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Powiatowe Zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych - str. 6

Szanowna Pani Krystyno!
Serdecznych życzeń
niesiemy mnóstwo
Odczutych w duszy
najszczerszej
Lecz nie pozwala
słowa ubóstwo
Wyrazić ich jak należy!
W miłe dla wszystkich nas 
Twoje urodziny,
Przyjmij życzenia
od Wójta
oraz pracowników
Urzędu Gminy.

Wszak wiele zasług masz w życiu całym
Pamiętają Cię szkolne pokolenia
Kiedy wpajałaś naukę i wiedzę
Pracując z dziećmi, pełna poświęcenia.
Potem gdy pracę w Urzędzie Gminy podjęłaś
Swoją sumiennością, przykładem świeciłaś
I chociaż na zasłużoną odeszłaś emeryturę
To nadal z nami chętnie współpracujesz
Naszą gazetę „Trójwieś” redagujesz.
Służysz swą radą oraz pomocą,
Zawsze z uśmiechem, zawsze ochoczo.
A więc życzymy:
Wszystko co tylko miłe na świecie
Wszystko co tylko pomyślność wróży
Niech Ci się w jedno ogniwo splecie
I będzie słońcem w dalszej Twojego życia podróży.
Niechaj szczera przyjaźń splata nasze dłonie
Czuj się tu z nami zawsze
Jak w rodzinnym gronie.
Wiele wiosen prysnęło, do setki jeszcze nieblisko.
Więc wznosimy toast 100 lat!
Dla naszej Szanownej Jubilatki na zdrowie!
Zaś resztę życzeń w setną rocznicę Twoich
zacnych urodzin dopowiem.
Niechaj Cię dobry pan Bóg swoją łaską wspiera
Żebyś ciesząc się zdrowiem
Tej setnej rocznicy Urodzin dożyła.

Najlepsze życzenia od Rady Gminy Istebna, 
Wójta Gminy Istebna, pracowników Urzędu Gminy

i Zespołu Redakcyjnego

Spotkanie na Trójstyku
- str .  9

Z okazji Świę-
ta wszystkich 

pracowników naszych 
szkół i przedszkoli - 
nauczycieli, wycho-
wawców, katechetów, 
pracowników admini-
stracji i obsługi szkół 
życzymy dużo zdrowia 
i sił, by Wasza codzien-

na praca z młodym pokoleniem dawała Wam wiele satysfakcji i 
zadowolenia.Życzymy Wam, by spełniły się marzenia Wasze i 
Waszych uczniów. Emerytowanym pracownikom oświaty życzy-
my dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.

Wójt Gminy Danuta Rabin
i Rada Gminy w Istebnej

Zwycięska drużyna chłopców z Koniakowa w zawodach 
powiatowych
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Kurator parafii Istebne na Słowacji podpisuje porozumienie z 
parafią w Istebnej

Sadzenie drzewka partnerskiego

Koronacja koronami papieskimi Obrazu Matki Bożej Królowej 
Polski - 21.09.2008 Szczyrk - Górka. Górali śląskich reprezentował 
Antoni Zowada z Koniakowa, dar - „Rzeźba w drewnie”.

Powiatowe Dożynki
w Dębowcu - str. 9

Partnerstwo między parafiami Istebne a Istebną - czyt. str. 18

Ks. Alfred Staniek i kurator parafii ewangelickiej w Istebnej 
Danuta Rabin przed podpisaniem prozumienia

Wakacje z biblioteką 2008 -  finał
- czyt. str. 16
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującej obszary w rejonie wyciągów pod Złotym 
Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, 
Jasnowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka w 
Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny 
rzeki Czadeczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łu-
pienie i Biłki w Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronc-
kówki w Koniakowie.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Istebna nr 
IX/88/2007 z dnia 15 października 2007 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie wyciągów pod 
Złotym Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przysiółków Brze-
stowe, Jasnowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka 
w Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny 
rzeki Czadeczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupie-
nie i Biłki w Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w 
Koniakowie, w granicach określonych na mapach stanowiących 
załączniki nr l, 2, 3, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a, 11, 12a i 13 do wyżej 
wymienionej uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 3.11.2008 r. do 3.12.2008 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. m-4 II piętro w 
godzinach od 9°°- do 14°°.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się w dniu 14.11.2008 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w sali GOK-u 
Istebna Koło kościoła, o godzinie 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 17.12.2008 r.

Jednocześnie na podstawie art. 32, ust. l, pkt l i pkt 3, ust. 2, 
art. 34 ust. l i art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z 
późn. zm.) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, zamieszczono informacje o w/w projekcie planu miej-
scowego oraz o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w 
planu miejscowego. Zgodnie z art. 40 ust. l ustawy Prawo ochrony 
środowiska w/w projekt planu miejscowego poddaje się postępo-
waniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udzia-
łem społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, 
o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w 
sprawie oceny oddziaływania w/w projektu planu miejscowego na 
środowisko można składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna, na 
adres 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia 17.12.2008 r.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin

POlSkO-cZESkIE
m I k r O P r O j E k t y

11 września 2008 r. w siedzibie czeskiej strony Euroregionu 
Śląsk Cieszyński - Teśinske Slezko w Czeskim Cieszynie odbyło 
się 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Fundu-
szu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Czechy - Polska 2007-2013.

Wśród 21 zatwierdzonych do dofinansowania mikroprojektów 4 to 
projekty, których wnioskodawcą bądź partnerem jest Gmina Istebna:

1. „Trójstyk - mapa turystyczna pogranicza"
Wnioskodawcą projektu jest Sdruźeni obci Jablunkovska, part-

nerem Gmina Istebna. Trójstyk to miejsce unikatowe, gdzie spo-
tykają się w jednym punkcie granice trzech państw: Czech, Polski 
i Słowacji. Stał się bardziej atrakcyjnym miejscem po wkroczeniu 
wszystkich trzech państw do układu z Schengen, czego dowodem 
jest wzrost turystyki przygranicznej na tym terenie. Fakt ten miał 
decydujący wpływ na konieczność wyprodukowania materiałów 
promocyjnych, przede wszystkim map obejmujących terytorium 
trzech państw. Atrakcyjność mapki polega na tym, iż przy ruchu w 
regionie przygranicznym, nie są potrzebne trzy mapy, ale wystarczy 
jedna. Efektem realizacji projektu jest wydanie i dystrybuowanie 
aktualnej mapy turystycznej w nakładzie 20 000 sztuk. Podczas re-
alizacji projektu będzie sprecyzowany zasięg terytorialny mapki w 
promieniu 40-50 km wokół Trójstyku. Mapa Trójstyku będzie inte-
resującym i użytecznym materiałem służącym turystom i w znacz-
nym stopniu pomoże w promocji Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Kwota dofinansowania:
14 985,00 EUR (95% wartości projektu)
Okres realizacji: 2008-2009.
2. „Witamy w transgranicznej destynacji Bukovec - Istebna"
Wspólny projekt promocyjny powstał w wyniku współpracy 

Gminy Istebna z Obec Bukovec w zakresie działań promocji tu-
rystyki. Wnioskodawcą jest Obec Bukovec, partnerem projektu 
Gmina Istebna. Zakres projektu dotyczy popularnej na zachodzie 
formy turystyki pieszej i rekreacji tzw. "nordic walking". Nordic 
Walking - to spacer, marsz wzbogacony o uruchomienie obręczy 
barkowej poprzez użycie odpowiednio zaprojektowanych kijków. 
Powstały one w wyniku połączenia kijów trekkingowych i od nart 
biegowych. Specjalne uchwyty powodują odciążenie zarówno 
stawów kolanowych jak i kręgosłupa. Prostota, łatwość i bezpie-
czeństwo takiego marszu umożliwiają uczestnictwo w niej osób z 
różnego przedziału wiekowego i różnej kondycji fizycznej. Może-
my uprawiać Nordic Walking w każdym klimacie, w dowolnym 
terenie, na wszystkich nawierzchniach i co ważne - przez cały rok 
i przez każdego. Istebna i Bukovec posiadają doskonałe tereny do 
uprawiania tej formy turystyki i realizacja projektu wypromuje 
gminy w tym zakresie.

Kwota dofinansowania:
17 301,75 EUR (95% wartości projektu)
Okres realizacji; 2008-2009
3. „MTB Beskidy - utworzenie i promocja transgranicz-

nych tras kolarstwa górskiego - etap 2"
Wnioskodawcą projektu jest Miasto Ustroń wraz z Gminą Isteb-

na, natomiast partnerem czeskim jest Sdruźeni Obci Jablunkovska 
(SOJ). Projekt ten jest komplementarny z projektem p.t. „MTB 
Beskydy - vytvoreni a propagace preshranićnich MTB tras - Bike-
land Gorolia" i razem stanowią wspólną, dobrze uzupełniającą się 
całość.

Oba przedsięwzięcia dotyczą szeroko rozumianej turystyki 
kolarstwa górskiego MTB. Etap 2 stanowi kontynuację zreali-
zowanego z powodzeniem w roku 2007 projektu Urzędu Gminy 
Istebna pn. „Produkt turystyki kwalifikowanej na polsko-czeskim 
pograniczu. (dok. na str. 4)
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- utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa gór-
skiego - etap 1", którego efektem realizacji było utworzenie i 
promocja produktu turystyki kwalifikowanej o charakterze trans-
granicznym, obejmującego górskie tereny obszaru pogranicza 
polsko-czeskiego. Projekt skierowany jest dla szerokiej grupy 
pasjonatów kolarstwa górskiego z krajów europejskich, zwłasz-
cza Polski i Czech. Miasto Ustroń korzystając z doświadczeń i 
Gminy Istebna realizuje podobne działania w okolicach Ustronia 
(w większości północnej części Beskidu Śląskiego). Zakres doty-
czący Istebnej obejmuje m.in.: dodruk map z trasami rowerowymi, 
aktualizacja i dodruk rowerowych kart rabatowych, wytyczenie i 
oznakowanie tras zawodów Beskidy MTB Trophy, utworzenie 
certyfikatu miejsc przyjaznych rowerzystom i inne.

Kwota dofinansowania:
27 965,00 EUR (95% wartości projektu).
Okres realizacji; 2008-2009
4. „MTB Beskydy - vytvoreni a propagace preshranićnich 

MTB tras - Bikeland Gorolia"
Wnioskodawcą jest Sdruźeni obci Jablunkovska, partnerem 

Gmina Istebna z Miastem Ustroń. Celem bezpośrednim projektu 
jest podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej gmin poło-
żonych na terenach górskich obszaru całego Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Tesinske Slezko w zakresie popularyzacji górskiej 
turystyki rowerowej.

Projekt stanowi rozwinięcie działań zainicjowanych przez 
Gminę Istebna po czeskiej stronie granicy.

Zakres projektu obejmuje opracowanie wspólnej strategii 
działania samorządów i podmiotów branży turystycznej w za-
kresie obsługi rozwijającego się ruchu kwalifikowanej turystyki, 
przygotowanie kompleksowej oferty aktywnego wypoczynku dla 
turysty-kolarza i umożliwienie korzystania z niej potencjalnym 
klientom z całej Europy.

Opublikowane zostaną przewodnik turystyki kwalifikowanej, 
karty rabatowe, powstaną nowe trasy kolarstwa o zróżnicowanym 
stopniu trudności, czasie przejazdu i długości w terenie nakierowa-
nych na amatorów kolarstwa górskiego w różnych jego odmianach.

Kwota dofinansowania:
19 550, 00 EUR (95% wartości projektu).
Okres realizacji: rok 2009.

Opracował: W.Legierski; wiesiek@mtbbeskidy.pl

Przypomina się, że z dniem 15 listopada 2008 
r. mija termin płatności ostatniej raty podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Wójt GmINy INfOrmujE
Przypominam, że groby na cmentarzach komunalnych po 

upływie 20 lat od daty pochowania, bądź wniesienia ostatniej 
opłaty zgodnie z art.7 ust. l-6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr23, poz. 
295 z późn.zm.) będą likwidowane i ponownie wykorzystywa-
ne do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby bądź 
instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich waż-
ności na okres następny i nie uiszczą stosownych opłat.

Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziem-
nych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgło-
szenia w Urzędzie Gminy - Referat Usług Komunalnych tel. 033 
8556500, wew. 51.

Brak rEkOmENdacjI
10 września br. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w 

Lądku-Zdroju dokonano wyboru projektów do dofinansowania w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Re-
publika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt wspólny Gminy Istebna oraz Obce Bukovec (Czechy) 
dotyczący przebudowy dróg prowadzących do przejść granicz-
nych w trudno dostępnych, górskich miejscowościach: Istebna 
Jasnowice, Bukovec, Hrćava /etap l/ decyzją Komitetu nie został 
rekomendowany do dofinansowania.

Do konkursu złożono łącznie 134 wnioski z całego obszaru 
wsparcia przyległego do granicy polsko-czeskiej. Na skutek skom-
plikowanej procedury składania wniosków aż 37 nie zostało zare-
jestrowanych w komputerowym systemie informatycznym Monit 
7+. Oceniono 91 projektów, z czego dofinansowanie przyznano 51 
projektom, a 40 odrzucono.

Projekt Gminy Istebna/Obec Bukovec pozytywnie przeszedł 
ocenę formalną, a w trakcie oceny merytorycznej otrzymał spo-
rą liczbę punktów w wysokości 74 na 100 możliwych. Nie wy-
starczyło to jednak do tego, aby zarekomendowano go do dofi-
nansowania. Wysoko oceniony pod względem jakości projekt nie 
otrzymał maksymalnej ilości punktów ze względu na słabe oceny 
efektu i współpracy transgranicznej. Wydaje się to być dziwne, 
z uwagi na trwającą już wiele lat efektywną współpracę samo-
rządów w ramach Programu Rozwoju Trójstyku, której efektem 
były projekty dofinansowane w ramach INTERREG IIIA: droga 
Olecki, droga Polana, Korbasy, Łupienie, droga na Trój styk (pro-
jekt modelowy). Droga gminna w Jasnowicach posiada wyraźny 
charakter transgraniczny, gdyż łączy dolinę rz. Olzy z drogą wo-
jewódzką DW943 i drogowym przejściem granicznym Jasnowice 
- Bukovec. Być może o niskiej ocenie przesądził fakt, że partner 
czeski Obec Bukovec w ramach projekt wnioskował (tylko) o 
środki na dokumentację techniczną na budowę chodnika dla pie-
szych, gdyż nie zdołał w krótkim czasie pozyskać pozwolenia na 
budowę i miał ograniczoną zdolność finansową do prowadzenie 
robót budowlanych na szeroką skalę. Od decyzji Komitetu nie ma 
możliwości odwołania.

W ramach działania 1.1 (modernizacja dróg), w którym wnio-
skowano wspólnie o przebudowę drogi gminnej w Jasnowicach, 
dofinansowano 13 dużych projektów i wykorzystano już ponad 
70% alokacji środków. Do 30 października br. trwa 2 nabór i w 
przypadku pozytywnego wyniku konsultacji projektu poprawiony 
wniosek zostanie złożony ponownie.

Opracował: W. Legierski; inwestycje@ug.istebna.pl

uWaGa ! ! !

POWIatOWy urZĄd Pracy
W cIESZyNIE INfOrmujE:

TERMIN PRZYJMOWANIA BEZROBOTNYCH NA 
TERENIE GMINY ISTEBNA, W CELU POTWIERDZENIA 
GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY I ZŁOŻENIA 
OŚWIADCZENIA O DOCHODACH WYZNACZONY
ZOSTAŁ NA DZIEŃ:

24 listopad 2008 R.                A - K
25 listopad 2008 R.                L - Ż

W GODZINACH 8.00 - 14.00
W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
(OBOK KOŚCIOŁA W ISTEBNEJ CENTRUM)

POlSkO-cZESkIE
m I k r O P r O j E k t y

(dok. ze str. 3)
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krONIka POlIcyjNa
1. W dniu 06 sierpnia 2008 roku w Rastoce nieznany sprawca do-

konał uszkodzenia mienia w ten sposób, że kopiąc w zaparkowany na 
parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 samochód osobowy marki 
Fiat Seicento działając na szkodę mieszkańca Koniakowa.

2. W dniu 18 sierpnia 08 roku na w Koniakowie na Fibaczce za-
trzymany został mieszkaniec Koniakowa, który był poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Cieszynie. Zatrzymanego zgodnie z poleceniem wy-
danym przez Sąd osadzono w Zakładzie Karnym w Cieszynie.

3. W nocy z 27 na 28 sierpnia 2008 roku na Prądowcu niezna-
ni sprawcy dokonali kradzieży oleju napędowego z autobusu marki 
Mercedes.

4. W nocy z 07 na 08 września 2008 roku w Podgrapach w Ko-
niakowie skradziony został samochód terenowy marki Nissan Terrano 
stanowiący własność mieszkańca Koniakowa. W dniu następnym sa-
mochód odnaleziono w stanie uszkodzonym w miejscowości Między-
brodzie Bialskie.

5. W dniu 08 września 2008 roku na Dzielcu kierujący ciągni-
kiem siodłowym marki Volvo mieszkaniec Rydułtów na luku drogi 
w prawo zahaczył tylną częścią naczepy w prawidłowo jadący sa-
mochód osobowy marki Volkswagen Passat kierowany przez miesz-
kańca Koniakowa, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia nie 
udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu. Kierowca 
Passata z obrażeniami ciała został przewieziony do Szpitala Śląskie-
go w Cieszynie.

6. W dniu 08 września 2008 roku na Krężelce zatrzymano miesz-
kańca Jaworzynki, który kierował ciągnikiem rolniczym marki WŁA-
DIMIRIEC znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

7. W dniu 14 września 2008 roku na Zaolziu zatrzymano miesz-
kańca Istebnej, który kierował samochodem osobowym marki Da-
ewoo Laos znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

8. W dniu 15 września 2008 roku na Wilczym zatrzymano miesz-
kańca Istebnej, który kierował pojazdem typu „Quad" znajdując się 
przy tym w stanie nietrzeźwości.

9. Tydzień później na Tokarzonce zatrzymano tego samego męż-
czyznę na tym samym pojeździe, którego zachowanie wskazywało na 
to, że znów znajduje się pod działaniem alkoholu. Kierowcy pobrano 
krew do dalszych badań.

10. W nocy z 26 na 27 września 2008 roku na Beskidzie n/n 
sprawca po uprzednim obcięciu kłódki zabezpieczającej prowizorycz-
ne drzwi wejściowe do domu w budowie wszedł do środka skąd zabrał 
w celu przywłaszczenia elektronarzędzia oraz drobne akcesoria elek-
tryczne działając na szkodę mieszkańców Jaworzynki.

11. W nocy z 27 na 28 września 2008 roku ponownie na Be-
skidzie nieustalony sprawca po uprzednim wybiciu szyby w oknie 
wszedł do środka domu w budowie skąd dokonał zaboru w celu 
przywłaszczenia paneli podłogowych, ceramiki sanitarnej,  baterii 
łazienkowych, elementów oświetleniowych, akcesoriów elektrycz-
nych oraz dodatków uszlachetniających do farb działając na szkodę 
mieszkańców Koniakowa.

Opracował: Asp. szt. Leszek Bujok

aktualNOścI
W dniu 31 sierpnia 2008 roku w Krakowie na Błoniach miały 

miejsce kolejne zawody z serii „POWERADE BIKE MARATON", w 
trakcie których rozegrano Mistrzostwa Polski Policji w kolarstwie gór-
skim. Miło mi poinformować, że w kategorii M2 na dystansie Mega o 
długości 68 kilometrów wystąpił młodszy aspirant Marcin Jałowiczor, 
funkcjonariusz Komisariatu Policji w Wiśle, na stale mieszkający w 
Koniakowie, który w swojej kategorii zwyciężył, a tym samym zdobył 
tytuł Mistrza Polski Policji w kolarstwie górskim!! Zwycięzca pokonał, 
w rozegranych w morderczych warunkach, w lejącym się z nieba żarze 
zawodach, kilkudziesięciu innych zawodników z całej Polski. Brawo!!

Zwycięzca odebrał z rąk Pierwszego  Zastępcy  Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie młodszego inspektora Dariu-

sza Dąbka puchar oraz pamiątkowy dyplom.
Opracował: Asp. szt. Leszek Bujok

W pierwszych dnia września br. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Istebnej przeprowadził rozliczenie pierwszej tran-
szy środków dotacji rozwojowej otrzymanych z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego gminy. Środki prze-
znaczane są na realizację projektu systemowego pt. „Integracja i 
aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Istebna”. W ramach 
ww projektu prowadzone są zajęcia warsztatowe dla grupy osób 
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Szerszy opis prowa-
dzonych działań opisaliśmy w poprzednich numerach „Naszej 
Trójwsi”. 

Rozliczyliśmy okres pierwszych trzech miesięcy realizacji 
projektu tj. 26 maja – 25 sierpnia 2008 roku. W czasie tego okresu 
wydatkowano łącznie: 33.675,08 zł, z czego 29.055,08 zł pochodzi 
z dotacji rozwojowej, a pozostałe 4.620,00 zł to wkład własny.

Koszty prezentujemy wg zadań głównych projektu i wyglądają 
następująco:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem – 3.037,43 zł:
Cyfrowy aparat fotograficzny 732,00 zł	
Wyjazdy służbowe 510,00 zł	
Wynagrodzenie personelu (brutto) 1.795,43 zł	

Zadanie 2 – Promocja projektu – 408,80 zł:
Tablice informacyjne  109,80 zł	
Pieczątki 299,00 zł	

Zadanie 3 – Aktywna integracja – 15.218,48 zł:
Akcesoria i materiały do obsługi warsztatów	

	  3.518,24 zł
Dowóz uczestników na warsztaty 2.400,00 zł	
Zestaw komputerowy 2.947,52 zł	
Sprzątanie pomieszczeń warsztatowych  	
 200,00 zł
Ubezpieczenie NW uczestników 272,00 zł	
Regał biurowy 1.000,00 zł	
Wynagrodzenie instruktorów (brutto)  	
 4.880,72 zł

Zadanie 4 – Praca socjalna – 7.403,27 zł:
Telefon komórkowy 294.08 zł	
Komputer przenośny 2.718,00 zł	
Biurko 350,00 zł	
Krzesło obrotowe 200,00 zł	
Koszt zatrudnienia nowego pracownika  	
 50,00 zł
Wynagrodzenie personelu (brutto) 3.791,19 zł	

Zadanie 5 – Zasiłki i pomoc w naturze – 4.620,00 zł:
Wypłata specjalnych zasiłków celowych  	
 4.620,00 zł

Rozliczenie w kwocie 33.675,08 zł stanowi niemalże 33 % warto-
ści całego projektu, który wynosi 102.585 zł. Kolejne rozliczenie 
zostanie przeprowadzone w pierwszych dniach grudnia br.

Koordynator realizacji projektu – Jerzy Pietyra
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Z życia OSP
13.09.2008r odbyły się w Wiśle na boisku „Wisła – Jonidło” 

Gminne Letnie Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Młodzie-
żowych.  Brały w nich udział drużyny z jednostek OSP miasta Wisły 
i gminy Istebna.  Naszą gminę reprezentowały 1 drużyna z OSP Ja-
worzynka Centrum i 3 drużyny z OSP Koniaków Centrum. 

Zajęte miejsca : 
Dziewczęta   I miejsce OSP Koniaków Centrum
Chłopcy        I miejsce OSP Koniaków Centrum
                     II miejsce OSP Jaworzyna Centrum
III miejsce OSP Koniaków Centrum
Drużyny, które zdobyły I miejsca reprezentować będą gminę 

na zawodach Powiatowych w Skoczowie.
Dziękujemy opiekunom drużyn za przygotowanie drużyn do 

zawodów i gratulujemy zdobytych miejsc.
Zarząd OSP Koniaków Centrum serdecznie dziękuje firmie 

„Kukuczka” z Koniakowa oraz kierowcy Józefowi Czepczorowi 
za bezpłatny przewóz młodzieży na zawody.

27.09.2008 r. w Skoczowie odbyły się Powiatowe Letnie 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych. Gminę 
Istebna reprezentowały Drużyny dziewcząt i chłopców z Konia-
kowa Centrum.

Zajęli oni: Chłopcy - I miejsce, Dziewczęta IV miejsce. 
Gratulujemy zwycięzcom, opiekunom dziękujemy za solidne 

przygotowanie drużyn do zawodów. 
Dziękujemy Urzędowi Gminy w Istebnej za przewóz naszej 

młodzieży na zawody oraz Januszowi Waszutowi za wypożycze-
nie busa. Dziękujemy również państwu Piotrowi i Mirosławie Za-
wadom za udostępnienie świetlicy w której dla młodzieży przygo-
towano posiłek po zawodach.

dh Bolesław Haratyk
Prezes OSP Koniaków Centrum

Dziewczyny z Koniakowa zajęły dobre 4 miejsce

Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Koniakowa z opiekunami 
sędzią głównym komendy powiatowej i wi-ce prezesem Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP dh Rafałem Glajcar

Po zawodach powiatowych przed pensjonatem u Zawadów

Drużyny z Koniakowa z opiekunami i sędziami zawodów

Drużyna chłopców z Koniakowa w czasie ćwiczenia bojowego

Zarząd OSP w Koniakowie Centrum poszukuje 
kandydatów na objęcie funkcji gospodarza Domu Strażaka 
od 1 grudnia 2008 r.

Podania można składać w strażnicy do biura oraz w 
Centrum Internetowym w godzinach otwarcia.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem 
telefonu: 033 855 64 79.

Zarząd OSP Koniaków Centrum

Gminne Letnie Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Drużyn Młodzieżowych

POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE
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I N F O R M A C J E  D L A M Ł O D Z I E Ż Y

Wpływ zażywania narkotyków i picia alkoholu
Wpływ używek na rozwój

Wiek dorastania to okres najszybszego rozwijania się ludzkiego 
organizmu. Rośniemy i rozwijamy się intelektualnie. Jest to okres 
dla nas trudny ze względu na zachodzące w nas zmiany i emocje 
wywołane znacznym wzrostem hormonów w naszym organizmie. 
Alkohol i narkotyki hamują ten rozwój! Pijąc alkohol czy 
biorąc narkotyki w wieku dorastania skazujemy się na to, że nie 
będziemy tak zdrowi, inteligentni, emocjonalnie zrównoważeni 
jak moglibyśmy być. Skazujemy się na problemy ze zdrowiem, 
trądzik, nerwicę, depresję, słabszą kondycję i szybko przestajemy 
być atrakcyjni dla płci przeciwnej. Wreszcie skazujemy się na 
gorszy start w dorosłe życie, ponieważ trudno zaufać komuś, kto 
pije alkohol czy bierze narkotyki.

Wpływ używek na psychikę

Narkotyki pobudzają chemicznie „ośrodki przyjemności” 
znajdujące się w mózgu odpowiadające za odczuwanie radości, 
satysfakcji, przyjemności. Powoduje to przyzwyczajanie się 
mózgu do brania narkotyku. Regularne zażywanie otępia 
ośrodki przyjemności, co prowadzi do tego, że bez narkotyku 
nie jest się w stanie odczuwać przyjemności, satysfakcji radości, 
samozadowolenia, a także miłości i współczucia. Narkotyki 
pozbawiają pozytywnych uczuć, a człowiek uzależniony staje 
się „robotem napędzanym chemią”!! Psychika uzależnionego 
nastolatka jest narażona na takie zaburzenia, jak:

wahania nastroju, od smutku i przygnębienia do wściekłości, •	
bez wyraźnych przyczyn,
depresja, smutek, zanik energii, wyczerpanie i zniechęcenie,•	
paranoje, stała podejrzliwość, myśli prześladowcze, poczucie, •	
że wszyscy są przeciw niemu,
halucynacje,•	
otępienie,•	
panika.•	

Warto tutaj dodać, że zwykle nastolatek nie zna siebie na tyle, 
żeby połączyć te negatywne objawy z faktem, iż brał narkotyk, a 
co się z tym wiąże, że mu zaszkodził. Wyżej wymienione odczucia 
są raczej pretekstem do tego, żeby znowu wziąć a to prowadzi do 
uzależnienia.

Niezwykle istotne jest również to, iż branie narkotyków 
zawsze upośledza pamięć, myślenie abstrakcyjne, rozumowanie, 
wyciąganie wniosków, a więc zdolności niezbędne w uczeniu się. 
Z czasem nauka przychodzi coraz trudniej, w szkole pojawia się 
coraz więcej zaległości, niestety te kłopoty są kolejnym pretekstem, 
żeby uciec w świat używek.

Wpływ używek na organizm
Narkotyki bardzo szybko wyniszczają organizm, odbierają 

mu to, co najcenniejsze, m.in. witaminy i minerały, które są 
niezbędne do prawidłowego rozwoju. Dodatkowo upośledzają 
pracę wielu narządów. Osłabiony organizm nie potrafi bronić się 
przed bakteriami i wirusami, częste choroby jeszcze bardziej go 
degradują. Anemia, wycieńczenie, w końcu odwyk lub śmierć. 
Ponadto człowiek uzależniony narażony jest na:

zaburzenia rytmu serca,nadciśnienie tętnicze,tętniaki,zawał,•	
nieżyt oskrzeli, chroniczne bóle klatki piersiowej,zapalenia •	
płuc, gruczolak płuc, rak,

zaburzenie koordynacji ruchowej, oczopląs, drżenie •	
mięśniowe,
niepłodność, impotencję, obniżenie stężenia testosteronu, •	
nadczynność tarczycy,
martwicę mięśni prążkowych (objawia się ona nadwrażliwością  •	
mięśni na ból, bólami mięśni, podwyższoną temperaturą, 
obniżonym ciśnieniem krwi, sennością),
kostniejące zapalenie mięśni i żył,•	
zapalenie kręgów i stawów,•	
wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C,•	
marskość i raka wątroby,•	
bakteryjne zapalenie skóry, ropne czyraki, wypryski z •	
tendencją do owrzodzeń,
grzybice•	
możliwość zarażenia się wirusem HIV.•	

Używki a problemy społeczne

Narkotyki działają m.in. w ten sposób, że dają poczucie siły 
pewności siebie, odsuwają problemy na dalszy plan i pozwalają 
o nich zapomnieć. Czar pryska z chwilą, gdy narkotyk przestaje 
działać, wtedy, przy znacznie obniżonym nastroju (zbliżonym do 
depresji) rzeczywistość dla nastolatka może być nie do zniesienia.  
Problemy narastają, pojawiły się zaległości w szkole, konflikty w 
domu. Młodzi ludzie często wolą uciec w świat iluzji, niż stawić 
czoła kłopotom. Uczy się, że narkotyki są z nimi, reszta świata 
przeciw. Uzależniony nastolatek szybko się zmienia. Zaniedbuje 
swoje obowiązki i zainteresowania. Zmienia przyjaciół na takich, 
którzy też biorą i izolują się od bliskich. Jego życiem kierują 
myśli związane z narkotykami (skąd wziąć, od kogo, z kim i gdzie 
oraz skąd wziąć na to pieniądze). Podkradanie z domu i rozboje 
– to sposoby, dzięki którym zdobywa się pieniądze. Często sam 
próbuje handlować „dragami”, by mieć coś dla siebie i dodatkowo 
zarobić. Kończy się to najczęściej poważnymi problemami czasem 
poprawczakiem lub więzieniem. Narkotyki burzą cały świat 
nastolatka. Uderzają w podstawy – rodzinę, dom, szkołę/pracę i 
zdrowie. Dezorganizują życie, niszczą zdrowie, rozbijają więzi 
rodzinne.

Większość wymienionych powyżej skutków zdrowotnych 
pojawia po latach. Narastają stopniowo i piętrzą się, ale te 
najgorsze, odbijające się na psychice, występują niejednokrotnie 
po pierwszym kontakcie! Są ludzie, którzy cierpią na schizofrenię, 
ponieważ wzięli raz LSD! Chcesz narażać swoje zdrowie, 
ograniczać swoje możliwości i żyć na łańcuchu chemicznych 
przyjemności?
        
Zadaj sobie pytanie czy naprawdę warto?
                                                                                                            Przedruk: 

Profilaktyka Uzależnień
       

Wydawnictwo Projekt-Kom
Sosnowiec

PUNKT KONSULTACYJNO – TERAPEUTYCZNY

Informujemy, że w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w 
godzinach od 8-15 można skorzystać z porad psychologa 
(specjalisty terapii uzależnień) w punkcie konsultacyjno– 
terapeutycznym OSP Istebna Centrum (II piętro).

GKRPA w Istebnej

INfOrmacjE GmINNEj kOmISjI rOZWIĄZyWaNIa
PrOBlEmóW alkOHOlOWycH
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Ocalmy od zapomnienia

O Franciszku Kukuczce
Stała chatka przy drodze, najbiedniejsza z chatek,
a na progu jej siedział bardzo dziwny Dziadek.
Pykał siarą fajeczkę na długim cybuchu,
I przyglądał się światu, tak siedział w bezruchu,
I ja na klocu siadłam, bardzo blisko Dziadka
ze starej jabłonki sypały się jabłka
Weszłam w wysoką trawę pozbierać owoce,
blisko, zaraz przy drodze zabeczały owce.
Rozmawiałam serdecznie i przyjaźnie z Dziadkiem,
widziałam jak łzy z oczu ocierał ukradkiem.
mądrego górala od razu lubiłam,
a najbiedniejszą z chatek we wrześniu kupiłam.

Wspomnienie o ś.p. Franciszku Kukuczce

Moja pamięć o zmarłym przed 25 laty Franciszku Kukuczce zawarta jest w wier-
szu, napisanym w dniu 4.8.80 r. (poniedziałek). W rozmowie z Nim okazał się 

nad podziw inteligentnym Człowiekiem, interesowały Go sprawy krajowe, a szczególnie 
był przerażony wizją zmiany ustroju, był to bowiem gorący sierpień 80 r. Miał bardzo 
uczciwą twarz, dobre, szafirowe oczy, czytał gazety bez okularów, zaprosił mnie do wnę-
trza chaty tak ubogiej, jakiej nigdzie, nigdy już nie widziałam. Brak było podstawowych 
sprzętów, w izbie czarno od dymu, wypalał wielkie ilości papierosów „sportów”. Moją 
ciekawość zaspokoił swym najcudowniejszym wspomnieniem. Jako 5-6-letnie dziecko, 
bieda zmusiła go do pracy przy ubijaniu na klęczkach kamieni do „cesarskiej drogi”, zo-
stał do końca życia chory na nieuleczalną chorobę prawego kolana, nigdy już nie wypro-
stował tej biednej kończyny. Ale był człowiekiem pogodnym, na los swój niesłychanie 
ciężki nie narzekał, szczęśliwie wracał do wspomnień gdy wreszcie ubitą drogą przejeżdżały kareta z samym cesarzem, który rzucał dzieckom 
bombony. Miał dobry fach w rękach, które drutowały, naprawiały stare „garnce”. Pytał ciekawy i o mnie, prosił szczerze, aby Go odwiedzić, co 
też uczyniłam z wielką naszą pisarką Marią Wardasówną w dniu 8.8.80r. Przywiozłam torbę jedzenia, koniak i włoskie wino.

Z pisarką rozmowa stała się bardzo ożywiona, spędziłyśmy ok. 4 godz., Marysia weszła na strych, kryty papą, wyliczyła 113 dziur, martwi-
łam się, jak przetrwa zimę i słotną jesień. Stawał mi się bardzo bliski ten Góral, nie znałam wtedy jeszcze choroby samotności, ale wiedziałam, 
że chciał być z ludźmi dobrymi dla niego. Rozumiałam Jego ciężkie położenie i „wujek” Franciszek zaproponował kupienie tej chaty, aby być 
blisko ze mną. Wyraził tak szczerą gotowość, tak ocierał łzy przy pożegnaniu nas, że chatę kupiłam w dniu 23.9.80 r. Akt notarialny sporządził 
mgr Roman Pluta, Notariusz przywieziony z Katowic, w obecności moich Rodziców, małż. Mrowców (kupili dom na Zapaskiekach od Pani 
Juroszek Marii i Pawła Czepczora. Powiedział w obecności w.w. osób, że nigdy nie był tak szczęśliwy, jak w tę środę r. 80. Mamusia przywio-
zła z Łodzi 6 kompletów bielizny pościelowej, osobistą ciepłą bieliznę, zapasy żywności w konserwach, leki, o które zadbała przywieziona 
przeze mnie z Jaworzynki nieodżałowanej Pamięci Pani dr J. Jagiełłowa. Trudno może uwierzyć innym, lecz ja wiem, że spacerując drogą w 
dniu 4.8.80 roku szłam ku swemu Przeznaczeniu, chata stała się moją Panią, moją ostatnią Przystanią, tu zamieszkałam samotnie z Bogiem i 
wspmnieniami o najbliższych odeszłych tam, skąd się nie wraca.      Halina Bukowska-Gluza

On tak bardzo chciał być ze mną
i moją rodziną
Bóg chciał jednak inaczej i gdy rok przeminął
odeszli ode mnie moi ukochani:
Wujek Franciszek i ja zostaliśmy sami.
Nadchodził i na niego czas nieubłagany -
stale odmawiał różaniec do Najświętszej Panny.
Zdążył jeszcze powiedzieć tuż przed swoim końcem,
że chociaż na krótko, wpadło ze mną słońce.
Te słowa były jedyną pociechą.
pamiętam o nich zawsze
pod beskidzką strzechą.

Maria Wardasówna - Śląska poetka i pisarka z autorką 
wspomnienia o Franciszku Kukuczce z Istebnej 

Poniżej: kserokopie z książeczki wojskowej
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SPOTKANIE NA TRóJSTYKU!
Odcienie bieli, czerwieni i koloru niebieskiego, będące barwa-

mi flag narodowych Polski, Czech i Słowacji, górowały dnia 12 
września nad Trójstykiem. Właśnie tego dnia, kontynuując corocz-
ną tradycje, spotkali się przedstawiciele władz gmin i mieszkań-
ców przygranicznych wiosek.

Jak zawsze spotkaniu towarzyszyły dźwięki muzyki regio-
nalnej wykonywanej przez słowacką kapelę i śpiewy wszystkich 
zebranych. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego „Szumi Jawor, 
Szumi...". Gospodarzami tegorocznego spotkania były władze 
gminy Cierne ze Słowacji.

Nasza gmina reprezentowana była przez Jana Gazura prze-
wodniczącego Rady Gminy oraz przez jej członków. Udział w tym 
pięknym spotkaniu wzięli także pracownicy GOK-u.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na 
kolejne spotkanie, które odbędzie się już za rok.

DOŻYNKI POWIATOWE
W tym roku zaszczyt organizacji dożynek powiatowych 

przypadł gminie Dębowiec. Z tego też powodu 13 września stał 
się on stolicą powiatu. Na szczególną uwagę zasłużył barwny ko-
rowód dożynkowy, który przemierzył wszystkie sołectwa gminy. 
Pojawiły się także wozy ze Skoczowa i Chybia.

Dożynki rozpoczęły się nabożeństwem o godz. 15.00 i stano-
wiły one swoistego rodzaju dziękczynienie za zebrane plony oraz 
ukoronowanie całorocznego trudu rolników powiatu cieszyńskie-
go. Na wstępie zebranych gości powitał Wójt Gminy Dębowiec 
Tomasz Branny oraz Starosta Powiatu Czesław Gluza. Konferan-
sjerkę prowadzili Aneta Legierska i Rafał Główka. Po oficjalnej 
części nastąpiła część artystyczna i festyn dożynkowy.

Wśród gości nie zabrakło burmistrzów, wójtów, parlamentarzy-
stów i europarlamentarzystów, radnych sejmiku województwa ślą-
skiego i wielu innych. W dożynkach w Dębowcu udział wzięła Wójt 
Gminy Danuta Rabin i Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur.

r    O    Z    m    a    I    t    O    ś    c    I

Z życIa GImNaZjum
W dniu 2 października młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Istebnej uczestniczyła po raz drugi w Zlocie Szkół im. Jana 
Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie. Opiekunami byli: ks. 
Marcin Bytomski i pani Lucyna Hernas.

Dyr. B. Ligocki

EWA MILERSKA

NAD OLZĄ
Zaszymrały gałązeczki olszyny
i dziwają się do Olzy głębiny.

Zaszuściły, zawóniały już wiosną,
strasznie rade, że nad Olzą se rosną.

Coroz niżyj gałązkami sięgają,
jak do zdrzadła się do wody dziwają.

Czysto woda im obmywo korzynie,
co skręcone wyglądają spod ziymie.

Modre niebo się przeglądo we wodzie,
aji słońce, catodziynny przechodziyń.

W nocy gwiazdki z głębi wody mrógają.
na miesiączka strzybny rożek czakają.

Wszystko taki jako kiejsi bywało,
kiej se dziywcze "Płyniesz Olzo" spływało.

I ty same śląski pieśni fort żyją,
echym z gróni się w doliny odbiją.

I nie wierzę, żeby kiedy tak było,
to, co nasze, z biegym Olzy spłynęło.

Utopiło kansi w morzu głębokim,
zatraciło się na świecie szyrokim.

Jako Olza dłógi wieki se płynie
I nasz naród na swej ziymi nie zginie.

JUBILEUSZOWE X - TE ŚWIęTO
ŹRóDŁA RZEKI OLZY

Tradycyjnie, jak co roku w dniu 9 września grupa zrzeszonych 
przy PZKO o/Cieszyn Polaków, mieszkających na Zaolziu, odwie-
dziła źródła rzeki Olzy w Gańczorce.

Rajd odbył się już po raz dziesiąty. Blisko 100 osób, pieszo, 
udało się do źródła rzeki, by tam odśpiewać uroczyste "Płyniesz 
Olzo po dolinie...."

Organizatorem i inicjatorem tej imprezy jest Pan Władysław 
Kirsten. Rajd ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla 
mieszkających na Zaolziu Polaków, którzy po podziale granic zna-
leźli się po stronie czeskiej.

Swoistego rodzaju powrót do źródeł zawsze odbywa się 9 
września, ze względu na długość rzeki Olzy, która ma 99 km, a 
płynie przez Polskę i Republikę Czeską, by w miejscowości Olza 
wpaść do rzeki Odry.

Uczestnicy po powrocie od źródła spotkali się przy Schronisku 
"Zaolzianka" by tam wraz z kapelą Jetelinka i poetą Kazimierzem 
Węgrzynem cieszyć się pięknem rzeki i naszych Beskidów. Udział 
w tej uroczystości wzięli także Sekretarz Gminy Teresa Łaszewska 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur.

Mamy nadzieję, że ta wspaniała inicjatywa spotka się także z 
zainteresowaniem naszych mieszkańców, bo my choć mieszkamy u 
źródeł być może jeszcze ani razu nie byliśmy w tamtym miejscu.
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dOżyNkI GmINNE
2008 r.

Kolejny raz tradycyjnie w 
miesiącu wrześniu rolnicy naszej 
gminy świętowali w swoich wio-
skach, a potem wspólnie w amfi-
teatrze „Pod Skocznią” uroczy-
stość dziękczynienia za zebrane 
plony.

Najpierw odprawione zostały 
msze św. Dziękczynne we wszystkich parafiach. Rolnicy wyrażali 
swoją wdzięczność Panu Bogu za to, czemu Bóg dał wzrost. Ka-
płani podkreślali, że dożynki to oglądanie błogosławieństwa Bo-
żego Ciała. W Boże Ciało wyszliśmy na pola do czterech ołtarzy 
i wtedy księża błogosławili ziemię, pola, łąki, by przyniosły plon. 
Teraz rolnicy dziękowali za to wszystko, co zebrali.

Po uroczystych mszach świętych z każdej miejscowości wyje-
chały korowody dożynkowe, by w Istebnej Centrum połączyć się w 
jeden. Korowód przyjechał do amfiteatru, gdzie zebrali się goście, 
mieszkańcy gminy i turyści. Konferansjerki – Elżbieta Legierska 
– Niewiadomska i Katarzyna Rucka – Ryś przywitały przybyłych 
zaproszonych gości, rolników i wszystkich zebranych. Ceremoniał 
dożynkowy poprowadził Zespół Regionalny „Istebna” z istebnej. 
Gazdami – starostami dożynek byli przedstawiciele mieszkańców 
różnych przysiółków. Głównymi gazdami byli Barbara i Krzysztof 
Gorzołkowie z Istebnej Słowioczonki. Gospodarze z Istebnej Ste-
cówki – Maria i Władysław Zowadowie z Leszczyny. Gospodarze 
z Jaworzynki – Aniela i Antoni Czepczor z Czerchli, gospodarze z 
Jaworzynki Trzycatku – Katarzyna i Roman Bajurowie. Gospodarze 
z Koniakowa – Teresa i Antoni Juroszek z Wołowej, gospodarze pa-
rafii ewangelickiej – Ewa i Eugeniusz Morysowie z Czerchli. 

Gazdowie z Istebnej wręczyli chleb p. Wójt Gminy oraz sołtyso-
wi wsi Istebna, gazdowie z Jaworzynki księdzu prałatowi Jerzemu 
Palarczykowi – Duszpasterzowi Rolników, gazdowie z Jaworzynki 
Trzycatku - sołtysowi z Jaworzynki, gazdowie z Koniakowa - soł-
tysce Teresie Stańko, gazdowie ze Stecówki - przewodniczącemu 
Rady Gminy Istebna Janowi Gazurowi, gazdowie Parafii Ewange-
lickiej - księdzu Alfredowi Staniek – proboszczowi parafii ewan-
gelickiej, zespół „Istebna” – Jerzemu Malikowi, członkowi Zarzą-
du Powiatu Cieszyńskiego, Witoldowi Szoździe – Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Wisła, Damianowi Legierskiemu – Komendantowi 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Za otrzymany chleb podziękowała p. Danuta Rabin, Wójt Gmi-
ny Istebna. Zwróciła się do zebranych z następującymi słowami:

Boże, z Twoich rąk żyjemy,            Cośmy rękami wysiali
choć naszymi pracujemy,                i na wozach sprowadzali,
Z Ciebie plenność miewa rola,        za to Ci dziś dziękujemy
my zbieramy z Twego Pola.            cześć i chwalę oddajemy

Słowami tej pieśni witam Was wszystkich zgromadzonych na 
gminnej uroczystości dożynkowej, której gospodarzem jest wieś 
Istebna.

Uroczystości poprzedzonej nabożeństwami dziękczynnymi w 
parafiach, za co serdecznie dziękuję księżom proboszczom. Dzię-
kuję również za Waszą obecność wśród nas.

Każde dożynki, do których przygotowujemy się od wiosny do 
jesieni wiążą nas z pracą, z walką o byt człowieka i jego egzysten-
cją na ziemi.

Ileż to razy w ciągu roku wychodzimy w pole, by zobaczyć jak 
wrzucone w ziemię ziarno kiełkuje, wzrasta i w pięknym kłosie 
dojrzewa. Cieszymy się wtedy, że nam chleba nie zabraknie.

Bochen chleba przypomina nam o plonach zebranych z pól, o 
trudzie rolnika. Uświadamia nam, że Bóg o nas pamięta, stale o 
nas dba i sprawia, że siew przynosi owocowanie, że co roku otrzy-
mujemy to, co potrzebne jest do życia.

Przyjmując ten piękny bochen chleba z tegorocznych zbiorów, 
dziękuję Warn drodzy rolnicy za Waszą ofiarną pracę, za trud, za 
każdy zaorany ugór, bo przecież w naszym górskim terenie upra-
wianie kamienistej ziemi wymaga wiele wysiłku, miłości do ziemi 
i jej skromnych plonów.

Dziękuję Panom Henrykowi Kukuczce i Piotrowi Kohutowi 
za  powrót do tradycji wypasu owiec w Trójwsi oraz kontynuację 
przetwórstwa mleka.

Podziękowanie kieruję do Leśników, którzy prowadząc gospo-
darkę w lasach stanowiących ponad 50 % powierzchni gminy, mu-
szą zmagać się ze szkodnikiem, który niszczy nasze piękne lasy.

Życzę leśnikom by jak najprędzej wygrali tę walkę.
Dziękuję również Kolom Łowieckim.
Dziękuję Zespołom Regionalnym, Kapelom oraz mieszkań-

com Trójwsi, którzy w korowodzie dożynkowym przybyli w 
strojach regionalnych dając tym wyraz przywiązania do tradycji 
przodków naszych.

Stówa podziękowania kieruję do Was Strażacy dziękując za 
społeczną służbę niesienia pomocy. Dziękuję orkiestrze strażac-
kiej za upiększenie dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję Policji i Straży Granicznej za czuwanie nad bezpie-
czeństwem w naszej gminie.

Podziękowanie kieruje do rodziców, nauczycieli i pracowni-
ków SP Nr l w Istebnej, SP Nr 2 w Istebnej Zaolziu oraz Gimna-
zjum w Istebnej za przygotowanie obsługi gastronomicznej.

Dziękuję pracownikom GOK i Bibliotek, oraz pracownikom 
UG za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję zaproszonym gościom za przybycie do naszej Trójw-
si, by wraz z nami świętować.

Wszyscy pozostali, którzy otrzymali chleby podziękowali za 
nie i zgodnie podkreślali, że chleb należy dzielić sprawiedliwie, 
dziękowali też rolnikom za ich codzienny trud. 

Pani Wójt odczytała listy gratulacyjne od przedstawicieli 
władz, którzy nie mogli przybyć osobiście.

Na program artystyczny złożył się występ Zespołu Regio-
nalnego „Istebna” z Istebnej, dziecięcej kapeli „Mała Jetelinka” 
z Jaworzynki, Zespołu Regionalnego „Koniaków” z Koniakowa, 
z którym gościnnie wystąpił zespół z Serbii. Odbyły się też kon-
kurencje sprawnościowe, w których rywalizowali gazdowie i pu-
bliczność. 

Przez cały czas gazdowie częstowali zebranych w amfiteatrze 
kołaczami i miodulą. Pragnę zwrócić uwagę też na to, że tydzień 
poprzedzający dożynki był chłodny i mokry, padał deszcz, nato-
miast w tę niedzielę popadało dopiero wieczorem, kiedy główne 
uroczystości już się odbyły.

Imprezami towarzyszącymi dożynkom był pokaz gołębi pocz-
towych, wystawa ziół i pszczelarstwa, można było kupić sadzonki 
drzewek i kwiatów. Było też stoisko z twórczością ludową. Ga-
stronomią zajmowały się szkoły podstawowe i gimnazjum z Isteb-
nej. Loterię fantową przygotowała SP 1 Istebna. Od godz. 18.00 na 
festynie bawiło się wiele osób, jednak chłód, a także opady desz-
czu spowodowały, że zabawę zakończono o godz. 23.00

 Krystyna Rucka

Dożynki gminne 2008Dożynki gminne 2008
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Władze gminy Istebna przekazują chleb 
księdzu prałatowi Jerzemu Patalongowi

Główne nabożeństwo dożynkowe - 
procesja z darami w Istebnej

Odważne Istebnianki na koniach

 Leśnicy na wozie

Wóz z Czerchli

Sołtys z wójciną na wozie

Zespół „Istebna” niesie koronę dożynkową

Główni gazdowie z Istebnej

Procesja dożynkowa wchodzi do kościoła 
w Istebnej

Korona dożynkowa w Koniakowie

Wieniec dożynkowy w Jaworzynce

W kościele w Koniakowie Młodzi górale

Gazdowie z Jaworzynki przekazują 
chleb duszpaterzowi rolników ks. kan. 
Jerzemu Palarczykowi

Dożynki gminne 2008Dożynki gminne 2008
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Nadleśniczy z radością odbiera chleb

Korowód dożynkowy jedzie do „Amfiteatru”

Pięknie ustrojone wozy

Banderia konna

Strażacy też przystroili swoje wozy

„Istebna” krónzio kapustym Wójt Gminy Danuta Rabin i sołtys wsi Istebna z chlebami 
dożynkowymi

Chleby dożykowe przekazane w godne ręce
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Gazdowie

Podziękowania Pani Wójt dla wszystkich rolników

Nasi drodzy księża

Cały plac z Czerchli w strojach góralskich

Uśmięchnięci zespolocy

Barbara Gorzołka dziękuje naszym rolnikom

Widok na Amfiteatr
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Zespół „Koniaków” na scenie

Zespół z Serbii

Wystawa tegorocznych plonów

Orkiestra Dęta z Trójwsi

Zespół „Istebna” prowadzi obrzęd dożynkowy

Wystawa Sebastiana Suszki z Wilczego

Umojone traktory na placu kościelnym 
w Istebnej

Ujec z Czerchli z bocianim gniazdem 

Gazdowie z Trzycatka

Starostowie i drużbowie z darami 
ołtarza w Koniakowie

Wystawa twórczości ludowej – Maria 
Legierska

„Leszczyna” zwyciężyła
w konkursie śpiewaczym gazdów

Stanisław Bestwina z wnuczką Zuzią 
Kilian - Istebna 195 Kościanowice 
przy słoneczniku, który ma 3,5 m 
wysokości
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Podziękowania
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J. Londzina w 

Istebnej dziękuje wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, 
uczniom i rodzicom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu 
dożynkowej uroczystości. 

Szczególne podziękowanie składa wszystkim sponsorom, któ-
rzy wspomogli materialnie naszą szkołę.  

LISTA SPONSORóW - DOŻYNKI 2008-09-30
Małgorzata Zbigniew Kawulok PIEKARNIA KONIAKÓW 
Helena Słupny Istebna 
Beata Jan Łacek Istebna
Agnieszka, Lech Kośmider – APTEKA POD NAJADĄ USTROŃ
Franciszek Kohut Istebna – ZAJAZD BESKID 
Beata Kajca Istebna – PHU PATI – PODSTAWOWA STACJA KONTRO-
LI POJAZDÓW
Edward Kohut Istebna – AUTO SERWIS, POMOC DROGOWA
Józef Marekwica Istebna – SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
Wiesława Szulska Istebna – „ZAJAZD U JANA”
Zbigniew Sikora Cieszyn – PHU „ZYSKO”
Sikora – Sklep Istebna „WSZYSTKO DLA DZIECKA” 
Bogusława Ligocka Istebna – „STUDIO SOLARIUM”
Maria Sikora Istebna – PIWIARNIA 
Jan Urbaczka Jaworzyna – USŁUGI LEŚNE 
Stanisław Małyjurek Istebna – FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA 
Iwona Kohut Istebna – STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE 
ODZIEŻ ROBOCZA - Istebna Centrum
Józefa, Jolanta Krężelok Istebna – KRAM SPÓŁKA CYWILNA
Renata Gorzołka Istebna – PHU BUCZNIK 
J i J Poloczek, M.Szlauer – Bujok – APTEKA POD JAWORAMI ISTEBNA 
Stanisław Małyjurek Puńców – ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY 
„GOLIK” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ISTEB-
NA TARTAK 
Marek, Stanisław Matuszny Istebna – PPH DREW MAT S.C
Renata Kawulok Istebna PIZZERIA „WERONA” 
Maria Krężelok Istebna – „MODNY STYL” 

(dok. na str. 16)
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Teresa Urbaczka Jaworzyna – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 
Beata Juroszek Rucka Istebna – ZAJAZD PECIO
Anna Legierska Istebna Andziołówka – SALON FRYZJERSKI 
Józef Niesłanik Istebna – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁU-
GOWE 
Leszek Kobielusz Istebna – USŁUGI TRANSPORTOWO – PRZEWO-
ZOWE 
Teresa Pudalik Koniaków Legiery – BAR „SZAŁAS”
SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY ISTEBNA 455 
Edward Glet Istebna – Firma Handlowo Usługowa 
Artur Pudalik Istebna – HUK KACPER 
Artur Pudalik, Damian Ligocki Istebna – AMART 
Urszula Kukuczka Istebna – KANTOR WYMIANY WALUT 
Józef Wójcik Kończyce Wielkie – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE MAJA 
Marian Suszka Istebna – SKLEP ZEGARMISTRZOWSKI 
GALERIA POD ANIOŁEM – Istebna Centrum
Alina Ligocka Istebna – Warzywa i Owoce Art. Spożywcze 
Franciszek Kawulok Istebna – FIRMA FRADA 
Paweł Dragon Jaworzyna – ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY 
Teresa Kamińska Istebna – MARKET REMA
Leszek Rucki – STOLARSTWO BAZA GS 
Tomasz Pinczura Wisła Kopydło – TMP” 
Iwona Gazurek Legierska Koniaków 
Piotr Bury Istebna – PRODUKCJA USŁUGOWA, ROBOTY OGÓLNO-
BUDOWLANE 
BS USTROŃ ODDZIAŁ ISTEBNA 
Marek Bołdys-Żegocki Istebna – GABINET STOMATOLOGICZNY 
Józef Zowada Koniaków – RĘKODZIEŁO LUDOWE 
Józef, Beata Waszut Istebna

(dok. ze str. 15)

„Grejże mi muzyćko” 
 Wystawa poświęcona pamięci  zmarłych 

muzykantów z Trójwsi
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej planuje od 13.11.2008 r. 

wystawę poświęconą pamięci zmarłych muzykantów z Koniako-
wa, Istebnej i Jaworzynki.

Apelujemy do wszystkich rodzin, aby pomogły nam w zbiorze 
materiałów. Bylibyśmy wdzięczni za użyczenie zdjęć, może nawet 
starych instrumentów i innych materiałów, które moglibyśmy wy-
korzystać podczas wystawy. 

Chcielibyśmy przywołać pamięć oraz przypomnieć historię 
naszej góralskiej muzyki, a głównie ludzi, którzy ją tworzyli.

Liczymy na waszą pomoc!!!         Tel. 033 855 62 02 

Kółko muzyczne-nauka gry
na instrumentach ludowych i innych 

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej zaprasza dzieci i 
młodzież z terenu gminy Istebna na kółko muzyczne - na-
uka gry na instrumentach ludowych. i innych w każdy ponie-
działek i środę, godz. 12.00 - 15.00,  budynek GOK sala nr 2 . 
 Instrumenty: skrzypce, altówka, kontrabas, gajdy, fujarki, okary-
na, gitara.

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Wałach i Jan Kaczmarzyk.
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.
Serdecznie zapraszamy.

Warsztaty koronki
Koniakowskiej

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

Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 14.00 do 16.00. 
Serdecznie zapraszamy!!!

Taniec towarzyski
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w każdy piątek o godz. 

16.00 odbywa się darmowy kurs tańca towarzyskiego prowa-
dzony przez Dariusza Matusznego. Serdecznie zapraszamy!

 

maGIcZNy fINaŁ akcjI
„WakacjE Z BIBlIOtEkĄ 2008”
25 września br. Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca za-

dania biblioteki powiatowej, zorganizowała podsumowanie akcji 
„Wakacje z Biblioteką 2008”, w ramach której odbyły się dwa 
konkursy: czytelniczy „Bibliomaniak” oraz konkurs plastyczny 
pt. „Świat magii w książkach dla dzieci i młodzieży”. Głównym 
celem obu konkursów była nie tylko promocja czytelnictwa oraz 
rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej dzieci i 
młodzieży, ale także zapewnienie im twórczego wypoczynku w 
okresie wolnym od nauki.

W akcji „Wakacje z Biblioteką 2008” udział wzięły nie tylko 
biblioteki publiczne powiatu cieszyńskiego, ale również Biblioteka 
Miejska w Czeskim Cieszynie, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczo-
wie, Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej kółko plastyczno-teatralne 
Oddział Mnisztwo oraz Zespół pozalekcyjnych zajęć  wychowaw-
czych w Górkach Wielkich.

Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy z pracami  laure-
atów odbyło się w czytelni Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Wśród 
finalistów tegorocznej akcji znaleźli się czytelnicy z Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Istebnej: Beata Juroszek, Żaneta Adamus, Mał-
gorzata Suszka oraz Bogumiła Musiał (z Filii w Koniakowie).

Po uroczystości wręczenia nagród wszyscy laureaci wraz z opie-
kunami udali się do COK „Dom Narodowy” w Cieszynie na występ 
Teatru Wielkie Koło z Będzina, który wystawił sztukę pt. Magiczna 
Trupa Robinsona Blusa. Była to historia Robinsona, który wraz z 
synami Kosmą i Marantą tworzyli objazdową trupę teatralną. Uroku 
całemu przedstawieniu dodawały muzyka grana na żywo, ilustrowana 
odcieniami bluesa oraz występujący oprócz lalek -  aktorzy.

Biblioteka Miejska w Cieszynie serdecznie dziękuje za bezin-
teresowne wsparcie sponsorom akcji „Wakacje z Biblioteką 2008” 
wśród których znaleźli się: Kryta Pływalnia „Delfin” ze Skoczowa, 
Hurtownia Beskid Plus z Cieszyna, Piekarnia Bethlehem z Cieszyna 
oraz Wydawnictwo Pascal z Bielska Białej.   

Beata Szweblik
Instruktor-Koordynator ds. bibliotek publicznych 

powiatu cieszyńskiego

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców przysiółka Gronik II pragniemy zło-

żyć serdeczne podziękowanie pani Wójt Gminy Istebna Danucie 
Rabin za remont drogi gminnej w naszym przysiółku. Firma która 
wykonywała tą inwestycję zrobiła to bardzo solidnie i w krótkim 
czasie za co raz jeszcze w imieniu mieszkańców dziękujemy.

Genowefa i Janusz Matuszni
Składamy serdeczne podziękowania na ręce p. Danuty Rabin 

- Wójta Gminy Istebna za wyremontowanie dróg gminnych w Ko-
niakowie - Gołach i Kadłubach na odcinkach do Kościelnego (133 
m) i nad Zemanem do Państwa Gołombków (103 m).

W imieniu mieszkańców
 Józef Łacek - Koniaków-Goły
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 „W StrONę tWórcZEGO WycHOWaNIa W SZkOlE”

aBc – SŁOWNIk EkOlOGIcZNy
Ścieki – to mieszanina zużytej H2O oraz różnego rodzaju sub-

stancji płynnych, stałych, gazowych, radioaktywnych oraz ciepła. 
W zależności od pochodzenia dzielimy ścieki na: bytowo – go-
spodarcze, przemysłowe, opadowe.

Ścieki bytowo – gospodarcze – w wyniku zaspokojenia potrzeb 
gospodarczych oraz higieniczno – sanitarnych ludzi. Stanowią za-
grożenie epidem. ponieważ zawierają dużą ilość zawiesin związ-
ków organicznych i nieorganicznych a także zanieczyszczeń bio-
logicznych takich jak: chorobotwórcze bakterie, wirusy, pasożyty 
i ich jaja.

Ścieki przemysłowe – rozróżniamy tu związki chemiczne o 
różnym natężeniu i toksyczności w zależności od źródła pocho-
dzenia. Powstają przy różnych procesach technologicznych np. 
przy otrzymywaniu i przeróbce surowców przemysłu metalur-
gicznego, górniczego, elektromaszynowego, włókienniczego itp.

Ścieki opadowe – powstają w wyniku spływów deszczowych 
– kwaśne deszcze, topnienie śniegu a także przy myciu ulic miast. 
Przy braku odpowiedniej kanalizacji odprowadzającej szkodliwo-
ści te są niebezpieczne, ponieważ wchodzą w łańcuchy pokarmo-
we – gleby – gdzie niektóre z nich mogą się bardzo długo kumu-
lować (gromadzić) szkodząc.

Macierzonka

II mIEjScE GImNaZjalIStóW
W mOStacH u jaBluNkOva

W dniu 06.09. 2008 r. w Mostach u Jablunkova w Re-
publice Czeskiej nastąpiło uroczyste otwarcie dostępne-
go dla turystów Centrum IT. Gmina Mosty u Jablunkova 
przekazała do użytku nowy drewniany obiekt, który prze-
znaczony jest jako ośrodek kultury i turystyki, zarówno dla 
mieszkańców jak i turystów. Obiekt sfinansowany z projektu 
UE, a jego partnerami byli gmina Svercinovec (SK) i gmina 
Istebna (P L). Podczas trwania imprezy turyści i mieszkańcy 
mogli zwiedzić "drzewienice" - jak określają ją nasi cze-
scy sąsiedzi, skosztować tradycyjnych specjałów, zakupić 
pamiątki na stoiskach z produktami regionalnymi "Górol-
sko Swoboda", czy zobaczyć występy zespołów regional-
nych państw Trójstyku. Naszą gminę reprezentował zespół 
regionalny „Koniaków". A w obchodach udział wzięła Wójt 
Gminy Istebna Danuta Rabin. Organizatorzy przygotowali 
także zawody międzynarodowe dla strażaków (OSP Istebna) 
i młodzieży, w których nasi gimnazjaliści zajęli II miejsce. 
Zawody odbyły się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
przy restauracji „Grun".

Janusz Waszut

Cieszyński Ośrodek Kultury oraz Polski Związek Kultural-
no Oświatowy w Republice Czeskiej zaprasza nauczycieli szkół 
różnych stopni do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych 
twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży, a także sztuce reali-
zacji form pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą w szkołach, 
świetlicach, domach kultury. Do udziału w zajęciach zaprasza-
my nauczycieli, animatorów i instruktorów z Cieszyna, Czeskie-
go Cieszyna, Trzyńca, Skoczowa, Jastrzębia, Bielska-Białej i 
innych miejscowości.

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:
emisja głosu i technika mowy- 
elementarne zadania aktorskie (zbiorowe)- 
sztuka tworzenia scenariuszy i dobór repertuaru- 
alternatywne metody pracy z dziećmi- 
interpretacja tekstu literackiego- 
techniki animacyjne - 
komunikacja i działanie w grupie- 
trening w zakresie umiejętności psychospołecznych- 

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu – piątek 
(16.00 – 20.00), sobota (10.00–14.00):

10, 11października - Techniki animacyjne, komunikacja, 
działanie w grupie, techniki teatralne – na każdym poziomie 
wiekowym (prowadzący – Wojciech Staniewski)

17, 18 października - praca z tzw. młodzieżą trudną, nie-
dostosowaną i zagrożoną (prowadzący – Sławomir Kuligowski)

7, 8 listopada - alternatywne metody pracy z dziećmi i mło-
dzieżą (prowadzące – Aneta Wiśniewska, Izabela Bednarczyk)

21, 22 listopada - elementarne zadania aktorskie-indywidu-
alne i zbiorowe, interpretacja tekstu (prowadzący – Janusz Sto-
larski)

5, 6 grudnia - konwencje i style teatralne (prowadzący - Sła-
womir Woźniak)

12, 13 grudnia - elementy techniki mowy i emisji głosu 
(prowadzący – Bogusław Słupczyński)

Zapisy przyjmowane są na podstawie wypełnionej karty 
zgłoszenia. Zachęcamy do udziału we wszystkich zajęciach. 

Jednak dopuszczamy możliwość udziału (na podstawie konkret-
nego wskazania na dany warsztat i prowadzącego) tylko w wy-
branych zajęciach.

Warsztaty poprowadzą specjaliści:
Sławomir Woźniak – teatrolog z Sanoka, absolwent Akade-

mii Teatralnej w Warszawie, instruktor teatru, pedagog, anima-
tor kultury, organizator  licznych imprez teatralnych (festiwali 
– w tym MediaVave, Collage Teatralny, przeglądów, konkursów 
recytatorskich). Obecnie szef sanockiej Galerii BWA.

Sławomir Kuligowski – instruktor Studia Animatorów 
Kultury w Opolu, absolwent teatraologii Akademii Teatralne w 
Warszawie, pedagog, animator kultury, arte-terapeuta. Realiza-
tor projektów teatralnych w ośrodkach „Monar”, więzieniach, 
domach poprawczych.

Aneta Wiśniewska, Izabela Bednarczyk - Obie panie są z 
wykształcenia pedagogami i trenerami w zakresie umiejętności 
psychospołecznych. Na co dzień – wychowawcy w Środowisko-
wej Świetlicy Socjoterapeutycznej i Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Łodzi.

Wojciech Staniewski – pedagog, trener polsko-niemieckiej 
współpracy młodzieży, długoletni wykładowca Autorskiej Szko-
ły Samorozwoju we Wrocławiu, współpracownik Ośrodka Kul-
tury i Pracy Socjalnej w Bad Muscau (Niemcy)

Janusz Stolarski – aktor Teatru Studio w Warszawie, Teatru 
Ósmego Dnia, realizator wielu projektów teatralnych z młodzieżą.

Bogusław Słupczyński – kier. art. Teatru CST, aktor, reży-
ser, realizujący przedsięwzięcia teatralne z dziećmi i młodzieżą.

Całościowy koszt udziału – 150, - zł. Koszt udziału w po-
jedynczym warsztacie – 40,- zł 

Dodatkowych informacji udziela Bogusław Słupczyński 
pod numerem telefonu: 519 553 334 oraz Daria Ronchetti – 
500 382 785
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PartNErStWO mIędZy
IStEBNE a IStEBNĄ

Niedziela 28 września 2008 roku stała się dla dwóch parafii 
ewangelickich w Istebne na Słowacji i Istebnej w Polsce dniem 
szczególnym, historycznym. 

Podczas niedzielnego nabożeństwa w Istebne, gdzie parafia 
obchodziła także 319 pamiątkę poświęcenia zabytkowego, drew-
nianego kościoła, został podpisany dokument o partnerstwie i 
współpracy pomiędzy naszymi parafiami. 

Dokument zawiera ogólne informacje dotyczące zasady part-
nerstwa, współpracy, wzajemnego szacunku, pomocy i wzajem-
nego uczenia się od siebie pobożności i życia w imieniu Jezusa 
Chrystusa. 

Podpisanie Dokumentu stało się możliwe dzięki współpracy 
parafialnej, jaka od kilku lat już istniała. W ciągu ostatnich dwóch 
lat doszło do kilku spotkań na Słowacji i w Polsce, co zrodziło 
chęć, z obu stron, do podpisania Dokumentu.

Każde nasze spotkanie jest okazją do zacieśniania kontaktów, 
poznawania się, budowania znajomości i przyjaźni. Za każdym 
razem odczuwamy ze strony słowackich partnerów serdeczność, 
szczerość i zaangażowanie w budowaniu partnerstwa. Jednocze-
śnie staramy się robić wszystko, aby także nasi przyjaciele czuli 
się dobrze w Istebnej.  

Ze strony parafii w Istebne Dokument podpisali duszpasterz 
Alena Drucikowa i kurator Parafii, a ze strony polskiej proboszcz 
ks. Alfred Staniek i kurator Parafii Danuta Rabin. Wymieniliśmy 
się także prezentami, które mają przypominać to ważne wydarze-
nie. Niedzielne nabożeństwo uświetnił miejscowy chór śpiewając 
stosowną do sytuacji pieśń. 

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy spotkali się przed ko-
ściołem. Tam miało miejsce sympatyczne zdarzenie posadzenia 
drzewka przyjaźni. Jedno drzewko rośnie w Istebne, drugie rośnie 
przed kościołem w Istebnej.

Po nabożeństwie, razem z Radą Parafialną z Istebne, zjedliśmy 
obiad, podczas którego był czas na wypowiedzi i dyskusje doty-
czące naszej współpracy oraz omówienie planów na przyszłość.

W maju 2009 roku zaplanowaliśmy spotkanie w Istebnej, aby 
wspólnie przez nabożeństwo, koncerty i rozmowy świętować pod-
pisanie Dokumentu.

Ks. Alfred Staniek

SukcESy BIEGacZy Na
NartOrOlkacH 

*** Dzień przed rozegranymi w Istebnej Mędzynarodowy-
mi Zawodami „Beskidy bez Granic 2008” biegacze i biegacz-
ki na nartorolkach rywalizowali w Mostach koło Jabłonkowa, 
gdzie bardzo dobrze zaprezentowali się przedstawiciele na-
szych klubów narciarskich.

Impreza pod nazwą VII Międzynarodowe Zawody na Nar-
torolkach „Kolečková Lyže 2008” przyniosła naszym zawod-
nikom aż 9 miejsc na podium.

Pierwsze miejsce w swoich kategoriach zajęli: 
Elżbieta Kilian (NKS Trójwieś Beskidzka)
Magdalena Ligocka (MKS Istebna)
Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka)
Mateusz Ligocki (MKS Istebna)
Na drugim stopniu podium stanęli:
Tomasz Kaczmarzyk (NKS Trójwieś Beskidzka)

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
Patrycjusz Polok (UKS Gimnazjum Istebna)
Brązowe medale wywalczyli:
Karolina Gazurek (MKS Istebna)
Katarzyna Kubalok (MKS Istebna)
Rafał Matuszny (MKS Istebna)
 
*** Kolejny bardzo udany start zanotowali na swoim koncie 

nasi młodzi biegacze na nartorolkach podczas rozegranych w 
Bystrej zawodów zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski.

Pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej wywalczył 
Mateusz Ligocki (MKS Istebna). Na drugim stopniu podium 
stanęli Dominika Hulawy (UKS Gimnazjum Istebna), Magda-
lena Ligocka (MKS Istebna) oraz Sebastian Gazurek (NKS 
Trójwieś Beskidzka) natomiast Katarzyna Kubalok (MKS 
Istebna), jej kolega klubowy Rafał Matuszny a także Patry-
cjusz Polok (UKS Gimnazjum Istebna) zajęli trzecie miejsca.

J. Kohut

ZIEmIa W tWOIcH rękacH
– laS W tWOIcH rękacH 

Dnia 26.09.2008 roku 
na terenie Nadleśnictwa 
Wisła odbyło się Sprząta-
nie Świata z Zieloną Ligą. 
Pod hasłem:

Ziemia w Twoich rę-
kach – Las w Twoich rę-
kach 

Ponieważ na terenie 
Nadleśnictwa Wisła leży 
przysiółek Trójstyk (wieś 
Jaworzynka, gmina Isteb-
na), w którym łączą się gra-
nice trzech państw: Polski, 
Republiki Czeskiej i Słowa-
cji, Akcja Sprzątania Świata 
naturalnie miała charak-

ter międzynarodowy i wzięły w niej udział okoliczne szkoły bez 
względu na narodowość.

Klasy sprzątające szlaki, z towarzyszeniem leśnika – edukato-
ra, zeszły się w Amfiteatrze pod Skocznią w Istebnej na podsumo-
waniu Akcji. Obecni byli przy tym również specjalnie zaproszeni 
goście – 

Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz (pomysłodawca Akcji, 
fundacja Nasza Ziemia), 

Pan Apoloniusz Tajner (Prezes PZN),
Pan Wojciech Fortuna (skoczek narciarski),
Pan Jan Gazur (przewodniczący Rady Gminy w Istebnej),
Ks. Marek Bator
Pan Pavel Gomola (Starosta Gminy Čierne),
Pan Jiři Matuszny (leśniczy LS Jablunkov),
Pan Kazimierz Szabla (Dyrektor RDLP Katowice),
ekolodzy z Zielonej Ligi.
Zaproszeni goście na pamiątkę Sprzątania posadzili pamiąt-

kową Aleję Drzew przy Gimnazjum w Istebnej. Pani Mira Sta-
nisławska-Meysztowicz wraz z Panem Dyrektorem RDLP Kato-
wice Kazimierzem Szablą posadzili Świerk Andersona, który jest 
szczepem słynnego na świecie świerka o tej samej nazwie.
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SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
kP trójWIEś

Seniorzy - Klasa B :
07.09.08  KP Trójwieś - Pielgrzymowice  4:1
               Bramki: Janusz Waszut - 2, Jarosław Byrtus - 2
14.09.08  Pogórze - KP Trójwieś  1:1
                Bramka: Damian Marekwica
21.09.08  KP Trójwieś - Kisielów  5:0
                Bramki: Janusz Waszut, Damian Marekwica, 
Bartłomiej Rucki, Grzegorz Juroszek, Marek Kohut
28.09.08  Bąków - KP Trójwieś  4:2
                Bramki: Jarosław Byrtus, Mirosław Kawulok
05.10.08  KP Trójwieś – Pogwizdów  3:0 walkower (brak 
badań lekarskich drużyny gości)

Juniorzy i Trampkarze - Liga Okręgowa B:
07.09.08  KP Trójwieś - Goleszów  J - 1:1,  T - 0:1
13.09.08  Łodygowice - KP Trójwieś  J - 1:0,  T - 0:3
20.09.08  KP Trójwieś - Drogomyśl  J - 1:0,  T - 1:1
27.09.08  Mazańcowice - KP Trójwieś  J - 1:4,  T - 1:6
04.10.08  KP Trójwieś – Wisła  J – 1:0,  T – 0:3
                                                                                      J. Kohut

juStyNa kOWalcZyk
W IStEBNEj!  

Justyna Kowalczyk wraz z trenerem Aleksandrem Wierie-
tielnym była gościem specjalnym piątej edycji Międzynarodo-
wych Zawodów na Nartorolkach „Beskidy Bez Granic 2008”, 
które odbyły się 7 września w Istebnej.

Nasza świetna biegaczka - brązowa medalistka Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Turynie 2006 - wprawdzie w tej impre-
zie nie wystartowała, ale jej przyjazd był oczywistą atrakcją dla 
kibiców.

W zawodach, które były zarazem „Memoriałem Stanisława 
Legierskiego” wzięło udział ponad 120 zawodników i zawod-
niczek z kilku krajów, zaś w rozegranych w ramach imprezy III 
Międzynarodowych Biegach Przełajowych wystartowało z kolei 
prawie 90 młodych biegaczy i biegaczek.

Wśród seniorów triumfował Dusan Kozisiek (Czechy), zaś 
kategorii seniorek najlepsza okazała się jego rodaczka Klara Mo-
ravcowa.

Dobrze wypadli nasi zawodnicy, którzy wywalczyli kilka 
miejsc na podium w swoich kategoriach.

Rolki - pierwsze miejsca:
Dominika Hulawy (UKS Gimnazjum Istebna), 
Katarzyna Kubalok (MKS Istebna/SMS Szczyrk)
Mateusz Ligocki (MKS Istebna/SMS Szczyrk)
Rolki - drugie miejsca:
Tomasz Kaczmarzyk (NKS Trójwieś Beskidzka)
Patryk Polok (UKS Gimnazjum Istebna)
Rolki - trzecie miejsca:
Magdalena Ligocka (MKS Istebna)
Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka)
Cross - pierwsze miejsca:
Szymon Czepczor (NKS Trójwieś Beskidzka)
Andrzej Jałowiczor (MKS Istebna)
Cross - trzecie miejsce:
Justyna Zawada (MKS Istebna)

                                                                  J. Kohut

dOmINIka HulaWy
mIStrZyNIĄ POlSkI!

Wielki sukces odniosła reprezentująca UKS Gimnazjum Isteb-
na Dominika Hulawy, która podczas rozegranych w Marklowi-
cach zawodów w biegach na nartorolkach wywalczyła tytuł mi-
strzyni Polski!

W imprezie o nazwie Ogólnopolskie Spotkanie UKS w Bie-
gach na nartorolkach, Mistrzostwa Polski UKS - PZN w biegach na 
nartorolkach, Puchar Śląska, III eliminacja Pucharu Polski wzięło 
udział około 150 zawodniczek i zawodników z całej Polski.

Dominika swój tytuł wywalczyła w kategorii Juniorka C na 
dystansie 4 km, zaś w kategorii Junior C tytuł wicemistrza Polski 
zdobył kolega klubowy Dominiki Patrycjusz Polok.

Wywalczone tytuły to nie jedyne osiągnięcia naszych młodych 
biegaczy w czasie tych zawodów. W sobotę rozegrano bowiem 
pierwszą część imprezy na dystansie 6 km. Zarówno Dominika 
(trzecie miejsce) jak i Patrycjusz (drugie miejsce) zdobyli w swo-
ich kategoriach medale Mistrzostw Polski oraz kolejne punkty do 
klasyfikacji Pucharu Polski potwierdzając dobrą dyspozycję w tej 
fazie przygotowań do sezonu zimowego.

Trzy miejsca na podium zajęli nasi biegacze w rozegranym 
również w ramach tej imprezy Pucharze Śląska. W kategorii Ju-
nior A triumfował reprezentant NKS Trójwieś Beskidzka Seba-
stian Gazurek, zaś Magdalena Ligocka i Mateusz Ligocki (obaj 
MKS Istebna / SMS Szczyrk) zajęli w swoich kategoriach trzecie 
miejsca. 

Gratulujemy zawodnikom i ich opiekunom!
J. Kohut

PucHar POlSkI x 3
dla NaSZycH BIEGacZy!  

Trzy pierwsze miejsca w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 
w biegach na nartorolkach wywalczyli biegacze naszych klubów 
narciarskich!

W swoich kategoriach wiekowych triumfowali Dominika 
Hulawy (UKS Gimnazjum Istebna), Katarzyna Kubalok (MKS 
Istebna) oraz jej klubowy kolega Mateusz Ligocki. Na drugich po-
zycjach uplasowali się Magdalena Ligocka (MKS Istebna) oraz 
Patrycjusz Polok (UKS Gimnazjum Istebna) zaś trzecie miejsca 
wywalczyli Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) oraz 
Adam Matuszny (MKS Istebna). 

Zawodami kończącymi cykl nartorolkowego Pucharu Polski był 
rozegrany w miniony weekend w Wysowej Zdroju „Puchar Galicji”. 
Nasi biegacze stanęli na podium tych zawodów pięć razy. Katarzy-
na Kubalok i Mateusz Ligocki wygrali swoje kategorie wiekowe, 
Magdalena Ligocka i Patrycjusz Polok zajęli drugie miejsca, zaś 
Dominika Hulawy uplasowała się na trzecim miejscu.

                                                                     J. Kohut

kryNIca POdBIta PrZEZ
NaSZE PaNIE Na rOWEracH! 

Znakomity występ zanotowały nasze panie w Maratonie Ro-
werowym zaliczanym do klasyfikacji Powerade MTB Marathon. 

Impreza, która odbyła się 13 września w Krynicy przyniosła 
Amelii Wróbel z Koniakowa pierwsze, zaś Aleksandrze Noso-
wicz z Istebnej trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Mini Ma-
ratonu kobiet. Obie nasze dzielne zawodniczki okazały się najlep-
sze w swoich kategoriach wiekowych.

                                                                J. Kohut
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XIV FESTYN
 ISTEBNIAŃSKI
w ramach 45. TKB

 2 - 3 sierpnia 2008

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

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

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

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

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

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

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

Katarzyna Rucka-Ryś

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

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

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

tel./fax 033 855 30 84

P
O
L
E
C
A

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

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
optyk optometrysta mgr J. Fuchs

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY
Załatwiamy wszystkie formalności

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

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

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

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

Po zDroWIe Do IStebneJ
Gdy straciłam nadzieję na uzdrowienie,
z każdym dniem zwiększało się cierpienie,
u ilu byłam lekarzy tylko słyszałam:
"nic dobrego nie powiemy, 
żałujemy, ale nogę wnet utniemy".
Nadszedł wtedy zły czas na mnie
mówię Chrystusowi - ja znów błądzę Panie,
Rzucił na mnie spojrzenie Chrystus Frasobliwy, 
usłyszałam szept Pana z tak wielkim frasunkiem:
"modlisz się w ostatniej chwili do mnie -
bo jestem Twoim ratunkiem".
Dalej słyszę: "wyleczysz się jak najpewniej,
szybko jedź już do Istebnej.
To j e d y n a  ZDROWIA DROGA
wyznaczona jest przez Boga.
Masz teraz jeszcze dwie palice, 
nie dam Ci się rozstać z życiem.
Jest tam niezwykłe miejsce "Na Dzielcu"
w Istebnej, tej cudownej Ziemi.
I jest tam D o k t o r HAMPEL
co los twój odmieni.
Sam Bóg wybrał dla ludzi Doktora Dariusza
niebiańskiego Emisariusza.
Do Doktora Hampla zamelduj się prędko,
On Cię nie opuści, zbada złotą ręką,
minie czas leczenia, odstawisz palice,
Radość Cię obejmie, zarumieni lico.
Zaufałam Jezusowi Chrystusowi, a
Doktorowi Hamplowi Dariuszowi
za ten wielki rozum, za to złote serce - dziękuję,
że odwiedził chorą i do biednej chaty
przyniósł cudne kwiaty.
I już w całym kraju i na całym świecie,
o polskim lekarzu z Istebnej wszyscy się dowiecie.
A na koniec powiem, że
"Chory - Zdrowia ma scenariusz
Gdy go leczy Doktor Hampel Dariusz".

Halina Bukowska - Gluza

PTAKI DRAPIEŻNE
Są one grupą wyróżniającą się bardzo mocno spośród in¬nych pta-

ków. Z reguły są duże, o silnych i dobrze wykształconych skrzydłach, 
uzbrojone w mocny, hakowato zagięty dziób i ostre pazury. Są świetny-
mi lotnikami i mają doskonały wzrok.

Trudności w rozpoznawaniu ga-
tunków ptaków sprawiają, że więk-
szość ludzi wyróżnią je jako większe 
lub mniejsze jastrzębie. Nawet wpraw-
ni obserwatorzy ptaków, dostrzegając 
osobnika z dalszej odległości, mogą 
mieć kłopoty z oznaczeniem gatunku.

Obecnie w Polsce gnieździ się 19 
gatunków dziennych ptaków drapież-

nych, dalsze 14 to osobniki przelotne, rzadko zalatujące lub nielicznie 
zimujące. W wyniku moich kilkunastoletnich badań nad ptakami w 
Trójwsi stwierdziłem 9 gatunków ptaków drapieżnych: 

Myszołów zwyczajny - Jest naszym najczęściej spotykanym dra-
pieżnikiem. Pojedyncze pary gniazdują w każdym większym komplek-
sie leśnym w Trójwsi obserwuje się go często w zimie. 

trzmielojad - Gatunek, który gnieździ się u nas w ostatnich latach 
nieregularnie. Często obserwowany był w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, wtedy populację lęgową oceniono na 2 – 3 pary. 

Krogulec - Gatunek ten nielicznie zasiedla nasze okoliczne lasy. 
Często poluje w zagajnikach i ogrodach, gdzie można go łatwo zaob-
serwować. Zimuje.

Jastrząb - Na otwartych przestrzeniach pokazuje się rzadko. Po-
luje na ptaki i ssaki - także domowe, dlatego był przesadnie tępiony. Z 
powodu skrytego trybu życia trudno oszacować jego liczebność. U nas 
sporadycznie lęgowy. Żyje w podobnym środowisku jak krogulec.

Pustułka - Obecnie na terenie Trójwsi gnieździ się kilka par. Środo-
wiskiem lęgowym pustułki są najczęściej osiedla i miasta z wysokimi 
budynkami, w pobliżu terenów otwartych, rzadziej lęgnie się w lasach. 
Sporadycznie zimuje na naszym tym terenie.

Kobuz - Siedliskiem kobuza są skraje lasów i zadrzewienia śródpol-
ne. Odpowiednie warunki gniazdowania znajduje w okolicznych lasach 
jednak w naszym regionie kobuz 
należy do rzadkości.

Sokół wędrowny - Pojedyncze 
osobniki pojawiają się nad okolicz-
nymi łąkami w okresie wiosennych 
i jesiennych przelotów.

rybołów - Sporadycznie ob-
serwowano osobniki przelotne w 
czasie wiosennych migracji. Ptak 
związany z jeziorami i większymi 
zbiornikami wodnymi. 

Myszołów włochaty - Gość 
zimowy, co roku zalatujący w 
rejon Trójwsi. Sylwetką podobny 
do myszołowa zwyczajnego, lecz 
u myszołowa włochatego domi-
nują jaśniejsze barwy.

W lasach Trójwsi gnieżdżą 
się także nocne ptaki drapieżne, 
czyli sowy: puszczyk, pójdźka, 
sowa uszata i bardzo rzadki gatu-
nek – sóweczka.

  Mimo ostrzeżeń ekologów, 
przez wiele lat większość pta-
ków drapieżnych nie podlegała 
w Polsce ochronie. Uważane były 
za bezlitosnych wrogów wszyst-
kiego co żyje i jako takie godne 
potępienia. Obecnie chronione są 
wszystkie, gdyż rola ich w bioce-
nozach jest ogromna. 

Jarosław Gil 
Rys. rybołów
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 Nowe reklamy 
 
 
Reklama  7 x 9 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Reklama 2 x 9 cm 
 
 

 

 

 
 
 

 

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

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

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

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

 
Reklama 6 x 9 cm 
 
 

 

Agnieszka Kohut 
 
 

Istebna 993 
 

512 317 929 

MEGADEKOR 
 

Us ugi Dekoratorskie 
 

Dekoracje weselne,  
lubne, komunijne,  

urodzinowe, party,  
bankiety oraz wszelkie  

imprezy okoliczno ciowe 
 
 

email: agnieszkadekor@interia.pl     
 

 

 
Reklama 6 x 9 cm 
 

KOMANDOR 
USTRO  – WIS A 

Ustro , ul. Rynek 3a 
 
 
 

Szafy, garderoby, zabudowy wn trz  
 

z drzwiami przesuwnymi i nie tylko... 
 
 
 

Zamów bezp atny pomiar! 
 
 

Kom. 

728 340 518 
Tel. 

033 854 22 57 
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Kom. 728 340 518    Tel. 033 854 22 57

STUDNIE - CZYSZCZENIE
605  555  777
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZ TA DOMOWE
* FIRMY – pe ny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZE
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

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

rody                12.00 - 19.00

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOMANDOR 
USTRO  – WIS A 

Ustro , ul. Rynek 3a 
 
 
 

Szafy, garderoby, zabudowy wn trz  
 

z drzwiami przesuwnymi i nie tylko... 
 
 
 

Zamów bezp atny pomiar! 
 

 

email: agnieszkadekor@interia.pl     
 

Agnieszka Kohut 
 
 

Istebna 993 
 

512 317 929 

MEGADEKOR 
 

Us ugi Dekoratorskie 
 

Dekoracje weselne,  
lubne, komunijne,  

urodzinowe, party,  
bankiety oraz wszelkie  

imprezy okoliczno ciowe 
 

Kom. 728 340 518    Tel. 033 854 22 57

STUDNIE - CZYSZCZENIE
605  555  777
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

UBEZPIECZENIA
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OFERUJEMY US UGI  
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW(rycza t) 
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FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT

* AKCESORIA MEBLOWE

* KUCHNIE, SZAFY I INNE

* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

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

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

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

Ubezpieczeniowy
Teresa Stańko

UBEZPIECZENIA
 KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW

 ZIELONA KARTA
 KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

 DOMY MIESZKALNE
 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE

- ZWIERZĘTA DOMOWE

Telefony: praca 033-8556493, dom 033-8557102

Poniedziałek Urząd Gminy
Istebna 9.00 - 11.00

Wtorek, Środa,
Czwartek,

Piątek, Sobota

Biuro
Koniaków Centrum

Dom Ludowy
8.00 13.00

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

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

 
 
 
 
Reklama 9 x 18 cm (czarno – bia a) 
 
 

 
AGENCJA PKO BP SA  

W ISTEBNEJ 
43 - 470 Istebna  

Istebna 683 
(w starym kinie) 

 

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

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

33 

 
 

 
 

 
 

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

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

- do 10 000 bez zgody wspó ma onka 
 
 

WYMARZONY DOM? CZEMU NIE! 
Kredyty mieszkaniowe 

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

 

WYP ACAMY  
GOTÓWK  PRZY  
U YCIU KART 
BANKOWYCH 

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

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

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

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

 

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

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

Rozpoczęcie kursu - każdy czwartek godz. 17.00

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

Zapewniamy
dojazd do
kursanta

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Józef Krzempek - Istebna 1442

(nad sklepem „Wszystko po cztery złote”)

Zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii:
A, A1, B, C, D, D1, E, T
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Jubileuszowe X Święto Źródła Rzeki Olzy - str. 9

W dniu 30 sierpnia br. odbyły się w Bukovcu (Czechy) 
„Dni Bukovca”. Wzięli w nich udział przedstawiciele 

gminy. Obchodom towarzyszyły występy Zespołu „Istebna“.

Sprzątanie na szlaku

zgromadzona młodzież
w Amfiteatrze Pod Skocznią Przedstawienie „Świtezianka” Moda śmieciowa

Apoloniusz tajner i  p.Wojciech Fortuna
z uwagą oglądają przedstawienia młodzieży

Sprzątanie świata z Zieloną Ligą
w Nadleśnictwie Wisła - str. 18

Otwarcie Centrum Informacji Turystycznej
w Mostach w Republice Czeskiej - str. 17
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Mistrzyni Polski na nartorolkach Domi-
nika Hulawy tutaj na najwyższym podium 
zawodów „Beskidy bez Granic 2008”

Zwycięzca biegu głównego na nartorol-
kach Czech Dusan Kozisiek (za nim z nr 
3 Mariusz Michałek)

Start jednej z kategorii crossu

Justyna Kowalczyk i jej trener Aleksander Wierie-
tielny podczas ceremonii zakończenia imprezy w 
Amfiteatrze „Pod Skocznią”

„Beskidy bez Granic 2008” - str. 19

Dziewczyny z Koniakowa podczas ćwiczenia bojowego

Młodzieżowa drużyna
pożarnicza z Jaworzynki

Gminne Letnie Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Drużyn Młodzieżowych - str. 6

Dowódca młodzieżowej
drużyny pożarniczej

z Koniakowa Centrum
dziękuje organizatorom


