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Koniec miesiąca kwietnia i pierwsze 3 dni maja br. obfito-
wały w uroczystości państwowe i kościelne, które były oka-
zją do manifestowania uczuć patriotycznych i religijnych.

1 maja 2011, Rzym
- beatyfikacja Papieża Jana Pawła II   

Uczestnicy mszy w strojach regionalnych

Wernisaż wystawy
„Jan Paweł II w sztukach plastycznych” 

3 maja 2011 r. o godz. 18.00 odbył się w Galerii Jana Kukuczki 
na Jasnowicach wernisaż wystawy „Jan Paweł II w sztukach pla-
stycznych” połączony z wieczorkiem poetyckim w wykonaniu 
uczniów gimnazjum J.P. II w Istebnej  oraz koncertem Pani Ire-
ny Staniek, laureatki I edycji konkursu telewizyjnego „Droga do 
gwiazd”. Koncert nosił tytuł: „Od arii do piosenki” – czytaj str. 17

W gminie Istebna łowce już wymiyszane 
Dopisała pogoda i turyści, a także najważniejsi uczestni-

cy, czyli owce i dzięki temu bardzo udanie - od "miyszanio ło-
wiec" 2 maja w Koniakowie i 8 maja na Stecówce - rozpoczął 
się tegoroczny sezon wypasowy. – czytaj str. 15
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Dzień Strażaka
W dniu Świętego Floriana - patrona stra-

żaków składamy serdeczne podziękowania za 
ofiarną ochotniczą działalność w ratowaniu mienia i życia 
ludzkiego oraz ochronę przeciw pożarową.

Życzymy zdrowia, szczęścia, satysfakcji z dobrze wy-
konanych obowiązków w służbie dla drugiego człowieka 
i pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy i Rada Gminy

Z tej okazji w parafiach dekanatu 
istebniańskiego odbyły się czuwania  
modlitewne przed beatyfikacją Sługi 
Bożego Jana Pawła II. 1 maja br. o godz. 
16.30 odbyła się uroczysta msza św. w 
kościele pw. Dobrego Pasterza w Isteb-
nej. Oprawę muzyczną mszy św. przy-
gotowały zespoły i kapele regionalne z 
terenu naszej gminy. Po mszy odbył się 
koncert tych zespołów.

W parafii w Koniakowie  ks. kanonik 
Jerzy Kiera poświęcił figurę błogosła-

wionego Jana Pawła II, która na stałe pozostanie w kościele.

         Dzień Matki - 26 maja
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki
wszystkim mamom składamy
serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia, radości płynącej
z macierzyństwa oraz miłości i szacunku
od swoich dzieci i wychowanków.

Wójt Gminy Istebna i Rada Gminy

Zanim wyrzucisz - pomyśl!!! - str. 3

Gminny Dzień Strażaka w Koniakowie Centrum
str. 7
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str. 3

Fot. 1. Rozbita szyba

Fot. 2. Ściana tylna
na budynku amfiteatru

NIEPOTRZEBNE
PRZYSTANKI

I AMFITEATR ???

MSZA ZA STRAżAKóW
W dniu 03.05.2011 w kościele p.w. Dobrego Pasterza w 

Istebnej odbyła się msza św. w intencji żyjących i zmarłych 
strażaków OSP Istebna-Centrum. Po mszy strażacy udali się 
na ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
oraz poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.
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str. 9

POśWIęCENIE
WOZu STRAżACKIEGO

W KONIAKOWIE

str. 7

Odznaczonej Złotym Znakiem Związku dh Danucie Rabin gratuluje 
prezes OSP Koniaków Centrum

Goście honorowi
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Pokaz strażacki

Goście honorowi
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Wójt Gminy
informuje

NIEPOTRZEBNE PRZYSTANKI I AMFITEATR ???
Krótki czas „wytrzymała” świeżo wybudowana wiata przy-

stankowa przy Gimnazjum w Istebnej. Brud, wulgarne napisy, 
wgniecenia, przypalenia i rozbita szyba świadczą boleśnie o 
braku kultury i zdrowego rozsądku u sprawców tych szkód.

Wymiana samej szyby to koszt prawie 800 zł, nie licząc 
usunięcia pozostałych szkód. Czy Gminę Istebna stać na takie 
wydatki? Czy naprawdę nie ma innych bardziej pożytecznych 
celów do realizacji z podatków mieszkańców gminy?

A może przystanek nie jest już potrzebny i środki na kolej-
ny remont lepiej przeznaczyć na inny cel?

W dawnych czasach za takie wybryki wymierzano surowe 
kary cielesne, dziś uznane w cywilizowanym świecie za zbyt 
drastyczne i niehumanitarne. Szkoda, bo pozostaje nam teraz 
tylko apel i prośba o odrobinę normalności w zachowaniu, 
zwłaszcza w miejscach publicznych.

Do chuligańskiego zachowania doszło również przy amfite-
atrze „Pod Skocznią”. Na jednej ze ścian elewacyjnych pojawi-
ło się tzw. graffiti. Zapewne dokonała tego jakaś młoda grupa 
nastolatków gdyż nie są to profesjonalne rysunki. Oprócz tego 
powykręcano klamki w drzwiach i powyciągano drzwi z ban-
tów, które rzucone na ziemię po remoncie znów są zniszczone i 
odarte. Apelujemy, by zwrócić uwagę co nasze dzieci, młodzież 
robią w wolnym czasie. Nie bójmy się też zwrócić uwagi doro-
słym, którzy zachowują się w nieodpowiedni sposób.  

Nasuwa się pytanie: czy ma sens rozbudowywać infra-
strukturę w naszej Gminie skoro się niczego nie szanuje?

ZANIM WYRZuCISZ – POMYśl  !!!
Na przestrzeni  ostatnich lat nadal zauważa się  śmieci w la-

sach i potokach naszej gminy. Przeprowadzane corocznie akcje 
sprzątania świata z udziałem naszej młodzieży tylko prowokują 
niektórych mieszkańców naszej gminy do wymyślania nowych 
sposobów zaśmiecania naszej gminy. Powiedzenie „wychyń to 
do potoka” nie straciło nadal swojej aktualności. W tychże poto-
kach można znaleźć już nie tylko „stare garce” ale pojawiają się 
też stare telewizory, pralki automatyczne no i oczywiście kom-
putery i inny całkiem niedawno wyprodukowany sprzęt elek-
troniczny. Jest to na pewno znak, że mieszkańcy gminy są już 
bardzo nowocześni stwierdzam z ironią oczywiście ...

A tymczasem już od kilku lat w naszej gminie jest przeprowadza-
na zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego tzw. Elektrozłomu, gdzie 
można go przewieźć w umówione miejsce  i podkreślam za darmo 
oddać. Co prawda niektórzy pomysłowi - tak przy okazji podrzucają 
również np. stare tapczany czy zużyte materiały budowlane. Bardzo 
wzmaga się aktywność „podrzucaczy” drobnych gospodarczych 
śmieci na zakończenie weekendu wzdłuż tras jakimi opuszczają 
naszą gminę przyjezdni. Andziołówka, Olecki, Kubalonka oraz przy-
stanki autobusowe to stałe „podręczne” śmietniki, gdzie pozbywają 
się odpadów opuszczający naszą gminę, a którzy zawsze tłumaczą 
się tym, że śmieci  wywożą ze sobą w miejsce stałego pobytu.

Cały ten „proceder”jest dość kosztowny dla naszej gminy -  
„bezimienne” śmieci trzeba sprzątnąć a to kosztuje za co zapłacą 
wszyscy mieszkańcy, kosztem innych wydatków np.  remontów 
dróg. Pewno niewielu zdaje sobie sprawę, że pomysłowość w po-
zbywaniu się śmieci na tym się nie kończy. Śmieci  wrzuca się  do 
kanalizacji ściekowej powodując jej zatykanie oraz częste uszko-
dzenia pomp. Jest to  przejaw nie tylko głupoty ale zważywszy 
na to, co znajduje się w kanalizacji również  złośliwości  i wanda-
lizmu. Bo jak można to określić inaczej kiedy z kanalizacji wycią-
ga się masę popiołów, szlaki, kamienie, folię plastikową, ogórki, 
ziemniaki (takie w całości), części garderoby nie tylko bieliznę ale 
również cieplutką pikowaną kurtkę. Ostatnio na oczyszczalnię 
Gliniane „przyszły” wnętrzności pochodzenia zwierzęcego.

Przypomina się, że zgodnie z obowiązującą ustawą z  dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 
XXXVII/338/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Istebna, każdy właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest do:

- regularnego wywozu odpadów z posesji - minimum 
1 raz w miesiącu,

- zawarcia umowy z przewoźnikiem odpadów.
Zgodnie z art. 10 wymienionej ustawy właściciele nie wy-

wiązujący się z obowiązków wynikających z ustawy oraz Regu-
laminu podlegają karze grzywny.

Referat Usług Komunalnych prowadzi weryfikację zawartych 
umów, wobec osób nie wypełniających swoich obowiązków zo-
stanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Na terenie naszej gminy  zezwolenie na odbieranie odpa-
dów komunalnych posiadają: „Naprzód” Spółka z o.o. w Ryduł-
towach, oddział w Istebnej tel. 33 8557576

- Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości Handel 
- Jan Golik, Jaworzynka 301 tel. 515101970.

Referat Usług Komunalnych

WIOSENNA ZBIóRKA ZużYTEGO
SPRZęTu ElEKTRYCZNEGO 

Wiosenna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego odbywać się będzie w dniach:
Wieś Jaworzynka - 18 maja 2010 (środa), obok SP  Nr 1
Wieś Koniaków - 19 maja 2010 (czwartek), Koniaków Legiery
Wieś Istebna - 20 maja 2010 (piątek), Istebna przy oczyszczal-
ni Tartak
Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt:
– urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodówki, 
czajniki, roboty kuchenne itp.)
– sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
– urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
– elektronarzędzia
– oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd
Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 10:00 – do 16:00 w 
wyznaczonych punktach jeden dzień w każdej wsi.
 Inny sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany!
Akcja organizowana przez jest przez Urząd Gminy Istebna 
przy współudziale Fundacji CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki z 
odpadami (www.czystaziemia.org).
Zbiórkę odpadów prowadzić będzie firma Elektrozłom sp. z o.o.

Referat Usług Komunalnych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego

w gminie Istebna
Informujemy, iż dnia 28-30 czerwca 2011 roku Spółka 

„Naprzód” organizuje zbiórkę odpadów wielkobarytowych, 
zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 33 855-
75-76 lub osobiście w biurze Spółki „Naprzód” w Istebnej.
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SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
Od 27 marca  do 10 kwietnia w sołectwach naszej gminy 

odbywały się sprawozdawczo – wyborcze zebrania wiejskie.
Mieszkańcy wybrali sołtysów oraz rady sołeckie na ka-

dencję obejmującą lata 2011-2015. Poniżej podajemy wyniki 
wyborów w poszczególnych sołectwach:

WYKAZ SOŁTYSóW i SKŁAD RADY SOŁECKIEJ GMINY  
ISTEBNA  kadencja 2011- 2015 

1) Sołectwo Istebna :
Sołtys :  Jerzy Michałek 
przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 9.00 – 13.00 

w Urzędzie Gminy Istebna pokój nr 115.
Skład  Rady Sołeckiej Istebna :
1. Bury Jan
2. Kohut Halina 
3. Marekwica Jan 
4. Marekwica Józef 
5. Michałek Józef 
6. Zowada Władysław 

2)  Sołectwo Jaworzynka:
Sołtys :  Paweł Rucki 
przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 8.00 – 11.00 

w biurze OSP Jaworzynka Centrum.  
Skład Rady Sołeckiej  Jaworzynka :
1. Jałowiczor Jan
2. Juroszek Adam
3. Michałek Jan
4. Rucki Jerzy

3) Sołectwo Koniaków :
Sołtys :  Teresa Stańko
przyjmuje od wtorku do soboty w godz. od 8.00 – 13.00, 

I piętro w Domu Handlowym Koniaków Centrum.
Skład Rady Sołeckiej Koniaków:
1. Haratyk Jan
2. Kolasa Ryszard
3. Legierski Stanisław
4. Sikora Franciszek
5. Waszut Janusz

Kwalifikacja wojskowa
Dnia 20, 23, 24 maja  2011 r. w godzinach od 8.30 

w  Starostwie Powiatowym w Cieszynie ul. Bobrec-
ka 29, pok.202, III piętro, przeprowadzona zostanie 
kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 
1992 z terenu Gminy Istebna.

Kwalifikacja wojskowa zgłoszonych  kobiet  odbę-
dzie się 01 czerwca 2011 r.

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 21 mar-
ca 2011 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 
rozplakatowane zostały dnia 22 marca  2011 r. 

Do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są mężczyź-
ni urodzeni w 1992 r. oraz urodzeni w latach 1987-1991, 
którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

Osoby wzywane powinny stawić się przed Powia-
tową Komisją Lekarską w Cieszynie w terminie i godzi-
nach wyznaczonych w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej  przed-
stawia:

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 
na ustalenie tożsamości;

2. posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia;

3. aktualną fotografię  o wymiarach 3 x 4 cm bez na-
krycia głowy 

4. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia 
lub pobieranie nauki.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z 
ważnych przyczyn nie może stawić się w wyznaczonym 
terminie i miejscu, zobowiązana jest wcześniej zawia-
domić Urząd Gminy Istebna  tel.: 033 8556500 w. 42 ce-
lem zmiany terminu stawiennictwa.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej jest obo-
wiązkowe. 

Wobec osoby która nie stawia się do kwalifikacji 
wojskowej  bez uzasadnionej przyczyny może być na-
łożona  grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone 
przymusowe doprowadzenie przez Policję, zgodnie 
z art. 32 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 
z późn. zm.).

Nie należy mylić kwalifikacji wojskowej z powo-
łaniem do służby wojskowej.  Do służby wojskowej 
powoływani są tylko ochotnicy. Osobom wezwa-
nym do kwalifikacji wojskowej wręczone zostaną 
książeczki wojskowe z określoną kategorią zdrowia 
i adnotacją o przeniesieniu do rezerwy.

Maria Adamek

Przypomina się, że z dniem 16 maja 2011 r. mija ter-
min płatności II-giej raty podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego.

2 MAJA - śWIęTO FlAGI NARODOWEJ
W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

w 1792 r. po raz pierwszy użyto w polskiej fladze dwóch 
kolorów czerwonego i białego. Czerwony symbolizował 
krew, a biały - niepodległość. Prawnie uregulowano barwy 
dopiero 7 lutego 1831 r. w czasie obrad Sejmu Królestwa Pol-
skiego. Po odzyskaniu niepodległości Sejm II Rzeczpospolitej 
Polskiej 1 sierpnia 1919r. uchwalił barwy flagi i godła, które 
obowiązują do dzisiaj.

Są dwie wersje polskiej flagi: biało- czerwona i biało- czer-
wona z godłem na białym pasie (obowiązuje od 1955r.) Wer-
sja flag z godłem jest używana w celach reprezentacyjnych 
RP, na lotniskach, samolotach, statkach, na przejściach gra-
nicznych, a ostatnio pojawiła się na gadżetach związanych z 
różnymi zawodami sportowymi, w których Polacy odnoszą 
znaczące sukcesy. Barwy narodowe używane były w cza-
sach walk i protestów, ale wyrażają także radość z sukcesów 
i dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Nie wstydźmy się więc 
wywieszać polskiej flagi.
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Rada Gminy informuje

W dniu 11 kwietnia  2011 r  o godz. 11.00 odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji 

Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Po-
mocy Społecznej Rady Gminy Istebna. 
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji 
Rady Gminy wręczono list gratulacyjny 
aspirantowi Januszowi Malczykowi, 
który pełniąc służbę jako dzielnicowy w 
Gminie Istebna został wybrany najlep-

szym dzielnicowym powiatu cieszyńskiego w 2010 roku. 
W posiedzeniu wziął udział Komendant Komisariatu Policji w 
Wiśle - Nadkomisarz Marek Legierski, który złożył informację 
o stanie bezpieczeństwa oraz wynikach osiągniętych przez 
KP w Wiśle w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010. 

 W trakcie posiedzenia omawiano temat bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie Gminy Istebna. W dalszej 
części przyjęto sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki 
odpadami dla Gminy Istebna na lata 2009/2010, zaopiniowa-
no projekty uchwał przygotowane pod obrady sesji. Referat 
Promocji, Informacji Turystycznej i Sportu zapoznał radnych 
z zakresem obowiązków i  prowadzonych usług.

W dniu 18 kwietnia 2011 roku o godz. 14.00 w sali Nr 
100 odbyła się VI sesja Rady Gminy Istebna.

Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
1. Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 

kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obej-
mującego obszary w rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, 
Leszczyna, Tartak, Olza, pod Złotym Groniem, Dzielec, Szym-
cze, Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej, przysiółków Czer-
chla, Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie w Jaworzynce, przy-
siółków Bukowina, Legiery, Gronik w Koniakowie.

2. Nr VI/25/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia   
2011 r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  fi-
nansowego Gminnego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicz-
nej w Istebnej.

3. Nr VI/26/2011 Rady Gminy Istebna z dnia  18 kwietnia   
2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w 
wymiarze przekraczającym ten czas w przedszkolu publicz-
nym prowadzonym przez Gminę Istebna.

4. Nr  VI/27/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia  
2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciw-
działania  Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie dla Gminy Istebna na lata 2011-2016.

5. Nr VI/28/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 
2011.

6. Nr VI/29/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia  
2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna.

7. Nr VI/30/2011 Rady Gminy Istebna z dnia  18 kwietnia  
2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
inwestycyjnego.

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

M. Wieczorek       

APEl WOJEWODY ślĄSKIEGO
w sprawie przestrzegania zakazu

wypalania traw
W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost 

liczby interwencji Straży Pożarnej związany z wypalaniem traw 
na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg, nasypach kolejowych 
i innych terenach zielonych.

Wypalanie traw i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni, 
wbrew obiegowym opiniom, nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz 
przeciwnie - jedynie szkody. W płomieniach ginie wiele zwierząt. 
Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi, w 
tym również gniazda już zasiedlone. Pogarsza się również stan i tak 
już nadmiernie zanieczyszczonego powietrza.

Wypalanie traw niesie za sobą także inne zagrożenia. Gęsty dym 
może utrudnić poruszanie się po drogach: ogranicza widoczność, w 
wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dochodzić do kolizji i 
wypadków skutkujących nierzadko poważnymi obrażeniami, a na-
wet śmiercią uczestników ruchu.

Wypalanie traw oprócz tego, że jest szkodliwe i niebezpieczne, 
jest przede wszystkim zabronione i karalne.

W myśl obowiązujących przepisów działanie takie jest wykro-
czeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, aresztu lub ogra-
niczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub 
ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub 
mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo, za które grozi kara 
nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej Straży 
Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
cywilno - prawnej za wyrządzone szkody.

Przestrzegam przed zagrożeniami oraz konsekwencjami wyni-
kającymi z wypalania roślinności.

Apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o 
rozsądek. wz. Wojewody Śląskiego

Stanisław Dąbrowa, I wicewojewoda

ZAWIADOMIENIE STAROSTY CIESZYŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

o terminie wyłożenia do wglądu
projektu operatu opisowo-kartograficznego

dla jednostki ewidencyjnej: Istebna,
obręb: Istebna, Jaworzynka i Koniaków

Zgodnie z art. 24 a ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. nr 193 
z 2010 r. poz. 1287 z późn. zm.) informuję o  wyłożeniu  do  wglą-
du  osób  fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opiso-
wo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków 
i lokali, weryfikacji użytków gruntowych i zmiany oznaczeń dzia-
łek niezgodnych z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 poz. 454).

Wyłożenie do wglądu projektu operatu złożonego z: rejestru 
gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, mapy 
ewidencyjnej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych na-
stąpi w dniach: od 16.05.2011 r. do 03.06.2011 r. (15 dni ro-
boczych) w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Wydziale Geodezji, 
Kartografii i Katastru pok. 170 (parter) oraz od 30.05.2011r. do 
03.06.2011r. (5 dni roboczych) w godzinach 9.00-13.00 w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Istebnej pok. 211 (II piętro).
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RuSZAJĄ ROBOTY NA ZAOlZIu
PRZY BOISKu PIŁKARSKIM

W dniu 19.04.2011 r. została podpisana umowa pomiędzy 
Gminą Istebna, a Zakładem Budowlano – Montażowym „PRO-
BUD” Sp. z o.o. z Żywca na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej Zaolziu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą”.

Roboty ruszą od maja, a termin realizacji zadania ustalono 
na 31.10.2011 r.

Zestawienie złożonych ofert do przetargu nieograniczo-
nego na realizację zadania

Lp. Nazwa firmy i adres Wykonawcy Wartość brutto

Łącz-
na 

punk-
tacja

1

Zakład Remontowo-Budowlany 
„AZBuD” Andrzej Zawada

34-350 Węgierska Górka, Cisiec, 
ul. Sarnia 1 

2 442 011,93 zł -

2
Zakład Budowlano-Montażowy 

„PROBuD” Sp. z o.o. 34-300 
żywiec, ul. leśnianka 101

1 893 721,73 zł 10,00

3
Przedsiębiorstwo Handlo-

wo-usługowe „KAMYK”                                
43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 26

2 047 878,73 zł -

4
Roboty Budowlane, Inżynierskie 

„SATBuD” Robert Satława
34-322 Gilowice, ul. Wesoła 29

2 123 765,33 zł 8,92

5 MIROTRANS Sp. z o.o.                                                                                
43-476 Jaworzynka 727 2 098 359,21 zł 9,02

6
WI i RO Wykonawstwo Instalacji i 

Robót ogólnobudowlanych
43-470 Istebna 1241

1 966 041,26 zł 9,63

W ramach zadania powstanie:
Budynek zaplecza sanitarno-technicznego.1. 

Budynek o powierzchni zabudowy 326 m² zostanie wy-
konany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ustrój nośny 
budynku stanowić będą ściany zewnętrzne murowane z pu-
staków ceramicznych Porotherm gr. 30 cm oraz wewnętrzne 
ściany nośne gr. 25 cm wraz z wieńcami i podciągami żelbe-
towymi.

Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone wełną mineralną 
twardą gr. 10 cm, a elewacja zostanie wykonana z desek świer-
kowych gr. 4 cm. Cokół budynku zostanie obłożony kamieniem 
naturalnym.

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy z poddaszem nie-
użytkowym o konstrukcji z wiązarów drewnianych. Pokrycie da-
chowe zostanie wykonane z blachogontu (blacha z posypką).

Ściany od wewnątrz zostaną pokryte tynkiem maszynowym 
grubości 10 mm. W zależności od rodzaju pomieszczenia ściany 
zostaną pomalowane lub wyłożone płytkami ceramicznymi.

Podłogi zostaną wykonane:
- z łamanych płyt kamiennych – w werandzie i holu głów-

nym;
- z posadzki sportowej PCV punktowo elastycznej – w siłowni;
- z desek podłogowych na legarach – w Sali ćwiczeń;
- z posadzki betonowej zacieranej na gładko – w kotłowni i 

garażu;

- z płytek ceramicznych – w pozostałych pomieszczeniach
Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:
- instalacja CO – przewiduje się ogrzewanie centralne z ko-

tłowni zasilanej olejem opałowym;
- instalacja kanalizacji – odprowadzenie ścieków przewiduje 

się do szamba bezodpływowego;
- instalacja wody ciepłej – przygotowanie ciepłej wody w ko-

tłowni zasilanej olejem opałowym;
- instalacja wody zimnej;
- instalacje elektryczne.

Poz. Pomieszczenie Powierzchnia
użytkowa [m²]

1 Wiatrołap 3,90

2 Hol główny 32,14

3 Hol II 13,97

4 Pomieszczenie gospodarcze 1,15

5 Szatnia nauczyciela 4,13

6 Toaleta nauczyciela 2,67

7 Szatnia I (męska) 11,41

8 Toaleta I (męska) 12,57

9 Siłownia 53,81

10 Szatnia II (damska) 11,41

11 Toaleta II (damska) 12,57

12 Toaleta dla osób niepełnospr. 7,18

13 Świetlica 48,50

14 WC męskie 5,64

15 WC damskie 3,07

16 Informacja 9,58

17 Magazyn sprzętu sportowego 8,20

18 Garaż 13,96

19 Kotłownia 12,42

Suma [m²] 268,28
 

Powstały obiekt będzie ogólnodostępny, przeznaczony dla osób 
trenujących i korzystających z urządzeń sportowych jak również 
dla obsługi technicznej obiektów sportowych.

Parking.2. 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę parkingu dla 

samochodów osobowych, o konstrukcji nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej koloru szarego z oddzieleniem miejsc par-
kingowych kostką brukową betonową koloru czerwonego. Po-
wierzchnia parkingu będzie wynosić 660 m².

Trasa nartorolkowa wokół boisk piłkarskich.3. 
Na istniejących terenach sportowych w sąsiedztwie bo-

isk piłkarskich projektuje się budowę trasy nartorolkowej Na-
wierzchnia trasy będzie wykonana z betonu asfaltowego, której 
szerokość będzie wynosiła 3,00 m. Nawierzchnia na tym odcin-
ku będzie ograniczona za pomocą obrzeży betonowych gr. 8 
cm. Całkowita długość trasy będzie wynosić 558,00 m.

Oświetlenie trasy nartorolkowej.4. 
Pętla biegowa będzie oświetlona oprawami MICRON IZS-M-

MH-T-C12 ze źródłem światła 70 W. Oprawy będą zamontowane 
na sześciometrowych słupach. Całość instalacji o długości linii 
kablowej 650,00 m zasilana będzie kablem YAKY 4x4 ułożonym 

Projekty inwestycyjne
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w ziemi na głębokości 0,70 m. Instalacja będzie zasilana z tablicy 
rozdzielczej zlokalizowanej w budynku zaplecza. 

ścieżka treningowo-rekreacyjna na terenie lasu.5. 
Nawierzchnia ścieżki treningowo-rekreacyjnej na terenie lasu 

będzie wykonana z tłucznia dolomitowego ograniczonego po 
bokach impregnowanymi żerdziami świerkowymi o średnicy 10-
15 cm. Na terenie lasu przewiduje się budowę 7 przepustów.

Długość ścieżki rekreacyjno-terenowej będzie wynosić 
795,00 m o szerokości 2,15 m.

Zagospodarowanie terenu.6. 
Przewiduje się wykonanie podjazdu i dojścia w rejon budyn-

ku zaplecza sanitarno-technicznego. Podjazd, miejsca postojowe 
i chodnik zostanie wykonany z rozbieralnej nawierzchni – kostki 
brukowej betonowej. Drogę wokół budynku projektuje się jako 
obwodową, przejezdną bez nawracania. 

W okolicy budynku zostanie wykonany plac zabaw wyposa-
żony w elementy małej architektury m.in. huśtawki, karuzelę, zjeż-
dżalnię, drążki do podciągania, totem, przeplotnię linową i inne.

W zachodniej części istniejącego boiska piłkarskiego zosta-
nie wykonany piłkochwyt wys. 5,00 m.

W ramach zagospodarowania zostaną wykonane roboty 
związane z uporządkowaniem terenu w rejonie budowy. Zosta-
nie wykonane humusowanie, zasianie trawników dywanowych, 
sadzenie drzew i krzewów liściastych.

Rubrykę PROJEKTY INWESTYCYJNE redagują: 
B. Juroszek, W. Legierski, L. Gorzołka, G. Kliś
Referat Gospodarczy i Rolnictwa
tel. 33 855 65 00, inwestycje@ug.istebna.pl

Projekty inwestycyjne

Zadanie „Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej Zaolziu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane jest w ramach 
projektu „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy 
Istebna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013.

Z życia OSP

Gminny Dzień Strażaka w Koniakowie
 połączony z uroczystością poświęcenia

nowego samochodu bojowego
Bieżący rok jest zgodnie z planami Zarządu Gminnego 

ZOSP w Istebnej rokiem, w którym imprezy strażackie orga-
nizowane są przez jednostkę OSP Koniaków Centrum. W tym 
roku uroczystość obchodu Gminnego Dnia Strażaka zbiegła 
się z wielkim wydarzeniem w OSP Koniaków C., z przekaza-
niem i poświęceniem samochodu pożarniczego.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele p.w. św. Bar-
tłomieja w Koniakowie. Intencje mszy św. koncelebrowanej 
ofiarowano za strażaków żyjących, ich rodziny i zmarłych stra-
żaków. Mszę odprawiali: ks. kanonik Jerzy Kiera, ks. Jerzy Mru-
kwa oraz Ojciec Syrach.

Homilię wygłosił o. Syrach, który skoncentrował swoje sło-
wa na wyjaśnieniu słowa strażak-ochotnik i honor. Powiedział 
m.in. że:

„Ochotnik w dzisiejszych czasach nie pyta, co otrzyma, 
jaką zapłatę odbierze za swój udział w akcji, ale idzie ratować 
mienie ludzkie, bo ma ochotę, ma chęć, nikt mu nie każe. Z 
tym wiąże słowo honor, które jest niewymierne, honorowo 
służyć to znaczy podać komuś rękę w potrzebie. Tak czynią 
strażacy - ochotnicy.

Podziękował strażakom za dotychczasową służbę i życzył, 
by szczerze miłowali swoją małą Ojczyznę i tę dużą - Polskę. 
Życzenia strażakom złożył także ks. kanonik Jerzy Kiera.

Po mszy św. strażacy, mieszkańcy i goście przemaszerowa-
li na boisko szkolne, gdzie odbyła się część oficjalna. Uczest-
niczyły w niej wszystkie jednostki OSP z terenu gminy oraz 
zaproszeni goście.

Zaproszenia przyjęli i na uroczystość przybyli:
1. wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych straży Pożarnych województwa śląskiego druh 
Rafał Glajcar

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Cieszynie młodszy brygadier Jan Kieloch

3. Starosta cieszyński druh Czesław Gluza
4. wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
młodszy brygadier Damian Legierski

5. Wójt Gminy Istebna druhna Danuta Rabin
6. Zastępca Wójta Gminy Istebna pan Henryk Gazurek
7. Burmistrz miasta Wisły pan Jan Poloczek
8. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Istebnej 
druh Józef Czepczor

9. Przewodniczący Rady Gminy w Istebnej druh Jan Gazur
10. Ksiądz kanonik Jerzy Kiera
11. Ojciec Syrach Janicki
12. Przedstawiciel Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w 

Cieszynie
13. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła pan Witold Szozda i 

pan Andrzej Kudełka
Przybyły również poczty sztandarowe i delegacje zapro-

szonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, sponsorzy 
oraz mieszkańcy Koniakowa, przedstawiciele prasy lokalnej 

(dok. na nast. stronie)
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„Naszej Trójwsi”, „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” oraz dyrektorzy 
szkół podstawowych z Koniakowa i gimnazjum w Istebnej.

Dh Bolesław Haratyk, prezes jednostki OSP Koniaków 
Centrum przedstawił historię nabycia nowego samochodu 
- od zgody Wójta Gminy i Rady Gminy na dotację na zakup, 
poprzez starania i uzyskanie dotacji Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i PZU, poprzez 
zbieranie funduszy od sponsorów i mieszkańców Koniakowa. 
Po uzyskaniu potrzebnej kwoty 674.000 tyś. zł. z Kielc odebra-
no samochód na podwoziu MAN TGM 13.290 z napędem 4x4.

Na wyposażenie specjalistyczne uzyskano dotację 20tys. 
zł z PZU.

Wszystkie czynności przy samochodzie wykonali sami 
strażacy, którzy nie szczędzili czasu i sił przy przygotowaniu 
go do pełnej sprawności bojowej.

Dh prezes podziękował tym wszystkim osobom, które 
wniosły swój wkład przy nabyciu tego samochodu.

W dalszej części uroczystości wręczono medale i odzna-
czenia. Otrzymali je:

Złotym Znakiem Związku
Odznaczona została dh Danuta Rabin
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
Odznaczony został dh Stanisław Legierski
Drugim Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Dh Kukuczka Antoni
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
1. dh Golik Kazimierz
2. dh Haratyk Renata
3. dh Kajzar Józef - OSP Jaworzynka Zapasieki
4. dh Skurzok Antoni
5. dh Waszut Beata
6. dh Waszut Katarzyna
7. dh Węglarz Stanisław - OSP Koniaków Kosarzyska
8. p. Szozda Witold - Nadleśnictwo Wisła
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
1. dh Golik Adam
2. dh Golik Józef
3. dh Fiedor Andrzej OSP Koniaków Kosarzyska
4. dh Polok Czesław
5. dh Zowada Teresa
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
1. dh Gazur Jan
2. dh Juroszek Teresa
3. dh Kotela Edward
4. dh Kawulok Andrzej
5. dh Kliś Grzegorz - OSP Koniaków Kosarzyska
6. dh Kubica Krystian - OSP Koniaków Kosarzyska
7. dh Legierski Andrzej
8. dh Legierski Sławomir
9. dh Legierski Zbigniew
10. dh Pilch Robert
11. dh Sikora Andrzej
12. dh Waszut Grzegorz
13. dh Waszut Jan
14. dh Zwardoń Kazimierz - OSP Jaworzynka Zapasieki
Odznaką Strażak Wzorowy
1. dh Bielesz Marek
2. dh Czepczor Małgorzata

3. dh Kamieniarz Adam
4. dh Legierski Marcin
5. dh Polok Marek
6. dh Waszut Michał
7. dh Zowada Barbara
Uchwałą Zarządu OSP w Koniakowie Centrum z dnia 

14.04.2011 r. wyróżnieni zostali statuetką „Zasłużony dla OSP 
Koniaków Centrum":

1. Dh dr Rafał Glajcar - wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP województwa śląskiego

2. Wójt Gminy Istebna druhna Danuta Rabin
3. Komendant Gminny dh Damian Legierski
4. Sołtys wsi Koniaków Teresa Stańko
5. Pan Damian Kukuczka
6. Pan Jacek Kukuczka
7. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła pan Witold Szozda
8. Ksiądz kanonik Jerzy Kiera
Zarząd uhonorował statuetką większą liczbę zasłużonych 

jednak ze względu na ich nieobecność na uroczystości wrę-
czono ich tylko 8.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
Dh dr Rafał Glajcar - podkreślił, że działalność jednostek 

OSP jest znakomita i wbudowana w miejsce zamieszkania, po-
dziękował p. Wójt za umiejętne podejmowanie decyzji i wspo-
maganie działalności strażaków ochotników. Złożył życzenia 
dla wszystkich strażaków i ich rodzin.

Czesław Gluza - starosta cieszyński, podkreślił, że dzięki 
temu, że strażacy tak dobrze współpracują ze społeczeń-
stwem i samorządem, poprawia się bezpieczeństwo gminy i 
powiatu. Wie, że na strażaków można zawsze liczyć, złożył im 
też życzenia. Życzył, by ten samochód służył długo i dobrze ca-
łemu społeczeństwu. Stwierdził, że wiceprezesi Zarządu Powia-
towego i Wojewódzkiego ZOSP są młodzi i dynamiczni i mogą 
jeszcze wnieść wiele dobrego w działalność strażacką.

Mł. brygadier Jan Kieloch - PSP w Cieszynie, powiedział: 
„ten piękny samochód niech pięknie służy wszystkim. Złożył 
życzenia strażakom i gratulował odznaczonym.

Wójt Danuta Rabin - podziękowała wszystkim sponsorom, 
mieszkańcom, Zarządowi OSP, strażakom oraz podziękowała 
w imieniu odznaczonych.

Jan Poloczek - burmistrz Wisły - z zazdrością patrzy na 
nowe auto, bo miasto Wisła nie ma takiego i pogratulował 
strażakom.

Listy gratulacyjne złożyli:
Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie, Śląski Komendant 

Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Rączka, Starosta Cieszyński 
Czesław Gluza., Prezes OSP Połomia dh Czesław Rduch.

Po odznaczeniu strażaków na boisku wystąpiły członki-
nie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i przedstawiły montaż 
słowno-muzyczny o pracy strażaków.

Na zakończenie odbył się pokaz strażacki, którym kierował 
dh mł. Bryg. Damian Legierski.

Dla strażaków i gości w remizie wydano obiad, po którym 
odbyła się zabawa strażacka ogólnodostępna, do tańca przy-
grywała orkiestra Zenona Knopka.

Pogoda w tym dniu dopisała, było słonecznie i ciepło, co 
również wpłynęło na przyjemny nastrój.

Krystyna Rucka

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej
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Obchody Dnia Strażaka
w Istebnej Centrum

W dniu 03.05.2011 z okazji uroczystości święta patro-
na strażaków świętego Floriana w kościele p.w. Dobrego 
Pasterza w Istebnej o godzinie 9.15 odbyła się msza św. 
w intencji żyjących i zmarłych strażaków OSP Istebna-
Centrum. Po mszy świętej na placu kościelnym miało odbyć 
się uroczyste ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej na Sztandar, niestety ze względu na niesprzy-
jającą aurę tę część programu przeniesiono do remizy OSP. 
Do ślubowania przystąpili: Alicja Kaczmarzyk, Ilona Kohut, 
Andrzej Jałowiczor, Dariusz Jałowiczor, Krystian Kubica, Jan 
Sikora, Damian Krężelok, Klaudiusz Haratyk, Marcin Miszta.

Uhonorowano statuetką dh Józefa Kukuczkę w podzięko-
waniu za długoletnią współpracę w komisji rewizyjnej.

Stanisław Kędzior

O G  Ł O S Z E N I E
l Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola w Jaworzynce, 

43 – 476 Jaworzynka 692 ogłasza zapisy dzieci na rok szkol-
ny 2011/2012. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. 
Chętnie przyjmiemy dzieci z „Trójwsi” w wieku od 2,5 do 4 
lat. Przedszkole jest czynne prze cały rok od godziny 7.00 do 
17.00.
l Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola w Jaworzynce 

dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na okres ferii letnich 
w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień. Serdecznie zapra-
szamy dzieci z „Trójwsi”. Spędzą z nami radosne chwile. 
Przedszkole czynne będzie w godzinach od 7.00 do 17.00.

Chcemy w ten sposób pomóc rodzicom pracującym, 
niezależnie od miejsca zamieszkania.

Kontakt z Przedszkolem: 512 921 998 lub osobiście w 
siedzibie Przedszkola w godzinach pracy.

Barbara Koleniak

uroczystości strażackie w dniu 3 maja
w OSP Jaworzynka Centrum

Z okazji święta patrona strażaków – świętego Floriana, w 
OSP Jaworzynka Centrum odbyły się uroczystości z udziałem 
strażaków i zaproszonych gości – na czele z panią wójt Danu-
tą Rabin. Przed uroczystą Mszą Świętą w intencji członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej poświęcono świeżo zakupiony 
wóz strażacki marki Mercedes. Po nabożeństwie nastąpił 
pokaz sprawności nowego wozu bojowego, który przyniósł 
wiele emocji oglądającym go widzom.

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

Uroczystości zakończono wspólnym spotkaniem w remi-
zie strażackiej – również z udziałem orkiestry dętej. 

W imieniu całej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzyn-
ce składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyń-
com, którzy ofiarowali datki na działalność naszej straży!

Prezes OSP Marian Stańko

Dh Przemysław Małyjurek w finale
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej

Podczas uroczystości pani Wójt 
w imieniu OSP Jaworzynka złożyła 
gratulacje i podziękowania wraz z 
nagrodą dla druha Przemysława Ma-
łegojurka za reprezentowanie jed-
nostki i zwycięstwo na powiatowym, 
a następnie wojewódzkim szczeblu 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

Pożarniczej, życząc 
jednocześnie zwy-
cięstwa na najwyż-
szym – ogólnopol-
skim etapie.

dh Marian Stańko
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OSOBOWOśĆ ZIEM GóRSKICH
W dniu 16 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w 

żywcu odbyła się coroczna uroczystość wręczania na-
gród dla Osobowości Koalicji Marek Ziem Górskich.

Na gali pojawiło się wiele znamienitych osób ze świata 
polityki, kultury, władz samorządowych i działaczy związa-
nych z ziemiami górskimi. Honorowym gościem była księżna 
Maria Krystyna Habsburg. Gości przywitał oraz dokonał uro-
czystego otwarcia gali burmistrz Maista Żywiec Pan Antoni 

Szlagor.
Wśród wyróż-

nionych w kate-
gorii Osobowość 
Ziem Górskich 
znaleźli się Ksiądz 
Piotr Sadkiewicz z 
Leśnej koło Żywca, 
znany propagator 
idei transplantacji 
oraz Zuzanna Ka-
wulok z Istebnej. 
Ks. Piotr Statuetkę 
od razu przekazał 
pani Zuzce Kawu-
lok. Uznał bowiem, 
że ona bardziej 
na nią zasługuje. 

Wśród wyróżnionych znalazł się również nasz kolega - redak-
tor gazetki "Wieści znad Brennicy" i miesięcznika "Kwadrat" 
- Szczepan Spis z Brennej, który otrzymał tytuł "Dziennikarza 
Ziem Górskich".

Zuznanna Kawulok z Istebnej jest znaną folklorystką, 
multiinstrumentalistką, esperantystką, gawędziarką i pisarką 
oraz właścicielką słynnej Kurnej Chaty Kawuloka - jednej z 
niewielu w pełni autentycznych prywatnych chałup działają-
cych jako muzea. W 2009 roku została odznaczona medalem 
"Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 

- Ogromnym wyróżnieniem i zaskoczeniem była dla mnie 
już sama nominacja – mówi Zuzanna Kawulok, która pod-
kreśla, że gest i słowa księdza Sadkiewicza świadczą o jego 
wielkości i skromności.

 - To ogromny społecznik i człowiek zaangażowany w kul-
turę regionu od lat. Szanuję decyzję kapituły, ale uznałem, 
że statuetka i tytuł należą się pani Zuzannie - tłumaczy swo-
ją spontaniczną decyzję ksiądz Sadkiewicz i dodaje: - Moja 
działalność jest uniwersalna i może być prowadzona zarów-
no w Krakowie, Warszawie, jak i w Gdańsku. Nie jest to coś 
ukierunkowane typowo na tutejszą kulturę.

Przypominamy, iż w roku ubiegłym tytuł osobowości 
przypadł Piotrowi Kohutowi z Koniakowa, a nominację otrzy-
mała także Renata Bielesz z Agroturystyki "Na Połomiu" w 
Istebnej.

Gratulujemy wyróżnionym!!
Oprac. A. Legierska

Osobowość Ziem Górskich

Informacje
turystyczne

Z życia szkół

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 1
w Jaworzynce

W tym roku obchody Światowego 
Dnia Ziemi odbywały się pod hasłem 
„Las całkiem blisko nas”.

W dniu 13 kwietnia 2011 r. uczniowie 
klas 0- 6 spotkali się na apelu, który rozpo-
czął się krótkim nawiązaniem do tematu. 
Podkreślona została historyczna rola lasu, 
a także jego znaczenie we współczesnym 
świecie i konieczność podejmowania 
działań związanych z jego ochroną. Na-
stępnie odbył się pokaz zdjęć wiosen-

nych kwiatów i  krótka pogadanka. 
W dalszej części uroczystości dzieci z kółka teatralnego za-

prezentowały przedstawienie pt. „Bajka o Królewnie Czyścioszce 
i pięciu Ekoludkach”. 
Poruszyły w nim pro-
blem zanieczyszcze-
nia środowiska, m.in. 
zaśmiecania lasu, wy-
palania śmieci w pie-
cach domowych. Po-
dobną problematykę 
przedstawiły dzieci z 
kl. 1 w swoim progra-
mie artystycznym, 
którym zakończyła się pierwsza część obchodów Dnia Ziemi.

Następnie 218 uczniów udało się na wyznaczone trasy, aby 
pozbierać śmieci. Posprzątane zostały następujące szlaki: teren 
wzdłuż drogi od Krzyżówki na Trójstyk; Biłki- Dragony- Łaba-
je; szlak za przystankiem w Centrum i teren lasu „pod Suszką”;  
Czepczory;  Polana- Łupienie- Trzycatek; trasa od Szmeka Klim-
kami do Czadeczki i w prawo do drogi na Łacki; droga i teren 
lasu za gospodą w Centrum;  Kopanice - Czadeczka - las wzdłuż 
Czadeczki; Czerchla i Beskid; teren lasu wzdłuż drogi od Krzy-
żówki do Glinianego. 

W lasach odkryto mnóstwo „dzikich” wysypisk śmieci. Nie wszyst-
kie odpady nadawały się do zbierania przez dzieci. Uzbierano jednak 
48 worków śmieci, znaleziono kilka opon i dwa telewizory.

Monika Suszka 

Nasze Przedszkole: • Współpracuje z rodzicami jako współ-
partnerami w edukacji, • W pracy pedagogicznej realizuje zadania 
wyznaczone w podstawie programowej wychowania przedszkol-
nego, • Umożliwia rozwijanie zainteresowań i umiejętności po-
przez uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych, • Zatrudnia 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, • Posiada wygodne, funk-
cjonalne i estetycznie urządzone sale oraz plac zabaw, • Aktywnie 
współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego: Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, Ośrodkiem 
Pracy Pozaszkolnej, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum.

Naszą tradycją są organizowane imprezy integracyjne, wśród 
których największą popularnością cieszy się Piknik Rodzinny. 
Czekamy także na Twoje dziecko!

Gminne Przedszkole w Istebnej - 43-470 Istebna 550
Tel. 33 8 556135, e-mail: przedszkoleistebna@op.pl

Z życia przedszkola
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Beskidzka 5 w Parku

Naukowo-Technologicznym w Gdyni 
W dniu 8 kwietnia 2011 roku w Pomorskim Parku Nauko-

wo-Technologicznym w Gdyni odbyła się promocja Beskidzkiej 
5. Władze Gdyni oraz Dyrekcja Parku udostępniły na to Spotkanie 
największą salę widowiskowo-konferencyjną „Salę Morską" wraz 
z najnowocześniejszym sprzętem multimedialnym. 

Spotkanie miało się rozpocząć o godzinie 12:00, lecz uczest-
nicy zjeżdżali się z całego Trójmiasta i sala zaczęła się wypełniać 
już po godzinie 11. Była wcześniejsza rezerwacja miejsc i już na 
kilka dni wcześniej nie przyjmowaliśmy zgłoszeń, ale pomimo to 
Goście pojawili się tak tłumnie, że władze Parku postanowiły do-
stawić dodatkowy rząd krzeseł.

Beskidzka 5 w Gdyni
Program został zrealizowany w całości i wszyscy otrzymali solid-

ną dawkę wiedzy oraz informacji o Beskidzkiej 5. Rozdano setki ma-
teriałów informacyjnych, które przekazały Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń i Wisła, a także pokazano slajdy i filmy z tych miejscowości. 
Po prawie dwugodzinnej prelekcji, wystąpił regionalny heligonista 
w stroju góralskim i zagrał kilka utworów z repertuaru górali śląskich. 
Widownia przytupywała w rytm góralskich przyśpiewek, a występ 
bardzo się spodobał. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sama he-
ligonka, gdyż był to odrestaurowany ponad stuletni instrument.

W ramach promocji Beskidzkiej 5 odbędzie się jeszcze 9 in-
nych imprez w dużych miastach Polski, m.in. Opolu, Katowicach, 
Poznaniu, Warszawie, Łodzi, itp. Imprezy przygotowuje Stowarzy-
szenie Beskidtrek zajmujące się promocją Beskidów.

Oprac. A.Legierska

IMPREZY NA lATO  W GMINIE ISTEBNA
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału  w różnych 

imprezach gminnych oraz tych organizowanych w ramach 
działalności Beskidzkiej 5.

Pierwszym wydarzeniem będzie III Rajd Samochodów Za-
bytkowych odbywający się  w dniach 13-15.05. na terenie Trój-
wsi oraz Ustronia. W pierwszym etapie imprezy czyli w dniu 13 
maja zabytkowe auta będą musiały pokonać Przełęcz Koniakow-
ską i Salmopolską, po drodze zaliczając kolejne punkty na trasie 
znajdujące się przy naszych najciekawszych atrakcjach. Najpierw 
„weterani” przejadą obok chaty w Jaworzynce, przy której były 
kręcone sceny weselne ostatniego odcinka „Czterech Pancernych 
i Psa”, następnie trasa będzie biegła przez Trójstyk polsko-czesko-
słowacki, kolejnym punktem zostanie wizyta w „Domu Trzech 
Narodów” na Jasnowicach. Zwiedzanie Istebnej swój początek 
będzie miał w Kurnej Chacie, gdzie odbędzie się pokaz instrumen-
tów ludowych. Po czym zawodnicy udadzą się do Koniakowa do 
Muzeum koronki, by zakończyć etap biegnący przez Trójwieś na 

PROJEKT „Poznajcie Region Trójstyku“
Od stycznia do listopada 2011 roku Referat promocji, Infor-

macji Turystycznej i Sportu realizuje kolejny projekt turystycz-
ny. Ma on na celu promocję gminy Istebna, jej atrakcji, a także 
zachęcenie turystów do przyjazdu na teren Regionu Trójstyku. 
Projekt realizowany jest wspólnie z czeską miejscowością  Mosty 
u Jablonkova, która to jest partnerem projektu. 

W ramach projektu zrealizowana zostanie płyta DVD pre-
zentująca piękno naszego terenu na przestrzeni całego roku. 
Powstanie film promocyjny w trzech językach, który będzie 
przedstawiał najważniejsze imprezy, atrakcje, zabytki, folklor i 
przyrodę naszej gminy. W związku z tym przez cały rok nagry-
wane będą realizacje filmowe i zdjęciowe na płytę.

Oprócz płyty projekt przewiduje także grę turystyczną typu 
PUZZLE, gdzie turyści przez okres ponad trzech miesięcy będą 
zbierać kolejne 9 elementów składanki, które to będą wydawane w 
różnych miejscach naszej i czeskiej gminy. Po uzbieraniu calej plan-
szy będą zgłaszać to w Informacji Turystycznej, a w październiku 
nastąpi losowanie nagród. Chcemy w ten sposób zachęcić gości 
do częstszego odwiedzania terenu Trójstyku i zostawania u nas na 
dłużej. Wydane zostaną także ulotki, przeprowadzone szkolenia 
(głównie dla pracowników IT czeskiej, polskiej i słowackiej strony), 
zamontowane tablice informacyjne i stojaki na ulotki. 

Oprac. A.Legierska
Realizowane w ramach projektu o nazwie „Poznajcie Region Trójstyku“ – „Po-
znavejte Region Trojmezi“ o numerze ewidencyjnym: PL.3.22/3.3.05/10.02024, 
finansowanym z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Re-
publika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

podziwianiu widoków z góry Ochodzita. W dniu tym w godzinach 
porannych będzie można podziwiać zabytkowe samochody. Pro-
simy o rozwagę na drodze w godzinach 8:00 – 12:00.

Z kolei w dniu 20.05. odbędzie kolejny Rajd Górski im. Je-
rzego Kukuczki, którego jak zwykle organizatorem jest PTTK o/
Wisła oraz GOK-BP Istebna. Będzie to podróż śladami naszego 
wielkiego rodaka, a w programie m.in. znajdzie się zwiedzanie 
Izby pamięci Jerzego Kukuczki, po której oprowadzać będzie 
jego żona, Cecylia. Zapraszamy wszystkich do udziału w impre-
zie. Meta przy schronisku Zaolzianka.

W ramach działalności Beskidzkiej 5 zorganizowany będzie 
25.06. drugi już Rajd Samochodowy Beskidzkiej 5, prowa-
dzący przez pięć gmin wchodzących w jej skład czyli Brenną, 
Istebną, Szczyrk, Ustroń, Wisłę. Idea rajdu polega nie na wyści-
gu kto szybciej przyjedzie na metę, ale na zaliczeniu kolejnych 
punktów na trasie rajdu. Prosimy o czynny udzial w tej miłej im-
prezie promującej piękno Beskidów. www.beskidzka5.pl

Pierwsze w historii Zawody Nordic Walking w Istebnej 
odbędą się w dniu 26.06, będzie to rodzinna oraz rekreacyjna 
impreza. Więcej informacji można będzie uzyskać śledząc naszą 
stronę internetową: www.istebna.eu

Twórcy regionalni Beskidzkiej 5 w Szczyrku w dniu 24.07. 
będą mieli swój Jarmark Twórców Beskidzkiej 5, podczas któ-
rego wystawiać będą swoje prace, m.in. rzeźby, malarstwo, stro-
je czy instrumenty regionalne. Zapraszamy wszystkich lokalnych 
twórców, by pojechali do Szczyrku zaprezentować swoje dzieła.

oprac. K. Goryczka
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Zapraszamy twórców ludowych,
artystycznych, rzemieślników …!!!

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej wzorem lat ubiegłych 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej WY-
STAWIE TWóRCZOśCI luDOWEJ – ISTEBNA 2011 organi-
zowanej w ramach 47 Tygodnia Kultury Beskidzkiej.   

Wystawa czynna będzie w terminie od 9 czerwca do 
30 września br. w budynku GOK-u (sala nr 3) w godz. 9.00 
– 17.00. Prace prosimy dostarczać do GOK-u w terminie do 
1 - do 6 czerwca w godzinach: 8.00 – 16.00 

W przypadku dużej ilości prac, jako organizatorzy zastrze-
gamy sobie  prawo do weryfikacji tych prac ze względu na 
możliwości ekspozycyjnych. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wystawa „lalki świata”
Zuzanny Kawulok

W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej od 29 maja 
można zobaczyć wystawę lalek Pani Zuzki Kawulok od 
Wojtosza. Cały urok wystawy polega na kostiumach i stro-
jach regionalnych, w które są ubrane, a cała kolekcja składa 
się z ok.80 lalek. Prezentują się lalki z Kanady, USA, Francji, 
Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Czech i innych państw. 

Pasja kolekcjonowania lalek u Pani Zuzki Kawulok rozpo-
częła się w latach 60-tych w związku z licznymi podróżami z 
ojcem Janem Kawulokiem, jako kapela regionalna, a później 
jako działaczka esperanto. Sama mówi, „…że ło lalce, jako 
dziecko nigdy ni mógła marzyć, bo nie było piniyndzy na 
tokóm zabawkym, i dopiero z pyrsich zarobionych piuniyn-
dzych taki lalki zaciyna se kupować, choć cyna tych lalek była 
dość wysoko, ale marzynia worce realizować”.  

Wystawa była ciekawą opowieścią o podróżach, wyda-
rzeniach politycznych i sytuacjach ekonomicznych  podczas 
tych licznych wojaży. Ciekawe opowieści Pani Zuzki były do-
skonałym uzupełnieniem całości wystawy. 

Pięknie dziękujemy Pani Zuzce Kawulok za udostępnie-
nie „swoich lalek”, za miłe spotkanie z jej podróżami oraz Jan-
kowi Maroszkowi za pomoc w jej ekspozycji. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzenia wysta-
wy w terminie do końca maja br. od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 15.00.

Elżbieta Legierska - Niewiadomska

Stawiani „moja” na Trójstyku
30 kwietnia br. tradycyjnie odbyło się stawiani „moja” na 

Trójstyku w Jaworzynce. Organizatorami była gmina czeska 
- Hrcawa. Na uroczystości zebrali się  samorządowcy gmin 
przygranicznych. Nasza gminę reprezentował Jan Gazur 
Przewodniczący RG i sołtys wsi  Jaworzynka Paweł Rucki. W 
imprezie licznie uczestniczyli mieszkańcy i turyści.

Góralska msza dziękczynna w Istebnej
W dniu 1 maja, w dzień beatyfikacji Jana Pawła II, o godz. 

16:30 odbyła się uroczysta msza św. w kościele p.w. Dobrego 
Pasterza w Istebnej. Miała ona charakter góralski, a większość 
uczestników ubrana była w stroje regionalne, by w ten sposób 
uczcić beatyfikację naszego papieża rodaka Jana Pawła II. 

Uroczysta msza święta

Poczty sztandarowe na mszy

Czytania i oprawa muzyczna przygotowane były przez miesz-
kańców Trójwsi, a modlitwa wiernych była w języku gwarowym. 
Oprawą muzyczną mszy zajęły się zespoły i kapele regionalne, 
a po uroczystości odbył się koncert z ich udziałem. Były to: Gru-
pa osób niepełnosprawnych z Trójwsi wraz z kapelą Rajwach z 
Koniakowa,  Zespół "Mała Jetelinka" Moniki i Rafała Wałachów z 
Jaworzynki, Zespół Regionalny "Koniaków" z Koniakowa Urszuli 
Gruszki, Zespół Regionalny "Istebna" i Kapela "Wałasi" Zbyszka 
Wałacha.

Pomiędzy muzyką przytoczone zostały komentarze, słowa, 
przemyślenia i nauka Ojca Świętego Jana Pawła II. Na koniec 
uroczystej mszy wszyscy wspólnie wykonali ulubioną pieśń oa-
zową Ojca Świętego „Barkę”.

Komentarze przygotowała Aneta Legierska, która też pro-
wadziła ten koncert.

Łzy w oczach słuchaczy wskazywały na to, że było to głębo-
kie i szczere przeżycie, które na długo pozostanie w pamięci i 
sercach.

Oprac. L. Ligocka-Kohut
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Jan Paweł II rozważania młodej dziewczyny
„Boże uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. (...) Bo to poprzez 

oddawanie otrzymujemy, poprzez przebaczenie mogą nam inni 
przebaczyć, i poprzez umieranie rodzimy się do życia wiecznego." 
Te oto słowa wypowiedział kiedyś Święty Franciszek w modlitwie. 
Takim „narzędziem miłości" stał się Karol Wojtyła, zwany Janem 
Pawłem II, czyli pierwszy polski papież. Jego niezwykła miłość do 
wszystkich ludzi świata, w szczególności do dzieci, była zupełnie 
niespotykana. Ale największe wrażenie wywarła na mnie miłość 
Jana Pawła do Boga i Matki Bożej.

Urodzony w ubogiej rodzinie mieszkającej w Wadowicach, Karol 
wyrósł na osobę niezwykłej charyzmy i duchowości, cechy, które oka-
zały się bardzo ważne w przyszłości młodego „Lolka." Pozostawienie 
największego talentu - aktorstwa - aby rozpocząć studia kapłańskie 
mogło być dla niego najważniejszym momentem życia. Był to bo-
wiem krok w kierunku misji religijnej, którym zainspirował wszystkie 
ludy świata do wiary w wyższą potęgę i pokój na świecie.

Lecz najwyższe miejsce w sercu Papieża stanowiła modlitwa. Ta 
cudowna forma medytacji, połączenie człowieka z Bogiem, pokarm 
dla duszy, zachęcała Jana Pawia II do walki o jedność stworzenia 
Bożego: człowieka.

Ulubioną modlitwą Papieża była podobno „Zdrowaś Maryjo," 
słowa wypowiedziane przez archanioła Gabriela Maryji dziewicy, 
gdy ogłosił jej, że urodzi syna Bożego - Jezusa. Różaniec, z kolei, 
stanowił dla Papieża rzecz przeświętą: odprawiał dziesiątki różań-
ca kiedykolwiek mógł, zbliżając się w każdej wolnej chwili do Pana 
Boga, Świętej Marii, oraz Jezusa Chrystusa.

Uważam, że taki związek pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest 
czymś pięknym i niespotykanym, i ujawnia ludziom, że relacja z Bo-
giem, choć jest on niewidoczny dla większości z nas, nie musi być 
materialna; może być wyłącznie duchowa. Poprzez swą głęboką 
wiarę oraz nadzieję na lepszy świat. Papież Jan Paweł 11 pokazał 
ludziom, że Bóg nie musi być kimś obcym w życiu wierzących, jak 
również niewierzących. Bóg jest w każdym z nas, kocha nas, czuwa 
nad nami, jest naszym stróżem bezpieczeństwa.

Nawet jeśli osoba nie kocha siebie samego. Bóg nigdy nie prze-
staje kochać człowieka: bo jest na podobieństwo Boga częścią jego 
światła, promykiem nadziei i ułamkiem sekretu nieśmiertelności. 
Karol Wojtyła, mężczyzna o niezwykłych osiągnięciach zademon-
strował swym duchowieństwem niewiarygodną radość z życia, jak 
również otwartość serca.

Po nieudanym zamachu na jego życie Jan Paweł II był bliski 
śmierci. Walcząc codziennie przeciw bólom oraz cierpieniom. Pa-
pież nie przestawał wierzyć, że Bóg jest u boku łoża szpitalnego i 
czuwa nad Swym wybranym „synem"'. Mimo tego, że wszystkie na-
rody świata straciły nadzieję, że Papież da radę powrócić do zdro-
wia, przezwyciężył wszystkie trudności i żył, służył Bogu przez wiele 
kolejnych lat. Lecz to nie koniec tej historii. Odważny i nie lękający 
się Papież postanowił odwiedzie zamachowca w więzieniu, gdzie 
przeprowadził z młodym Turkiem dwudziesto-minutową rozmowę, 
w której ten wtulił się w ramiona swej ofiary, wzruszony niezwykłą 
siłą i umiejętnością przebaczania Papieża. Po zwolnieniu z więzie-
nia, zamachowiec nigdy nie wrócił do poprzedniego trybu życia. 
Papież nauczył go co to znaczy prawdziwa miłość do drugiego czło-
wieka i moc przebaczania.

Również moim młodym życiu, Jan Paweł II odegrał poważną 
rolę. Gdy dowiedziałem się o niezwykłej głębi wiary w Boga Wojtyły 
i jego przekonaniu, że jedyny sposób na szczęśliwy świat to ustabi-
lizowanie pokoju na świecie, zainspirowało mnie to do własnej me-
dytacji i refleksji. Ile razy w ciągu roku łamię przykazanie boże, „Nie 
będziesz używać imienia Bożego na daremnie" ? Ile razy nie miałam 
szacunku dla rodziców? Ile razy skłamałam, aby coś zyskać na swoją 
korzyść? Czy opłacało się?

Odpowiedz jest prosta: nie.
Niedługo po tym, gdy zaczęłam w ten sposób myśleć, zapisa-

łam piękną modlitwę na kamyczku, który od tego momentu noszę 
ze sobą: „Boże, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. (...) Bo to po-

przez oddawanie otrzymujemy, poprzez przebaczanie mogą nam 
inni przebaczyć, i poprzez umieranie rodzimy się do życia wieczne-
go." W drugiej kieszeni kryje się różaniec z Rzymu, pobłogosławiony 
przez Papieża Jana Pawła II. W ten sposób, cudowny Papież dodaje 
mi siły i nadziei w życiu codziennym i zachęca do modlitwy gdzie-
kolwiek bym nie poszła. Na ciężkich egzaminach ściskam swój ka-
mień lub przykładam różaniec do serca, i już mi idzie jak po maśle. 
W modlitwie ukryta jest niezwykła moc. Jeśli każdy wpuściłby Jezu-
sa do swego serca, życie każdego nabrałoby rajskich barw, uśmiech 
rozszerzyłby się, i sens życia stałby się rzeczą jasną. Żyjemy, aby 
pomagać sobie nawzajem, słuchając przykazań Bożych i żyjąc jako 
jeden wspólny lud, tworząc na korzyść wszystkich, w szczególności 
Pana Boga i Jego Syna. Tak uczył Jan Paweł II mówiąc, „Nie lękajcie 
się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi." Więc aby tak jak mnie, Jan Paweł 
II mógł oświecić dni innych zagubionych nastolatków kontemplu-
jących czy wstrzyknąć sobie heroinę, czy mieć przedwczesny seks, 
czy popełnić samobójstwo... lista myśli takich dzieci Bożych jest nie-
skończona. Lecz na świecie nie muszą istnieć takie problemy. Pro-
szę, nie lękajmy się, nauczmy się razem żyć, kochajmy się i współ-
żyjmy w tolerancji i pokoju, tak jak chciał nasz wielki Chrześcijański 
przewodnik duchowy: Jan Paweł II.

Santa Monica, marzec 2011                                        Walentyna Probosz

Festiwal Otwartych Serc w Chorzowie
W dniu 

26.03.2011r. 
grupa osób 
n i e p e ł n o -
s p r a w n y c h 
wzięła udział 
w VII Festiwa-
lu Twórczości 
Osób Niepeł-
nosprawnych 
oraz środo-

wisk Integracyjnych w Chorzowie. Festiwal Otwartych 
Serc powstał, aby promować twórczość artystyczną osób 
niepełnosprawnych, zapobiegać wykluczeniu społecznemu 
oraz upowszechniać terapię przez sztukę. Festiwal ma formę 
konkursu, oceniany jest przez profesjonalne jury, a główną 
nagrodą jest wyróżnienie.

Grupa z Trójwsi w 10-minutowym występie zaprezentowa-
ła 5 tańców: „Piłka", „Szołtys", „Czworok", „Kapusta" i „Zbójnicki". 
Zespół zebrał same pozytywne opinie i w rezultacie zdobył 
główną nagrodę, wyróżnienie w kategorii taniec / inscenizacja 
taneczna. Wygrana jest wielkim sukcesem uczestników warsz-
tatów i instruktorów oraz motywacją do dalszej pracy.

Podczas prezentacji przygrywała kapela „Rajwach" w 
składzie: Bartłomiej Rybka, Andrzej Kawulok, Martin Wałach i 
Wojciech Zowada. Kapela wspierała nas już kolejny raz, za co 
serdecznie dziękujemy !!!
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REGULAMIN KONKURSU

NA KORONKĘ KONIAKOWSKĄ

I BESKIDZKI HAFT KRZYŻYKOWY
Organizator główny:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Celem konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej, utrzymanie wysokiego poziomu
artystycznego, zachowanie tradycyjnych wzorów i motywów dwóch dziedzin twórczości
charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego: koniakowskiej koronki i haftu krzyżykowego.
Celem konkursu jest także poznanie oraz kontynuacja rękodzieł artystycznych, zachowa-

nie najcenniejszych wartości kultury ludowej odziedziczonych po przodkach.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda dorosła osoba

oraz młodzież,

– należy złożyć od 4 do 10 prac w dowolnej formie (najmniejsza praca – średnica 30 cm),
zaopatrzonych w metryczki z godłem twórcy, równocześnie dołączając kopertę

z tym samym znakiem, w której będzie spis prac oraz dokładne dane dotyczące twórcy,
cena oraz zgoda na ewentualną sprzedaż,

– prace muszą być wykonane specjalnie na konkurs.

Prace należy składać do 15 czerwca 2011 roku
- u Pani Beaty Muszkiet w Koniakowie nr 767,

- u Pani Zuzanny Kubaszczyk w Koniakowie nr 579,
- u Pani Urszuli Rybki w Koniakowie nr 273,
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej,

- w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8.

Przy ocenie prac będą przyjęte następujące kryteria:
– wartość artystyczna,

– nawiązanie do tradycji,
– poziom wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 czerwca 2011 r.

Prace na wystawę pokonkursową będzie kwalifikowała komisja.

REGulAMIN KONKuRSu
NA KORONKę KONIAKOWSKĄ

I BESKIDZKI HAFT KRZYżYKOWY
Organizator główny: Regionalny Ośrodek Kultury w 

Bielsku-Białej
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Twórców Ludo-

wych - Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej, Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej

Celem konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej, 
utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego, zachowanie 
tradycyjnych wzorów i motywów dwóch dziedzin twórczości 
charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego: koniakowskiej 
koronki i haftu krzyżykowego. Celem konkursu jest także 
poznanie oraz kontynuacja rękodzieł artystycznych, zacho-
wanie najcenniejszych wartości kultury ludowej odziedzi-
czonych po przodkach.

Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział 

każda dorosła osoba oraz młodzież,
- należy złożyć od 4 do 10 prac w dowolnej formie (naj-

mniejsza praca - średnica 30 cm), zaopatrzonych w metryczki 
z godłem twórcy, równocześnie dołączając kopertę z tym sa-
mym znakiem, w której będzie spis prac oraz dokładne dane 
dotyczące twórcy, cena oraz zgoda na ewentualną sprzedaż,

- prace muszą być wykonane specjalnie na konkurs.
Prace należy składać do 15 czerwca 2011 roku
- u Pani Beaty Muszkiet w Koniakowie nr 767,
- u Pani Zuzanny Kubaszczyk w Koniakowie nr 579,
- u Pani Urszuli Rybki w Koniakowie nr 273,
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej/
- w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej/
  ul. 1Maja 8.
Przy ocenie prac będą przyjęte następujące kryteria:
- wartość artystyczna,
- nawiązanie do tradycji,
- poziom wykonania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 czerwca 2011 r.
Prace na wystawę pokonkursową będzie kwalifikowała 

komisja.
Fundatorami nagród są:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej/
- Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Oddział Beskidzki.
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
W grupie twórców dorosłych - za koronki:
dwie I nagrody po - 1000 zł
trzy II nagrody po - 750 zł
sześć III nagród po  600 zł
dziesięć wyróżnień po - 300 zł
W grupie twórców dorosłych - za haft krzyżykowy:
jedna I nagroda -1000 zł
dwie II nagrody po - 750 zł

dwie III nagrody po - 600 zł
trzy wyróżnienia po  - 300 zł
W grupie młodzieży - za koronki i hafty
cztery nagrody specjalne po - 200 zł
dziesięć nagród po - 70 zł.
Komisja konkursowa podejmie ostateczną decyzję w 

sprawie ilości i wysokości nagród, zachowując ich ogólną 
kwotę 17.700,-.

Prace będą eksponowane na wystawach pokonkurso-
wych w Bielsku-Białej/ Cieszynie, Istebnej oraz Koniakowie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzyma-
nia prac w celach wystawowych do 31 stycznia 2012 r.

Organizatorzy mają prawo do publikowania fotografii na-
desłanych prac na stronach internetowych ROK, w środkach 
masowego przekazu, serwisach internetowych oraz wykony-
wania dokumentacji w formie katalogu, kaset wideo i filmów 
w celach promocyjnych konkursu, bez uiszczania honora-
rium autorskiego.

Informacji dotyczących konkursu udziela:
Kazimiera Koim - Regionalny Ośrodek Kultury,
tel. 33 8126908, 33 8220593, 33 8123333
e-mail: folklor@etnofoto.net
oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, tel. 33 855 62 08
e-mail: kultura@ug.istebna.pl

Marta Sikora (z domu Legierska)

SPROSTOWANIE!
Informujemy, iż w książce „KORONKA KONIAKOWSKA” 

na stronie 71 błędnie podpisana została fotografia z prawej 
strony. Jak poinformowała nas córka „heklowaczki z fotogra-
fii” jest to zdjęcie zmarłej początkiem tego roku koronczarki 
z Koniakowa z Małej Łączki - Marty Sikory (z d. legierska). 
Zdjęcie wykonane w jej rodzinnym domu w Koniakowie Pod 
Plyniskym. Za błąd przepraszamy zarówno rodzinę pani Mar-
ty Sikora, jak i pani Heleny Kamieniarz, której nazwiskiem 
błędnie podpisano zdjęcie. GOK Istebna
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Miyszani owiec 
W dniu 2 maja br. w Koniakowie miało miejsce pierwsze 

w tym sezonie święto „miyszanio owiec”. Uroczystość ta zgro-
madziła mnóstwo turystów i mieszkańców, zainteresowa-
nych tym niecodziennym widokiem - pochodu stada owiec z 
centrum Koniakowa, aż na Ochodzitą. Kolejne miyszani miało 
miejsce na Stecówce 8 maja również o godz. 12:00. Cieszymy 
się, że górale beskidzcy rozpoczynają kolejny sezon wypasu 
owiec. Z programem OWCA plus - jest im łatwiej kultywować 
to starodawne zajęcie.

Przez stulecia w Beskidach pasły się owce pod czujnym 
okiem bacy, juhasów i psa. Połączenie przed redykiem w jed-
no stado owiec należących do wielu gospodarzy zapewniało 
odpowiednią ilość mleka do wyrobu w bacówkach cenio-
nych serów wołoskich: bundzu, bryndzy, oscypka, a także 
pożywnej żentycy. Dzięki nim pasterze przez pięć miesięcy 
mogli nie tylko się wyżywić, nie opuszczając hali, ale także po 
jesiennym redyku rozliczyć się z właścicielami owiec.  
Gospodarka sałasznicza stanowiła kiedyś podstawę bytu 
górali. Obecność owiec na halach Beskidów była przez wie-
ki czymś tak naturalnym, że nie zdawano sobie sprawy z jej 
aspektu ekologicznego, który ujawnił się w ostatnich latach, 
kiedy owiec na halach zabrakło. Okazało się, że owce wypa-
sające się na górskich halach są niezbędne dla ich przetrwa-
nia. To one właśnie, zgryzając niską roślinność, zadeptują 
jednocześnie „roślinność starą” i stwarzają warunki rozwoju 
młodych porostów. Bez nich hale mogą całkowicie zarosnąć, 
zmieniając zupełnie krajobraz Beskidów. 

na podstawie www.goraleslascy

ZAJęCIA STAŁE 
organizowane przez GOK Istebna:

Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek 
- wtorek,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzyn-
ce, godz. 19.00;

- czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 19.00
Pilates - poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, 
godz. 19.00

Karate dla dzieci prowadzone przez Grzego-
rza Jurczek: - wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Istebnej, godz. 17.00; -  piątek, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.00
Kik-boxing dla młodzieży i dorosłych

- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.00
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.00
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KALENDARZ IMPREZ 2011

Z uwagi na ogromne zaintere-
sowanie publikacją „Koronka ko-
niakowska”, wznowiliśmy druk o 
kolejne 1000 sztuk . Książkę moż-
na zakupić w Ośrodku Kultury w 
Istebnej w cenie 35 zł. Dostępna jest także w Koniakowie w Mu-
zeum Koronki Marii Gwarek, w Galerii na Szańcach, w Sklepie 
Góralskim Piotra Kohuta, w sklepie  „Zaczarowany ołówek” oraz 
w Jaworzynce w Muzeum „Na Grapie”. Polecamy !!!

Książka „Koronka koniakowska” 
w sprzedaży

ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane przez GOK Istebna:

"Darzi sie latóś" na Stecówce
Darzy się tego roku na Stecówce

Cztery młode jagnięcia z jednej owcy-matki przyszły na 
świat końcem lutego w gospodarstwie agroturystycznym 
Henryka Kukuczki na Stecówce w Istebnej. 3 młode baranki 
i 1 owieczka nie są zbyt skore do pozowania do zdjęć, ale 
widać że cieszą się dobrym zdrowiem i już ochoczo bawią 
się w zagrodzie.
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To rzadkość i pierwszy taki przypadek w stadzie Henryka 
Kukuczki, który hodowlą owiec zajmuje się już od lat, jako 
jeden z pierwszych baców z Istebnej rozpoczął działalność 
rozwijaną dziś przez innych w całym regionie Beskidów. 
Jego stado liczy obecnie 60 samych matek, a w sezonie let-
nim dochodzi nawet do 150-200 owiec. Sałasz na Stecówce 
prowadzi wspólnie z zoną Krystyną, zięciem Michałem a po-
magają w wypasie Jan Macoszek, Marian Bocek i Adam Fi-
lary. Podziękowania należą się także wszystkim właścielom 
łąk głównie na Złotym Groniu, którzy umożliwili wypas tak 
licznemu stadu Kukuczki.

MARZEC
12.03 – Pokaz Mody z okazji Dnia Kobiet, ORS Zagroń Istebna Tar-
tak, godz. 18.00
18.03. – 08.04 Wystawa obrazów Tadeusza Ciuraby  „Słomiane im-
presje” i „Spotkania w przestrzeni” – poezja Jerzego Haca, GOK-BP 
Istebna, godz. 17.00
19.03 - Halowy Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
31.03. – Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie, Gimnazjum 
Istebna

KWIECIEŃ
05.04 – Kurs czepienia, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, godz. 
17.00 (wtorek)
06.04 - Kurs czepienia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, godz. 
17.00 (środa)
07.04 - Kurs czepienia, Remiza Strażacka w Koniakowie, godz. 17.00 
(czwartek)
22.04. – 31.05. – Wystawa „Lalki z Całego Świata” Zuzanny Kawulok, 
GOK-BP Istebna

Odnawianie
starych, tradycyjnych
skrzyń (trócheł)

tel. 506 444 211

Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek 
- wtorek,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzyn-
ce, godz. 19.00;

- czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 19.00
Pilates - poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, 
godz. 19.00

Karate dla dzieci prowadzone przez Grzego-
rza Jurczek: - wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Istebnej, godz. 17.00; -  piątek, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.00
Kik-boxing dla młodzieży i dorosłych

- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.00;
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.00

Zajęcia gry na instrumentach ludowych, prowadzo-
ne przez Janusza Macoszka w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Istebnej. Codziennie w godz. 15.00 – 19.00.  W 
sprawie szczegółów prosimy o kontakt tel. 790262829.
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ISBN 978-83-60817-43-8

KORONKA
KONIAKOWSKA

Powiynszowani na Dziy  Kobiet
marzec 2004 z okazji Dnia wi ta Kobiet

Fszeckim kobietóm, babóm
Niech se z fszeckimi problemami

dobrze radzóm, szczyn cia zdrowia pomy lno ci
od fszelkich k opotów wolno ci

eby wóm babeczki ros o kónto w banku
a w barku eby cie mia y wdycki cosi na przep ókanie karku

coby cie mia y wszelakigo towaru pe ne pud a
eby w nasi trójwiosce odno Baba przy piecu nie schud a

yczymy wóm babeczki baby
coby wasi ch opi ni mieli odnej wady

eby ch opi dbali o swoje rodziny
a w karczmie nie siedzieli deli jako pó  godziny

coby cie mia y wdycki suto zastawione sto y
eby cie sie wdycki mio y

pociechy z narzeczónych, kochanków,
m ów i ze swoich dziecek

tego Wóm yczy Jozef z Olecek

KAlENDARZ IMPREZ 2011
MAJ

01.05. – Msza Święta w oprawie góralskiej z okazji Beatyfi-
kacji papieża Jana Pawła II, godz. 16.30, Koncert Kapel góral-
skich, Kościół pw. Dobrego Pasterza w Istebnej Centrum
02.05.  Miyszani Owiec w Koniakowie
03.05.  Wystawa malarstwa poświęcona Janowi Pawłowi II w 
Galerii Kukuczka w Istebnej Jasnowice, godz. 18.00 
08.05. Miyszani Owiec w Istebnej na Stecówce
12.05. – Regionalny Konkurs Kulinarny, Karczma „U Michoła” 
w Istebnej Kubalonka, godz. 10.00
20.05. – Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki, miejsce: 
Istebna Zaolzie, organizator PTTK o/Wisła, GOK-BP Istebna
20.05. – Wystawa prac Janiny Ożgi Hołdy, GOK – BP Istebna, 
wernisaż godz. 17.00
29.05. – Międzynarodowy Dzień Dziecka, Amfiteatr „Pod 
Skocznią” w Istebnej, godz. 15.00 
do 31.05. – Wystawa „Lalki z Całego Świata” Zuzanny Kawu-
lok, GOK-BP Istebna

CZERWIEC
09.06. – 30.09. – Wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP 
Istebna
24.06. – Obchody na „Świętego Jana” na Sałaszu na Ochodzi-
tej w Koniakowie
23-26.06. - Beskidy MTB Trophy – etapowy wyścig kolarstwa 
górskiego; start: Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
20.06. – Konkurs na koniakowską koronkę i beskidzki haft krzy-
żykowy, organizator ROK w Bielsku – Białej i GOK w Istebnej
26.06. -  Zawody Nordic Walking, Istebna

lIPIEC
09.07. - Pętla Beskidzka – 5. Jubileuszowy szosowy maraton 
rowerowy w ramach cyklu wyścigów Dobre Sklepy Rowerowe 
ROAD Maraton Startu: Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
16.07.-17.07. – XV Dni Istebnej, Amfiteatr „Pod Skocznią” 
w Istebnej
23.07. - Uphill MTB – jazda indywidualna na czas pod górę, 
w ramach 2 edycji cyklu Uphill MTB Beskidy w Polsce i Czech, 
start: Amfiteatr „Pod Skocznią”
30.07. – 31.07 –  XVII Festyn Istebniański w ramach 47 Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
do 30.09. – Wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP Istebna

SIERPIEŃ
Jarmark Pasterski w Koniakowie, Bacówka w Koniakowie
14. – 15.08. – Dni Koronki, Karczma „Kopyrtołka” w Konia-
kowie
27.08 – Msza Święta na Trójstyku
do 30.09. – Wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP Istebna

WRZESIEŃ
02-04.09. - Beskidy Road Trophy - etapowy wyścig kolarstwa 
szosowego; start: Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
24.09. - Istebna MTB Marathon – finał ogólnopolskiego 
cyklu maratonów MTB
Start: Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
18.09. – Dożynki Gminne, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
Rozsód Owiec w Koniakowie
do 30.09. – Wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP Istebna

PAŹDZIERNIK
02.10 - Rozsód Owiec w Istebnej na Stecówce
01.10. – Wystawa malarstwa Jana Wałacha, GOK Istebna              

lISTOPAD
02.11. Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej
04.11. – 31.12 - Wystawa Kapliczki z Trójwsi w fotografii 
Jerzego Haca, GOK Istebna
11.11. - Obchody Święta Niepodległości, Istebna
17.11 - „Beskidzki Grani” III Spotkanie Muzykantów z Trójwsi

GRuDZIEŃ
do 31.12. – Wystawa Kapliczki z Trójwsi w fotografii Jerzego 
Haca, GOK Istebna
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Gdo mo owce, tyn mo co chce! - cz. II
Gdo żinczice pije, tymu w strzewach nie gnije
Naturalny sałaśniczy sposób produkcji tradycyjnych wyrobów z 

mleka owczego jest wspaniałym patentem przyrody oraz wielu ge-
neracji owczarzy i daje wytwarzanym produktom wiele cech i wła-
ściwości nieosiągalnych jak dotychczas w ramach przemysłowego 
sposobu  ich produkcji.  

Jedną z takich charakterystycznych cech jest bogactwo mi-
kroorganizmów zawartych w tradycyjnych owczych produktach 
mlecznych. Drobnoustroje zazwyczaj kojarzą się nam z problemami 
zdrowotnymi, jednakże zdecydowana ich większość to organizmy 
przyjazne nam i bez nich życie ludzkie byłoby zgoła niemożliwym.  
W ciele człowieka dorosłego znajduje się w normalnych okoliczno-
ściach około 1,5 kg mikroorganizmów, przeważnie bakterii. Chodzi 
o to by organizm zasiedlony był właśnie poprzez mikroorganizmy 
przyjazne, żyjące w symbiozie z nim i chroniące go przed drobno-
ustrojami szkodliwymi i zjadliwymi. Takie korzystne dla zdrowia po-
pulacje mikroorganizmów określane są jako kultury probiotyczne. 
Jest to swego rodzaju broń biologiczna chroniąca nasze zdrowie.  I 
właśnie w tradycyjnych niepasteryzowanych wyrobach sałaśniczych 
- bundzu, bryndzy czy żętycy zawarty jest cały wachlarz bakterii 
probiotycznych, podczas gdy znane z reklam i półek sklepowych fa-
bryczne produkty probiotyczne zawierają zazwyczaj zaledwie kilka 
wybranych szczepów przyjaznych mikroorganizmów. Szczególnie 
ważną rolę w układzie trawiennym konsumenta odgrywają zwłasz-
cza bakterie fermentacji mlekowej. Bakterie probiotyczne kolonizu-

ją  nabłonek jelita, przez co utrudniają zagnieżdżenie patogenów 
i w dodatku same przetwarzają niewykorzystane resztki pokarmu 
i produkują substancje hamujące rozwój bakterii gnilnych, które 
poprzez wytwarzanie toksyn przyczyniają się  do wzrostu ryzyka 
zachorowań nowotworowych jelita grubego. Spożycie produktów 
mlecznych bogatych w kultury probiotyczne szczególnie wskazane 
jest w ramach rekonwalescenji pochorobowej, zwłaszcza po aplika-
cji antybiotyk, kiedy to dochodzi do likwidacji nie tylko szkodliwych, 
ale też i symbiotycznych mikrooragnizmów. Z drugiej strony ostroż-
nie trzeba podchodzić do podawania wielkich ilości kultur probio-
tycznych osobom bardzo osłabionym czy ze zdewastowanym imu-
nitetem (naprz. chorym na AIDS). Cennym źródłem korzystnych dla 
zdrowia kultur probiotycznych jest obok serów owczych również 
żentyca, w której występuje około 1700 różnych gatunków mikro-
organizmów. Żętyca zawiera też bardzo cenną i różnorodną frakcję 
albuminową i globulinową białek mleka owczego. Do tej grupy bia-
łek należy między innymi laktoferyna, która współtworzy pierwszą 
linię obrony organizmu przed patogenami różnego rodzaju wira-
mi począwszy, poprzez bakterie, grzyby aż po pasożyty. Chodzi o 
białko hamujące pomnażanie bakterii, które potrzebują do tego 
molekuł żelaza. Antybakterialne oddziaływanie laktoferyny polega 
między innymi właśnie na wiązaniu dostępnego żelaza i przaka-
zywaniu go krwinkom czerwonym. Laktoferyna ponadto hamuje 
zbytnie przetłuszczanie skóry i pomaga zwalczać przejawy trądzika 
(acne vulgaris) u osób dojrzewających oraz hamuje usadzanie tłusz-
czu w jamie brzusznej. Ciekawym jest fakt, że największe koncentra-
cje laktoferyny zawiera mleko ludzkie, według jednej z teorii dzięki 
mutacji, która pojawiła się w czasie jednej z wielkich epidemii, jaką 
przeżył ludzki ród. Aczkolwiek mleko przeżuwaczy zawiera w po-
równaniu z mlekiem macierzyńskim znacznie niższe koncentracje 
laktoferany, to jego konsumpcja umożliwia korzystanie z dobro-
dziejstw tej substancji nie tylko w wieku niemowlęcym.  Substancją 
o bardzo ciekawych walorach, odkrytą w owczej siarze przez pol-
skich naukowców z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu jest też kolostrynina. Jest to kompleks białkowy 
zawierający ponad 30 różnych peptydów, który charakteryzuje się 
szczególnymi właściwościami biologicznymi. Badania wykazują, że 
kolostrynina jest swego rodzaju „eliksirem młodości” gdyż przedłu-
ża życie komórek.  Może to mieć ogromne znaczenie terapeutycz-
ne, na przykład w leczeniu takich schorzeń jak choroba Alzheimera, 
gdyż kolostrynina spowalnia proces niszczenia komórek nerwo-
wych mózgu. Żętyca dalej zawiera szereg enzymów  i hormonów, 
z których na szczególną uwagę zasługuje melatonina. Hormon ten 
działa jako wychwytywacz szkodliwych reaktywnych molekuł tlenu, 
chroni mózg przed stresem tlenowym, oddziaływuje przeciwinfek-
cyjnie i przeciwzapaleniowo. Ilość melatoniny wytwarzanej organi-
zmem maleje ze wzrastającym wiekiem, zaś jej niedobór przejawia 
się między innymi rozregulowaniem podstawowych biorytmów, 
włącznie z zaburzeniami snu. Tak więc w niektórych wypadkach 
szklanka mleka czy żętycy może być skutecznym środkiem na bez-
senność.  Dalszą substancją o właściwościach antyoksydatywnych 
zawartą w żętycy jest kwas orotowy (witamina B13), który w dodat-
ku może być wytwarzany również w organizmie ludzkim, właśnie 
poprzez populacje probiotycznych bakterii. Substancja ta ponadto 
oddziaływuje na produkcję krwi, przekaz informacji genetycznej, 
prawidłową czynność systemu nerwowego, serca, wątroby czy 
oczu. Jest cennym elementem diet przy schorzeniach na cukrzycę, 
ponieważ wspiera działanie insuliny i tym samym poprawia przy-
swajanie glukozy komórkami. Pomaga utrzymywać pamięć i osła-
bia przejawy niektórych specyficznych schorzeń, jak na przykład 
syndromu przewlekłego zmęczenia.  

Jest sprawą naturalną, że mleko zawiera to najcenniejsze, czym  
może organizm matki wesprzeć start do życia swego potomstwa.  
Nasi przodkowie nauczyli się zużytkować i przetwarzać produkcję  
mleka zwierząt gospodarskich, w tym owiec. Wykorzystajmy te fak-
ty dla własnego dobra.

Z podzięką za wsparcie z projektu QH91271.

M. Milerski, H. Kukuczka

Podsumowanie kursów językowych
prowadzonych na terenie naszej gminy

W czerwcu 
2010 roku we 
współpracy ze 
szkołą językową 
„świat Języków” z 
Bytomia powstał 
projekt „ucz się 
Istebno ucz - bo 
nauka to twój 
plus”, jako wy-

nik potrzeb nauki języków obcych przez mieszkańców Gminy 
Istebna. Podczas naboru powstały 4 grupy kursantów.  Trzy grupy 
języka angielskiego i jedna grupa języka czeskiego. Uczestnicy, to 
osoby pełnoletnie, pracujące wykazujące potrzebę i chęć podno-
szenia swej wiedzy i kwalifikacji. 

Kurs realizowano w terminie od 15.10.2010 do maja  2011 roku, 
a spotkania dla każdej grupy odbywały się dwa razy w tygodniu. 
Wszystkie materiały i podręczniki kursanci otrzymali bezpłatnie 
wraz z pełnym zakresem nauki, zaplanowanej dla każdej grupy. 
Obecnie grupy są na etapie kończenia kursu i otrzymywania cer-
tyfikatów. Z obecnej analizy potrzeb mieszkańców wynika, że jest 
stałe zainteresowanie nauką języków oraz zdobywaniem dodatko-
wych kwalifikacji przez osoby pracujące, jak i bezrobotne, dlatego 
przygotowujemy kolejny projekt ukierunkowany na powyższe po-
trzeby. Powyższy zrealizowany projekt powstał w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz pod-
noszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” 
– współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Szczególne podziękowanie chcemy złożyć na ręce Szkoły Świat Ję-
zyków, która z wielkim zaangażowaniem podjęła się realizacji projektu 
na terenie naszej gminy, jak również pracownikom Gminnego Ośrodka 
Kultury za miłą i serdeczną współpracę w ramach projektu. Serdecznie 
dziękujemy lektorom pani Annie Juroszek za profesjonalne poprowa-
dzenie kursu czeskiego i Barbarze Kotarba za kursy angielskiego.

Asystent koordynatora projektu Agnieszka Marekwica
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œZapraszam do przeczytania krótkiego tekstu, który 
nie zmieścił się w poprzednim numerze „NT”, a w którym 
spróbuję podsumować działalność Zespołu Regionalnego 
„Istebna” w roku 2010.

Już na wstępie można powiedzieć, że był to wyjątkowy rok 
jak chodzi o egzotyczne wojaże i dalekie wyprawy. Najważniej-
szym wydarzeniem były lipcowe koncerty w Mongolii, gdzie na 
zaproszenie Ambasady RP w Pekinie prezentowaliśmy nasz folk-
lor na uroczystościach 60-lecia nawiązania polsko-mongolskich 
stosunków dyplomatycznych. Warto dodać, że odwiedziliśmy 
Mongolię jako drugi polski zespół w historii – pierwszym był 45 
lat temu ZPiT Śląsk. Olbrzymie to dla nas wyróżnienie! Dodatko-
wo podczas 12-dniowego pobytu koncertowaliśmy również w 
stolicy Chin – Pekinie oraz w Qingdao nad Morzem Żółtym.

zwłaszcza po prezentacji wesela góralskiego, z którym byliśmy 
w Katowicach w maju, a które niezwykle się podobało, tak wi-
downi, jak i organizatorom pokazu.

Wielkim sukcesem minionego roku było drugie miejsce 
dziewczęcej grupy wokalnej na 44 Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych, gdzie zostaliśmy zaproszeni po raz 
pierwszy od wielu lat. Grupa ta zdobyła również drugie miejsce 
na FFGP w Żywcu. Do tego doszły jeszcze nagrody na Żywiec-
kich Godach oraz kilka nagród indywidualnych dla kapeli, śpie-
waków czy instrumentalistów. 

Z licznych występów w przeciągu całego roku, o których 
na bieżąco informowaliśmy czytelników „Naszej Trójwsi” warto 
wspomnieć jeszcze o weekendowym festiwalu w Kościerzynie 
na Kaszubach, gdzie cały jeden dzień poświęcony był kulturze 
istebniańskiej – zarówno śpiewom, tańcom, muzyce, jak i sztu-
ce ludowej czy przysmakom kulinarnym. Tradycyjnie nie mogło 
nas zabraknąć na TKB – tym razem w Wiśle, Żywcu, oraz na na-
szym Festynie Istebniańskim. W Istebnej byliśmy aktywni przez 

Podsumowanie działalności Zespołu Regionalnego „Istebna”
w roku 2010

Dziewczyny z zespołu z dyplomem za zdobycie drugiego miejsca
na festiwalu w Kazimierzu

Zespół podczas koncertu dla telewizji mongolskiej na placu Ułan Bator

Spotkanie delegacji zespołu z Prezydentem miasta Amasya w Turcji

Miesiąc wcześniej również gościliśmy w Azji – nieco jednak 
bliżej, bo w tureckim mieście Amasya, położonym około 600km 
za Stambułem, gdzie wzięliśmy udział w międzynarodowym 
festiwalu folklorystycznym obok zespołów z Meksyku, Tajlandii 
czy Iraku.

Wielce pozytywnym echem odbiły się także styczniowe kon-
certy kolęd i pastorałek, których w sumie w zeszłym roku dali-
śmy osiem. Program ten został bardzo ciepło przyjęty. Zazwy-
czaj śpiewamy przy pełnych kościołach, czasami kilkukrotnie 
bisując, dlatego księża z różnych para� i coraz wcześniej proszą 
nas o rezerwację terminów w kolejnym roku. W styczniu nagrali-
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 Z życia szkół  Z życia szkół 
gotowany przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce ex 
aequo zdobyły: uczennica p. Ewy Czulak - Agnieszka Sikora 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej oraz Justyna Kon-
dziołka z Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowi-
cach - podopieczna p. Barbary Tobiczyk, trzecie natomiast 
- reprezentująca Gimnazjum nr 2 w Ustroniu - Julia Kral, któ-
rej opiekunką jest p. Janina Barnaś. Ponadto wyróżnieniem   
jury nagrodziło reprezentanta Gimnazjum nr l w Cieszynie: 
Wojciecha Kopia - ucznia p. Marzeny Mazur oraz Weronikę 
Kantor ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jabłon-
kowie, przygotowaną przez p. Annę Kluz. Wszyscy laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Istebnej.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. 
Oryginalna scenogra� a autorstwa Doroty Miechowicz, opra-
wa muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez 
Beatę Kawulok, spektakl słowno - muzyczny pt. Ten jest z 
ojczyzny mojej w reżyserii Ewy Czulak - wszystko to tworzy-
ło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego konkur-
su - mierzony choćby licznymi gratulacjami gości i wyraza-
mi podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące 
podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale 

również innym nauczycielom: głównej organizatorce - Hali-
nie Skrzydłowskiej oraz Andrzejowi Suszce, Monice Michalek, 
Barbarze Matuszny, Agnieszce Paluszkiewicz, Iwonie Bogdal 
oraz Annie Dziewior Wyrazy wdzięczności składam Starostwu 
Powiatowemu w Cieszynie, a także pani Elżbiecie Legierskiej 
- Niewiadomskiej - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej za � nansowe wsparcie naszego konkursu. Dzię-
kuję również dyrektorowi naszego gimnazjum p. Bogdanowi 
Ligockiemu oraz p. Urszuli Gruszce - kierownikowi Zespołu 
Regionalnego „Koniaków" za pomoc w zdobywaniu środ-
ków � nansowych. Gorące podziękowania kieruję również 
do pana kucharza - Józefa Zogaty i wszystkich jego współ-
pracowników, którzy zaserwowali gościom iście królewską 
ucztę! Nie mogę też zapomnieć o słowach uznania dla klasy 
IIIf, która profesjonalnie obsługiwała imprezę.

Wreszcie wyrazy podziękowania - w imieniu dyrekcji i 
polonistów Gimnazjum w Istebnej - kieruję do rodziców klas 
drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta.

Mamy nadzieję, że goście istebniańskiej imprezy wynie-
śli z niej same pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia 
oraz obudzili w sobie miłość do poezji.

Cecylia Suszka
współorganizatorka imprezyœ Galeria Kukuczka

„SZEPTY” – wystawa rzeźby
Grzegorza Michałka - 15 stycznia

w Galerii Kukuczka
15 stycznia w Galerii Kukuczka na Jasnowicach odbył 

się wernisaż wystawy rzeźby Grzegorza Michałka. Pierwsza 
ekspozycja inna, choć nie malarska ukazuje w sposób prosty i 
czytelny z odrobiną metafory i symboliki. Wszystkie znajdujące 
się tu eksponaty pobudzają do re� eksji, emanują pozytywną 
energią, stwarzają niepowtarzalny klimat Galerii. Maciej Szcza-
wiński nazwał Galerię miejscem poszukiwania nowych form. 
Pomimo tego, że pomysł nie maił szans na powodzenie. Ekspe-
ryment miał wielkie szanse żeby się nie udać, nie powieść. Jed-
nak upartość w pozytywnym tego słowa znaczeniu, miłość do 
sztuki, wzmożony marsz pod prąd dało rezultat taki, że miejsce 
to dzisiaj jest „wielkie”, urasta do miejsca symbolu i nieprzemi-
jających wartości. "Szepty" – rzeźba to kolejna ciekawa ekspo-
zycja po: "Metamorfozach" 2008/2009 i "Zakorzenieniu"2010. 
Tytuł ten jak twierdzi autor wystawy jest specy� czną korelacją 
pomiędzy artystą, a materiałem, w którym rzeźbi. To ciągłe 
przebywanie w świecie rzeźb, ich tworzenie zmusza niejedno-
krotnie do specy� cznej rozmowy, czasem monologu. "Szepty" 
to obrazy, to wizualizacje tego, co ma powstać w trakcie two-
rzenia. Tytuł " Szepty" to nawiązanie do atmosfery codziennej 
wewnętrznej rozmowy z samym sobą, ale i cisza porozumienia 
między mną i kamieniem, między mną i drzewem. Wystawę tę 
zorganizował Jan Kukuczka w Galerii Kukuczka na Jasnowicach. 
Rzeźba dla  Grzegorza  to możliwość podzielenia się z obecny-
mi tą moją codzienną pokorą wobec wielkości zjawisk bez ich 
interpretacji, codzienną modlitwą jaką jest rzeźbienie a przede 
wszystkim radością z ukończonego dzieła. Grzegorz Michałek 

rzeźbiarz z Koniakowa, gdzie spędził 
swoje dzieciństwo. Dorastając zakochi-
wał się w pięknych beskidzkich krajo-
brazach i kulturze Trójwsi. Styczność z 
drewnem miał na co dzień w domowym 
warsztacie, gdzie Tata wyrabiał szyndzioły, meble i inne wyroby 
z drewna. Pierwszy kontakt z rzeźbą w tym fachowym jej rozu-
mieniu miał w szkole podstawowej, była to płaskorzeźba. Była 
to niestety jedyna próba, która powtórzyła się dopiero kiedy 
mistrz miał 21 lat.

Zrodził się autorski cykl wystaw "Metamorfozy"2008/2009, 
później "Zakorzenienie" - wystawa, którą Dom Trzech Narodów 
na Jasnowicach miał okazję gościć oraz "Szepty" nowe wyzwa-
nie, nowa oferta, nowe zmagania na rzecz niepodważalnego 
sukcesu. Szczególną rolę, jak twierdzi artysta w Jego autorskiej 
pracy odegrali ludzie, którzy do dziś są Jego przyjaciółmi. Jego 
życie to splot wielu niezwykłych zdarzeń, znajomości, transcen-
dentnych przeżyć, magicznych uniesień, radości i melancholii. 
Od zawsze jest mocno związany z przestrzenią, która go otacza, 
z przyrodą, która jest jego największą inspiracją, z wszechogar-
niającym chaosem i kosmosem. Jest, artystą mocno zakorzenio-
nym w kulturze duchowej i materialnej Karpat, jednak dzięki 
etnologii i podróżom jego rzeźby nacechowane są egzotyką, 
symbolizmem i swoistą � lozo� ą życia. Wystawy autorskie to: 
"Metamorfozy", "Zakorzenienie", "Szepty". Wieczór swoją obec-
nością uświetnili przedstawiciele władz Gminy Istebna w osobie 
Pani Wójt Danuty Rabin, przedstawiciele miast zaprzyjaźnionych 
z Galerią, przedstawiciele organizacji o charakterze kulturalnym, 
businessowym i innym oraz spore grono mieszkańców Istebnej. 
Całości dopełniła muzyka – fantastyczny koncert w wykonaniu 
Zespołu Wołosi & Lasoniowie.

 Joanna Kohut
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„ A przecież nie cały umieram
To co we mnie niezniszczalne trwa…”

(Jan Paweł II)

3-ciego Maja Galeria Kukuczka zorganizowała kolejny wernisaż. 
Ten jednak był bardzo wyjątkowy. Klimat wieczoru stworzyła nie-
powtarzalna wystawa poświęcona najbardziej wyrazistej postaci 
naszych czasów – Papieżowi Polakowi – błogosławionemu Janowi 
Pawłowi II. Ekspozycja ta, to świadectwo ogromnego talentu i ser-
ca ludzi kultury. Dzieła te to rodzaj „przymierza”  bo akceptują róż-
norodność, dając jednocześnie możliwość wspólnego odczytywania 
świata, przewidując pewne kierunki jego rozwoju. Zaproponowane 
w Galerii obrazy i rzeźby – to papieskie portrety i popiersia. Wykona-
ne różną techniką są hołdem twórców ale i ich osobistą interpreta-
cją psychologii i doniosłości tej szczególnej postaci. Płótna i rzeźby 
ukazują z jednej strony charyzmę i witalność, zamyślenie, troskę a z 
drugiej ból i cierpienie. Tak właśnie Ojciec Święty pozostał w naszej 
pamięci. Wspaniały i wstrząsający obraz człowieka w podeszłym wie-
ku, zmęczonego, z załzawionymi oczami, stojącego pod Krzyżem w 
postawie pokory, niespotykanej od wieków. Właśnie zgromadzone w 
Galerii Kukuczka dzieła ukazują niezwykłe momenty, najcudowniej-
sze chwile, wymowne i symboliczne spotkania. Są one kontemplacją 
życia, osobowości niezwykłego człowieka – Papieża, od momentu 
wyboru na stolicę Piotrową poprzez cały czas Jego pontyfikatu. Eks-
pozycja to dzieła wartościowe i piękne wzbogacające naszą kulturę 
narodową o nowy istotny rozdział historii.

Galeria Kukuczka to miejsce inspiracji i szerokich działań w za-
kresie kultury, jej szerokorozumianego dialogu i stałej prezentacji. 
Jest jednocześnie miejscem ochrony starych ale i kreowania no-

wych wartości opartych na niezmiennych 
regułach właściwie rozumianego piękna. 
Właśnie tu młodzież istebniańskiego gim-
nazjum pod opieką nauczycieli Moniki Mi-
chałek i Beaty Kawulok w trzecio majowy 
wieczór pokazała swoje talenty. W programie słowno – muzycznym 
przeprowadziła zebranych poprzez fragmenty utworów najdostoj-
niejszych poetów skupiających swoją uwagę na przesłaniu Papieskie-
go pontyfikaty, Jego zmagań z wyznaczeniem codzienności i poszu-
kiwaniem odpowiedzi na pytanie ostateczne. Kilka wyrecytowanych 
utworów pochodziło także z najgłośniejszych publikacji Papieża Jana 
Pawła II. Podsumowujący część artystyczną koncert wokalistki  Ireny 
Staniek przy akompaniamencie Ingi Madej był również momentem 
naznaczonym postacią Jana Pawła II. Śpiewane utwory należały do 
tych najbardziej ulubionych przez naszego Papieża.

Swoją obecnością Galerię Kukuczka Zaszczycili: 
Henryk Gazurek – zastępca Wójta Gminy z żoną, Jan Gazur – 

Przewodniczący Rady Gminy, Teresa Łaszewska – sekretarz Gminy 
Istebna, Edward Dudkowiak – wójt Gminy Chybie, Jan Jamrusz-
kiewicz- były prezydent miasta Tychy, Krystyna Pasierbek – kie-
rownik zameczku na Zadnim Groniu, Krystyna Rucka - redaktor 
„Naszej Trójwsi”, przybyli też radni, przedstawiciele środowisk kul-
tury, artyści malarze.

Wernisaż prowadził Maciej Szczawiński – redaktor Polskiego 
Radia Katowice. Naukowego podsumowania zebranych ekspona-
tów dokonał Michał Kawulok. Wystawa obecna będzie w Galerii 
Kukuczka do czerwca. Zapraszam i zachęcam do jej zwiedzenia.

Joanna Kohut  

muzykolog, członek CIOFF), Wie-
sława Hazuka (etnochoreograf, 
ekspert CIOFF), Michalina Wojtas 
(etnochoreograf, ekspert CIOFF ), 
Marian Gerlich (etnolog, UŚ) i Ka-
tarzyna Sobota - Liwoch (etnograf, 
Muzeum w Sosnowcu). Ogłaszając 
wyniki jurorzy podkreślali niesły-
chanie wysoki poziom występów, 
o czym może świadczyć również 
ilość przyznanych równorzędnych 
miejsc oraz wyróżnień w każdej 
kategorii. Główną nagrodę „Grand 
Prix" zdobył nasz Zespół Regionalny 
„Istebna" pokonując wiele renomo-
wanych zespołów, m.in. ZPiT Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna!

To jednak nie jedyne wyróżnienie, dla członków zespołu, gdyż 
w kategorii solistów śpiewaków 1-sze miejsce zdobyła Marysia Mo-
tyka, w kategorii kapel 1-sze miejsce dla duetu gajdy - skrzypce 
(Janusz Macoszek, Tadek Papierzyński) występującego pod nazwą 
„Gajdosze", zaś wśród instrumentalistów Janko Macoszek zajął dru-
gie miejsce grając na trombicie, okarynie, fujarce i innych paster-
skich instrumentach, „Istebna" zdecydowanie zdominowała tego-
roczny przegląd!

W połowie kwietnia specjalnie dla zespołu przyjechał do Isteb-
nej Witold Kozłowski z Fundacji OVO Dla Kultury, który prowadził 
dwudniowe warsztaty śpiewu, dzięki którym mamy nadzieję pod-
nieść swoje umiejętności wokalne.

Kwiecień zakończyliśmy występami w Ustroniu (28.04) oraz w 
Wiśle na jubileuszu LO im. P. Stalmacha (30.04.).
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udany sezon narciarski Mateusza Dragona
- NKS TRóJWIEś BESKIDZKA

Z pewnością tak o sezonie zimowym 2010/11 może po-
wiedzieć młody zawodnik NKS Trójwieś Beskidzka, junior -E, 
Mateusz Dragon z Jaworzynki, który od kilku miesięcy jest za-
wodnikiem w/w klubu i po raz pierwszy brał udział w edycji 
Bieg Na Igrzyska w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Biegów Narciarskich.

Pierwsze tegoroczne zawody odbyły się  w Jakuszycach w 
dn.15.01.11.r. Na starcie do biegu stylem klasycznym w kate-
gorii junior - E, zgłoszono 63 zawodników i oto wielka niespo-
dzianka, zawody wygrywa zawodnik NKS Trojwieś Beskidzka 
Mateusz Dragon i po raz pierwszy staje na najwyższym po-
dium w tak prestiżowych zawodach. Wygrana w Szklarskiej 
Porębie - Jakuszycach była początkiem do sukcesu i wygrania 
całej edycji w ramach Biegu na Igrzyska.

Na 12 startów Mateusz Dragon jedenastokrotnie wstawał 
na podium i zdobył największą ilość punktów, wygrywając 
cały cykl zawodów, zdecydowanie pokonując najgroźniej-
szych rywali  z klubu sportowego MULKS Tomaszów Lubelski i 
innych dużych klubów sportowych.

Te sportowe osiągnięcia wielu młodych zawodników NKS 
Trójwies Beskidzka to wielka zasługa trenerów i opiekunów 
sportowych bez których nie byłoby takich sukcesów. Jako ojciec 
zawodnika pragnę gorąco i serdecznie podziękować pani trener 
Karolinie Bury oraz panu Tadeuszowi Krężelokowi i panu Józefo-
wi Michałkowi za przygotowanie nart do biegów, fachową po-
moc i doświadczenie przekazane zawodnikom.

Eugeniusz Dragon

l Słownik gwarowy l l Sport l Sport l

Jako sie kiejsi bywało 
Nejstarsi chałpy z Istebnej, Jaworzinki i Kóniokowa były 

stawiane ze smyreka. Tesorze budowali takóm chałpym „na 
zrómb”. Łostrugane a sprzicinane z boków drzewa dowało sie 
jedno na drugi na wsieckich ścianach i na całej dłógości chał-
py. Dziury miyndzy niymi sie łod postrzodka i z pola mszyło 
mchym. Dach sie kryło szyndziołami. W postrzodku chałpy 
była izba i siyń abo dwie izby przedzielóne siynióm. W izbie 
bywała teś kumora, w kierej sie dyrziało rozmajte pocyncia, je-
dzyni – a jak dóma były dziywki, tóś se tam lygowały. W izbie 
był piec kurlawy, łodmaryja, tróchła, świynty kónt ze świynty-
mi łobrazami, stół, stolice.  

W jednej izbie ziła cało rodzina – tu była kuchnia, tu sie jo-
dało, spało, tu sie świyntowało z rodzinóm, tu były wiesiela, go-
ściny, tu sie robiło z lnym, z wełnóm, tu - pod piecym kurlawym 
gaździna dyrżiała kury abo w rogu izby krowym na łocielyniu, tu 
sie aji robiło zabijaćkym.

Izba – określenie domu jako całości lub pomieszczenia w domu
Smyrek – świerk istebniański, główny budulec domu
Mszyć – obkładać mchem lub (obecnie) heblowanymi wiórami 
z drzewa świerkowego
Szyndzioł – gont
Powoł – pował
Deliny – podłoga z desek
Klepisko – bita, gliniana podłoga
Drugijzba/ drugo izba – określenie drugiej izby/pomieszczenia 
za sienią
Kumora – małe pomieszczenie w domu
Masztoł– stajnia dla koni, często umiejscowiona w izbie, za 
sienią
Piec kurlawy – piec znajdujący się w izbie, z otwartym paleni-
skiem – bez komina
Łodmaryja – kredens
Tróchła  - skrzynia na przechowywanie ubrań
Łożnica – łóżko
Stolica – ława
Żidlok – krzesło
Klinek – wieszak na ubrania
Rynik – żeliwny garnek do gotowania, na trzech nogach
Putnia – drewniane naczynie o owalnym kształcie przeznaczone 
do noszenia wody
Pocynci - naczynie
Kijonka – deska do prania
Żarna - 
Świynty kónt/ kóntek – kąt w domu z zawieszonymi świętymi 
obrazami, w którym znajdował się także stół i ławy, umiejsco-
wiony zawsze po przekątnej od pieca  
Przilypek – podmurówka wzdłuż zewnętrznej ściany domu do 
wysokości podłogi
Pociyni – przybudowana do tylniej ściany szopa, kryta przedłu-
żeniem dachu - pomieszczenie na opał, drewno, narzędzia.

Katarzyna Rucka - Ryś

W związku z tym, że coraz bardziej zanika nasza gwara, 
co można zaobserwować na konkursach gwarowych Re-
dakcja „Naszej Trójwsi” wprowadza nowy dział „Słownik 
gwarowy”. Dzisiejszy poświęcony jest domowi - jego budo-
wie i wyposażeniu.
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REGulAMIN
KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO,

WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
I PLACÓW ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W ISTEBNEJ

Boisko ze sztuczną nawierzchnią  oraz bieżnia i place 1. 
zabaw zlokalizowane przy Szkole Podstawowej    nr 1 w 
Istebnej są własnością Gminy Istebna i zarządzane przez 
Dyrektora Szkoły.
Boisko wielofunkcyjne, bieżnia i place zabaw w Istebnej 2. 
w okresie szkolnym jest czynne: od poniedziałku do 
piątku w godz. od 16.00  do 20.00; w dni wolne od zajęć 
szkolnych sobotę i niedzielę od godz.  9.00 do 20.00. W 
okresie od maja do lipca boisko czynne do 21.00.
Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne.3. 
Boisko przeznaczone jest do uprawiania koszykówki, piłki 4. 
ręcznej i mini piłki nożnej/ dzieci do lat 13/ Jednocześnie 
na boisku może prowadzić rozgrywki 14 osób.
Pierwszeństwo do korzystania z boiska, bieżni 5. 
i placów zabaw mają dzieci w wieku szkolnym i 
przedszkolnym w ramach szkolnych i przedszkolnych  
zajęć sportowych, pod opieką nauczyciela. Poza 
zajęciami szkolnymi za dzieci i młodzież korzystającą  
z boiska, bieżni  i placów zabaw odpowiedzialność 
ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
Wejście na boisko grup zorganizowanych jest możliwe po 6. 
uprzedniej rezerwacji u dyrektora szkoły lub na bieżąco 
na dany dzień po uzgodnieniu z dozorcą obiektu, w 
przypadku wolnego pola gry. Gospodarz prowadzi 
grafik wykorzystania boiska. Jedna osoba  z grupy 
korzystającej z boiska musi przedstawić  do wglądu 
legitymacje szkolną lub inny dowód tożsamości. 
Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do 7. 
piątku w godz. 8.00-15.00 osobiście lub telefonicznie  
tel. 33 8556040. 
Dzieci do lat 10 korzystają z boiska wyłącznie pod opieką 8. 
osób pełnoletnich.
W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych administrator 9. 
obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
zaistniałe w czasie korzystania z ogólnodostępnego 
boiska i terenów przyszkolnych oraz za rzeczy 
pozostawione na tym terenie. 
Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie 10. 
boiska i terenów przyszkolnych, pod warunkiem, 
że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym 
przeznaczeniem.
Wejście na boisko i bieżnię  możliwe jest wyłącznie w 11. 
obuwiu zmiennym, sportowym o płaskiej
podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z 
korkami metalowymi lub plastikowymi.
Wszyscy użytkownicy boiska i placów zabaw zobowiązani 12. 
są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.
Na terenie boiska, bieżni i placów zabaw obowiązuje 13. 
zakaz:

poruszania się na rowerach, rolkach, a) 
deskorolkach i innym podobnym sprzęcie

spożywania alkoholu i palenia tytoniub) 
przyjmowania środków odurzającychc) 
wprowadzania zwierząt, wspinania się po d) 
konstrukcjach i siatkach ogrodzenia
korzystania z boiska w godzinach nocnych,e) 
zaśmiecania terenu i niszczenia sprzętu i f) 
urządzeń

Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny 14. 
boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. 
W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest 
zgłosić to dyrekcji szkoły lub osobie dozorującej.
Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za 15. 
bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, 
porządek i dyscyplinę ćwiczących i  bawiących się .
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska i placu 16. 
zabaw, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą pełną 
odpowiedzialność materialną.
Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do 17. 
wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego mienia.
Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów 18. 
Regulaminu sprawuje gospodarz obiektu – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej lub osoba przez 
niego upoważniona.
Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające 19. 
porządek publiczny, będą usuwane z terenu boiska, 
bieżni i placów zabaw. 

TELEFON ALARMOWY - 112

999 - Pogotowie Ratunkowe                                                             
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Dyrektor Szkoły, Danuta Konarzewska

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

Projekt pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Istebna
przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rastoka górą wsród „podstawówek”

Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Konia-
kowie Rastoce wygrała Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych, który - ze względu na warunki pogo-
dowe - rozegrany został 14 kwietnia w hali Gimnazjum w 
Istebnej.

Klasyfikacja końcowa:
1. SP-2 Koniaków Rastoka
2. SP-1 Jaworzynka
3. SP-1 Istebna
4. SP-1 Koniaków 

J. Kohut

l Sport l Sport l Sport l Sport l
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Siatkarski „Puchar Wójta’’ dla Wisły 
Drużyna Wisły wygrała rozegrany 1 maja w hali Gimna-

zjum w Istebnej Wiosenny Turniej Siatkówki o „Puchar 
Wójta Gminy Istebna”, w którym wzięło udział sześć ekip. 
Nasze drużyny tym razem znalazły się poza podium, ale obiecują 
poprawę w następnym turnieju. Impreza, w której zagrała także 
drużyna z Trzyńca (Czechy) była bardzo udana i przebiegała w do-
brej, sportowej atmosferze.

Fragment meczu finałowego

Puchar i dyplom dla najlepszej drużyny z rąk Zastępcy Wójta Gminy Hen-
ryka Gazurka (z lewej) oraz głównego organizatora turnieju Jana Sewa-
stynowicza (z prawej) odbiera kapitan Wisły. 

Nagrody dla najlepszych wręczał Zastępca Wójta Gminy Istebna 
Henryk Gazurek. Urząd Gminy Istebna dziekuje za sprawne przygo-
towanie i przeprowadzenie turnieju, które było dziełem Janka Sewa-
stynowicza z pomocą Wojtka Kałuckiego a także sponsorom - Mar-
kowi Matusznemu - Firma Drew - Mat oraz Hubertowi Kukuczce.

Wyniki meczów decydujących o kolejności w Turnieju:
O 3 miejsce: Rajcza - Jaworzynka 2:0
Finał: Wisła - Trzyniec 2:1
Końcowa kolejność: 1. Wisła, 2. Trzyniec, 3. Rajcza
4. Jaworzynka, 5. Istebna I, 6. Istebna II J. Kohut

Piękny „Bieg Hradkiem” już za nami 

Tradycją stały się już zawody w 
biegach ulicznych odbywające się 
w pobliskiej gminie Hradek w Cze-
chach. 

30 kwietnia liczna reprezentacja 
Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
naszej Gminy udała się tam pod 
okiem opiekunów: pani Wioletty 
Strokosz,  pana Jarosława Hulawego, 
pana Henryka Gazurka oraz pana Mi-
rosława Kapasia. 

Gimnazjalistki z Istebnej
po raz kolejny w Branicach

16 Kwietnia 2010 roku w Zespole Gimnazjaln - Szkol-
nym w Branicach po raz siódmy odbył się Międzynarodo-
wy Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt.

W silnie obsadzo-
nym turnieju uczest-
niczyły zawodniczki 
z: Gimnazjum w Isteb-
nej, Gimnazjum w Ba-
borowie, Gimnazjum 
w Branicach, Gimna-
zjum w Kietrzu, Gim-
nazjumnr.5 w Rado-
miu, zakladniej szkoły 

w Krnovie (Czechy), Zakladniej szkoły w Śtranberku (Czechy).
W tegorocznej edycji turnieju najlepsze okazały się za-

wodniczki z Branie, które wygrały w finale z zespołem z Kie-
trza, trzecie miejsce zdobyła drużyna z Śtranberku (Czechy), 
4 Istebnej, 5 Radomia, 6 Krnov, 7 Baborów.

Drużyna z Isteb-
nej wystąpiła w 
składzie: Karolina 
Woźniczka, Daria 
Kręźelok, Joanna 
Michałek, Karolina 
Juroszek, Justyna 
Zawada, Karina 
Kręźelok, Patrycja 
Waszut, Sylwia Le-
gierska, llona Kohut, Anna Juroszek.

Najlepszą zawodniczką drużyny została Patrycja Waszut
Opiekunowie: Amelia Jałowiczor, Janusz Waszut.
Na zakończenie wielkanocny zajączek obdarował prezen-

tami wszystkich uczestników turnieju.
Serdecznie dziękujemy zawodniczkom i opiekunom, że za-

szczycili swoją obecnością i wzięli udział w naszym turnieju.
Mieczysław Lenartowicz

Jak zawsze nasi 
młodzi biegacze po-
kazali się od bardzo 
dobrej strony. Miej-
sca medalowe w 
swoich kategoriach 
wiekowych zajęli: 
Janek Zawada, Pa-
weł Zawada, Natalia 
Sewastynowicz, Dawid i Grzegorz Zawada, Marek Czepczor, 
Andrzej Jałowiczor i Andrzej Zowada. 

Również kilku naszych reprezentantów uplasowało się 
tuż po za podium zajmując IV i V pozycje. 

Dziękujemy wszystkim młodym miłośnikom biegania za 
udział w zawodach, wolę walki i piękne wyniki, a opiekunom 
za mobilizację i propagowanie sportu wśród dzieci i mło-
dzieży naszej Gminy. Karina Czyż
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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 

 
 
 
 

033 855 71 81, 500 263 371 

 
 
 

Biuro – Koniaków Matyska 
 

Poniedzia ek, 
wtorek, czwartek, 
pi tek, sobota 

9.00 - 19.00 
 
 

rody  12.00 - 19.00 
 

 

rój
 Sport  Sport 

Kategoria: Mężczyźni 70 lat i powyżej      
Klasy� kacja Ogólna

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość G Kopalnia Wynik

1 61 NAHAJOWSKI STANISŁAW USTRZYKI 
DOLNE 19:45,27

2 66 KOBIELUSZ MICHAŁ JAWORZYNKA 21;58,77

3 65 PARYŚ STANISŁAW WOLICA 23:25,44

4 70 MIKOŁAJCZYK PIOTR CZELADŹ 23:35,64

5 62 IGNAS KRYSTIAN RZESZOW 24:27,58

6 74 KUREK EDWARD CZELADŹ X Saturn 24:56,67

7 67 WISEŁKA ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA X Bobrek 26:17,12

8 68 PASTERNY FRANCISZEK USTROŃ X 27:01,25

9 64 SZCZOTKA ROMAN GÓRKI WIELKIE X Chwałowice 28:18,33

10 72 FERTAKOWSKI ZDZISŁAW CZELADŹ X Saturn 28:20,36

11 69 PIEKAREC CZESŁAW TARNOWSKIE G. 56:05,76

Klasy� kacja MP Górników
M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość G Kopalnia Wynik

1 74 KUREK EDWARD CZELADŹ X Saturn 24:56,67

2 67 WISEŁKA ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA X Bobrek 26:17,12

3 68 PASTERNY FRANCISZEK USTROŃ X 27:01,25

4 64 SZCZOTKA ROMAN GÓRKI WIELKIE X Chwałowice 28:18,33

5 72 FERTAKOWSKI ZDZISŁAW CZELADŹ X Saturn 28:20,36

12 57 KANDZIORA ANDRZEJ RUDA ŚLĄSKA 23:59,19

13 54 PADLEWSKI KAZIMIERZ CZELADŹ X Saturn 24:44,77

14 56 MAJCHERCZYK WACŁAW CZELADŹ X Saturn 25:02,09

15 58 NOWOK JERZY RUDA ŚLĄSKA X Pokój 28:49,32

16 50 SIWEK STANISŁAW GLIWICE X Sośnica 29:27,73

17 49 SPADEK JÓZEF ANDRYCHÓW X Janina 29:49,40

18 43 ZACH TADEUSZ KATOWICE X Wieczorek 35:15,41

19 51 GIBAS ADAM BEŁCHATÓW X
KWB 
Bełchatów 35:19,28

Klasy� kacja MP Górników
Miej
-sce Numer Nazwisko i Imię Miejscowość G Kopalnia Wynik

1 48 GORZOŁKA JAN JAWORZYNKA X Jasmos 20:38,98

2 53 CZAJECKI MARCELI CZELADŻ X Saturn 21:00,11

3 55 ŚWIETLIK HENRYK CZELADŻ X Saturn 21:37,57

4 44 KOPERNOK MAREK RYBNIK X RSW 22:26,17

5 59 SIELSKI NORBERT RYBNIK X PRG Rybnik 22:56,86

6 54 PADLEWSKI KAZIMIERZ CZELADŹ X Saturn 24:44,77

7 56
MAJCHERCZYK 
WACŁAW CZELADŻ X Saturn 25:02,09

8 58 NOWOK JERZY RUDA ŚLĄSKA X Pokój 28:49,32

9 50 SIWEK STANISŁAW GLIWICE X Sośnica 29:27,73

10 49 SPADEK JÓZEF ANDRYCHÓW X Janina 29:49,40

11 43 ZACH TADEUSZ KATOWICE X Wieczorek 35:15,41

12 51 GIBAS ADAM BEŁCHATÓW X
KWB 
Bełchatów 35:19,28

 Reklamy 

SKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593

POD GRAPĄ

Sukces Amelii w górskim MTB Marathon! 
30 kwietnia odbyła się w Złotym Stoku trzecia w tym 

sezonie a pierwsza górska edycjaPowerade Suzuki MTB 
Marathon. Na starcie pojawiła się czołówka polskich ma-
ratończyków. 

Prognozy pogody początkowo były mało optymistyczne, 
co spowodowało rezygnację zawodników z odległych części 
kraju. A jednak było ciepło i słonecznie, trasa w górach sucha 
i wręcz wymarzona. 

Po przerwie spowodowanej obowiązkami rodzinnymi i 
zawodowymi w zawodach wystartowała Amelia Jałowiczor 
z Koniakowa. Jej doświadczenie, wiedza i umiejętne rozegra-
nie walki na trasie pozwoliło - mimo groźnego upadku - na 
przekroczenie mety na drugim miejscu w kategorii K2 Mini! 

Gratulacje! Również dla wspierającego ją małżonka Marcina!

Tekst i zdjęcie Marcin Jałowiczor J.K.

KP Trójwieś - Wyniki - runda wiosenna
Seniorzy - Klasa B: 
03.04.11   Iskrzyczyn - KP Trójwieś   2:2 
10.04.11.   Pogwizdów - KP Trójwieś   1:1 
17.04.11   KP Trójwieś - Polifarb Cieszyn   3:3 
25.04.11   Pielgrzymowice - KP Trójwieś   5:1 
01.05.11   KP Trójwieś - Ochaby   1:1 
03.05.11   Golasowice - KP Trójwieś   1:8 
Juniorzy - liga Okręgowa B: 
03.04.11   Wisła - KP Trójwieś   1:1 
09.04.11   Jeleśnia - KP Trójwieś   2:1 
16.04.11   KP Trójwieś - Górki   7:3 
23.04.11   Wilkowice - KP Trójwieś   3:3 
30.04.11   KP Trójwieś - Łękawica   2:1 
Trampkarze - liga Okręgowa B: 
03.04.11   Wisła - KP Trójwieś   2:3 
09.04.11   Jeleśnia - KP Trójwieś   1:1 
16.04.11   KP Trójwieś - Górki   3:0 
23.04.11   Wilkowice - KP Trójwieś   0:7 
30.04.11   KP Trójwieś - Łękawica   2:1

Bieżące informacje i wyniki na stronie www.istebna.pl oraz 
www.trojwies.futbolowo.pl

                                                              J. Kohut
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PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60
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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
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Rastoka górą wśród „podstawówek”

str. 19

Wspólne zdjęcie uczestników imprezy str. 20

Siatkarski  „Puchar Wójta”
dla Wisły
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IMPREZY BESKIDZKIEJ 5
05.06.2011 – Chorzów – Górnośląski Park Etnogra� cz-
ny; „Piknik Rodzinny z rzemiosłem, twórczością, kuch-
nią i muzyką Beskidzkiej 5

25.06.2011 – Rajd Samochodowy Beskidzkiej 5 dla 
wszystkich posiadaczy Prawa Jazdy

24.07.2011 – Jarmark Twórczości Ludowej Beskidzkiej 
5 w Szczyrku


