostu Jozef kupił mi nejwiynkszi 
serco na odpuście, tósz musiałach sie mu isto podobać, 

Z małżeństwa tego przyszły na świat dwie córki, Maria i Krystyna, które do ostatniego dnia życia były 
dla Józefa Sikory oczkiem w domu. Przeglądając stare zdjęcia fotografie widzimy jak często się z nimi fotografował. Zadbał o ich wykształce-
nie i wraz z nimi dzielił ich radości i smutki.

Był zapalonym myśliwym od młodości należał do tutejszego Koła Łowieckiego. Niestety jak wspomina jego żona Anna to było jedyne 
zajęcie, którego nigdy nie zaakceptowała. W związku z tym, że z polowania wracał o nieokreślonej porze dnia czy nocy postanowiła napisać 
zażalenie do św. Huberta, patrona myśliwych, w którym wyraźnie informuje tego świętego, że współczuje mu być patronem takiego związku. 
Jej wiersz wprowadził naszą rozmowę w atmosferę ogólnego rozbawienia i wspólnej uciechy z ludzkich niedoskonałości.

I tak przy urodzinach Anny Sikory zd. Stańko poznałam nowe i ważne wątki biografii mojego nauczyciela geografii, który spoczywa na 
istebniańskim cmentarzu przy bramie wejściowej. Tu często pali się znicz - światełko nadziei, które jest dowodem na pamięć o swoim mężu, 
ojcu i dziadku - Józefie Sikorze.

Córki Józefa - Maria i Krysia

Józef Sikora w czasie II wojny 
w Krakowie
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Regulamin konkursu
„Nasióm rzecióm”
Celem konkursu jest upowszechnianie 

i podkreślenie wartości i specyfiki gwa-
ry mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, 
Koniakowa oraz społeczności po stronie 
czeskiej posługującej się polską gwarą.

1. Organizatorem konkursu jest 
Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka 
Publiczna w Istebnej.

2. Konkurs jest jawny i ma charakter otwarty. Do udziału 
mogą zgłaszać się osoby indywidualne - bez względu na wiek. 
Szczególnie mile widziane będą osoby z własnymi tekstami 
gwarowymi.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie po uprzednim zgło-
szeniu się uczestników w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej - nr tel. 033 855 62 08. W dzień konkursu każdy 
uczestnik musi dostarczyć swój tekst, który będzie zaprezen-
towany w konkursie. Tekst nie powinien przekraczać dwóch 
stron maszynopisu.

4. Współzawodnictwo w konkursie polegać będzie na wygła-
szaniu z pamięci tekstu gwarowego w obecności jury i zebranych 
uczestników imprezy. Czas prezentacji tekstu mówionego nie po-
winien przekraczać pięciu minut.

5. Oceniane będą następujące elementy:
a) specyfika gwary swojej miejscowości
b) bogactwo tekstu
c) interpretacja (dykcja, sceniczność)
d) czystość gwary
e) ogólne wrażenie artystyczne
Dopuszczane są teksty w prozie z podaniem autora i źródła 

tekstu. Wpływ na ocenę łączną będą miały wystąpienia w stroju re-
gionalnym, przy czym jury będzie zwracać uwagę na czystość stroju 
rozumianą w kategoriach jego poprawności i autentyczności.

6. Do oceny konkursu organizatorzy powołują kilkuosobowe jury.
7. Za zdobycie czołowych miejsc przyznane zostaną nagrody 

rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj ą dyplomy pa-
miątkowe.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania naj-
lepszych tekstów w „Naszej Trójwsi”.

9. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 marca 2008r. pod nr tel. 
033 855 62 08

10. Konkurs odbędzie się 31 marca 2008r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej (obok kościoła). Rozpoczęcie o 
godz. 9.00

Wszystkich uczestników konkursu prosimy o przekazanie 
zapisanych na piśmie tekstów Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

WYSTAWA „WĘDRÓWKI JANA PAWŁA II”
Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza 30 marca o 

godz. 12.30 na uroczyste otwarcie wystawy poświęconej pamięci 
Jana Pawła II pt. „Wędrówki Jana Pawła II”.

Jeszcze raz przypominamy i zachęcamy wszystkich twórców 
z Trójwsi do przygotowania prac i wzięcia udziału w tej niepo-
wtarzalnej wystawie. Prace można składać w biurze GOK do 26 
marca (środa). Liczymy na wasz liczny udział!!!      L.L-K

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W NASZEJ GMINIE

SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Centrum Kształcenia Ustwicznego przy  Filii Biblioteki w Jawo-
rzynce to jedna z najnowocześniejszych pracowni komputerowych w 
powiecie. Projekt realizowany jest w odpowiedzi na potrzebę zapew-
nienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji. Daje miesz-
kańcom naszej wsi możliwości dokształcania się i poszerzania hory-
zontów. Jest formą stawania się aktywnymi członkami społeczeństwa 
informacyjnego, zaś zdobyte kwalifikacje uczynią życie łatwiejszym 
i przyjemniejszym. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców dla 
których ukończenie niektórych z oferowanych kursów będzie formą 
zaktywizowania się i krokiem do podejmowania nowych wyzwań. Jak 

już wspomniałam daje ono 
duże możliwości, ofero-
wana nauka i szkolenia są 
całkowicie bezpłatne. Nie 
jest także wymagana umie-
jętność obsługi komputera, 
Wszystkiego nauczymy się 
na miejscu. Kursy opraco-
wane są w sposób bardzo 
prosty i przyjemny. Jest to 

forma połączenia rozrywki i edukacji. Dzięki wykorzystaniu technik 
multimedialnych każdy uczestnik może indywidualnie kształtować 
swój plan nauki w zależności od potrzeb i możliwości. Taka forma na-
uczania jest o wiele efektywniejsza i przyjemniejsza od tradycyjnej. 

Pracownia wyposażona jest w dziesięć stanowisk komputerowych 
z bezpłatnym dostępem do internetu, drukarkę, telefax, meble biu-
rowe. Oferowane kursy są całkowicie bezpłatne. Każdy kończy się 
wirtualnym egzaminem. W przypadku pozytywnego jego ukończenia 
uczestnik otrzymuje certyfikat. Oferowane kursy są różnorodne. Są to 
np. języki obce, obsługa komputera, szkolenia z zakresu administracji 
i księgowości, poradnictwa zawodowego. Poza tym są też kursy dzie-
dzinowe: matematy-
ka, chemia, biologia, 
geografia – one sta-
nowią bardzo dobre 
przygotowanie dla 
przyszłych maturzy-
stów. Paleta ofero-
wanych kursów jest 
bardzo szeroka. Na 
platformie jest ich 50 
myślę, że każdy chętny coś dla siebie znajdzie. 

Centrum zapewnia opiekę „Doradcy zawodowego”. Usługa ta po-
lega na świadczeniu pomocy osobom w każdym wieku, na dowolnym 
etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń 
oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą 
zawodową. 

Celem, jaki również stawia sobie ta placówka jest aktywizacja za-
wodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe wspar-
cie merytoryczne i udostępnianie narzędzi do nauki. Dlatego miejsce 
to jest wyposażone w specjalny sprzęt i oprogramowanie pomagające 
w obsłudze komputerów. Poza tym pracownik został przeszkolony w 
zakresie współpracy z niepełnosprawnymi użytkownikami. Dzięki 
temu szkoleniu opiekun może służyć niepełnosprawnym wszechstron-
ną pomocą m.in. w optymalnym wykorzystaniu wyposażenia pracow-
ni komputerowej i zapewnić doradztwo zawodowe uwzględniające 
specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych.

     Najważniejsze co należy podkreślić  to fakt, że wszystko zależy 
teraz tylko i wyłącznie od mieszkańców – ich nastawienia. To nic nie 
kosztuje, potrzeba tylko odrobiny wolnego czasu i chęci.

Joanna Kohut
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Wystawa rzeźby w kamieniu i drewnie
Grzegorza michałka

„meTAmoRfoZY”
4 kwietnia o godz. 16.00 odbędzie się otwarcie Wystawy 

Rzeźbiarskiej Grzegorza Michałka z Koniakowa. Otwarciu będzie 
towarzyszyć przyjemna muzyka. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, którzy mają ochotę miło spędzić piątkowe popołudnie do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Szczególnie zachęcamy młodzież do brania udziału w tego ro-
dzaju imprezach kulturalnych. L.L-K

Wystawa Fotografii Ryszarda Kocybika trwa nadal. Za-
praszamy!!!

WARSZTATY KoRoNKI KoNIAKoWSKIeJ
W każdy piątek w godz. 14.00-16.00 Beata Legierska prowa-

dzi naukę heklowania w Gminnym Ośrodku Kultury.
Nasza Gmina słynie głównie z koronek koniakowskich, więc 

wspólnie musimy dbać, by ta umiejętność kobiet ceniona na całym 
świecie nie zanikła.

Drogie dziewczyny i kobiety serdecznie zapraszamy do GOK
-u na bezpłatne warsztaty szydełkowania serwetek.

L.L-K

STYCZEŃ
08.01 - Spotkania opłatkowe w Koniakowie 
09.01 - Spotkania opłatkowe w Istebnej 
10.01 - Spotkania opłatkowe w Jaworzynce 
30.01 – 20.03 – Wystawa Fotografii Ryszarda Kocybika

LUTY
24.02 (niedziela) - Bieg Narciarski “O Istebniański Bruclik”

MARZEC
07.03 godz. 15.30  - Otwarty dzień makijażu. Avon Cosmetic Pol-
ska. Spotkania z Okazji Dnia  Kobiet /GOK Istebna/ 
08.03. godz. 17.00  Koncert dla młodzieży „Full Power Spirit”, 
Gimnazjum Istebna
31.03 godz. 900  - Konkurs gwarowy „Nasióm Rzecióm 

KWIECIEŃ
04.04. - Wystawa  rzeźby w kamieniu i drewnie Grzegorza Mi-
chałka „Matamorfozy”  
22 - 24.04 - prelekcje dla Przedszkoli 
09. – 11.04 - Dzień regionalny w Szkołach Podstawowych
15.04 – Dzień regionalny w Gimnazjum
29.04 – 15.06 - Wystawa Jana Wałacha 

MAJ
03.05 - Majówka z Wisłą Pod Skocznią /Vides
04.05 - Miyszani Łowiec – Koniaków Ochodzita /P. Kohut/
10.05 - Wycieczki krajoznawcza po Trójwsi 
17.05 - Bieg przełajowy „Rajd Kukuczki” Amfiteatr 

18.05 g.14:00 - Miyszani Łowiec – Istebna Stecówka /H. Kukuczka/
15.05 – 30.06 - Wystawa z Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony 
Konarzewskiej 
22-25.05 - 4-etapowy wyścig kolarstwa górskiego na górskich 
trasach pogranicza polsko-czesko-słowackiego MTB Trophy /W. 
Legierski/ 
28.05 - Regionalny Konkurs Kulinarny – Muzeum na Grapie
30.05 – 30.06 - Wystawa Janiny Ożgi-Hołdy „Indianie” /GOK 
Istebna/

CZERWIEC
01.06 - Dzień Dziecka „Pod Skocznią”
20.06 – 07.09 - Wystawa Twórczości Ludowej 
20.06 - Biegi dla Szkół 
21.06 - Międzynarodowy Bieg im. St. Legierskiego o “Istebniań-
ski Kapelusz” 
22.06 - Muzyka na Sałaszu na św. Jona Koniaków Ochodzita – P. 
Kohut
21-22.06 - Turniej Groni pod Skocznią K. Chorąży 
28.06 - Piknik Leśny Amfiteatr pod Skocznią 
28.06 - Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych – 
edycja górska (start: Amfiteatr; meta: wyciąg Marek) 

LIPIEC
05- 06.07 - XII Dni Istebnej „ Z Ochodzitej, przez Skalite, po Ko-
zubową”
11-12.07 - Strzyżenie Łowiec – Koniaków Ochodzita
11.07 – 31.08 Wystawa Eugeniusza Białasa 
12.07 - Impreza Beskidzkiej 5 + Festiwal Gajdoszy
26 – 27.07 - XIV Festyn Istebniański TKB

SIERPIEŃ
2-3.08 - Impreza K.P. Trojwieś
15.08 - Turniej Siatkówki Plażowej “O Puchar Wójta Gminy 
Istebna”  
16.08 - Istebna MTB Marathon- górska edycja zawodów w kolar-
stwie górskim
16-17.08 - Pasterskie Przysmaki Koniaków Kolyba na Szańcach 
23.08 - Festyn pod Skocznią-Istebna-Bukovec/ Łunochody 
30.08 - Festyn w Bukovcu-Istebna-Bukovec 
Dyskoteki pod skocznią w każdą wolną sobotę

WRZESIEŃ
21.09 - Dożynki Gminne 
04.09 – 31.10 - Wystawa Kocjana i Buczka 
28.09 - Rozsód Łowiec - Istebna Stecówka

PAŹDZIERNIK
02.10 – 30.11 - Wystawa „Wspomnienie muzykantów z Trójwsi”
4-5.10 - Rozsód Łowiec + Śląskie Gody Koniaków Ochodzita

LISTOPAD
02.11  g.18:00 - Zaduszki Istebniańskie  Ośrodek Edukacji Eko-
logicznej

GRUDZIEŃ
16.12 - Przegląd Grup Kolędniczych 

Sprostowanie:
W styczniowym numerze „Naszej Trójwsi” pojawiły się 
błędy w kalendarzu imprez, po korekcie przedstawiamy 
poprawny harmonogram planowanych wydarzeń kultural-
nych i sportowych.
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X V  J u b i l e u s z o w y  B a l  G ó r a l s k i
łość i reklamę tej imprezy został uhonorowany przez kierow-
nictwo Zespołu Regionalnego „Koniaków” - otrzymał spinkę 
góralską, a jego żona - heklowaną chustę góralską.

Spośród kapel należy wyróżnić goszczącą po raz pierwszy 
w Koniakowie węgierską kapelę z miejscowości Szogotarian. 
Była kapela „Capki” ze Słowacji i kapela z Czech.

Z krajowych kapel wymienię te, które od wielu lat przy-
grywają na naszym balu góralskim, a są to: kapela „Wałasi”, 
kapela „Torka” z Cieszyna, kapela Bartka Rybki, kapela „Zbój-
nicy” ze Szczyrku, kapela góralska ze Soli. Wystąpiły tu też 

bardzo znane zespoły z solistami Jasiem Karpielem Bułecką 
z Zakopanego, który od lat jest naszym konferansjerem. Gra-
ła kapela „Golec Orkiestra”, kapela „Trebunie Tutki”, kapela 
„Władka Pogody” z Kolbuszowej, kapela „Turnioki” i wiele 
innych. Pięknie zaprezentowała się kapela osób niewidomych 
„Drewutnia” z Lublina. Policzyłam, że w czasie 15-tu bali gó-
ralskich zagrało u nas około 150 kapel, przy muzyce których 
bawiło się prawie 4 tysiące osób.

W programie balu góralskiego są także zabawy i konkursy. 
Wielkim powodzeniem cieszył się konkurs tańca zbójnickiego 
i najstarszego tańca góralskiego „Łowiynzioka”. Zwycięzcy 
oraz osoby, które zajęły 2 i 3 miejsca otrzymały nagrody.

Z okazji jubileuszu „Balu góralskiego” wręczono medale 
„Zasłużony dla Cepelii”, które otrzymali: Urszula Gruszka, 
Antoni Kukuczka, Jan Sikora i kapela „Wałasi”.

26 stycznia 2008 r. Gospoda „Pod Ochodzitą” w Konia-
kowie po raz 15 przyjęła gości z całej Polski i zza granicy.

Ci goście to miłośnicy folkloru góralskiego, pieśni, tańca i 
muzyki. Bawiło się tu 250 osób, a z roku na rok liczba uczest-

ników się powiększa, bo kto tu już raz był, przywozi w następ-
nym roku swoich znajomych. Nie trzeba wielkich zaproszeń, 
wystarczy tylko podać datę kolejnego balu. Po raz siódmy m. 
in. gościł u nas pewien Polak z Chicago, a na wszystkich 15-tu 
balach był obecny dr Jerzy Kasprzak z żoną, który za wytrwa-

Medale „Zasłużony dla Cepelii” wręcza pani Żaneta Żardecka

Doktor Jerzy Kasprzak prezentuje spinkę góralską, nagrodę od 
Zespołu „Koniaków”

Ciupaga w rękach najlepszego wykonawcy „zbójnickiego”

Kapela „Torka” z Cieszyna

Kapela niewidomych „Drewutnia” z Lublina



Nasza Trójwieœ    17MARZEC 2008

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
PIŁKA NOŻNA

* Duży sukces odnieśli trampkarze KP 
Trójwieś wygrywając silnie obsadzony „Zi-
mowy Halowy Turniej Trampkarzy” ro-
zegrany 16 lutego w Orłowej (Czechy). W 
imprezie wzięło udział 8 drużyn, które grały 

systemem „każdy z każdym”. Nasza drużyna - jako jedyna w tur-
nieju - nie poniosła żadnej porażki wygrywając 5 i remisując 2 me-
cze. Sukces drużyny nie był jedynym osiągnięciem KP Trójwieś w 
tym turnieju, gdyż najlepszym zawodnikiem imprezy został uzna-
ny Jan Sikora. 

Działacze KP Trójwieś dziękują Panom Mirosławowi Izbie i 
Wiesławowi Kłyszowi za okazaną pomoc.

Skład naszej drużyny:
Adrian Bocek, Krzysztof Bojko, Jakub Kohut, Antoni Ku-

kuczka, Mateusz Kukuczka, Wojciech Małyjurek, Zbigniew 
Małyjurek, Kamil Polok, Sebastian Pustelnik, Jan Sikora 
Opiekun: Mirosław Dragon

Nasza drużyna wraz z opiekunami

* Rozegrany również w sobotę 2 lutego w hali Gimnazjum 
w Istebnej IV Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Świerka Isteb-
niańskiego” wygrał zespół Kosty Ustroń. Na wysokim trze-
cim miejscu uplasowała się drużyna Istebnej, zaś zespół KP 
Trójwieś zajął dalsze miejsce. Indywidualną nagrodą dla Naj-
lepszego Bramkarza uhonorowany został Andrzej Kawulok z 
Istebnej.

* Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny z naszej gminy 
w silnie obsadzonym Turnieju Piłki Halowej o „Puchar Eu-
rogames Katowice” rozegranym 23 lutego w hali Gimnazjum 
w Istebnej. W imprezie, w której startowały mocne drużyny 
ze Śląska – Eurogames Katowice (6 miejsce), Pająk Wąsosz 
(klasa okręgowa – 7 miejsce) i Okrzesik Team z Bielska Białej 
(5 miejsce) drugie miejsce zajęła drużyna Istebnej mając taką 
samą ilość punktów (14) co zwycięzca – zespół Wisły Spar. To 
trzecie kolejne trofeum Istebnej w trzecim kolejnym Turnieju. 
Dobrze wypadła także Siła Jasnowice zajmując trzecie miejsce 
(13 pkt). Drużyna KP Trójwieś uplasowała się tuż za podium 
na czwartym miejscu (9 pkt). Królem Strzelców turnieju został 
Andrzej Mojeścik z Istebnej – 8 bramek.

* Pierwsze mecze KP Trójwieś w wiosennej rundzie roz-
grywek:

- Seniorzy Klasa B: 

13.04. (niedziela) godz. 15.00: Bąków – KP Trójwieś

- Juniorzy i trampkarze Klasa Okręgowa B:

06.04. (niedziela) godz. 13.30/15.00:

Drogomyśl – KP Trójwieś

13.04. (niedziela) godz. 14.00/15.30: Wisła – KP Trójwieś

Pełny terminarz w następnym numerze NT oraz na stronie 
internetowej www.ug.istebna.pl

J. Kohut

Medale wręczyła przedstawicielka Fundacji „Polska Sztuka 
i Rękodzieło” w Warszawie, pani Żaneta Żardecka. Fundacja ta 
jest nadal opiekunem naszego Zespołu „Koniaków”.

Zorganizowanie balu dofinansowane zostało z projektu 
Grupy Wyszechradzkiej. Dzięki temu mogliśmy pokryć trans-
port, wyżywienie, wydać publikacje dotyczące balu oraz zaku-

pić upominki i nagrody dla uczestników i zwycięzców rozma-
itych konkursów.

Jubileuszowy XV Bal Góralski w Koniakowie zarejestro-
wała TV Polonia. Przy okazji pobytu w Trójwsi nagrany też 
został przez nich reportaż o życiu naszych górali.

Wracając do historii balów góralskich pragnę przypo-
mnieć, że w 1956 r. odbył się w gospodzie „Pod Ochodzitą” I 
Bal Koronczarek. Posiadam zarejestrowane nagranie, któ-
rego dokonała Polska Kronika Filmowa i jestem w stanie 
przegrać je na płytę CD. Proszę o kontakt ze mną osób, któ-
re są zainteresowane tym historycznym już nagraniem.

Korzystając z okazji, że nad-
chodzą Święta Wielkanocne życzę 
wszystkim Czytelnikom oraz przy-
jaciołom wszystkiego najlepszego 
od zmartwychwstałego Chrystusa 
oraz smacznego jajka i mokrego 
„śmiergusta”.

Zapraszam już dziś na XVI Bal Góralski!
Urszula Gruszka

Kapela węgierska w przerwie koncertu. Jak widać, bardzo im smakuje 
polskie piwo
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BIEGI NARCIARSKIE - LUTY

Pierwszy w historii start biegacza z Trójwsi w Pucharze Świata, do-
bry występ młodzieży podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
i Mistrzostw UKS, udane starty biegaczy amatorów to najważniejsze 
osiągnięcia naszych narciarzy w imprezach rozegranych w lutym.

* Mariusz Michałek zadebiutował w zawodach Pucharu Świata 
w biegach narciarskich. To pierwszy narciarz z Trójwsi, który wziął 
udział w tym najważniejszym dla biegaczy cyklu zawodów.

W dniu 9 lutego podczas imprezy w estońskim Otepää w biegu 
na 15 kilometrów Mariusz zajął 67 miejsce. Wynik może nie jest re-
welacyjny, ale już sam fakt startu w w gronie najlepszych biegaczy 
na świecie to duże osiagnięcie. Miejmy nadzieję, że nasz biegacz na 
dłużej zadomowi się w gronie najlepszych. 

* W dniu 13 lutego w Istebnej Kubalonce rozpoczęły się konku-
rencje biegowe XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w spor-
tach zimowych „Śląskie 2008”. Tradycyjnie bardzo dobrze zaprezen-
towali się reprezentanci naszych klubów narciarskich.

W rozegranych w pierwszym dniu zawodów sprintach srebrne 
medale zdobyli Magdalena Ligocka (MKS Istebna) i Sebastian Ga-
zurek (NKS Trójwieś Beskidzka) zaś kolega klubowy Sebastiana To-
masz Sikora zajął trzecie miejsce.

W drugim dniu zawodów nasi biegacze reprezentujący MKS 
Istebna - Katarzyna Kubalok i Mateusz Ligocki - wywalczyli srebr-
ne medale w swoich kategoriach w biegach rozgrywanych techniką 
dowolną. Ponadto kilku naszych zawodników zajęło miejsca w pierw-
szej dziesiątce.

W sobotę 16 lutego rywalizowano techniką klasyczną. Reprezentan-
ci MKS Istebna - Katarzyna Kubalok i Mateusz Ligocki powtórzyli 
swoje osiagnięcie z biegów rozgrywanych technika dowolną i zdobyli 
srebrne medale w swoich kategoriach. Tomasz Sikora (NKS Trójwieś 
Beskidzka) zajął trzecie miejsce wśród juniorów. To równiez jego drugi 
brązowy medal tej imprezy po brązie wywalczonym w sprincie.

Bardzo dobrze zaprezentowała się w niedzielę 17 lutego sztafeta 
NKS Trójwieś Beskidzka w składzie Sebastian Gazurek i Adam Kacz-
marzyk wygrywając kategorię junior B. Trzeba dodać, że w kategorii tej 
wystartowało aż 17 zespołów. Dla Sebastiana to drugi medal tych zawo-
dów, gdyż w sprincie zajął w swojej kategorii drugie miejsce.

Występ reprezentantów naszych klubów narciarskich podczas 
Olimpiady był udany. Wywalczyli oni w sumie 9 medali a w kilku 
przypadkach zajęli miejsca tuż za podium.

* Tradycyjny IV Puchar Magurki - Śladami Arcyksiężnej Marii 
Teresy rozegrany w Wilkowicach w dniu 16 lutego przyniósł naszym 
narciarzom pokaźną zdobycz medalową.

W klasyfikacji generalnej mężczyzn biegacze z Istebnej Henryk 
Gazurek i Mariusz Zowada stanęli odpowiednio na drugim i trzecim 
stopniu podium. Obaj wygrali swoje kategorie wiekowe. Tradycyjnie 
najlepszy w swojej kategorii wiekowej okazał się Paweł Gorzołka z 
Jaworzyki. Dwaj inni biegacze z Jaworzynki Jan Gorzołka i Jan Ła-
cek wywalczyli w swoich kategoriach drugie miejsca. 

Dobrze zaprezentowali się także nasi zawodnicy w biegach mło-
dzieżowych. Swoje kategorie wiekowe wygrali Karolina Gazurek i 
Krystian Gazurek. Na drugim miejscu ukończyli zawody Elżbieta 
Kilian, Tomasz Kaczmarzyk, Aggeusz Czepczor i Tomasz Skurzok 
zaś Bartłomiej Kajzar i Bartłomiej Rucki stanęli na trzecim stopniu 
podium. Wszyscy biegacze reprezentujacy nas w biegach młodzieżo-
wych są z Istebnej. 

* Warto dodać, że Paweł Gorzołka z powodzeniem startował w 
lutym w kilku innych imprezach. Wygrał swoją kategorię wiekową 
podczas rozegranego w niedzielę 3 lutego w Ustrzykach Dolnych tra-
dycyjnego XXI Bieszczadzkiego Biegu Lotników. Pan Paweł zwy-
ciężył również w swojej kategorii wiekowej na rozegranym 10 lutego 
w Kremnicy koło Bańskiej Bystrzycy XXXV Międzynarodowym 
Biegu Naciarskim „Biela Stopa” oraz podczas III Biegu Gazdy, 
który odbył się 23 lutego w Żabnicy. 

* Siedem medali wywalczyli nasi młodzi biegacze podczas od-
bywających się w Istebnej Kubalonce Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Uczniowskich Klubów Sportowych PZN. We wtorek 26 
lutego w rywalizacji rozgrywanej techniką dowolną srebrny medal 
wywalczył Rafał Matuszny (UKS Gimnazjum Istebna) natomiast 
Karolina Gazurek (MKS Istebna) i Tomasz Kaczmarzyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka) zajęli w swoich kategoriach trzecie miejsca. 
Tomek zdobył brązowy medal również w dniu następnym, kiedy biegi 
rozgrywano techniką klasyczną. Mimo trudnych warunków śniego-
wych w czwartek 28 lutego w ramach Mistrzostw rozegrano biegi dru-
żynowe, które tym różnią sie od sztafet, że do klasyfikacji zespołowej 
wlicza się czasy uzyskane w biegu indywidualnym (dwóch zawod-
ników z zespołu biegło techniką klasyczną, dwóch techniką dowol-
ną). Nasi biegacze zaprezentowali się bardzo dobrze zdobywając trzy 
medale. Na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna młodzików 
UKS Gimnazjum Istebna w składzie - Marcin Wolny, Krzysztof 
Kukuczka, Patrycjusz Polok oraz Rafał Matuszny. Młodziczki 
UKS Gimnazjum Istebna - Teresa Haratyk, Elżbieta Kilian, Judy-
ta Czepczor, Dominika Hulawy zajęły trzecie miejsce podobnie jak 
chłopcy NKS Trójwieś Beskidzka - Szymon Czepczor, Maciej Le-
gierski, Tomasz Skurzok i Bartłomiej Rucki.

J. Kohut

Bardzo udana impreza, słoneczna pogoda i rekor-
dowa liczba uczestników to najkrótsza charakterysty-

ka „XXXIII Międzynarodowego Biegu o Istebniański Bruclik 
2008”, który odbył się w niedzielę 24 lutego w Istebnej Kubalonce.

Najlepszy czas imprezy uzyskał Janusz Krężelok i dzięki temu 
po raz drugi z kolei wywalczył główną nagrodę - Istebniański 
Bruclik.

Komitet Organizacyjny dziękuje sponsorom oraz Centralnemu 
Ośrodkowi Sportu w Szczyrku, pracownikom COS na Kubalonce, 
sędziom zawodów, osobom obsługującym Biuro Zawodów, obsłu-
dze medycznej zawodów, przedstawicielom mediów, konferansje-
rowi, kapeli „Wałasi” i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

lISTA SPoNSoRÓW JuBIleuSZoWeGo
XXXIII mIĘDZYNARoDoWeGo

BIeGu NARcIARSKIeGo
„o ISTeBNIAŃSKI BRuclIK” - 24 luty 2008

* Urząd Gminy w Istebnej
* Firma „Stollux” z Istebnej
* Firma „ELTEL” Tadeusza Juroszka z Jaworzynki
* Firma „Lys Fusion Poland”
* Firma „Spin” z Milówki
* O.R.I.S. Będzin / DW „Maria” z Istebnej
* Firma „Jur-Gast” z Wisły
* Usługi Geodezyjne - Adam Pilch z Wisły
* Związek Zawodowy Górników w Polsce - Rybnik
* Tartak Kawulok - Zawada; Istebna Bucznik
* Market „Rema” • Istebna - Tartak
* Hotel „Szarotka” Istebna Bucznik
* Pensjonat „U Zawadów” z Koniakowa
* Tartak „GLINIANE” Piotr Bury
* Firma Jana Golika z Jaworzynki
* Sklep „Prezenty i Dekoracje” w Istebnej Centrum
* Firma „Mokate” z Ustronia

XXXIII Międzynarodowy Bieg Narciarski
„O Istebniański Bruclik”
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Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (klasy I-II) - dystans 0,5 km
1 Tereska Hota Dolna Łomna 1.03,5
2 Anna Wróblewska Ski Mosty 1.35,9
3 Katarzyna Legierska Istebna 2.03,5
4 Nikola Byrtus (r. 2002) Bukovec 2.10,7
5 Anna Haratyk (r. 2001) Istebna 2.15,1

Chłopcy - Szkoły Podstawowe (klasy I-II) - dystans 0,5 km
1 Adam Patola Dolní Lomná 1.25,7
2 Tomasz Michałek Istebna 1.47,0
3 Nikodem Waluś Bielsko-Biała 2.08,6
4 Patryk Bednarz (r. 2002) Brójce 2.36,9
5 Mateusz Bednarz Brójce 4.25,8

Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (klasy III-IV) - dystans 1 km
1 Eva Szotkowska Ski Mosty 4.50,0
2 Aneta Hamrozi Dolní Lomná 4.55,3
3 Justyna Zawada Istebna 4.56,2
4 Weronika Legierska Istebna 5.04,8
5 Natalia Pająk Harbutowice 6.02,9
6 Magdalena Molitor UMKS Marklowice 6.03,7
7 Dominika Łacek Istebna 6.45,6
8 Tereza Kablubcová Ski Mosty 7.00,3
9 Natalia Dudek Radziechowy 7.15,3
10 Roxana Fross ULKS Karlik Przezchlebie 7.19,8
11 Ewa Dudek Radziechowy 7.43,0
12 Klaudia Fross ULKS Karlik Przezchlebie 7.57,1

Chłopcy - Szkoły Podstawowe (klasy III-IV) - dystans 1 km
1 Dawid Bielesz Třinec 4.26,0
2 Filip Zogata Dolní Lomná 4.29,0
3 Filip Kroemer UMKS Marklowice 4.33,2
4 Andrzej Jałowiczor Istebna 4.54,7
5 Mariusz Sewastynowicz Istebna 4.56,0
6 Maciej Legierski Jaworzynka 4.56,8
7 Dawid Pogorzelski Jaworzynka 5.26,2
8 Kacper Pustołka UMKS Marklowice 5.29,8
9 Antoni Juroszek Istebna 5.31,0
10 Robert Sikora Istebna 5.31,4
11 Aggeusz Czepczor Jaworzynka 5.34,7
12 Daněk Michalik Dolní Lomná 5.48,2
13 Maksymilian Kawulok Istebna 6.07,5
14 Dariusz Jałowiczor Istebna 6.35,6
15 Rafał Rakoszek ULKS Karlik Przezchlebie 6.51,5
16 Krystian Strach LKS Pogórze 8.15,7
17 Patryk Kutek LKS Pogórze 8.24,1
18 Jan Szostok LKS Pogórze 8.37,7
19 Jędrzej Piasta Kurowice 9.12,2

Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (klasy V-VI) - dystans 2,5 km
1 Tereza Teofilová Ski Mosty 7.17,0
2 Karina Kukuczka Istebna 7.31,8
3 Martyna Kobyłecka UMKS Marklowice 7.55,0
4 Justyna Niewiadomska Istebna 8.06,6
5 Weronika Dudek Radziechowy 8.08,4
6 Weronika Sikorska Wodzisław Śl. 8.28,2

Chłopcy - Szkoły Podstawowe (klasy V-VI) - dystans 2,5 km
1 Andrzej Łacek Istebna 6.11,7
2 David Španihel Třinec 6.12,1
3 Kamil Bury Istebna 6.13,7
4 Tomasz Skurzok NKS Trójwieś Beskidzka 6.28,6
5 Bartłomiej Rucki Istebna 6.33,0
6 Szymon Czepczor NKS Trójwieś Beskidzka 6.37,3
7 Damian Hulawy Istebna 6.40,7
8 Janusz Johimek Dolna Łomna 6.56,1
9 Andrzej Zawada Istebna 6.58,0
10 Józef Haratyk Istebna 7.00,4
11 Dominik Bury Istebna 7.02,4
12 Przemysław Zawada Istebna 7.20,3
13 Damian Łacek NKS Trójwieś Beskidzka 7.30,7
14 Piotr Paciorek Rycerka Górna 7.53,4
15 Jakub Koloń Rycerka Górna 8.05,0
16 Jakub Kajzar Istebna 8.12,7
17 Patryk Puto Rycerka Górna 8.13,4
18 Dominik Wojewoda Częstochowa 8.22,1

19 Patryk Bułka Rycerka Górna 8.40,9
20 Daniel Madzia LKS Pogórze 9.32,0
21 Arkadiusz Dybczyński LKS Pogórze 9.59,6
22 Robert Zimoń Częstochowa 10.38,7
23 Piotr Faruga LKS Pogórze 12.18,0
24 Daniel Kocoń Rycerka Górna 12.30,6

Dziewczęta - Gimnazja - dystans 3 km
1 Teresa Haratyk Istebna 10.19,0
2 Dominika Bielecka Wodzisław Śl. 10.51,3
3 Monika Mucha Istebna 11.01,2
4 Aneta Kluz Ski Mosty 11.17,6
5 Sabina Śpiewak Wodzisław Śl. 11.25,7
6 Joanna Zwias Wisła 11.53,2
7 Teresa Celary UMKS Marklowice 12.48,0
8 Karolina Woźniczka Istebna 12.49,5
9 Agata Piasta Kurowice 17.49,5

Chłopcy - Gimnazja - dystans 3 km
1 Rafał Matuszny Istebna 8.14,7
2 Marcin Wolny Istebna 8.20,8
3 Patryk Polok Istebna 8.27,0
4 Adam Wróblewski Ski Mosty 8.29,7
5 Daniel Teofil Ski Mosty 8.41,1
6 Wiesław Osetek Wodzisław Śl. 8.57,9
7 Bolesław Marekwica Istebna 9.01,0
8 Bartłomiej Kajzar Jaworzynka 9.03,8
9 Sven Rakoszek ULKS Karlik Przezchlebie 9.07,1
10 Damian Michałek Istebna 9.47,3
11 Paweł Hałasek Wodzisław Śl. 9.51,7
12 Damian Hajda ULKS Karlik Przezchlebie 10.00,7
13 Mikołaj Dziergas Rycerka Górna 10.49,7
14 Jakub Suszka Istebna 10.56,5
15 Jakub Puto Rycerka Górna 12.34,7
16 Mateusz Miklar LKS Pogórze 12.54,6
17 Dawid Tomaszko LKS Pogórze 13.07,9
18 Tomasz Łęgocki Brójce 13.15,8
19 Wojciech Kot LKS Pogórze 14.44,5
20 Adrian Kohut LKS Pogórze 14.44,6
21 Jarosław Strzelec LKS Pogórze 14.56,4
22 Szymon Lasota Brójce 15.22,5
23 Sylwester Pryszcz LKS Pogórze 16.42,0
24 Andrzej Tlołka LKS Pogórze 18.11,7

Kobiety - 17-19 lat - dystans 10 km
1 Anna Słowiok Wisła 0:37.02,8
2 Agata Marek UMKS Marklowice 0:37.10,5
3 Beata Szymańczak Wilkowice 0:37.33,1
4 Dorota Kawuloková TJ TŽ Třinec 0:38.04,9
5 Katarzyna Kawulok Istebna 0:38.38,5
6 Anna Czyż Wisła 0:39.19,5
7 Magdalena Ligocka MKS Istebna 0:40.10,8
8 Agnieszka Zawada Istebna 0:40.24,6
9 Aneta Krok Wisła 0:40.58,6
10 Martina Sikorová SKI Mosty 0:41.05,7
11 Beata Kawuloková TJ TŽ Třinec 0:42.28,7
12 Dorota Adamiková TJ TŽ Třinec 0:44.21,2
13 Natalia Agier Brójce 1:06.03,5
14 Gabriela Piasta Brójce 1:07.30,4

Kobiety - 20-34 lat - dystans 10 km
1 Agnieszka Szymańczak Wilkowice 0:35.59,6
2 Natalia Grzebisz Siedlce 0:36.59,6
3 Katarzyna Pająk Skoczów 0:39.40,3
4 Martyna Nitner Marklowice 0:42.55,3
5 Katarzyna Steffek Bielsko-Biała 0:50.53,2
6 Małgorzata Adamczyk Jastrzębie Zdrój 0:57.02,4
7 Joanna Woźny Brójce 1:11.30,1

Kobiety - 35 lat i starsze - dystans 10 km
1 Danuta Ligocka Istebna 0:42.55,5
2 Alicja Banasiak Bielsko-Biała 0:53.50,7
3 Danuta Kuczyńska-Pytel Częstochowa 1:01.35,1
4 Agnieszka Jainta Wodzisław Śl. 1:03.26,0
5 Elżbieta Hołysz Istebna 1:06.44,6
6 Jolanta Bednarz Brójce 1:08.17,8
7 Zofia Bukalska Częstochowa 1:13.40,8

Mężczyźni - 17-19 lat - dystans 15 km
1 Sebastian Gazurek Jaworzynka 0:47.06,8
2 Marcin Rzeszutko Bielsko-Biała 0:47.47,1

XXXIII Międzynarodowy Bieg Narciarski
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3 Tomasz Sikora Istebna 0:48.23,9
4 Mateusz Ligocki Istebna 0:48.46,3
5 Petr Gorzolka TJ TŽ Třinec 0:49.59,0
6 Jakub Martynek Ski Mosty 0:51.10,6
7 Paweł Ćieślar Wisła 0:51.11,1
8 Jarosław Zwias Wisła 0:52.23,7
9 Dawid Czerniej LKS Pogórze 1:21.21,0
- Artur Podżorski Wisła DNF
- Mateusz Koenig Wisła DNF

Mężczyźni - 20-29 lat - dystans 15 km
1 Maciej Kreczmer Zlatna 0:44.42,1
2 Piotr Kocoń Zlatna 0:46.42,8
3 Bogusław Gracz Skawa 0:47.43,0
4 Artur Radecki Marklowice 0:51.15,4
5 Paweł Bubula Wiśniowa 0:52.31,6
6 Mariusz Zowada Istebna 0:53.05,2
7 Wojciech Hyrnik Tychy 1:06.51,7
8 Lesław Steffek Bielsko-Biała 1:07.02,5
9 Wiarosław Wajdzik Skoczów 1:13.04,5
10 Piotr Werpachowski Miazga Brójce 1:33.43,6
11 Wiktor Kozakowski Warszawa 1:42.10,9
- Grzegorz Kucek Lipnica Wielka DNF
- Dawid Waluś Bielsko-Biała DNF

Mężczyźni - 30-39 lat - dystans 15 km
1 Janusz Krężelok * Grodziec 0:44.41,2
2 Rene Sikora TJ TŽ Třinec 0:49.26,4
3 Henryk Gazurek Istebna 0:49.30,8
4 Václav Bitala Rožnov 0:49.47,2
5 Stanisław Gorzołka Ustroń 0:52.33,0
6 Kazimierz Grycman Ciechowice 0:54.33,7
7 Piotr Szczygieł Lublin 0:55.26,4
8 Jan Łacek Jaworzynka 0:55.26,5
9 (G-1) Marek Adamczyk Jastrzębie Zdrój 0:57.45,1
10 (G-2) Józef Juroszek Koniaków 0:58.03,8
11 Eugeniusz Słobodzian Cieszyn 1:00.45,5
12 Ireneusz Kubala Godziszka 1:00.54,7
13 Marcin Mazur TKKF Saturn 

Czeladź 1:02.33,8
14 Arkadiusz Szczotka Górki Wielkie 1:03.54,3
15 Andrzej Miech Skoczów 1:04.14,4
16 (G-3) Bogusław Nosal Rybnik 1:06.40,1
17 (G-4) Wojciech Sokulski Jastrzębie Zdrój 1:10.18,4
18 Robert Tomaszek UKS Ryter Rytro 1:11.28,1
19 Łukasz Wajdzik Skoczów 1:12.12,1
20 Paweł Ryś Jaworzynka 1:13.04,7
21 Jacek Pyszny Jaworzynka 1:17.25,6
22 Adam Nowak Gliwice 1:20.25,4
- Marcin Bednarz Miazga Brójce DNF

* Najlepszy czas biegu głównego - zdobywca Istebniańskiego 
Bruclika  
 
Mężczyźni - 40-49 lat - dystans 15 km
1 Marek Tokarczyk UKS Ryter Rytro 0:53.10,3
2 (G-1) Edward Koprowski Mysłowice 0:53.26,3
3 (G-2) Janusz Magiera Wodzisław Śl. 0:56.09,5
4 Włodzimierz Waluś Bielsko-Biała 0:56.29,3
5 Władysław Martynek Ski Mosty 0:56.33,9
6 Piotr Jachymek Bielsko-Biała 0:57.54,8
7 (G-3) Piotr Smolak Kraków (PGNiG) 0:58.46,9
8 Jacek Hyrnik Ustroń 0:58.47,3
9 (G-4) Piotr Porębski Rybnik 1:00.18,9
10 Kazimierz Kawik Brenna 1:01.50,0
11 Zdzisław Bednarczuk Bielsko-Biała 1:03.33,8
12 Marian Dobosz UKS Ryter Rytro 1:05.27,7
13 Piotr Kawulok Grodziec Śląski 1:05.53,4
14 (G-5) Mirosław Sindera TKKF Saturn 

Czeladź 1:06.40,8
15 Andrzej Grzesik Sosnowiec 1:07.09,8
16 Krzysztof Puziak Kraków 1:07.51,2
17 Eugeniusz Gorzołka Jaworzynka 1:09.26,3
18 Przemysław Kotas Częstochowa 1:10.20,0
19 Aleksander Sienkan TKKF Saturn 

Czeladź 1:12.14,5
20 Grzegorz Rabęda Częstochowa 1:14.24,8
21 Mirosław Sójka Miazga Brójce 1:14.42,1
22 Paweł Zimoń Częstochowa 1:16.24,3
23 (G-6) Andrzej Żagan Zebrzydowice 1:16.33,0

24 (G-7) Mirosław Gerlich Pszów 1:22.17,2
25 Paweł Piasta Miazga Brójce 1:29.54,3
26 Paweł Łęgocki Miazga Brójce 1:44.51,6
- Wojciech Cichy TKKF Saturn 

Czeladź DNF

Mężczyźni - 50-59 lat - dystans 15 km
1 Zbigniew Radomski Bielsko-Biała 0:55.12,6
2 (G-1) Józef Niepokój Sanok (PGNiG) 0:57.30,7
3 (G-2) Andrzej Siwczyk Rybnik 0:59.06,4
4 Jan Kliś Łazy 0:59.38,0
5 Franciszek Suchy Bielsko-Biała 1:02.19,7
6 Stefan Sikora Bielsko-Biała 1:03.58,6
7 Stanisław Urbański LKS Pogórze 1:04.08,9
8 Bernard Mizerski Tarnowskie Góry 1:04.26,8
9 (G-3) Edward Dudek Radziechowy 1:06.16,9
10 Andrzej Figura Cięcina 1:08.25,7
11 (G-4) Ryszard Węglewski Radziechowy 1:08.37,7
12 Tadeusz Motyka Cisiec 1:09.12,6
13 (G-5) Marian Kawulok Istebna 1:10.53,1
14 Ryszard Kumalski Zabrze 1:11.09,3
15 Tadeusz Wilk TKKF Saturn 

Czeladź 1:12.31,3
16 Zygmunt Kasolik Kęty 1:13.48,2
17 (G-6) Joachim Czech Babice 1:14.43,5
18 (G-7) Jan Wójtowicz TKKF Saturn 

Czeladź 1:19.23,6
19 Grzegorz Kubica Bielsko-Biała 1:21.44,9
20 (G-8) Adolf Garncarz Ustroń 1:22.10,7
21 (G-9) Tadeusz Spilok Ustroń 1:23.02,7
22 Bogdan Wiśniewski Cieszyn 1:23.52,3
23 (G-10) Marceli Czajencki TKKF Saturn 

Czeladź 1:23.55,8
24 Lesław Pabis Bielsko-Biała 1:24.53,3
25 Piotr Antosz Gliwice 1:25.32,0
26 (G-11) Tadeusz Piecha Rybnik 1:28.58,1
27 Waldemar Ćwikliński TKKF Saturn 

Czeladź 1:29.04,5
28 Marian Jarosz Mysłowice 1:30.31,5
29 Korneliusz Kapołka Ustroń 1:38.01,5
30 (G-12) Jerzy Nowok Ruda Śląska 1:39.59,5
31 Czesław Wizner Mysłowice 1:40.10,9
32 (G-13) Marian Pogorzałek Rybnik 1:41.28,4
33 Jacek Wojewoda Częstochowa 1:42.29,5

Mężczyźni - 60-69 lat - dystans 10 km
1 Paweł Gorzołka Jaworzynka 0:38.00,3
2 (G-1) Jan Gorzołka Jaworzynka 0:44.39,8
3 Józef Kaleta Hrádek 0:46.36,1
4 Waldemar Mazur TKKF Saturn 

Czeladź 0:50.52,7

5 (G-2) Henryk Świetlik TKKF Saturn 
Czeladź 0:54.58,5

6 Piotr Mikołajczyk TKKF Saturn 
Czeladź 0:54.59,5

7 Eugeniusz Dzida Skoczów 0:55.48,2
8 (G-3) Edward Kurek TKKF Saturn 

Czeladź 0:55.56,8
9 (G-4) Andrzej Wisełka Częstochowa 0:57.15,2
10 Andrzej Mędrek Ustroń 1:00.11,6
11 (G-5) Wacław Majcherczyk TKKF Saturn 

Czeladź 1:00.22,7
12 Józef Słowioczek Jablunkov 1:00.56,5
13 Janusz Mazurkiewicz Bielsko-Biała 1:01.39,2
14 (G-6) Jan Wartak TKKF Saturn 

Czeladź 1:02.05,0

Mężczyźni - 70 lat i starsi - dystans 10 km
1 Michał Kobielusz Jaworzynka 0:51.23,2
2 (G-1) Roman Szczotka Górki Wielkie 0:55.42,2
3 (G-2) Zdzisław Tertakowski TKKF Saturn 

Czeladź 0:59.03,2
4 Franciszek Pastrerny Ustroń 0:59.18,8
5 Grzegorz Kotas Częstochowa 1:01.56,7
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Producent  kominków  „TYTUS”       
tel./fax 033 854 33 27    www.kominki-tytus.pl
Salon  43-450 Ustroń, Rynek 6        
czynne: pn-pt od 8:30 do 17:00  sob. Od 10:00 do 13:00
Oferujemy:
-  tradycyjne piece kuchenne na węgiel i drewno,
- kominki kaflowe i marmurowe.
- piece wolno stojące (tzw. Kozy),  
- wkłady grzewcze żeliwne i stalowe,   
- wkłady z płaszczem wodnym,   
- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
- systemy kominowe ze stali nierdzewnej.
 - ZAPRASZAMY do zwiedzania
ekspozycji w Ustroniu przy ul. Katowickiej 150
(stacja benzynowa GREWLING)

Piece od

620zł !!

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

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

biuro KoniaKóW-matysKa
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URząD GMINY pok. 117

wtorki 8.30-11.30

tanie ubezpieczenie
komunikacyjne

- szeroki wybór firm
ubezpieczeniowych

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

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

heBansc
* MeBle na WyMiar - projekt

* akcesoria MeBloWe

* kuchnie, szaFy i inne

* rolety, Żaluzje, Materace

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

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

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

Ubezpieczeniowy
Teresa Stańko

UBEZPIECZENIA
 KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW

 ZIELONA KARTA
 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

 DOMY MIESZKALNE
 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE

- ZWIERZĘTA DOMOWE

Telefony: praca 033-8556493, dom 033-8557102

Poniedziałek Urząd Gminy
Istebna 9.00 - 11.00

Wtorek, Środa,
Czwartek,

Piątek, Sobota

Biuro
Koniaków Centrum

Dom Ludowy
8.00 13.00

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

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

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

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

 - oDzIEŻ DAMSkA - MĘSkA
 - bieLiZna DamsKa
 - RAJSTopY, SkARpETY
 - NICI TURECkIE (koRDoNEk 100 gr) w cenie 10 zł

SkLEp DEkoRAL
 - farby DeKoraCyjne i antyKoroZyjne
 - CIESZYNKA 10l od 34,90 zł, OKNA
 - KONSERWACJE SAMOCHODOWE
 - MIESZALNIK LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH FIRMY MAXMEYER

CENY FABRYCZNE

SkLEp z CzĘŚCIAMI FIAT 126 p
 - SPROWADZAMY CZĘŚCI DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
     DOSTAWA DWA RAZY W TYGODNIU
 - AKUMULATORY SAMOCHODOWE AD CENTRA
     (sprawdzenie ładowania gratis)
 - CZĘŚCI ROWEROWE
 - CZĘŚCI MOTOCYKLOWE

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

zApRASzAMY!

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 

Barbara Ja owiczor 
Istebna 840 
 

Przepraszam Pana Jana Sewastynowicza 
za pomówienie 
                              Barbara Ja owiczor 
 
 

 
 
Og oszenie 3 x 9 cm 
 
 
 

 

ZATRUDNI   
FRYZJERK  

Istebna Andzio ówka 

504 630 490 
 
 
Reklama 9 x 18 cm (czarno – bia a) 
 
 

 
AGENCJA PKO BP SA  

W ISTEBNEJ 
43 - 470 Istebna  

Istebna 683 
(w starym kinie) 

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

sobota 8:00 -12:00 
Tel: 033 855 60 33 

 
 

 
 

 
 

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

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

- do 10 000 bez zgody wspó ma onka 
 

MAX lokata 
WYSOKI I PEWNY ZYSK 

* 6% pewnego zysku 
* Bez adnych gwiazdek 

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

 

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

Z okazji Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy wszystkim naszym klientom

szczęścia, pomyślności oraz dużo zdrowia.
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Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

Trzy najlepsze zespoły Turnieju i Okrzesik Team (żółte stroje)

Młodzież biorąca udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej z Koniakowa
wraz z sędzią i opiekunami

gminny turniej wiedzy
pożarniczej


