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Ks. Jan Kohut (w środku) w czasie Jubileuszowej Mszy Św. w 
kościele w Istebnej

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi peł-
niący od 22 lat posługę duszpasterską w dalekiej Brazy-

lii werbista ks. Jan Kohut z Istebnej.
Uroczysta dziękczynna Msza Św., którą koncelebrowali: ks. 

prałat Jerzy Patalong oraz ks. Tadeusz Michałek odbyła się 15 
czerwca w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej Centrum. 
Homilię wygłosił ks. Jerzy Patalong.
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Ksiądz prałat Jerzy Palarczyk

Spotkanie Informacyjne
Beskidzkiej Organizacji Turystycznej

W dniu 22 lipca br. o godz. 17.00 w DW HALNIAK w Isteb-
nej odbędzie się spotkanie informacyjne zarządu Beskidzkiej 
Organizacji Turystycznej z przedsiębiorcami działającymi w 
sektorze turystyki i rekreacji na terenie gminy Istebna. Podczas 
spotkania zostaną przedstawione cele i zadania BOT oraz podej-
mowane działania na rzecz członków organizacji.

Beskidzka Organizacja Turystyczna powstała w styczniu br. 
i działa na rzecz aktywizacji środowisk gospodarczych z sektora 
turystyki i rekreacji pięciu beskidzkich gmin, tj. Brennej, Isteb-
nej, Szczyrku, Ustronia i Wisły.

Bliższe informacje można uzyskać
pod nr. telefonu 0601-446-890. Józef HeblińskiUczestnicy konkursu w OPP oraz organizatorki i jury

Apel WójtA Gminy
Apeluję o oszczędne gospodarowanie wodą z wo-

dociągów gminnych. Niewielkie opady deszczu nie 
wpływają na przybór wody w ujęciach, dlatego proszę 
o podporządkowanie się temu apelowi. - czytaj str. 3

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

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy, Danuta Rabin

Kobieca drużyna z Koniakowa Centrum w czasie bojówki
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Statuetka

Zespół na scenie w Puławach podczas jednego 
z koncertów

Występ zepołu Mały Koniaków na Słowacji

Zaproszeni goście na koncercie Zespołu 
Mladost

Zespół Mały Koniaków na Słowacji

Zespół Mladost w Istebnej

Anna Galkova
- kierownik
zespołu Mladost

Koncert dzieci
na Słowacji

Zespół „Istebna” z Przewodniczącym Polskiej 
Sekcji CIOFF - Panem Jerzym Chmielem tuż 
po ogłoszeniu wyników

S u k c e S y
Z e s p o ł u
Regionalnego

iSTeBna

Prezentacja osiągnięć uzdolnionych wychowanków OPP

Nasi w Brukseli
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RAdA GmINy uchwALIłA
W dniu 18.06.08 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kul-

tury Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Istebna.
W trakcie posiedzenia zapoznano się z planem pracy i prioryte-

tami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2008 rok, Komi-
sja spotkała się z działaczami Klubów i Stowarzyszeń sportowych 
oraz omówiono i zaopiniowano  projekty uchwał przygotowane 
pod obrady sesji.

W dniu 19.06.08 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Go-
spodarczego Ochrony Środowiska Porządku Publicznego.

W posiedzeniu wzięli udział Pani J. Kosmala/ Naprzód Sp. z 
o.o/, Pan J.Golik / BOD  Jaworzynka/ przedstawiciele firm wywo-
żących  śmieci z terenu naszej Gminy i złożyli informację na temat 
wywozu odpadów na terenie Gminy.

Kierownik Referatu Usług Komunalnych Pan A. Łaszewski 
omówił temat gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
terenie Gminy Istebna omówili stan bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego i przeciwpowodziowego. 

Komisja  omówiła i zaopiniowała projekty uchwał przygoto-
wane  pod obrady sesji  

w dniu  26 czerwca 2008 r  o godz. 14.00  w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej odbyła się  XV Sesja Rady Gminy 
Istebna. Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

 w sprawie przystąpienia i wdrożenia projektu systemowe-
go pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w 
Gminie Istebna.

 w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry. /przyznano Pani Z.Kawulok/

 w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyso-
kie wyniki sportowe w 2007 roku. /przyznano Panu P. Gorzołka, A. 
Karch,T. Karch, M. Michałek, T. Sikora, K. Kubalok, M.Ligocki/

 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-

Biała na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ściana  pamięci 
poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentra-
cyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia.

 w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunal-
nego Ziemi Cieszyńskiej.

 w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego.

 w sprawie częściowego uchylenia uchwały nr XIV/145/2008 
Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 r.    w sprawie  zmian 
budżetu Gminy Istebna na rok 2008.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008.
 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku 

2008.
 w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Istebna o 

wspólnej realizacji zadań z zakresu promocji turystyki z polskim i 
czeskimi partnerami w ramach Funduszu Mikroprojektów Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na obszarze Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Tesinskie Slezko.

 w sprawie wniosku Pana Jana Legierskiego.
Radni Rady Gminy Istebna  na sesji zajęli stanowisko w 

sprawie remontu oraz ograniczeń w ruchu na drodze powiato-
wej S2643 – droga przez wieś Istebna.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej urzędu Gminy Istebna.

M. Wieczorek

Jak oszczędzać wodę?
Jeśli chcemy zużyć mniej wody, powinni-

śmy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
 Myjąc zęby lub goląc się nie trzymajmy 

niepotrzebnie otwartego kranu przez 3-4 minuty. 
10 kropli wody na minutę oznacza 2000 litrów 
wody pitnej na rok,

 Zamiast kąpieli w wannie, wybierajmy prysznic,
 Pamiętajmy, że krany powinny być uszczelnione, tak by nie-

potrzebnie nie kapała z nich woda,
 Zamontowanie liczników na wodę uświadomi nam ile i za 

jaką cenę wody zużywamy, zaczniemy więc oszczędzać,
 W miarę możliwości, należy wymienić starą pralkę na no-

woczesną z elektroniczną regulacją zużycia wody oraz zaopatrzyć 
się w zmywarkę,

 Kupując we wybierajmy modele z ekonomiczną spłuczką, 
regulującą ilość pobieranej wody,

 Ogranicz podlewanie ogródka,
 Nie pierz pod bieżącą wodą,
 Wykorzystaj deszczówkę do podlewania roślin w ogrodzie,
 Myj samochód przy użyciu wiadra.

PORTAL SPRAwOZdAwcZy GuS
Główny Urząd Statystyczny uruchomił Portal Sprawozdaw-

czy. Daje on możliwość Państwa Firmie realizacji obowiązków 
sprawozdawczych z zakresu badań statystycznych przez Internet.

Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Katowicach
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
Co należy zrobić, aby składać sprawozdania przez Internet?
1. Pobrać ze strony www.stat.gov.pl Deklarację udziału w 

sprawozdawczości elektronicznej, wypełnić i wystać do właści-
wego terytorialnie urzędu statystycznego.

2. Urząd Statystyczny nada Państwa Firmie identyfikator i ha-
sło, które prześle pocztą w dwóch odrębnych przesyłkach.

3. Identyfikator i hasło są danymi uwierzytelniającymi Pań-
stwa Firmę w Portalu Sprawozdawczym.

4. Od tej pory Państwa Firma może przekazywać dane z for-
mularzy statystycznych przez Internet.

5. Szczegóły dotyczące korzystania z elektronicznego przeka-
zywania danych statystycznych znajdują się w Przewodniku po 
sprawozdawczości elektronicznej na stronie www.stat.gov.pl

6. Formularze udostępniane są sukcesywnie, w związku z tym 
szczegółowe informacje o terminach udostępniania formularzy 
znajdują się na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl

Wójt Gminy informuje
Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych!

W miesiącu wrześniu br. na terenie całej gminy organizowana 
będzie zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych. Odbiór odby-
wać się będzie w każdej wsi, w wyznaczonych miejscach.

Szczegółowy harmonogram podany zostanie w miesiącu sierp-
niu w „Naszej Trój wsi", biurach sołtysa, tablicach ogłoszeń.

Składamy serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy pomagali

w gaszeniu pożaru na Śliwkuli
w dniu 9 czerwca

                                Rodzina Ligockich
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PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr l w Istebnej, oraz dzielni-

cowy Komisariatu Policji w Wiśle st. asp. Jan Sewastynowicz, 
dziękuj ą Prezesowi Firmie STOLLUX, Panu Janowi Łackowi za 
ufundowanie napojów i słodyczy, którymi degustowali się ucznio-
wie klas czwartych biorący udział w egzaminach na kartę rowe-
rową, jakie odbyły się w dniu 4 czerwca 2008 roku.

Opracował: st. asp. Jan Sewastynowicz

PIęKNy JuBILeuSZ KS. JANA KOhuTA
„Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz Słowa Życia Wiecznego.

 A myśmy uwierzyli i poznali, Że Ty jesteś Świętym Bogiem.”
                                  (J 6,68 - 69)
Biografia Ks. Jana Kohuta 
Urodził się 21 marca 1950 r. w Istebnej. Gdy miał 4 lata zmarł 

mu ojciec. W 1964 r. ukończył 7-klasową szkołę podstawową, po 
niej 3-letnią szkołę zawo-
dową w Ustroniu w zawo-
dzie kowal przemysłowy po 
czym 4-letnie Technikum 
Mechaniczne. W maju 1971 
r. zdał maturę. Następnie 
pracował 5 lat w FSM. We 
wrześniu 1976 r. wstapił do 
Zgromadzenia Słowa Boże-
go w Pieniężnie. Po nowi-

cjacie, 8 września 1978 r. złożył pierwsze, a 8 września 1982 r. 
wieczyste śluby zakonne. 17 września 1982 r. otrzymał z rąk ks. 
bpa Edwarda Piszcza święcenia diakonatu, natomiast 17 kwietnia 
1983 r. święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. 

13 czerwca 1983 r. obronił na KUL-u pracę magisterską z et-
nologii religii pt:” „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwen-
tu i Świąt Bożego Narodzenia w regionie istebniańskim”. 

Od 1 lipca 1983 r. pracował przez 2 lata jako wikariusz w Parafii 
Królowej Apostołów w Rybniku, po czym wyjechał do pracy misyj-
nej w Brazylii, gdzie do tej pory pełni posługę duszpasterską.

Jacek Kohut

Z życia szkół

Z życia gimnazjum

uNIA euROPeJSKA w PIGułce
Dnia 26.05.2008 roku, w Szkole Podstawowej nr l w Istebnej 

odbył się konkurs pt. „Unia Europejska w pigułce", przygotowany 
przez p. Elżbietę Krężelok i p. Katarzynę Juroszek.

W rywalizacji udział wzięły trzyosobowe drużyny z 7 klas tej 
szkoły. Konkurs składał się z dwóch etapów. Do finału przystąpiły 
trzy drużyny : klasa 6 c, klasa 5a i klasa 5b. W trudnych zma-
ganiach z wiedzy o UE ostateczne zwycięstwo odniosła drużyna 
z klasy 6c (Agnieszka Sikora, Katarzyna Bołdys-Żegocka, Józef 
Legierski) i kolejno drugie miejsce 5a i trzecie miejsce klasa 5b.Fi-
nałowi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą o UE. Rywalizacja 
była zacięta do końca, nawet dodatkowe pytania nie sprawiały 
młodzieży większych trudności.

Katarzyna Juroszek

w dniach od 3 - 5 czerwca br. na zaproszenie Pani Profesor 
Genowefy Grabowskiej - Posła do Parlamentu europejskiego 
dwóch uczniów naszego Gimnazjum w Istebnej - Anna mróz 
i Szymon cendrzak wraz z opiekunem Teresą łaszewską 
uczestniczyło w wycieczce do Brukseli. Wycieczka obejmowała 
zwiedzanie Brukseli oraz wizytę w Parlamencie Europejskim w 
tym wysłuchanie wykładu nt. prac Parlamentu, udział w sesji ple-
narnej a także spotkanie z Panią Poseł G.Grabowską.

Dziękujemy Pani Poseł za zaproszenie i umożliwienie zwie-
dzenia Parlamentu.            T.Ł.

ZARZĄd POwIATu
cIeSZyŃSKIeGO INFORmuJe

W nowym roku szkolnym 2008/2009 nie zostanie urucho-
miony oddział klasy pierwszej liceum profilowanego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej. Szkołę tą wybrało zale-
dwie czternastu spośród ponad dwustu absolwentów istebniań-
skiego gimnazjum. Plany przewidywały, że oddział liczył będzie 
30-stu uczniów, zgłoszenie się jedynie 14-stu spowodowało, że 
uruchomienie oddziału stało się niemożliwe. Fakt, że nie został 
uruchomiony oddział pierwszy nie jest równoznaczny z likwidacją 
liceum profilowanego. W przyszłym roku bowiem do tej szkoły 
może być prowadzony nabór i jeżeli zgłosi się dostateczne licz-
ba chętnych w kolejnym roku szkolnym taki oddział powstanie. 
Istnienie szkoły ponadgimnazjalnej jest dla mieszkańców gminy 
Istebna niezmiernie ważne, dlatego też wszyscy powinni dołożyć 
starań, aby przekonać absolwentów gimnazjum, by chcieli w niej 
kontynuować naukę.

Katarzyna Raszka, Rzecznik Starostwa

ABc - SłOwNIK eKOLOGIcZNy
ŚROdOwISKO - w aspekcie biologicznym to ogół czynni-

ków otoczenia wpływających na życie organizmów.
W aspekcie ekologicznym środowisko stanowi zasób dóbr (bo-

gactw naturalnych) oraz zespół warunków bio - mikroklimatycz-
nych, z których korzysta człowiek i od których jest on uzależnio-
ny. Zależność między organizmami a ich środowiskiem życia jest 
obustronna, jednak przyroda wyżyje bez człowieka, lecz człowiek 
nie wyżyje bez przyrody. Wyróżniamy kilka definicji środowiska 
(w zależności od jego rodzaju). Możemy też powiedzieć, że śro-
dowisko bio - ekologiczne to ogół czynników abiotycznych i bio-
tycznych bezpośrednio wpływających na życie organizmu danego 
gatunku lub jego populacji.

W odniesieniu do człowieka wyróżniamy przykładowo: śro-
dowisko życia społecznego, psychologiczne, geograficzne, życia 
zawodowego, naturalne itp., czyli wszędzie tam, gdzie przebywa 
istota ludzka. Zatem - np. środowisko społeczne - to ogół czyn-
ników, rzeczy, ludzi, instytucji powstałych w toku społecznego 
współżycia i rozwoju historii społeczeństwa, składających się na 
społeczne otoczenie człowieka.

Środowisko psychologiczne - to całokształt oddziaływań świa-
ta zewnętrznego na istoty żywe - wzajemnie tworzące atmosferę 
życia wewn. mającą odbicie zewn.

Ludzie to "zmienna zależna" od procesu nabywania coraz to 
nowych doświadczeń osobistych.

Środowisko geograficzne - to otaczająca człowieka przyroda, 
zespół wszystkich elementów przyrodniczych, wzajemnie po-
wiązanych i uwarunkowanych. Jej elementy - skorupa ziemska, 
hydrosfera, atmosfera, geosfera - ulega ciągłym przemianom pod 
wpływem działalności sił przyrody i człowieka.

Środowisko gatunku - to siedlisko gatunku, miejsce występo-
wania gatunku wraz z czynnikami oddziaływującymi korzystnie 
i niekorzystnie na dany gatunek, który winien być do otoczenia 
przystosowany i od którego jest uzależniony.

Macierzonka

W przyszłym numerze zamieścimy dane statystyczne dot. pracy 
ks. Jana w Brazylii wraz ze zdjęciami.
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„Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni
w postaci dobrego zdrowia,

uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa,
harmonijnej atmosfery domowej,

nie traktuj tego jako oczywiste.
Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś

aby wiele ofiarować innym..."
(Albert Schweitzer)

Z ŻycIA ŚwIeTLIcy dLA
OSÓB NIePełNOSPRAwNych

dZIAłAJĄceJ w OŚROdKu eduKAcJI
eKOLOGIcZNeJ w ISTeBNeJ

Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczno-
ścią ich rówieśników staje się faktem, jeżeli wykazują one zarad-
ność, samodzielność i upór, a przy tym mają ofiarowaną pomoc 
i sprzyjające warunki w społeczeństwie i środowisku rodzinnym. 
W takim nastawieniu pracowaliśmy przez kilka ostatnich miesię-
cy. Czas ten był dla nas bogaty w integracyjne wyjazdy i imprezy, 
wspaniałe odwiedziny, zabawy edukacyjne i sportowe. Cały cykl 
tych spotkań rozpoczął się wczesną wiosną, kiedy do świetlicy 
zaprosiliśmy uczniów istebniańskiego gimnazjum. Młodzież z 
wychowawczynią Panią Katarzyną Leżańską - Czulak pomagała 
nam wykonać ozdoby wielkanocne. Wymiana pomysłów przy-
niosła wspaniałe efekty. Poza tym uczestnicy warsztatów znaleź-
li wśród młodzieży słuchaczy i doradców zwłaszcza na tematy 
związane z komputerami.

Chłopcy z gimnazjum dodatkowo uczestniczyli też w zabawach 
sportowych zaproponowanych przez dzieci. Na koniec spotkania 
wykonane motywy świąteczne stały się dekoracją ścian i okien. 
Tym akcentem, dzięki pomocy gimnazjalistów wkroczyliśmy w 
najważniejsze wydarzenie jakim było Wielkanocne Śniadanie.

Ostatnio wiele mówi się o integracji, ale mimo to osoby nie-
pełnosprawne często spotykają się z niezrozumieniem, zdziwie-
niem i lękiem. W kontaktach międzyludzkich napotykają na róż-
ne bariery, często trudne do pokonania. Spotkanie z młodzieżą 
z gimnazjum miało przede wszystkim na celu próbę pokonania 
barier i uprzedzeń. Tolerancja jest efektem trudnej pracy. Myślę, 
że wyeliminowanie tych barier może nastąpić wtedy, gdy osoby 
niepełnosprawne przebywają z pełnosprawnymi jak najczęściej.

Dlatego też podejmujemy takie działania by stworzyć moż-
liwie najwięcej takich sytuacji. Wspólna edukacja tych dwóch 
środowisk zawsze przynosi obustronne korzyści - zarówno w sfe-
rze wychowawczej jak i dydaktycznej. Integracja jest więc próbą 
stworzenia „normalnych" relacji między pełnosprawnymi a oso-
bami z różnymi dysfunkcjami. Chciałam serdecznie podziękować 
Pani wychowawczyni i uczniom gimnazjum, za to, że bez zasta-

nowienia przyjęli zaproszenie i zapalili w naszych podopiecznych 
iskierkę nadziei na kolejne wizyty i wspólne spotkania.

Święta Wielkanocne w świetlicy miały więc bardzo szczegól-
ny wymiar. Złożyło się na to kilka aspektów: spotkanie integra-
cyjne, wspaniałe ozdoby ale przede wszystkim to, że ten ostatecz-
ny akcent jakim było przybranie stołu i potraw pozostawiłyśmy 
praktycznie w całości naszym podopiecznym. Nasz pomoc po-
legała jedynie na doradzeniu. Natomiast reszta powstała dzięki 
wyobraźni i pomysłom uczestników warsztatów. Puścili wodze 
wyobraźni co obudziło zmysł estetyki i chęci tworzenia. Wyko-
nane prace przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Wystrój stołu 
Wielkanocnego i potraw bez wątpienia dorównywał tym, które 
lansowano w ekskluzywnych czasopismach.

„... Nie jesteś inny dobrze wiem, zwycięży wiara w ludzi 
uwierz mi. Nie ma przeszkody, której nie pokonasz. wyciągnij 
ręce do nas a przekonasz ludzi których kochasz..." - takimi 
słowami przywitano korowód w ustrońskim amfiteatrze dnia 7 
maja. My także wzięliśmy udział w tym spotkaniu. Imprezie pod 
hasłem: „Nie jesteś inny", która odbyła się w Ustroniu w ramach 
organizowanego po raz trzeci Dnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych była fantastycznym, nowatorskim przeżyciem. Bra-
liśmy bardzo aktywny udział w imprezie. Naszą najmocniejszą 
stroną był taniec. Porwaliśmy do niego większą część widowni w 
amfiteatrze. Sami także wyszliśmy na scenę na scenę korzystając z 
zaproszenia jakie skierował do nas gościnnie występujący warsz-
tat terapii zajęciowej ze Słowacji. Masa atrakcji, niespodzianki, 
występy sceniczne zarówno muzyczne, gimnastyczne i teatralne 
dostarczyły nieocenionych wrażeń. Impreza ta na długo zapadła 
w naszą pamięć, chętnie wracamy do niej wspomnieniami. Tak 
przygotowane spotkanie jest świadectwem rozwoju społecznego 
każdej osoby. Uczy postawy wrażliwości, odpowiedzialności, 
inspiruje do twórczego działania. Daje możliwość samorealiza-
cji. Stanowi szansę na wychowanie młodego pokolenia w duchu 
współpracy i tolerancji dla drugiego człowieka, a osobom niepeł-
nosprawnym stwarza szansę udziału w życiu społecznym na mia-
rę ich możliwości. W takie spotkanie angażowane są wszystkie 
zmysły postrzegania przez nie świata, jego wrażliwości i skłonno-
ści artystyczne. Sąnimi:muzyka, taniec, teatr. W tym samym dniu 
gościliśmy na wernisażu prac malarskich dzieci ze Szkółki Ma-
larskiej Pani Iwony Konarzewskiej. Ekscytująca wystawa zorga-
nizowana została przez Nadleśnictwo Ustroń w Leśnym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Ustroniu Jaszowcu. Wystawiono ponad 
100 prac malarskich, których autorami są dzieci z Trójwsi.

Liczna frekwencja świadczy o popularności Szkółki Pani 
Iwony w środowisku i Jej nieocenionej pomocy i pracy wkłada-
nej w rozwój i pomoc w odkrywaniu i pielęgnowaniu nowych 
talentów.
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Ekspozycja była pięknie przygotowana i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zebranych.

Dzień Dziecka podobnie jak i w zeszłym roku spędziliśmy w 
Leśnictwie Wyrchczadeczka na Zapasiekach. Było to spotkanie 
integracyjne. Towarzyszyła nam grupa osób niepełnosprawnych z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej z Chorzowa. Przy wspólnym grillu 
wymienialiśmy się doświadczeniami i poglądami. Dzięki pomocy 
i opiece pracowników Nadleśnictwa zwłaszcza Pani Aleksandrze 
Młynarczyk i Pana Szymona Pastuszki impreza udała się znako-
micie. Dodatkową atrakcją zaproponowaną przez pracowników 
Leśnictwa była możliwość oglądania hodowanych tutaj głuszców. 
Ptaki te są częstym tematem prac malarskich naszych podopiecz-
nych. Możliwość spotkania z okazem „oko w oko" była dodat-
kowym bodźcem do zgłębiania informacji na temat życia tych 
ptaków. Następnie zwiedziliśmy muzeum, gdzie otrzymaliśmy 
pamiątkowe foldery i pocztówki. Serdecznie dziękuję wszystkim 
pracownikom Leśnictwa Wyrchczadeczka za współpracę i pomoc 
w przygotowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka.

Dnia 7 czerwca pojechaliśmy na paraolimpiadę do gminy Ra-
dziechowy - Wieprz. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tego 
typu zajęciach. Paraolimpiada zorganizowana była tak, że wszyst-
kie konkurencje miały charakter baśniowy. Działo się tak dlatego, 
że impreza ta miała na celu przybliżenie bajki: „Akademia Pana 
Kleksa". Nasi podopieczni bardzo chętnie brali udział w propo-
nowanych konkurencjach. Pomysłowość organizatorów przecho-
dziła najśmielsze oczekiwanie od fantastycznych i śmiesznych 
przebrań poprzez rzeźbienie w glinie, nadmuchiwanie balonów, 
występy teatralne, odszukiwanie przedmiotów, które najbardziej 
pasowały do Akademii Pana Kleksa, wreszcie sama obecność Bo-
hatera na boisku oraz wspólna nauka piosenek. Wszystkie zma-
gania uwieńczone zostały złotymi medalami dla naszych pod-
opiecznych oraz nagrodami rzeczowymi. Na koniec uczestnicy 
paraolimpiady zaproszeni zostali do wspólnego posiłku, który 
dowieziono wozem strażackim na sygnałach. Wspominamy fan-
tastycznie to spotkanie i zagwarantowaliśmy sobie udział w para-
olimpiadziejaka na pewno zostanie zorganizowana w przyszłym 
roku. Nasze podziękowanie za zaproszenie i zorganizowanie im-
prezy wpisaliśmy do Księgi Pamiątkowej.

Zabawa stwarza korzystniejsze warunki do pracy w grupie, 
urozmaica i ożywia każde zajęcia, a także czas wolny. Jest ona 
podstawowym środkiem, dzięki któremu wyraża się aktywny sto-
sunek do świata. Przeżywanie ruchu, ciekawość świata, radość 
twórczego działania ruchowego, eksperymentowania, odkrywa-
nia, zdobywania jak najwięcej doświadczeń psychomotorycznych 
w różnych warunkach i okolicznościach - to fundamenty zdrowia 
i pełnego rozwoju osobowości człowieka.

Zabawa jest istotnym czynnikiem rozwoju psychicznego, for-
mą poznawania rzeczywistości i uczenia się w przyjemnej atmos-

ferze. Uczenie się przez zabawę wyzwala ciekawość i zaintereso-
wanie, wzbudza motywację do wykonywanych zadań i wpływa 
na rozwijanie twórczych postaw poznawczych. Zabawy ułatwiaj 
ą wytwarzanie pozytywnej motywacji, przy której uczeń chętnie 
podejmuje się wykonania zadania, ponieważ czerpie z tego satys-
fakcję. Najważniejsza rola zabaw polega na wzbudzaniu w dzie-
ciach entuzjazmu. Podczas takich spotkań dzieci lepiej poznają 
się, nawiązuj ą kontakty koleżeńskie a nawet przyjaźnie.

O Uwieńczeniem tych wszystkich zmagań i podziękowaniem 
za wszelkie dary i łaski była Msza Św. odprawiona w Domu Re-
kolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Mszę koncelebrował podob-
nie jak i w zeszłym roku ks. Jarek Ogrodniczak. Zaproszenie na 
Mszę przyjęła Pani Wójt oraz Kierownik GOPS - Pani Teresa Ła-
cek. Swoją obecnością zaszczycił nas także Pastor Alfred Staniek. 
Nabożeństwo to miało na celu uświadomienie, że kształtowanie 
pozytywnych zachowań społecznych, w tym postaw współodczu-
wania i opiekuńczości odbywa się przez całe życie.

Uczymy się robienia przyjemności i sprawiania radości bliż-
szym i dalszym osobom.

Po Mszy zorganizowano mały, słodki poczęstunek przy 
wspólnym śpiewie i zabawie. Pragnę także pogratulować niezwy-
kle sprawnej organizacji i wysokiego poziomu spotkania. Mam 
nadzieję, że w przyszłości podobne spotkania będą nadal organi-
zowane . Składam także gorące podziękowania dla osób, dzięki 
którym mogliśmy się spotkać na wspólnej modlitwie. To są chwi-
le, które niosą ze sobą radość i pozytywne nastawienie do świata. 
Pomagaj ą zrozumieć problemy żyjących koło nas ludzi, uczą nas 
akceptacji, tolerancji i zrozumienia. A przede wszystkim uświa-
damiaj ą nam to, że jesteśmy komuś potrzebni i najważniejsze 
jest abyśmy ten dar w sobie odkryli. W dzisiejszych tak trudnych 
czasach potrzeba i umiejętność dzielenia się z innymi wysuwa 
się na plan pierwszy. Dlatego pragniemy wyrazić naszą wdzięcz-
ność wszystkim.dzięki którym ta świetlica funkcjonuje. Dziękuję 
przede wszystkim dzieciom i ich rodzicom. Podziękowanie nasze 
kieruję pod adresem Pani Wójt Danuty Rabin, gdzie zawsze spo-
tykamy się z przychylnością i poparciem dla naszych działań.

Dzięki Pani Wójt mogliśmy wziąć udział w imprezach poza 
terenem Trójwsi, gdyż korzystaliśmy z transportu gminnego. 
Gdziekolwiek udaliśmy się po pomoc wszędzie spotkaliśmy się z 
dużą dozą akceptacji, tolerancji i życzliwości.

Mam nadzieję, że prace świetlicy będą wciąż postępować do 
przodu a uczestników sukcesywnie przybywać. Każdy jest mile 
widziany i przyjmowany z otwartym sercem niezależnie od wieku 
i dysfunkcji. Serdecznie zapraszam.

Za dotychczasowe wsparcie wszystkim dziękujemy.

Joanna Kohut



Nasza Trójwieœ    7LIPIEC 2008

Z  ż y c i a  O S P

w dniu 29.06.2008 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Istebna. Były to 
zawody grup A i C. Jednocześnie w tych zawodach startowały jednostki OSP z miasta Wisły (6 drużyn). Z gminy Istebna startowało 9 
drużyn. Oto wyniki:

W czasie zawodów drużyny walczą o puchar wszystkich jednostek z Wisły i z Istebnej. W tym roku puchar ten zdobyła jednostka 
OSP Wisła Jawornik (nasza drużyna z OSP Koniaków Centrum I przegrała tylko 3 sekundy - szkoda).

Organizatorem zawodów był Komendant Gminny OSP przy współpracy z jednostką OSP Istebna Zaolzie.
Zawody minęły w miłej, sympatycznej atmosferze przy pięknej, słonecznej pogodzie.
Zawody organizowane są na zmianę w Istebnej i Wiśle, w tym roku przypadła organizacja gminie Istebna.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, uczestnikom i szkoleniowcom, którzy wiele godzin spędzili na „szlifowaniu formy” swoich 

zawodników. Bo przecież każdy strażak musi być sprawny fizycznie i umieć obsługiwać sprzęt gaśniczy itp.
dh Renata Haratyk, sekretarz ZG ZOSP w Istebnej

GRuPA „A” SZTAFeTA ĆwIcZeNIA BOJOwe
miejsce nr drużyna czas pkt. karne czas łączny czas pkt. karne czas łączny wyNIK strata

1 5 OSP Koniaków Centrum I 63 63 50 0 50 113 0

2 4 OSP Koniaków Centrum II 71,5 71,5 64 5 69 140,5 27,5

3 6 OSP Istebna Zaolzie 72 72 64 5 69 141 28

4 7 OSP Istebna Centrum II 80 80 103 5 108 188 75

5 3 OSP Istebna Centrum I 73 73 107 15 122 195 82

6 1 OSP Koniaków Kosarzyska 76 76 124 15 139 215 102

PK 2 OSP Koniaków Centrum seniorzy 73 73 58 58 131 18

GRuPA „c” SZTAFeTA ĆwIcZeNIA BOJOwe
miejsce nr drużyna czas pkt. karne czas łączny czas pkt. karne czas łączny wyNIK strata

1 1 OSP Koniaków Centrum I 91,6 91,6 84 84 175,6 0

2 2 OSP Koniaków Centrum I 82 3 85 92 10 102 187 11,4

GmINNe ZAwOdy SPORTOwO-POŻARNIcZe

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 01 maja 2008 roku na Dzielcu doszło do wy-

padku drogowego. Kierujący samochodem osobowym marki 
Skoda Fabia, obywatel Węgier, wpadł w poślizg, zjechał na 
przeciwległy pas jezdni, po czym uderzył w prawidłowo jadą-
cą Skodę Fabię kierowaną przez mieszkankę Łodzi. W  wyniku  
uderzenia  obrażeń ciała doznał  pasażer Skody.

2. W dniu 07 maja 2008  roku z terenu Wojewódzkiego 
Centrum Pediatrii „KUBALONKA" w Istebnej oddaliło się 
czterech pensjonariuszy ośrodka, mieszkańców Gliwic i Opo-
la. W wyniku podjętych działań uciekinierzy tego samego dnia 
zostali zatrzymani w rejonie przystanku autobusowego „Wylę-
garnia" w Wiśle - Czarnym.

3. W dniu 09 maja 2008 roku na Kubalonce skradziony zo-
stał telefon komórkowy marki Sony Ericsson K 800i. Dzień 
później telefon odzyskano w Żywcu, a sprawcą kradzieży oka-
zał się mieszkaniec tego miasta.

4. W dniu 19 maja 2008 roku na Zapasiekach zatrzymano 
mieszkańca Jaworzynki, którego z polecenia Sądu Rejonowego  
w  Cieszynie  doprowadzono do Zakładu Karnego w Cieszynie 
celem odbycia kary pozbawienia wolności.

5. W nocy z 21 na 22 maja 2008 roku na Buczniku miesz-
kańcom Danii biorącym udział w Beskidy MTB Trophy 2008 
skradziono cztery rowery górskie.

6. W dniu 23 maja 2008 roku funkcjonariusze Policji w 
trakcie wykonywania czynności służbowych w jednym z do-

mów na Kościanowicach ujawnili nielegalny pobór energii 
elektrycznej.

7. W dniu 04 czerwca 208 roku „U Fryncla" w Koniakowie 
miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy.

Kierujący samochodem osobowym marki Opel Corsa 
mieszkaniec Istebnej utracił panowanie nad kierownicą, zje-
chał na prawe pobocze, po czym uderzył w przydrożne drzewo. 
W wyniku doznanych obrażeń ciała kierowca zmarł w szpitalu, 
a pasażera samochodu z poważnymi obrażeniami ciała prze-
wieziono do szpitala w Piekarach Śląskich.

8. W dniu 09 czerwca 208 roku na Śliwkuli spłonął budy-
nek stanowiący własność mieszkańca Istebnej.

9. W dniu 15 czerwca 2008 roku Komisariat Policji w Wiśle 
otrzymał zgłoszenie o zaginięciu mieszkańca Jaworzynki. W 
akcję poszukiwawczą włączyli się policjanci, strażacy ochotni-
cy. Państwowa Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe oraz ludzie dobrej woli. Poszukiwania trwały do 
dnia 19 czerwca 2008 roku, kiedy to w masywie leśnym znale-
ziono zwłoki zaginionego. Prokurator zarządził sekcję zwłok, 
a w sprawie wszczęte zostało śledztwo.

10. W dniu 19 czerwca 2008 roku na Zaolziu mieszkaniec 
Istebnej kierujący motorowerem marki „RHON" zjechał do 
przydrożnego rowu i przewrócił się. W wyniku wypadku doznał 
obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala w Cieszynie.

11. W dniu 23 czerwca 2008 roku na Śliwkuli spłonął nie-
zamieszkały budynek stanowiący własność mieszkańca Konia-
kowa. Opracował: st. Asp. Leszek Bujok
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Istebnej

informuje, że od 1 lipca 2008 r. rozpoczyna realizację projektu 
pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie 
Istebna”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Prio-
rytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej  integracji, Poddziałanie 7.1.1: Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej  integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.

w ramach projektu zostaną zastosowane następujące in-
strumenty aktywnej integracji:

aktywizacja zdrowotna:
skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, ro-1. 
dzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób, 
sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyj-2. 
nych, zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających 
psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z 
potrzebami osób niepełnosprawnych,

aktywizacja społeczna: 
finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego 1. 
wsparcia, 
organizacja i finansowanie treningów kompetencji i 2. 
umiejętności społecznych, w tym kosztów osoby prowa-
dzącej grupę, 
organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indy-3. 
widualnego i grupowego w zakresie podniesienia kom-
petencji życiowych i umiejętności zawodowych umożli-
wiających powrót do życia społecznego, w tym powrót 
na rynek pracy i aktywizację zawodową,

aktywizacja edukacyjna: 
skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia klu-

czowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie 
nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiają-
cych aktywizację zawodową.

Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej 
dwoma w/w instrumentami aktywnej integracji.

Działania podejmowane w projekcie będą realizowane w ra-
mach kontraktów socjalnych, które będą realizowane przez 4 eta-
towych pracowników socjalnych. Beneficjenci projektu zostaną 
objęci pomocą finansową w postaci zasiłków celowych lub bez-
zwrotnych zasiłków specjalnych celowych.

Realizacja projektu będzie miała formę zajęć warsztatowych, 
które będą prowadzone przez  instruktorów zatrudnionych w ra-
mach projektu. Ponadto w zajęciach będzie brał udział pedagog i 
pracownik socjalny zatrudniony w ramach upowszechniania pra-
cy socjalnej. Beneficjenci projektu będą mieli zapewnioną pomoc 
psychologa, zostaną zorganizowane zajęcia indywidualne i grupo-
we w ramach zaplanowanych instrumentów aktywnej integracji.

Wśród zaplanowanych zajęć można wymienić zajęcia: pla-
styczne, rękodzieła, ceramiczne, kulinarne i komputerowe. Warsz-
taty będą prowadzone w dwóch lokalizacjach:

w specjalnie przygotowanych na cele projektu pomiesz-1. 
czeniach budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w 
Istebnej – Dzielcu, nieodpłatnie wynajmowane od Nad-
leśnictwa Wisła
w Centrum Kształcenia na Odległość w Jaworzynce.2. 

Umiejętności zdobyte na zajęciach mają służyć przygotowaniu 
zawodowemu oraz integracji społecznej.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie ser-
decznie zapraszamy.

I N F O R m A c J A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że od 

miesiąca lipca 2008 r. można składać w Ośrodku wnioski o przyzna-
nie pomocy, w formie bezpłatnego dożywiania dzieci w szkołach, na 
okres od września 2008 r.  do grudnia 2008 r.

W/w pomoc obejmuje uczniów do czasu ukończenia szkoły po-
nadgimnazjalnej mieszczących się w kryteriach dochodowych ustawy 
o pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 033 
8556222 Kierownik GOPS, Teresa Łacek

i n f o r m A c j e  G o p S BeZPłATNA mAmmOGRAFIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że w 

dniach 17 oraz 18 czerwca 2008 r. na terenie gminy odbyła się Bez-
płatna Mammografia dla kobiet urodzonych w latach 1939-1958. 
Mammografia została przeprowadzona przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Med-Jolan” z Sosnowca przy pomocy pracow-
ników Ośrodka , którzy byli zaangażowani przy rejestracji pacjentek 
przed badaniem.

Z badań mammograficznych skorzystało łącznie 195 kobiet, w 
tym również kobiety z poza w/w granicy wiekowej.

Poniżej przedstawiamy dane statystyczne z przeprowadzonych 
badań:

Ilość 
badań

Ocena w skali BIRADS (SKALA 1 - 5)

1 2 3 4 5
195 161 25 9 0 0

(Skala BIRADS: 1. norma, 2. zmiana łagodna, 3. zmiana praw-
dopodobnie łagodna, 4. zmiana podejrzana o złośliwość, 5. zmiana 
złośliwa).

Pragniemy serdecznie podziękować Niepublicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej „Med-Jolan” za sprawne przeprowadzenie badań 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej za bezpłatne udostępnie-
nie mediów.

uwAGA ! ! !
wyniki badań można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej pokój 107 za okazaniem dowodu osobistego.
Kierownik GOPS, Teresa Łacek

OGłOSZeNIe wójta Gminy Istebna
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Istebna w granicach określonych na 
załącznikach graficznych nr 1, 2, 3a, 4a, 5, 6, 7 i 8  do uchwały nr 
XI/106/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniają-
cej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna. w dniach od 04.08.2008 r. do 17.09.2008 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 4 (204) w godzi-
nach od 9.00  do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5.09.2008 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100 o godzinie 12.00. 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu zmiany studium. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 10.10.2008 r.

 Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin
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Ocalmy od zapomnienia
SZAŃce JABłONKOwSKIe
- w mostach Jabłonkowskich,

a szańce na terenie beskidzkiej trójwsi
W cyklu ocalmy od zapomnienia zatrzymujemy się zwykle przy opisie wy-

branych postaci beskidzkiej ziemi, które swoim pracowitym życiem wpisały się 
w historię swojej rodzinnej ziemi. Z opisem i przedstawianiem postaci związane 
jest systematyczne zbieranie materiałów, przeprowadzania wywiadów. To trwa, 
potrzebuje czasu a jest nadal wiele postaci, o których gromadzona jest dokumenta-
cja. W plejadzie poszukujemy dawnych kowoli, stolarzy, masorzy, tancerzy, śpie-
waków, kościelnych, lekarzy, księży, nauczycieli, wójtów, bankowców, przemy-
słowców, muzykantów i etc. Niekiedy jednak w tym cyklu zatrzymujemy się przy 
opisywaniu ważnych wydarzeń historycznych, społecznych, o których po prostu 
z biegiem lat zapominamy. Nie stanowią one dla nas kategorii potrzeb. Po prostu 
skoro były, to już minęły, a życie płynie dalej i należy na bieżąco w jego nurt 
wpisywać swoją obecność historyczną, kulturową czy społeczną. Tak również ma się sprawa z informacją o szańcach, a więc o 
obronnych twierdzach budowanych za czasów jeszcze księcia Cieszyńskiego Wacława Adama na rok przed jego śmiercią. Dla 
przeciętnego mieszkańca Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa czasy te są odległe i nie należą do kategorii współczesnych potrzeb. 
Zorganizowana sesja w miejscowości Czerne na Słowacji tuż przy granicy z Jaworzynką dostarczyła wielu ważnych refleksji, 
że są one częścią historii naszej beskidzkiej ziemi. Zatrzymamy się przy zasygnalizowaniu tej problematyki, która wymaga 
wielu jeszcze historycznych badań, aby ostatecznie dać odpowiedź o małych szańcach poświadczonych na terenie Koniakowa, 
Jaworzynki i Bukowca.

Zanim jednak zanurzymy się na małą chwilę w historii szańców należy zauważyć, że cała idea odkrywania, opisywania, 
dokumentowania szańców zainicjowana została przez ludzi związanych z turystyką, którzy w swojej kulturowo-historycznej 
rzeczywistości poszukują produktu turystycznego. Poszukują owego znaku swojej ziemi, który mógłby zostać produktem, 
marką turystyczną. Ważne jest, że produkt ten znaleziono w oparciu o historię swojej ziemi. Odkrywanie własnego dziedzictwa 
historyczno-kulturowego naszej beskidzkiej ziemi niczym nie różni się od odkryć archeologiczno historycznych starożytnego 
Rzymu czy Grecji. Na przestrzeni niewielkiego okresu czasu mieliśmy tu i tylko tu u nas takie a nie inne wydarzenia, które 
kształtowały to – NASZe miejsce na ziemi. I obowiązkiem jest zadbanie o to, co nasze. Nic więcej. To nasz obowiązek 
wobec naszych pradziadów.To naprawdę niewiele. Ale niestety dzięki braku wiedzy, braku jednej sali, której mogłaby zostać po-
kazana i zdokumentowana historia istebniańskiej ziemi jest ona tylko ciągle w niewielkim stopniu tu i ówdzie opowiadana a nie 
pokazywana. W sumie nie ma swojego stałego miejsca. Ponadto na jej wiele wartości o dziwo!!! często wskazują ludzie jakby 
to krótko określić nie stela. W kontekście tej refleksji widzimy funkcjonowanie Jabłonkowskich szańców, największej twierdzy, 
która broniła granic naszego ówczesnego księstwa Cieszyńskiego jako jednego z kolejnych miejsc, które wpisują się w znak 
regionu, a wraz z nim nasze kóniokowskie szańce i te które zbudowane były na terenie Jaworzynki. Jak do tej pory badaczami, 
którzy ta problematyka się zajęli był Franciszek Popiołek, Barbara Poloczkowa, i ostatnio młody historyk z Muzeum w Czeskim 
Cieszynie Martin Król. To właśnie on odczytując dawne mapy opisał funkcjonowanie na terenie Jaworzynki i Koniakowa ma-
łych szańców. Pytanie jest jednak zasadnicze, którego okresu czasu mogą one pochodzić?

Dla zrozumienia powstania największej twierdzy w Mostach Jabłonkowskich przytoczymy kilka faktów historycznych. W 
roku 1526 w zwycięskiej dla wojsk tureckich bitwie pod Mohaczem zginął król Czech i Węgier Ludwik Jagiellończyk i od tego 
czasu Turcy usadowili się w środkowych Węgrzech. Ich sprzymierzeńcami byli węgierscy książęta Siedmiogrodu, dla których 
wspólnym wrogiem stała się Austria. Natomiast układy dynastyczne spowodowały, że czeska i węgierska korona po Jagielloń-

czyku przechodzi na panującą cesarska rodzinę Habsburgów. 
Na obronę południowej granicy wybrano przełęcz Jabłon-
kowską, która przecież była ówczesnym najlepszym szlakiem 
handlowym, bursztynowym czy miedzianym. Przełęcz leży 
na wysokości 551 m n p m. Jest to najprostsze połączenie po-
między prowincją śląską a Węgrami a jednocześnie ówczesne 
europejskie połączenie między Bałtykiem a tureckim Stambu-
łem!!! To właśnie ta droga przez Jabłonkowską Przełęcz nabra-
ła znaku politycznego, gospodarczego, kulturowego i w końcu 
wojskowego. Budowy tej twierdzy podjął się w 1578 roku /rok 
przed śmiercią/ książę cieszyński Wacław Adam. Była wybu-
dowana tuż przy granicy z ówczesnymi Węgrami. Była  bardzo 
solidną budowlą, o której pisze Barbara Poloczkowa. Otoczona 
szeregiem palisad z ostro zakończonych pni drzewnych, oto-
czona wałem ziemnym i głębokimi rowami. Wewnątrz obok 

Zarys kształtu Wielkiego szańca w Mostach 
Jabłonkowskich, którego budowę rozpoczęto w 
1578 roku.
/na podstawie broszury Jablunkovske śance /

Odręczny szkic historycznie poświadczonych miejsc budowy szańców 
na terenie beskidzkiej trójwsi. /rys odręczny M. Kiereś/
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pomieszczeń dla żołnierzy znajdowała się studnia i drewniana 
pierwsza kaplica pw. Św. Krzyża zbudowana w 1573 roku. Po-
chodziła jeszcze ona z pierwszych szańców, które budowane 
były w latach 1541-1545. Po tych pierwszych przedsięwzię-
ciach pozostał tylko widoczny na starych wojskowych mapach 
zarys niewielkiej budowli zamykającej drogę między Jabłon-
kowem a Mostami.

Załogę szańców stanowili wybrańcy pod dowództwem 
oficera. Służbę swoją pełnili za określony żołd. Zdaniem hi-
storyków roczne wydatki na utrzymanie szańców w okresie 
panowania ostatniej księżnej Elżbiety Lukrecji wynosiło oko-
ło 56 tys talarów. Kwota ta przewyższała dwuletni dochód ze 
wszystkich majątków książęcych.

Jej panowanie przypada na trudny i ciężki okres wojny 
trzydziestoletniej, która zakończyła się w 1648 roku. Obrona 
przełęczy była nadal zajęciem pierwszoplanowym. Ciekawost-
ka jest zapis odczytany przez Barbarę Poloczkowa, który zna-
leziono w rejestrze ówczesnego Burmistrza Cieszyna Zapła-
cono muszkietom na Przełęczy Jabłonkowskiej 161 talarów i 6 
groszy. Ówczesny talar równał się 36 groszom, a na przykład 
dniówka cieśli liczona od wschodu do zachodu słońca wynosiła 
4 ,5 grosza. 

Zdaniem historyków zdania są podzielone. Jedna z grup 
analizując stare mapy twierdzi, że szaniec mały na Jaworzynce 
i szaniec woli w Koniakowie są już zaznaczone na mapach po-
chodzących z XVI wieku. 

Rodzi się proste pytanie skąd na mapach nazwy miej-
scowości, które powstały dopiero w pocz. XVII wieku 
/1621,1649,1712/?

Czy zatem pochodzą one jednak z drugiej połowy XVII 
wieku? O powstaniu w tym czasie Szańców pisze Barbara Po-
loczkowa, która twierdzi, że w drugiej połowie XVII wieku po-
budowano dodatkowe miejsca obronne tzw. mały szaniec we 
wsi Jaworzynka /w przysiółku Herczawa/ a także Koniakowie  
tzw Szaniec Woli, w miejscu gdzie do dziś funkcjonuje nazwa 
na Szańce. Obok szańców miał być obóz wojskowy - lager i 
od tego nazwa Legiery. Jedną ciekawostek łączących szańce i 
Istebną jest fakt, że jednym z kapelanów na Szańcach Jabłon-
kowskich był w latach 1712-1714 jezuita o. Leopold Tempes, 
który przybył do Istebnej 18 maja 1716 roku zbudował tu 
pierwszy kościół, cmentarz i założył lokaliję. Szerokie studium 
tej problematyki zamieszczone zostanie w Monografii Istebnej, 
którą autorka tej informacji kończy opracowywać. 

Małgorzata Kiereś

wySTAwA TwÓRcZOŚcI LudOweJ
w GOK - otwarta !

To już 26 wystawa Twórczości Ludowej zorganizowana 
w związku z XLV Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Jak w 
swoim wystąpieniu podkreśliła wójt, pani danuta Rabin, 
dzięki włączeniu gminy Istebna w obchody TKB zyskali-
śmy wiele, m.in. to, że w naszym Amfiteatrze gościmy ze-
społy regionalne z całego świata, często bardzo egzotyczne, 
których nigdy by u nas nie było, bo nie stać nas na to, by je 
zapraszać indywidualnie.

Wystawa Twórczości Ludowej naszych artystów, bardzo 
chętnie odwiedzana przez turystów, pokazuje całemu światu 
ten piękny zakątek, w którym tworzy wielu utalentowanych 
ludzi, naszych górali. Można tu zobaczyć słynne koniakowskie 
koronki, hafty krzyżykowe, różne wyroby codziennego użyt-
ku, rzeźby, obrazy olejne i malowane na szkle, piękne kwia-
ty papierowe i heklowane, ozdoby z gliny i stroje regionalne. 
Wszystko jest skupione w jednym miejscu.

W tym roku po raz pierwszy wystawiają tutaj swoje arty-
styczne wyroby mieszkańcy naszej gminy, którzy przybyli i 
na stałe zamieszkali, bo zauroczyło ich piękno naszych kra-
jobrazów, a nie są rodowitymi góralami. Jednym z nich jest 

„SZAŃce”
W dniu 18.06.2008 r. w Ciernym (Słowacja) odbyła się konfe-

rencja, w której udział wzięli: Jan Gazur - Przewodniczący Rady 
Gminy, Małgorzata Kiereś - Dyr. Muzeum w Wiśle, Teresa Ła-
szewska - Sekretarz Gminy, Elżbieta Legierska-Niewiadomska.

Na Wystawie Twórczości Ludowej w GOK 

Artyści i goście w dniu otwarcia wystawy
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Imprezy organizowane przez
GOK Istebna w miesiącu sierpniu: 

2 - 3 sierpnia (sobota – godz. 18.00, niedziela – godz. 17.00) 
Festyn Istebniański w ramach 45. Tygodnia Kultury Beskidz-
kiej, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej

17 sierpnia (niedziela) Piknik Rodzinny, godz. 15.00 Am-
fiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej

23 sierpnia (sobota) Rajd łunochodów, godz. 15.00 Am-
fiteatr „Pod Skocznią”

SuKceSy ZeSPOłu
ReGIONALNeGO „ISTeBNA”

*** Znakomicie wypadł Zespół Regionalny „ISTEBNA” 
podczas VIII Konkursu im. Michała Kosińskiego o Grand Prix 
Polskiej Sekcji CIOFF 2008 w Puławach. W stawce najlep-
szych polskich zespołów nasza „Istebna” zdobyła wyróżnienie 
II stopnia.

Wyniki:
Grand Prix – Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół 

Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”
Wyróżnienie I stopnia – Mazurski Zespół Pieśni i Tańca 

„Ełk”
wyróżnienie II stopnia – Zespół Regionalny „Istebna” 

z Istebnej
Wyróżnienie III stopnia – Estrada Regionalna „Równica” 

z Ustronia 
Konkurs odbył się w dniach 5 - 8 czerwca w Puławach. 

Towarzyszyły mu koncerty w okolicznych miejscowościach – 
„Istebna” tańczyła w Kazimierzu Dolnym oraz Janowcu.

Oprócz konkursu o Grand Prix (prezentacja własnego re-
gionu) zespoły rywalizowały w konkursach na najlepsza pre-
zentację tańców narodowych, tańców lubelskich, a także w 
kategorii programów premierowych.

W składzie jury konkursu zasiedli wybitni specjaliści: Dr 
Ryszard Teperek – choreograf, Janina Kalicińska – choreograf,  
Dr Maria Kapaczyńska – choreograf , Jerzy Dynia – muzyk, 
Dr Krysztof Heering – muzyk,  Norbert Późniewski – sekretarz 
jury

Festiwalowi towarzyszyła znakomita atmosfera, o którą 
starali się organizatorzy oraz przedstawiciele polskiej sekcji 
CIOFF (CIOFF - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folk-
lorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). Przez wszystkie dni 
wraz z zespołami przebywał Przewodniczący Polskiej Sekcji 
CIOFF  - Pan Jerzy Chmiel, będący zarazem wiceprezydentem 
światowego CIOFF-u, który osobiście wręczał nagrody i gra-
tulował laureatom. 

Zespoły uczestniczące w festiwalu w Puławach: Zespół 
Regionalny „Istebna” z Istebnej, Mazurski Zespół Pieśni i 
Tańca „Ełk”, Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Powiśle” z Puław, Zespół Pieśni i Tańca 
Akademii Rolniczej w Lublinie „Jawor”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Legnica” z Legnicy, Studencki Zespół Pieśni i Tańca Poli-
techniki Rzeszowskiej „Połoniny”, Reprezentacyjny Folklory-
styczny Zespół Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”

Pomimo tak znakomitych uczestników „Istebna” pokazała 
się z bardzo dobrej strony reprezentując zarówno zespół jak i 
całą naszą gminę.

*** Kolejny sukces odnieśli członkowie Zespołu Regio-
nalnego „Istebna”. Tym razem z powodzeniem wzięli udział 
w XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycz-
nych „WICI 2008”, który odbył się w Chorzowie. 

A oto wyniki:
Zespół Regionalny „ISTEBNA” – I miejsce w kategorii ze-

społów tanecznych
Grupa Śpiewacza „ISTEBNIANKI” – wyróżnienie w kate-

gorii zespołów śpiewaczych
Kapela „GAJDOSZE” – II miejsce w kategorii kapel
Anna Gazurek – II miejsce z kategorii śpiewaków
Janusz Macoszek – wyróżnienie specjalne w kategorii in-

strumentalistów. Tadeusz Papierzyński

NOc ŚwIęTOJAŃSKA NA OchOdZITeJ
w Koniakowie

Tatrzańska Beskidzka Spółdzielnia „Gazdowie” i Górale 
Śląscy byli organizatorami widowiska plenerowego na Ocho-
dzitej w Koniakowie.

Noc św. Jana na Sałaszu to nawiązanie do tradycji organi-
zowania muzyki przy kolybie. Tego dnia udój przeznaczony 
był na wyrób buncu dla gazdów przybyłych na  sałasz.  Były 
też wspólne tańce, stawiani moja, wskrzeszenie ognia i zapale-
nie kadzi, która paliła się aż do świtu.

pan Michał Stanieczko pochodzący z Katowic, który wykonuje 
witraże, biżuterię i maluje porcelanę.

Na otwarcie Wystawy przybył Burmistrz Wisły Andrzej 
Molin oraz członkinie Komitetu Organizacyjnego TKB - panie 
Helena Pustówka i Izabela Pustówka, Wójt naszej gminy, pani 
Danuta Rabin, pracownicy GOK, kapela Zbyszka Wałacha oraz 
artyści wystawiający swe wyroby.

Po przecięciu wstęgi przez burmistrza Wisły i Wójta Gmi-
ny Istebna głos zabrał Burmistrz Wisły, który wysoko ocenił te 
wystawę, a pani Danuta Rabin, Wójt Gminy Istebna podkreśli-
ła zaangażowanie twórców ludowych i wysiłek organizatorów 
tej wystawy.

Ważne też jest to, że przedstawione na wystawie eksponaty 
można zakupić, nie pozostaną tylko eksponatami, ale będą zdo-
biły wnętrza wielu domów. Pierwszych zakupów na tej wysta-
wie dokonała grupa Australijczyków, którzy byli zachwyceni 
tym wszystkim, co na wystawie zobaczyli.

Nastrój muzyczny wytworzyła kapela „Wałasi, która w cza-
sie wernisażu przygrywała i uświetniła to spotkanie.

Zapraszamy do obejrzenia Wystawy codziennie od godz. 
10.00 -15.00 w miesiącach lipcu i sierpniu.

K. Rucka
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Prezentacja osiągnięć uzdolnionych
wychowanków OPP w Koniakowie

Na zakończenie roku szkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkol-
nej w Koniakowie w dniu 16.06.2008 roku odbyła się Wewnętrzna 
Prezentacja Instrumentalistów. Udział w niej wzięły dzieci na-
leżące do kółek, prowadzonych przez p. Marzenę Suszkę oraz p. 
mgr Aleksandrę Lipowską. Każdy z uczestników, a były to dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1w Koniakowie, Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Istebnej-Zaolziu i Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynie-
Zapasieki, miał okazję pokazać wszystkim zgromadzonym, czego 
w trakcie trwania zajęć się nauczył. Prezentowane były melodie 
ludowe Beskidu Śląskiego na skrzypcach, fujarkach i okarynie. 
Bacznie wszystkim występom przyglądała się komisja w składzie: 
przewodniczący p. mgr Dariusz Matuszny – dyrektor OPP, p. Te-
resa Vavrać oraz p. Robert Waszut.
Pośród wszystkich uczestników nagrodzono:
- kategoria: SKRZyPce (grupa początkująca)
I miejsce Anna Haratyk (Istebna- Zaolzie) – instruktor 
A.Lipowska
II miejsce Martyna Łupieżowiec (Istebna-Zaolzie) – instruktor 
A.Lipowska
III miejsce Marta Juroszek ( Koniaków) – instruktor M.Suszka
Wyróżnienie: Anna Spila (Istebna-Zaolzie) – instruktor 
A.Lipowska
Magdalena Karch, Bogusława Musiał, Weronika Łupieżowiec 
(Koniaków) – instruktor M. Suszka
- kategoria: SKRZyPce ( grupa zaawansowana)
I miejsce Daniel Kurpanik (Jaworzynaka-Zapasieki) – instruktor 
A.Lipowska
II miejsce Justyna Juroszek (Jaworzynka-Zapasieki) – instruktor 
A.Lipowska
- kategoria: FuJARKI (grupa początkująca)
I miejsce Dominik Bocek (Istbena-Zaolzie) – instruktor 
A.Lipowska
II miejsce Michał Stańko (Koniaków) – instruktor M.Suszka
III miejsce Patrycja Arczewska (Istebna-Zaolzie) – instruktor 
A.Lipowska
Ondrasz Suszka (Koniaków) – instruktor M.Suszka
Wyróżnienia: Piotr Krężelok (Koniaków) – instruktor M.Suszka
- kategoria: FuJARKI (grupa zaawansowana)
I miejsce Katarzyna Ligocka (Jaworzynka-Zapasieki) – instruktor 
A.Lipowska
Jakub Suszka (Koniaków) – instruktor M.Suszka
II miejsce Karina Wojna, Elżbieta Małyjurek, Aleksandra Byrtus 
(Jaworzynka-Zapasieki) – instruktor A.Lipowska
- kategoria: OKARyNA
wyróżnienie: Ondrasz Suszka (Koniaków) – instruktor M.Suszka.

Dzieci dostały pamiątkowe dyplomy. Przy zorganizowanym 
przez instruktorów poczęstunku, miały okazję wzajemnie się po-
znać, wymienić wrażenia a nawet wspólnie zatańczyć i zagrać.

Główną nagrodą za zdobycie I miejsc była możliwość wspól-
nego wyjazdu wraz z zespołem „Mały Koniaków” na 10 Między-
narodowy Festiwal Folklorystyczny do Povażskiej Bystricy (Sło-
wacja) w dniach 20-22. 06. 2008 roku.

Dla wielu z nich była to pierwsza okazja podróży za granicę. 
W ramach występów zespołu, instrumentaliści mieli okazję zapre-
zentować się międzynarodowej publiczności, która przyjęła ich 
bardzo ciepło i z gromkimi brawami. 

Wyjazd ten był również ogromną zachętą do dalszej pracy a 
wrażenia pozostaną w sercach dzieci dłużej niż trwają wakacje.

Mamy nadzieję, że ta prezentacja wpisze się na stałe do kalen-
darza imprez organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Koniakowie.       Napisała Aleksandra Lipowska – instruktor OPP

ARTySTycZNA mAJÓwKA OPP
w dniach 15-17 maja 2008 roku Ognisko Pracy Po-

zaszkolnej w Koniakowie miało zaszczyt gościć zespół „ 
mladost” z Povaźskiej Bystricy (Słowacja). Impreza odby-
wała się pod hasłem „Artystyczna Majówka 2008”. Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie było organizatorem tego 
spotkania.

Program pobytu obejmował: koncerty zespołu, spotkania 
integracyjne oraz wycieczkę krajoznawczą po terenie Trójwsi.

Dzieci prezentowały się w szkołach, na terenie Trójwsi. 
Pierwszy koncert odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
niakowie, gdzie byli obecni:  starszy wizytator p. mgr Ilona 
Włoch, przewodniczący Rady Gminy p. Jan Gazur i nauczy-
ciele. Następny koncert odbył się  w Szkole Podstawowej nr 
1 w Jaworzynce, gdzie również dzieci z „Małej Jetelinki” pod 
opieką p.Moniki Wałach (instruktor OPP) dały swój koncert. 
Ostatnie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Istebnej-Zaolziu, gdzie swoją obecnością zaszczycili: p. Sta-
nisław Kubicius (członek Zarządu Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie), przedstawiciele Urzędu Gminy i GOK-u oraz 
Gminnego Przedszkola w Istebnej, jak również dyrekcja Szko-
ły Podstawowej  nr 2 w Istebnej-Zaolziu i ZSP. W każdej szko-
le zespół został gorąco przyjęty przez widownię. Pracownicy 
OPP przygotowali symboliczne upominki dla zespołu „Mla-
dost” oraz zaproszonych gości, które zostały wręczone podczas 
ostatniego koncertu w Istebnej-Zaolziu. 

Gorące podziękowania dla:
- p. dyrektor mgr Beaty Gościniak z ZSP w Istebnej-Zaolziu 

za udostępnienie miejsca i zorganizowanie poczęstunku,
- p. dyrektor mgr Danuty Legierskiej z SP 1 w Koniako-

wie za udostępnienie miejsca i sprezentowanie pamiątkowych 
kubków, 

- sponsorom: piekarni Z.D. Kawulok z Koniakowa, właścicie-
lom sklepu „Alf” B.R. Bielesz, firmie „Multipak” Z.Legierski,

- kapeli „Wałasi” za uświetnienie wieczoru integracyjnego,
- kapeli OPP za akompaniament przy zabawach i tańcach 

prowadzonych przez p. M.Małyjurek (instruktor OPP),
- wszystkim pracownikom Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 

Koniakowie i Radzie Rodziców za bardzo aktywny udział w 
przygotowaniu posiłków i całego pobytu.

W ramach rewanżu i integracji zespół „Mladost” zaprosił dzie-
ci z „Małego Koniakowa” do siebie na 10 Folklorystyczny Festi-
wal „OTVARA SA LETU BRANA” do Povaźskiej Bystricy.  

Napisały:
Aleksandra Lipowska, Marzena Suszka

„mAły KONIAKÓw”
NA FeSTIwALu NA SłOwAcJI

W dniach 20-22 czerwca 2008 roku zespół „Mały Konia-
ków”, jak również dzieci z kółek instrumentalnych p. mgr 
Aleksandry Lipowskiej i p. Marzeny Suszki, gościły w Povaż-
skiej Bystricy (Słowacja) na 10 Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym „OTWARA SA LETU BRAMA”.

Zespół zaprezentował się podczas 4 koncertów, w trakcie 
których pokazał tańce i zabawy ludowe Beskidu Śląskiego oraz 
grę na instrumentach ludowych. Dzieci zostały bardzo mile 
przyjęte przez tamtejszą publiczność, jak również duchownych 
tamtejszych kościołów, gdzie śpiewały pieśni Maryjne i „Bar-
kę” przy akompaniamencie kapeli OPP.
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JAK mOJA PRABABcIA ByłA
dZIecKym

Tekst został opracowany na podstawie rozmowy z moja 
prababcią: Anną Zogatą lat 87,5 zamieszkałą w Jaworzynie 
nr domu 382. w latach dziecięcych prababcia mieszkała na 
Zapasiekach u Zogaty nr 182. Jako młoda osoba nauczyła 
się robić czepce na krosnach i wykonuje tę pracę po dzień 
dzisiejszy. w wolnych chwilach pisze również wiersze.

Jak moja prababcia była dzieckym
W dawnych czasach, gdy moja prababcia była dzieckiem 

(a urodziła się w 1921r.) życie wyglądało nieco inaczej niż 
dziś. Urodziła się i wychowała w kurnej chacie. Było w niej 
ciągle zimno, gdyż dym unosił się po izbie i trzeba było ciągle 
wietrzyć. 

Prababcia jako sześcioletnie dziecko rozpoczęła naukę w 
szkole podstawowej. Dzieci musiały wcześnie wstawać, bo 
droga do szkoły była daleka - z Zapasiek aż na Trzycatek 
(około 6 km). Nie było bieżącej wody, więc trzeba było umyć 
się wodą z małego rondelka. Na śniadanie dzieci jadły kapu-
stę i zupę z kondrotka (ziele) czyli kurzinym. Na drugie śnia-
danie do szkoły zabierało się kawałek placka z ziemniaków. 
Droga do szkoły była bardzo trudna i zimą prowadziła przez 
duże zaspy. Dzieci nie miały ciepłych, zimowych butów tylko 
kyrpce, które po dłuższej drodze zmarzły. Szło się wtedy bar-

dzo trudno i dzieci pomagały sobie nawzajem – starsze niosąc 
młodszych. Nauka w szkole trwała od 9 do 15. Po powrocie 
ze szkoły w długie zimowe wieczory sąsiedzi spotykali się 
w jednym domu. Opowiadali wtedy różne historie o straszy-
dłach i nocnicach. Dzieci słuchały tego z zainteresowaniem, a 
w nocy ze strachu nie mogły spać. Starsi chłopcy nieraz gry-
wali też w karty. Odbywały się też szkubaczki czyli darcie 
pierza. Ulubioną zabawą dzieci była zabawa w chowanego. 
Podczas jednej z takich zabaw miało miejsce bardzo ciekawe 
zdarzenie. 

Pewnego razu dzieci zostały same w domach, bo dorośli 
poszli do kościoła w Istebnej. Zbiegły się w jednym domu 
i rozpoczęła się zabawa. Dzieci biegały po izbie i chowa-
ły się we wszystkich możliwych miejscach. Ponieważ w 
kurnej chacie razem z ludźmi pod piecem żyły sobie kury, 
to plątały się pomiędzy biegającymi dziećmi. Od czasu do 
czasu jakaś kura szła do izby znieść jajko w łóżku, bo tam 
miały gniazdo. Gdy jedna kura była właśnie w drzwiach, 
dzieci nie widząc jej, zamknęły drzwi i kurze ucięło gło-
wę. Przestraszone dzieci, w obawie przed surową karą, po-
stanowiły dać kurę razem z uciętą głową do gniazda. Gdy 
tylko weszli rodzice, wszyscy od progu wołali, że kura nie 
mogła znieść jajka i odpadła jej głowa. Rodzice i tak w to 
nie uwierzyli i dzieci zostały ukarane.

Od wiosny do jesieni dzieci pomagały rodzicom w róż-
nych pracach polowych np.: przy sadzeniu ziemniaków i in-
nych. Do codziennego obowiązku dzieci należało pasienie 
krów. Prababcia po śmierci ojca mając 12 lat poszła na służbę. 
Trzeba było tam ciężko pracować: karmić świnie, kidać gnój. 
Najgorszym zajęciem dla dwunastoletniej dziewczynki była 
pomoc przy kuciu konia. Koń był potężnym zwierzęciem i 
miał dużo siły, a wątła postać dziecka musiała trzymać mu 
nogę, podczas gdy gospodarz przybijał podkowę. Zupełnie 
inaczej wyglądała służba w mieście. Tam prababcia nauczyła 
się gotować, co w późniejszych latach przydało się gdy była 
gospodynią na probostwie. Nie było tam organisty, więc go-
spodyni musiała nawet śpiewać na mszy. Dawniej ludzie byli 
bardzo pobożni. Każdy dzień i każdą swoją pracę rozpoczy-
nali z Bogiem. Najbardziej pobożny w rodzinie był ojciec. 
Prababcia mówi, że do dziś pamięta klęczącego ojca w nocy 
obok swojego łóżka. Gdy nie mógł zasnąć, to się modlił. W 
święta Bożego Narodzenia ojciec obiecał, że zabierze dzieci 
do kościoła na pasterkę. Do kościoła trzeba było iść do Isteb-
nej na 4.00 rano. Nie było wówczas zegarów. Zegar we wsi 
mieli tylko: dyrektor szkoły i dwaj urzędnicy wojskowi. Po 
wieczerzy wigilijnej wszyscy głęboko zasnęli i obudziło ich 
pianie koguta nad ranem. Wszyscy się pospiesznie ubrali i 
wyruszyli w daleką drogę do kościoła. Gdy dotarli na miej-
sce, pasterka się skończyła i ludzie wychodzili z kościoła. Oj-
ciec pokazał dzieciom nowo narodzonego Jezuska w żłóbku, 
chwilę się pomodlili i poszli do domu. Dzieciństwo prababci 
było bardzo trudne, przepełnione ciężką pracą. Wartości, któ-
re jej wpojono wówczas posiada do dziś i nimi żyje, dając 
przykład młodemu pokoleniu. Chociaż dzisiaj jest osiemdzie-
sięciosiedmioletnią staruszką, nadal jest bardzo pracowita, a 
wiara pomaga jej żyć. Nie może jej zabraknąć na żadnej uro-
czystości kościelnej. Recytuje wówczas swoje wiersze.

Opracował: Józef Juroszek
z Jaworzynki - Durajów,

prawnuk Anny Zogaty

W ramach wizyty zwiedziliśmy okolice Povaźskiej Bystri-
cy i skansen w miejscowości Ćićmany, gdzie wszyscy byli za-
chwyceni bogactwem kultury tamtejszego regionu.

W tym miejscu gorące podziękowania należą się rodzicom 
dzieci, p. Marianowi Kurpanikowi oraz p. Bożenie Idziniak za 
całodobową opiekę i pomoc, jak również instruktorom OPP, p. 
mgr A. Lipowskiej i p. M. Suszce, które stworzyły choreografie 
na potrzeby występów. Gorące podziękowania ślemy również 
p. Martinowi Wałachowi za pomoc w akompaniamencie i opie-
ce nad dziećmi.

Pobyt na Słowacji utkwił nam głęboko w pamięci i pozostawił 
w naszych sercach moc niesamowitych wrażeń i wspomnień.

Napisały:
Marzena Suszka, Aleksandra Lipowska

Anna Zogata recytuje wiersz podczas Mszy Św. prymicjanta Franciszka 
Ligockiego"
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
KP Trójwieś

Seniorzy – Klasa B:
* 08.06.08  Simoradz - KP Trójwieś  2:4
                  Bramki: Dawid Wawrzacz - 2, Grzegorz Juroszek - 2
* 15.06.08  KP Trójwieś - Górki  2:1
                  Bramki: Janusz Waszut, Grzegorz Juroszek
Juniorzy i Trampkarze – Klasa Okręgowa B:
* 07.06.08  KP Trójwieś - Jeleśnia  J - 1:1, T - 6:3
Końcowe tabele sezonu 2007/2008 
(dzięki uprzejmości Tomka Wrześniaka z Portalu Olza.pl):

  Seniorzy m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Rudnik 20 48 55:26 7-1-2 (27:17) 8-2-0 (28:9)
2 LKS 99 Pruchna 20 41 56:25 5-1-4 (25:16) 8-1-1 (31:9)
3 LKS Spójnia Górki Wielkie 20 40 48:26 8-0-2 (29:13) 5-1-4 (19:13)
4 LKS Pogórze 20 35 60:40 3-1-6 (19:23) 8-1-1 (41:17)
5 LKS Wyzwolenie Simoradz 20 34 42:27 4-4-2 (18:13) 6-0-4 (24:14)
6 KP Trójwieś Istebna 20 30 57:43 5-0-5 (32:23) 5-0-5 (25:20)
7 LKS Strażak Dębowiec 20 27 34:37 5-1-4 (22:20) 2-5-3 (12:17)
8 LKS Zryw Bąków 20 25 42:41 4-1-5 (22:19) 4-0-6 (20:22)
9 LKS Błękitni Pierściec 20 19 32:63 3-1-6 (13:23) 3-0-7 (19:40)

10 LKS Olza Pogwizdów 20 19 31:54 2-0-8 (13:30) 4-1-5 (18:24)
11 LKS Start Ogrodzona 20 1 15:91 0-1-9 (9:46) 0-0-10 (6:45)

  Juniorzy m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Zapora Wapienica 22 47 64:27 9-1-1 (39:8) 6-1-4 (25:19)
9 KP Trójwieś Istebna 22 29 35:42 6-3-2 (26:18) 2-2-7 (9:24)

12 LKS Bestwina 22 9 27:84 1-3-7 (18:36) 1-0-10 (9:47)
  Trampkarze m pkt bramki u siebie na wyjeździe

1 RKS Cukrownik Chybie 22 66 110:7 11-0-0 (53:3) 11-0-0 (57:4)
5 KP Trójwieś Istebna 22 39 81:32 7-2-2 (45:16) 5-1-5 (36:15)

12 LKS Przełom Kaniów 22 4 13:111 1-1-9 (8:55) 0-0-11 (5:56)
 

I Bieg im. Stanisława
Legierskiego

o „Istebniański Kapelusz”
Liczne grono znakomitych biegaczy z 

kilku krajów, ciekawa trasa biegu, atrakcyj-
ne nagrody oraz sprzyjająca pogoda charak-
teryzowały rozegrany 21 czerwca w Isteb-
nej I Międzynarodowy Bieg im. Stanisława 
Legierskiego o „Istebniański Kapelusz”.

Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi 
biegacze, wśród nich szczególnie domini-
ka hulawy oraz Paweł Gorzołka, którzy 
zajęli w swoich kategoriach wiekowych 
drugie miejsca a także dziewczęta i chłopcy 
w biegach młodzieżowych (dorota Kacz-
marzyk, Justyna Zawada, Szymon czep-
czor, maciej Legierski – pierwsze miejsca, 
martyna czepczor, Andrzej Jałowiczor, 
Andrzej Zawada – drugie miejsca, Justy-
na Niewiadomska, Aggeusz czepczor, 
Tomasz Skurzok, Jakub Suszka – trzecie 
miejsca).

Najlepsze czasy uzyskali – wśród ko-
biet dorota ustianowska z Częstochowy, 
wśród mężczyzn Rosjanin Alexey Gurkin.

Komplet wyników oraz fotogaleria – na 
stronie www.ug.istebna.pl

 J. Kohut

Niesamowity wyczyn
PAwłA GORZOłKI

Niesamowitego wyczynu dokonał nasz 
znakomity biegacz – weteran 66 - letni Pa-
weł Gorzołka z Jaworzynki, który w ciągu 
dwóch dni (21 – 22 czerwca) wystartował 
w trzech (!!!) bardzo trudnych biegach te-
renowych i w każdym z nich stanął na po-
dium.

W sobotę 21 czerwca najpierw wygrał 
swoją kategorię wiekową podczas IV Bie-
gu na Jedną Milę w Cięcinie, a następnie 
wystartował w Istebnej w I Międzynaro-
dowym Biegu o „Istebniański Kapelusz”, 
gdzie w swojej kategorii wywalczył drugie 
miejsce. 

Dzień później wziął udział w niezwykle 
trudnym XIV Marszobiegu na Równicę. W 
Ustroniu Pan Paweł stanął na drugim miej-
scu podium w kategorii M-6 przegrywając 
tylko o minutę z rywalem, dla którego był 
to jedyny bieg tego weekendu.

Gratulujemy Panu Pawłowi! Wyczyn 
na miarę Księgi Rekordów Guinnessa! 
Pozazdrościć kondycji!

Warto dodać, że w Biegu na Równicę 
w kategorii M-2 najlepszy okazał się Rafał 
Krężelok z Istebnej.

J. Kohut

Jaworzynka triumfatorem wielkiego Turnieju Groni
Drużyna Jaworzynki - po zwycięstwie w 

finale nad Koniakowem 5:1 - wygrała tego-
roczny wielki Piłkarski „Turniej Groni” o 
Puchar Pizzerii „werona”, który rozegrany 
został w dniach 21 - 22 czerwca na boisku 
„Pod Skocznią” w Istebnej.

W meczu o trzecie miejsce zespół Istebnej 
pokonał Jasnowice 1:0.

O tym, kto zagrał w meczu o 3 miejsce, a 
kto w finale zadecydowały spotkania rozgry-
wane w sobotę, kiedy to drużyny rywalizowa-
ły systemem „każdy z każdym”.

Dwudniowa impreza była dobrze zorgani-
zowana, przebiegała w sportowej atmosferze 
a mecze były zacięte i stały na niezłym po-
ziomie.

Sobota - eliminacje:
Jaworzynka - Jasnowice 3:1
Koniaków - Istebna 3:2
Istebna - Jaworzynka 3:2
Koniaków - Jasnowice 4:0
Jaworzynka - Koniaków 2:0
Jasnowice - Istebna 6:2
Tabela:
1. Jaworzynka - 6 pkt. - bramki 7:4

2. Koniaków - 6 - 7:4
3. Jasnowice - 3 - 7:9
4. Istebna - 3 - 7:11
Niedziela:
O 3 miejsce: Istebna - Jasnowice 1:0
Finał:  Jaworzynka - Koniaków 5:1
Końcowa kolejność Turnieju:
1. Jaworzynka
2. Koniaków
3. Istebna
4. Jasnowice

Wyróżnienia indywidualne:
Król Strzelców - Andrzej Kawulok (Ko-

niaków), Najlepszy Zawodnik - Mateusz 
Czepczor (Jaworzynka), Najlepszy bramkarz 
- Jakub Karch (Jasnowice)

***W rozegranym w niedzielę towarzy-
skim meczu trampkarzy KP Trójwieś zremiso-
wała z Wisłą 5:5. Nasi młodzi piłkarze po raz 
pierwszy wystąpili w strojach ufundowanych 
przez restaurację „Leśniczówka” z Istebnej.

Fotogaleria z Turnieju na stronie interne-
towej www.ug.istebna.pl

Jacek Kohut
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300 mARATOŃcZyKÓw na "PęTLI BeSKIdZKIeJ"
Wyjątkowo wielu zawodni-

ków wzięło udział w górskiej 
edycji Pucharu Polski w szoso-
wych maratonach rowerowych 
"Pętla Beskidzka - Istebna 
2008" o Puchar euroregionu 
Śląsk cieszyński - Teśinske 
Slezsko, która odbyła się 28 
czerwca 2008. Na linii startu 
wspólnego w amfiteatrze "Pod 
Skocznią" stanęło 300 zawod-
ników z różnych stron kraju. W 
Istebnej po raz pierwszy w hi-
storii Pucharu Polski peleton ru-
szył na trasę ze startu wspólne-
go po przejechaniu do centrum 
Istebnej rundy honorowej. Po 
raz pierwszy także osiągnięty 
został pełny limit uczestników 
na tydzień przed startem.

Do pokonania były 3 dy-
stanse: mini 86 km, mega 150 
km i giga 225 km. Trasa ma-
ratonu była wyjątkowo trudna 
i wymagająca, gdyż prowa-
dziła przez najwyższe dostęp-
ne rowerem szosowym góry i 
przełęcze Beskidu Śląskiego, 
Żywieckiego i Małego: Ocho-
dzitą, przełęcz Rychwałdzką, 
Kocierską, Targanicką, Salmo-

polską, Kubalonkę-Zameczek. 
Meta zawodów zlokalizowana 
była przy karczmie Ochodzitej. 
Tam też usytuowano linię pre-
mii górskiej, którą zawodnicy 
zdobywali zaraz po starcie.

Pierwszym na premii był 
ustroniak Grzegorz Szczechla, 
który wyprzedził mariusza mi-
chałka z Istebnej i Pawła wol-
nego z Rajczy. Wszyscy oni 
otrzymali specjalne puchary ufun-
dowane przez Biuro Projektowe 
Pana Zenona Sitka z Istebnej.

Pierwszymi na mecie dy-
stansu MINI 86 km byli: ma-
riusz musiałek z Siemianowic 
(czas: 2:39:11), Piotr Stolarz z 
Dąbrowy G., Przemek Blacha 
z Katowic.

mariusz michałek, zwy-
cięzca średniego dystansu 
MEGA 150 km wjechał na 
Ochodzitą z czasem 4:44.24, a 
tuż za nim byli mirosław dyka 
z Ustronia i Tomasz Pierwocha 
z Bielska-Białej.

Pokonanie najdłuższego dy-
stansu GIGA 225 km zwycięz-
cy, Tomaszowi widuchow-

skiemu z Gdańska, zajęło tylko 
7:34.42. Drugim na mecie był 
Jan Grzempa z Bielska-Białej 
przed Krzysztofom Lewan-
dowskim z Krakowa.

Maraton trudny, wymaga-
jący i niezwykle malowniczy. 
Wszyscy uczestnicy zgodnie 
potwierdzali wysoki poziom 
sportowy zawodów, świetną 
organizację i bardzo ciekawą 
konfigurację trasy. Zakończenie 
imprezy odbyło się w Zajeź-
dzie "Nad Olzą", gdzie każdy 
uczestnik mógł skorzystać z 
obfitego bufetu dzięki wspar-
ciu rzeczowemu udzielonemu 
przez Zakłady mięsne Pana 
Zdzisława Legierskiego.

Wszyscy uczestnicy, którzy 
zwrócili numery startowe bra-
li udział w losowaniu nagród i 
upominków, których łączna pula 
wyniosła ponad 10 000 złotych. 
Główną nagrodą był wysokiej 
klasy rower wyścigowy firmy 
AUTHOR, którego współfinan-
sowali Firma VELO z Gliwic - 
Dobre Sklepy Rowerowe oraz 
Sklep Cyklo 2 Gliwice.

Pomysł organizacji szo-
sowego maratonu "Pętla Be-
skidzka" w Istebnej okazuje 
się być niezwykle trafny. To 
bardzo trudne wyzwanie orga-
nizacyjne, jednak ta impreza 
w roku 2008 zgromadziła pra-
wie 100% więcej uczestników 
niż w roku poprzednim. Ma-
ratony szosowe stają się coraz 
bardziej popularne w Polsce 
i dobrze się stało, że gmina 
Istebna jako pierwsza w Beski-
dach została gospodarzem "Pę-
tli Beskidzkiej", przez wielu 
uznanej za najlepszy jak do tej 
pory maraton sezonu. Patronat 
nad imprezą objęła Wójt Gmi-
ny Istebna, Pani Danuta Rabin, 
której działania w efektywny 
sposób wpływają na pozytyw-
ny wizerunek gminy, promocję 
walorów turystycznych i spor-
towych w kraju i zagranicą.

Więcej informacji o mara-
tonie, wyniki, fotografie, rela-
cje uczestników dostępne są na 
stronie organizatorów www.pe-
tlabeskidzka.pl.

Wiesław Legierski

POLIuReTAN NA ZAOLZIuDnia 24.05.2008 Minister-
stwo Sportu i Turystyki opub-
likowało na stronie interneto-
wej wykaz 112 beneficjentów 
zakwalifikowanych do pro-
gramu „Budowa wielofunk-
cyjnych boisk sportowych 
ogólnie dostępnych dla dzie-
ci i młodzieży" w roku 2008. 
Na liście tej znalazła się jako 
jedyna z terenu powiatu cie-
szyńskiego Gmina Istebna z 
projektem dotyczącym budo-
wy wielofunkcyjnego boiska 
sportowego ogólnodostępne-
go dla dzieci i młodzieży w 
Istebnej - Zaolziu.

Program realizowany jest 
przy współudziale środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Koszt całkowity 
przedmiotowego przedsię-
wzięcia wynosi 658,5 tyś. zł. 
Przy maksymalnym 200 tyś. 
dofinansowaniu z FRKF środ-

ki własne gminy wynoszą 458, 
5 tyś. zł.

Wniosek obejmuje kon-
tynuację budowy nowego 
obiektu sportowego - wielo-
funkcyjnego boiska sporto-
wego - ogólnodostępnego dla 
dzieci i młodzieży z gminy 
Istebna, w której nie znajdu-
je się żaden obiekt tego typu. 
Przewidziano realizację boi-
ska o nawierzchni poliure-
tanowej przeznaczonego do 
prowadzenia rozgrywek piłki 
ręcznej, tenisa, koszykówki i 
siatkówki o wymiarach 28 x 
48 m (arena poliuretanowa o 
powierzchni 1344 m2) wraz z 
niezbędnymi urządzeniami ta-
kimi jak bramki i słupki do sia-
tek sportowych. Nawierzchnia 
jest nawierzchnią sportową 
poliuretanowo-gumową o 

grubości 13 m. Do zamoco-
wania urządzeń przewidzia-
no wykonanie odpowiednich 
fundamentów żelbetonowych. 
Pod boiskiem wykonano dre-
naż z rur PCV. Arenę boiska 
ogrodzono ogrodzeniem ażu-
rowym o wysokości ok. 5,5 m 
konstrukcji stalowej z siatką 
piłko chwytową w górnej czę-
ści i 2 bramami wejściowymi.

Zaznaczyć należy, iż cała 
dotacja przeznaczona będzie 
na wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej na wcześniej 
wybudowanym przez Gminę 
Istebna boisku.

Boisko służyć będzie 
przede wszystkim do organi-
zacji zajęć sportowo-rekre-
acyjnych dla dzieci i mło-
dzieży (lekcje wychowania 
fizycznego, SKS) i pozalek-

cyjnych oraz organizacji tre-
ningów, imprez i turniejów 
sportowych. Boisko będzie 
miało charakter ogólnodo-
stępny i wykorzystywane bę-
dzie nieodpłatnie także jako 
miejsce gier, treningów i zajęć 
rekreacyjnych dla miejscowej 
społeczności lokalnej oraz 
osób przyjezdnych spędzają-
cych weekendy i wakacje na 
wypoczynku w Istebnej i oko-
licach.

Młodzieżowe piłkarskie 
i siatkarskie kluby sportowe 
korzystać będą z niego do 
przeprowadzania regularnych 
treningów przez cały rok.

Zakończenie rzeczowe 
inwestycji przewidziane jest 
na 30.10.2008 r., natomiast 
zakończenie finansowe na 
31.10.2008 r.

Przygotowała: S. Górska
Referat Gospodarczy

i Rolnictwa UG w Istebnej
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Wakacje, wakacje - to zielony las
Kwitnące akacje i słoneczny blask.
Tyle białych szos
Tyle nowych dróg.
 
Wakacje, wakacje - jagodowe dni
Wesołe kolacje, kolorowe sny
I gorący piach
I do wody skok.
              (Maria Terlikowska)
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Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

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

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

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

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

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „wszystko po cztery złote”)

Zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii:
A, A1, B, c, d, d1, e, T

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

Promocja kosiarek i kos

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

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

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

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

Reklama 5 x 9 cm 
 

 

* Szycie ko der i poduszek * 
* Przerabianie pierzyn * 

* Szycie kompletów dla dzieci  
tylko z naturalnych materia ów 

- Pierze, puch, we na - 
 

UL. CHROBREGO 25 
CIESZYN 

Tel. 601 288 793 
 

Mo liwy dowóz i odbiór  
w Istebnej 

 

 
 
Nowa reklama TYTUS -  

 

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
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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

WYMARZONY DOM? CZEMU NIE!
Kredyty mieszkaniowe

Co trzeci kredyt hipoteczny w 2007 roku 
został udzielony przez PKO BP
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Najmłodsza uczestniczka imprezy 
wśród dziewcząt – Julia Zagajska 
z Dąbrowy GórniczejPaweł Gorzołka (z prawej) na mecie Biegu w Istebnej

Dominika Hulawy z Istebnej – 
druga w kategorii K-1

Nasi biegacze zdominowali biegi 
młodzieżowe (161 – Andrzej Jało-
wiczor, 202 – Maciej Legierski)

Najszybsza wśród kobiet - Dorota 
Ustianowska z Częstochowy

 turniej groni

Jaworzynka Koniaków

Istebna Jasnowice

Sponsorzy Turnieju oraz drużyn - uczestników podczas ceremonii 
zakończenia imprezy

NIeSAmOwITy wycZyN
PAwłA GORZOłKI

I Bieg im. Stanisława Legierskiego
o „Istebniański Kapelusz”
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300 MaRaToŃczYkÓw
na „PęTLI BEskIdzkIEJ”

Zlot Górski Samochodów mX-5
Prawie 30 samochodów modelu Mazda MX-5 gościło na 

naszym terenie w sobotę 21 czerwca podczas V Zlotu Górskie-
go Samochodów MX-5.

1. Drużyny ''starszych chłopców'' z Koniakowa Centrum
    i Wisły Centrum
2. Zbiórka drużyn z gminy Istebna i miasta Wisły przed zawodami
3. Losowanie kolejności startu drużyn w grupie mężczyzn

GmINNe ZAwOdy SPORTOwO-POŻARNIcZe

3.

1.

2.

Noc Świętojańska
na Ochodzitej
w Koniakowie


