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Zdrowych, radosnych i pogodnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego jajka oraz obfitych łask
od Zmartwychwstałego Chrystusa
wszystkim mieszkańcom,
współpracownikom i gościom.
Życzą 

Wójt Gminy i Rada Gminy

„Musimy być mocni mocą miłości
która jest potężniejsza niż śmierć…”

(Jan Paweł II)

Beatyfikacja JANA PAwłA II
2 kwietnia br. minęła 6 rocznica śmierci 

papieża Polaka Jana Pawła II. Z tej okazji w 
wielu Kościołach odbyły się czuwania modlitewne także o 
dobre przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II, która na-
stąpi 1 maja br. w Rzymie. 

W związku z Beatyfikacją Jana Pawła II górale z Trójwsi 
chcą w specjalny sposób przyłączyć się do uczczenia tego 
dnia. 1 maja o godzinie 16.30 odbędzie się Msza Święta w 
Kościele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej. Oprawę muzycz-
ną wspólnie przygotują Zespoły Regionalne „Istebna” i „Ko-
niaków” wraz z kapelami. Prosi się również mieszkańców, aby 
wzięli udział w tej mszy w strojach góralskich.   Czytaj też - str. 12

Najlepsza gmiNa
województwa śląskiego

str. 5

Prezydent Bronisław Komorowski
wraz z małżonką Anną w Istebnej

w Galerii Kukuczka na Jasnowicach

str. 12

Na zdjeciu od lewej: Lidia Forias - wiceburmistrz Wisły, Wojciech 
Bydliński - burmistrz Szczyrku i Danuta Rabin - wójt gminy Istebna.

PAmIęTAmy
Rok temu, 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 w katastro-

fie samolotu TU-154m pod Smoleńskiem zginął prezydent 
RP Lech Kaczyński, jego żona maria i 94 osoby wchodzące 
w skład delegacji, która leciała na uroczystości 70 roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej.

Z tej okazji w miesiącu kwietniu odbywa się wiele uroczy-
stości, poświęconych pamięci tragicznie zmarłych, a także od-
prawiane są w wielu kościołach msze św. w ich intencji.

Cześć Ich pamięci! 

Gmina Istebna przyjacielem
Górnośląskich wodociagów - str. 19
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Jan Paweł II w sztukach plastycznych

Prezydent B. Komorowski wraz z małżonką Anną w Istebnej
w Galerii Kukuczka na Jasnowicach

str. 12

str. 12

Zapowiedź 
wernisażu w 
dniu 3 maja 
o godz. 18.00 
w Galerii Ku-
kuczka na Ja-
snowicach.
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Obchody Dnia Patrona
w SP 1 w Koniakowie

Laureaci klas II

Laureaci klas III

Laureaci klas IV

Laureaci klas V Laureaci klas VI

str. 10

str. 10

Dzień Seniora w SP 1
w Istebnej
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Majówka pojazdów zabytkowych
odbędzie się 13-15 maja

Puchar Złotego Gronia
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str. 21

str. 20

Nowy
FOLDER
Gminy
 Istebna!

str. 20
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Wójt Gminy
informuje

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć, 
aby nadzieja  życia wiecznego, którą niesie ten czas, 
wypełniła  Nasze serca. Niech każdy z nas w tych 
szczególnych dniach zadumy odnajdzie w sobie 
dobroć i życzliwość dla drugiego człowieka. Niech 
znikną choć na chwilę troski i trudy dnia codzien-
nego, a budząca się do życia przyroda da zdrowie i 
siły do realizacji zadań i obowiązków.

Starosta Cieszyński 
Czesław Gluza    

wiosenne wypalanie traw
W związku z powtarzającym się procederem wypalania 

traw na łąkach i pastwiskach oraz spalania wszelkich od-
padów na powierzchni ziemi ponownie przypominam, że 
zgodnie z art.124 ustawy ochronie przyrody cyt. „Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”

Kto nie stosuje się do powyższego podlega karze grzyw-
ny albo aresztu - art.131 pkt 12 ustawy.

Informacje dla rolników
w dniu 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory człon-

ków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Naszą 
gminę reprezentuje w Radzie Powiatowej Pani Anna waszut 
z Jaworzynki.

wiosenna zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

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 oczyszczalni 
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 10.00-16.00 w wy-
znaczonych punktach jeden dzień w każdej wsi.
Inny sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany!
Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy Istebna przy 
współudziale Fundacji CZySTA ZIEmIA na rzecz walki z od-
padami (www.czystaziemia.org). Zbiórkę odpadów prowa-
dzić będzie firma Elektrozłom sp. z o.o.

„Śmieci się pali" !!!
Stopniał śnieg, na wierzch „wyjrzały" śmieci wyrzucane byle 

gdzie. Robimy wiosenne porządki, a z kominów snują się kłęby czar-
nego dymu ze spalanych śmieci. To bardzo smutny obraz wiosny.

Obraz, który sami tworzymy swoim postępowaniem. Daw-
niej śmieci były w większości odpadkami organicznymi, któ-
re rozkładały się bez szkody dla środowiska - resztki jedzenia, 
drewniane czy gliniane sprzęty. Czasy się zmieniają, gorzej z 
mentalnością ludzką. Żyjemy w dobie szybkiego rozwoju tech-
nologii, który sprawił pojawienie się coraz to nowych rodzajów 
tworzyw. Tak powstają „piękne" kolorowe opakowania z plastiku 
i folii, które zamiast być segregowane, czy umieszczane w po-
jemnikach na odpady wrzucane są do pieca.

Palenie śmieci w piecach domowych jest powszechnie stoso-
wane, chociaż jest nielegalne i niezwykle szkodliwe dla zdro-
wia. Apelujemy do mieszkańców o zaniechanie tego procederu!

Z. Waszut, Referat Usług Komunalnych

Plan dyżurów  ZG Związku Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych zaprasza członków Koła na dyżur, który peł-
niony będzie w każdy 2 /drugi/ poniedziałek miesiąca  od 
godz. 1000 do 12 00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Istebna. 

 Daty dyżurów I półrocze: 11 kwiecień 2011 r. 9 maja 
2011 r. 13 czerwca 2011 r.

W tym dniu można dokonać wpłaty składek członkowskich 
i załatwić inne formalności dotyczące Związku.

Najlepsza gmina województwa śląskiego
1 kwietnia 2011 roku w siedzibie Radia Katowice po 

raz pierwszy w województwie śląskim, rozstrzygnięty zo-
stał prestiżowy plebiscyt „EURO-GmINA EURO-PARTNER 
2009/2010”.

Kapituła Plebiscytu, w której znaleźli się m.in. starostowie 
powiatów województwa śląskiego oraz eksperci z Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach i Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach, ocenie poddała między inny-
mi: sposób zarządzania, aktywność w pozyskiwaniu środków 
unijnych oraz rozwój powiatów, miast, gmin i firm z terenu 
województwa za lata 2009-2010. Nagrody przyznawano w 
różnych kategoriach: od rolnictwa, przez gospodarkę, tury-
stykę, oświatę, służbę zdrowia, kulturę, bezpieczeństwo czy 
infrastrukturę. Nagrody przyznano także dla firm i spółek w 
konkretnych dziedzinach.

Miło nam podzielić się z Państwem informacją, iż Gmi-
na Istebna otrzymała tytuł w kategorii NAJLEPSZA GmI-
NA woj. śląskiego oraz certyfikat EURO-GMINA o numerze 
54. Oznacza to, że gmina Istebna spełnia wymagania najlep-
szych GMIN Unii Europejskiej. Certyfikat przyznano na pod-
stawie oceny Kapituły Plebiscytu EURO-GMINA w oparciu o 
dotychczasowe działania samorządu Gminy. Certyfikat upo-
ważnia władze samorządowe GMINY do używania znaku i na-
zwy EURO-GMINA na tablicach informacyjnych, materiałach 
promocyjno-reklamowych oraz pieczęciach urzędowych.

Gala wręczenia certyfikatów i statuetek EURO-GMINA 
odbyła się pod patronatem Ministra Gospodarki Waldemara 
Pawlaka, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Mar-
szałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza oraz 
Dyrektora TVP Katowice Jerzego Nachela.

W imieniu władz naszej gminy statuetkę i certyfikat EU-
RO-GMINA odebrała Danuta Rabin, Wójt Gminy Istebna.

Jest nam tym bardziej miło, iz z gmin Beskidzkiej 5 na-
grody odebrali także: Miasto Ustroń, Miasto Wisła, Miasto 
Szczyrk. Gratulujemy!

Oprac: A. Legierska
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wójt Gminy Istebna Informuje
W związku z otrzymanym w dniu 17.03.2011 roku pi-

smem Starosty Cieszyńskiego w sprawie drogi powiatowej 
nr 2643 S „Droga przez wieś Istebna" bardzo proszę wszyst-
kich właścicieli działek oraz posesji zlokalizowanych wzdłuż 
w/w drodze powiatowej o przestrzeganie zasad związanych 
ze zgłaszaniem oraz wykonywaniem zjazdów, przyłączy sa-
nitarnych i kablowych jak również umieszczanie reklam w 
pasie drogi powiatowej.

Poniżej pismo Pana Starosty Czesława Gluzy:

    Szanowna Pani
    Danuta Rabin
    wójt Gminy Istebna
Dotyczy: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gmi-
nach Istebna i Cierne".

W związku z zakończoną inwestycją „Przebudowa drogi 
powiatowej 2643 S - droga przez wieś Istebna", a także fak-
tem, że projekt „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 
pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach 
Istebna i Cierne", który był współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska - Republika Słowacka 2007 - 2013, Powiatowy Zarząd 
Dróg Publicznych w Cieszynie jako Zarządca Drogi jest zo-
bowiązany do zachowania trwałości projektu przez okres 5 
lat. W czasie tych 5 lat w obrębie drogi powstają na działkach 
sąsiadujących z pasem drogowym nowe obiekty budowlane 
i zachodzi konieczność wykonania zjazdów i przyłączy sani-
tarnych i kablowych.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych zgody na 
usytuowanie zjazdu indywidualnego, zgody na umieszcze-
nie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego a także zgody na 
umieszczenie reklam wydaje Zarządca Drogi.

Dodatkowo z uwagi na warunki zawarte w Podręczniku 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska - Republika Słowacka 2007 - 2013 konieczne jest zgłasza-
nie do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wszelkich prac 
prowadzonych w pasie drogowym mogących powodować 
ingerencję w przebudowaną drogę, do czego zobowiązany 
jest Zarządca Drogi.

Projekt nr WTSL.01.01.00-24-014/08 „Zwiększenie dostęp-
ności komunikacyjnej pogranicza polsko-słowackiego wokół 
Trójstyku w gminach Istebna i Cierne" współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

W związku z opisaną powyżej sytuacją zwracam się z 
prośbą do Urzędu Gminy o przesyłanie do Powiatowego Za-
rządu Dróg Publicznych informacji dotyczących wszelkich 
prac jakie będą prowadzone nielegalnie w obrębie pasa 
drogowego w przypadku zaistnienia takiego podejrzenia. 
Jednocześnie w celu umożliwienia weryfikacji nielegalności 
prowadzonych robót Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
zobowiązuje się do przesyłania kopii decyzji, które zostaną 
wydane na zezwolenie prowadzenia prac w obrębie pasa 
drogowego.

Starosta, Czesław Gluza

Rada Gminy uchwaliła

    Pan Jan Gazur
    Przewodniczący
    Rady Gminy Istebna

Nawiązując do pisma z dnia 21 lutego br. zawierającego 
Stanowisko Rady Gminy Istebna w sprawie likwidacji cen-
trum powiadamiania ratunkowego (CPR) w Ustroniu uprzej-
mie informuję Pana Przewodniczącego, iż zgodnie z art. 14a 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) 
zadania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie 
województwa wykonuje m. in. centrum powiadamiania ra-
tunkowego. W skład personelu ww. centrum wchodzą, m. in. 
dyspozytorzy medyczni. Zgodnie z projektem rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania 
centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich cen-
trów powiadamiania ratunkowego planuje się iż:

- jedno CPR będzie tworzone dla populacji nie mniejszej 
niż 1 min mieszkańców

- jedno stanowisko dyspozytora medycznego będzie 
przypadało na każde 200 tyś. mieszkańców.

- jedno stanowisko operatora numerów alarmowych bę-
dzie przypadało na każde 250 tyś. mieszkańców.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami ww. projektu 
rozporządzenia w wyniku analizy liczby, rodzaju, natężenia 
i czasu obsługi poszczególnych zgłoszeń alarmowych moż-
liwe jest dostosowanie liczby, lokalizacji, terenu działania 
centrów oraz liczby dyspozytorów medycznych i operatorów 
numerów alarmowych w centrach do aktualnych potrzeb 
systemu powiadamiania ratunkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, a także prowadzo-
ne obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, przy współudziale przedstawicieli Ministra Zdrowia, 
prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań organizacyjno- 
technicznych w systemie powiadamiania ratunkowego, nie-
zbędne jest rozpoczęcie wprowadzania zmian w tym zakre-
sie także na terenie województwa śląskiego. Zmiany te będą 
jednak miały charakter stopniowy i ewolucyjny, w miarę 
tworzenia i wyposażania nowych CPR-ów, które będą w peł-
ni zdolne do przejęcia zadań obecnie działających dyspozy-
torni służb ratunkowych. Należy podkreślić, iż projektowane 
zmiany mają na celu usprawnienie procedur powiadamiania 
ratunkowego i dysponowania służb ustawowo powołanych 
do niesienia pomocy na miejsce zdarzenia, nie zmienią roz-
lokowania zespołów ratownictwa medycznego w terenie, jak 
również nie ograniczą dostępności do świadczeń pozaszpi-
talnych z zakresu ratownictwa medycznego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Cezary Rzemek
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„Dopłaty bezpośrednie, ONw
i wymogi wzajemnej zgodności w roku 2011”

Wniosek o przyznanie płatności składa się w terminie od 
dnia 15 marca do dnia 16 maja 2011 roku. Wniosek o przy-
znanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni 
kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 
czerwca 2011 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia 
stosowana jest redukcja w wysokości 1% kwoty płatności.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatno-– 
ści bezpośredniej, płatności uzupełniają-
cej i specjalnej płatności obszarowej do 
powierzchni upraw roślin strączkowych i 
motylkowatych drobnonasiennych oraz 
płatności ONW można składać do dnia 31 
maja 2010 roku. 
Formularz zmiany do wniosku można także – 
złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2011 
roku. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie 
płatności o 1%, za każdy dzień roboczy 
opóźnienia (licząc od dnia 1 czerwca 2011 
r. włącznie) kwoty płatności odnoszącej się 
do powierzchni działek rolnych, dla których 
dokonano zmian lub do powierzchni dzia-
łek rolnych, które zostały dodane.

Rolnicy, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwy-
czajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej, 
którzy złożą wnioski o przyznanie płatności na 2011 rok 
w okresie od dnia 17 maja do dnia 10 czerwca 2011 roku, 
nie będą mieli obniżanych kwot płatności z tytułu złożenia 
wniosku po terminie, pod warunkiem, że na piśmie poinfor-
mują Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu 
nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej, 
w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczno-
ści oraz obowiązkowo dołączą dowody potwierdzające ich 
wystąpienie. 

Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwy-
czajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują:

śmierć rolnika;•	
długookresową niezdolność rolnika do pracy;•	
poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu •	
dotykającą grunty rolne gospodarstwa;
wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie •	
budynków dla zwierząt gospodarskich;
epidemię dotykającą części lub całego inwentarza •	
rolnika.

Rolnik otrzymujący płatności bezpośrednie oraz płat-
ności w ramach niektórych działań PROW 2007 – 2013 tj. 
płatności ONW na obszarach górskich i innych obszarach, 
płatności rolnośrodowiskowych, płatności za zalesianie grun-
tów ornych zobowiązany jest przestrzegać norm i wymo-
gów wzajemnej zgodności od 2005 r. obowiązują normy z 
zakresu utrzymywania gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej, 
od 1 stycznia 2009 r. obowiązują wymogi z obszaru A, od 
1stycznia 2011 r. obowiązują wymogi z obszaru B.

Normy  Dobrej Kultury Rolnej (obowiązują od 2005)
Erozja gleby:

pod okrywą roślinną co najmniej 40% gruntów or-•	
nych od 1.12- 15.02,

na stokach powyżej 20 % nie stosuje się redliny •	
wzdłuż stoku lub czarnego ugoru,
koszenie do 31 lipca,•	
plantacje trwałe, zagajników o krótkiej rotacji - nie-•	
zachwaszczone

Pozwolenie wodno prawne przy poborze wody w ilości 
większej niż 5m3 na dobę,
Ochrona trwałych użytków zielonych
Zabrania się:

zabiegi ciężkim sprzętem w okresie wysycenia profi-•	
lu glebowego wodą,
wypalania gruntów rolnych,•	
niszczenia siedlisk roślin i zwierząt•	

Zachowanie wskazanych elementów krajobrazu: drzew 
–pomników przyrody, rowów do 2 m szerokości. Od 2011 r. 
wprowadzono obowiązek: zachowania w obrębie działki rol-
nej oczek wodnych o łącznej powierzchni do 100m2 oraz wpro-
wadzono zmianę dotyczącą  normy  zmianowania upraw. Ten 
sam gatunek zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, owies) może być 
uprawiany na tej samej działce w 4 i 5 roku pod warunkiem, że: 
- rolnik wykona zabieg agrotechniczny (przyoranie słomy, 
międzyplonów lub obornika w ilości co najmniej 10 ton/
ha lub wymieszanie słomy z glebą, międzyplonów z glebą 
lub prowadzenie uprawy międzyplonów) oraz poinformuje 
o tym fakcie kierownika biura powiatowego ARiMR. Zawia-
domienie o wykonaniu zabiegu agrotechnicznego należy 
złożyć do 9 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym 
będzie wykonany zabieg wiosną lub do 9 czerwca  roku, w 
którym będzie wykonany zabieg jesienią

wymogi wzajemnej zgodności dla obszaru A (obo-
wiązujące od 2009)
1. Identyfikacja i rejestracja zwierząt
2. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego:

ochrona dzikiego ptactwa,•	
ochrona siedlisk przyrodniczych,•	
ochrona wód gruntowych przed substancjami: rtęć, •	
trwałe oleje mineralne, ropa naftowa,
ochrona środowiska w przypadku stosowania osa-•	
dów ściekowych,
ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodo-•	
wanymi przez azotany 

wymogi wzajemnej zgodności dla obszaru B (obo-
wiązujące od 2011)

1. Zdrowotność roślin: środki ochrony roślin dopuszczo-
ne do obrotu, środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z ety-
kietą, przechowuje się je zgodnie z zaleceniami zawartymi  
w etykiecie, środki ochrony roślin stosuje się sprzętem 
sprawnym technicznie, osoba wykonująca zabieg środkami 
ochrony roślin posiada zaświadczenie w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin. Należy prowadzić ewidencję stoso-
wania środków ochrony roślin.

2. Zdrowotność zwierząt:
dokumentacja leczenia przechowywana jest przez okres 

5 lat od daty dokonania ostatniego wpisu, zakaz podawa-
nia zwierzętom w celach innych niż lecznicze związków 
o działaniu hormonalnym i innych środków leczniczych,  
zakaz posiadania i przechowywania w gospodarstwie pro-
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i mieszkań 2011 

w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2011 roku na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest przeprowadzany Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i mieszkań, wg stanu 
na dzień 31 marca 2011 roku.

Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego. Lokalne prace spi-
sowe prowadzone są przez Wojewódzkie i Gminne Biura Spisowe.

W dniach od 1 do 17 marca 2011 roku został przeprowadzony 
obchód przedspisowy.

Podczas obchodu rachmistrze spisowi zaznajomili się z przy-
dzielonym im obszarem oraz zweryfikowali przygotowane przez 
statystykę i urzędy gmin wykazy adresów budynków.

w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmi-
strze spisowi będą przeprowadzać wywiady bezpośrednie 
w mieszkaniach przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń 
elektronicznych.

Respondenci mają obowiązek udzielania odpowiedzi, któ-
ry wynika z ustawy o NSPLim 2011.

Rachmistrze spisowi są osobami przeszkolonymi z zakresu te-
matyki NSPLiM jak również z obsługi urządzenia elektronicznego. 

Podczas pracy posługiwać się będą identyfikatorem zawierają-
cym zdjęcie, imię, nazwisko oraz pieczęć Urzędu Statystycznego, a 
także pieczątkę imienną i podpis dyrektora Urzędu Statystycznego, 
który wydał identyfikator. Rachmistrze spisowi mogą prowadzić spis 
tylko i wyłącznie za okazaniem identyfikatora i dowodu osobistego.

Rachmistrze zostali poinformowani o odpowiedzialności za 
naruszenie tajemnicy statystycznej.

Tożsamość rachmistrzów i ich uprawnienia można potwier-
dzić w Gminnym Biurze Spisowym w Istebnej (tel. 33 8556087 lub 
33 8556500 wew. 42) oraz w Wojewódzkim Biurze Spisowym w 
Katowicach (tel. 32 7791240, 32 7791213 lub 32 7791260), tam też 
można zgłaszać uwagi dotyczące ich pracy.

Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szczegółowych infor-
macji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, struktu-
rze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-
ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin 
oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Na terenie Gminy Istebna spis zostanie przeprowadzony przez 
5 rachmistrzów w składzie:

1. Dawidowicz Sylwia
2. Juroszek Barbara
3. Kohut Anna
4. Rybka Sylwia
5. Suszka Grzegorz 
Od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku każdy może samo-

dzielnie spisać się przez internet.
• http://www.stat.gov.pl/gus 
Urząd Gminy w Istebnej informuje, że oficjalny numer infolinii 

NSP 2011 to:
• 800 800 800 (numer bezpłatny dla połączeń z telefonów sta-

cjonarnych) oraz
• 22 44 44 777 (przeznaczony dla połączeń przychodzących z 

telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora)
Infolinia jest dostępna do dyspozycji respondentów począw-

szy od dnia 1 kwietnia.
Elektroniczne materiały spisowe prezentowane są na stronach 

GUS i Urzędu Statystycznego.
strony GUS http://www.stat.gov.pl
http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/gus/plakaty_i_ulotki_PLK_HTML.htm
strony US http://www.stat.gov.pl/katow

Karina Kawulok - Lider

duktów weterynaryjnych zawierających substancje o działa-
niu β-agonistycznym oraz estradiolu, zakaz umieszczania na 
rynku, uboju, przetwarzania mięsa zwierząt w organizmach 
których znajdują się substancje zabronione, zakaz utrzymywa-
nia w gospodarstwie ryb, w organizmach których znajdują się 
lub u których wykryto substancje zabronione, zakaz poddawa-
nia ryb zabiegom zmiany płci po ukończeniu przez nie 3 miesią-
ca życia, niezwłoczne powiadomienie organu Inspekcji Wetery-
naryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii lub wójta/ burmi-
strza o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej, pozostawie-
nie zwierząt w miejscach ich przebywania i nie wprowadzanie 
tam innych zwierząt w przypadku wystąpienia podejrzenia lub 
wystąpienia pryszczycy, karmienia zwierząt białkiem pocho-
dzenia zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka z 
wyjątkiem białka dopuszczonego,obowiązek powiadomienia 
o podejrzeniu wystąpienia TSE – choroby układu nerwowego, 
podjęcie współdziałania przy zwalczaniu TSE.

3. wymogi dotyczące pasz: podmioty działające na rynku 
pasz mają obowiązek zgłoszenia do powiatowego lekarza 
weterynarii, do obrotu wprowadza się pasze bezpieczne dla 
zwierząt, wycofanie z rynku pasz niebezpiecznych i współ-
praca z Inspekcją Weterynaryjną, prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej stosowania środków ochrony roślin, preparatów 
biobójczych, każdej partii paszy, stosowania nasion, zapew-
nienie identyfikalności paszy oraz dodatków paszowych, 
przestrzeganie wymogów dotyczących higieny pasz, żyw-
ność uznana za niebezpieczną nie może by wprowadzana na 
rynek, zapewnienie identyfikowalności żywności oraz zwie-
rząt hodowlanych  poprzez prowadzenie i przechowywanie 
dokumentacji kupna i sprzedaży, właściwe stosowanie środ-
ków ochrony roślin, biocydów zgodnie z etykietą, wycofanie 
z obrotu żywności niezgodnej

4. higieny produkcji produktów pochodzenia roślinnego 
i higieny produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

 Wymogi dotyczące produkcji jaj: czyste, suche, wolne 
od obcych zapachów, zabezpieczone przed wstrząsami i 
promieniami słonecznymi. Dotyczące gospodarstw produ-
kujących mleko i siarę przeznaczonych do obrotu: zwierzęta 
zdrowe, brak ran wymion, posiadanie decyzji o uznania sta-
da za wolne od brucelozy i gruźlicy bydła, kontrola i badanie 
kóz na obecność gruźlicy jeżeli są utrzymywane razem z kro-
wami, izolacja zakażonych zwierząt brucelozą lub gruźlicą. 

5. Higiena pomieszczeń i wyposażenia: zabezpieczenie 
pomieszczeń do składowania mleka i siary przed szkod-
nikami, schłodzenie mleka i siary niezwłocznie po udoju, 
urządzenia do schładzania zapewniające temp. nie wyższą 
niż 8oC w przypadku codziennego odbioru, lub nie wyższą 
niż 6oC jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie, pojem-
niki i zbiorniki służące do transportu mleka co najmniej raz 
dziennie czyszczone i dezynfekowane.

W/w wymogi obowiązujące rolnika kontroluje Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcja We-
terynaryjna. 

Mgr inż. Aneta Stanek-Sikora
Doradca rolnośrodowiskowy

Dyżur: w każdy piątek od 9.00 – 11.00 w UG Istebna

W okresie składania wniosków dopłatowych i rolnośrodowi-
skowych dyżur w każdy czwartek i piątek od 9.00 – 14.30
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Z życia szkół

Anna Juroszek kl. 3g Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej Laureatką

wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

W dniu 07.03.2011 r. odbył się finał Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z geografii. Po raz pierwszy w historii 
naszego gimnazjum uczennica klasy 3g Anna Juroszek uzy-
skała najwyższy tytuł - Laureata.

Konkurs przebiegał w trzech etapach:

I - etap szkolny z geografii fizycznej

II - etap rejonowy z geografii Azji

III - etap wojewódzki (finał) z geografii Polski ze szczegól-
nym uwzględnieniem województwa śląskiego.

Uczennica dzięki swojej rzetelnej i systematycznej pracy, 
wytrwałości i sumienności osiągnęła ogromny sukces. Wyka-
zała się wiedzą ugruntowaną i umiejętnościami sięgającymi 
poza program obowiązujący w szkole.

Konkurs ten ma wielkie znaczenie na tym poziomie edu-
kacji, ponieważ zwycięzca zwolniony zostaje z egzaminu 
kończącego gimnazjum, uzyskując maksymalną ilość punk-
tów, w tym wypadku z części matematyczno-przyrodniczej.

Gratulujemy Laureatce i życzymy dalszych sukcesów na 
przyszłość.

Opiekun mgr Anna Dziewior

Zaproszenie
na uroczystość przekazania i poświęcenia

samochodu pożarniczego

Z życia OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie 
Centrum serdecznie zaprasza mieszkańców gminy i go-
ści na uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu 
pożarniczego dla OSP Koniaków Centrum, która odbę-
dzie się w dniu 30 kwietnia 2011 r.

Program:
12.00 - zbiórka przy strażnicy
12.45 - przemarsz do kościoła
13.00 - msza święta
14.00 - przemarsz na boisko szkolne
14.25 - oficjalne uroczystości:

- przekazanie samochodu
- poświęcenie samochodu
- wręczenie odznaczeń i medali
- okolicznościowe przemówienia

16.00 - obiad
17.00 - pokaz strażacki
18.00 - zabawa strażacka
               Zapraszamy!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Istebnej

ogłasza nabór na rok szkolny 2011/2012 do:

Liceum Profilowane
1 oddział o profilu usługowo – gospodarczym -  24 miejsca

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 oddziały wielozawodowe  - 48 miejsc
1 odział sprzedawca/kucharz małej gastronomii - 24 miejsca

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
1 oddział   -  40 miejsc

Kontakt:

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 15.00

Nr tel.: 33 855 61 56; 785 920 169 

Adres e-mail: zspistebna@o2.pl

Adres www: zspistebna.ox.pl 
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l Z życia szkół l Z życia szkół l

Dzień Seniora SP1 Istebna
3.03.2011r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej 1 w 

Istebnej odbyło się Święto Seniora zorganizowane przez 
klasy III pod opieką  ich wychowawczyń:  marii Zawady 
i Agaty Szymańskiej. Pani Dyrektor oraz uczniowie przy-
witali przybyłych gości. W części artystycznej Szkolne Koło 
Teatralne pokazało przedstawienie „Złota Gęś”. Następnie 
dzieci klas trzecich recytowały wiersze związane ze świętem, 
śpiewały piosenki, dały też piękny koncert na dzwonkach. Po 
zakończeniu części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na 
słodki poczęstunek, który sponsorowali rodzice uczniów klas 
trzecich oraz Rada Rodziców. Przedstawienie i występy dzie-
ci nagrodzone były gromkimi brawami. Dziadkowie chętnie 
oglądali występy wnuków, a potem długo jeszcze dzielili się 
swoimi wrażeniami i wspomnieniami.

I Gminny konkurs informatyczny
SP1 w Istebnej 

W dniu 30.03.2011r odbył się w Szkole Podstawowej nr1 
w Istebnej „I Gminny Konkurs Informatyczny”. Organizatorem 
konkursu był pan mgr Robert Biernacki. W konkursie brały 
udział szkoły podstawowe: z Istebnej, Koniakowa, Koniako-
wa – Rastoki, Jaworzynki – Zapasiek, oraz Istebnej – Zaolzia. 
Każda szkoła wystawiła dwóch uczestników. Konkurs składał 
się z dwóch części. Teoretycznej i praktycznej. W części teo-
retycznej uczniowie musieli rozwiązać test z informatyki, a w  
części praktycznej należało przepisać i sformatować tekst.

Pierwsze miejsce indywidualnie zajął Tomasz Sikora ze 
Szkoły Podstawowej nr1 w Istebnej, miejsce drugie zajął 
Szymon Jaroszyński ze Szkoły Podstawowej nr1 w Istebnej, 
na miejscu trzecim uplasowały się dwie uczennice ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Istebnej, Patrycja Arczewska i Martyna 
Łupieżowiec.

Drużynowo pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa nr1 w Istebnej. Na miejscu drugim uplasowała się Szko-
ła Podstawowa nr2 z Istebnej. Miejsce trzecie zajęła Szkoła 
Podstawowa nr1 z Koniakowa. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe oraz dyplomy.

Robert Biernacki

OBCHODy DNIA PATRONA 
w SZKOLE PODSTAwOwEJ NR 1 

Im. STANISłAwA wySPIAŃSKIEGO w KONIAKOwIE

Dzień 21 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Koniakowie był dniem wyjątkowym. Obchodziliśmy Dzień 
Patrona naszej szkoły, którym jest Stanisław Wyspiański – 
wybitny malarz, poeta i dramaturg młodopolski. Tradycją 
jest, że w szkole organizujemy konkurs poświęcony życiu i 
twórczości tego wielkiego artysty. Przygotowaniem  konkur-
su, który w tym roku odbył się już po raz trzydziesty, zajęli się: 
mgr Barbara Zowada, mgr Agnieszka Marekwica, mgr Beata 
Waszut, mgr Marta Legierska, p. Agnieszka Chmielewska, 
mgr Sylwia Michałek oraz dr hab. Ernest Zawada. Uczniowie 
klas II – VI kilka dni wcześniej zmagali się w eliminacjach. W 
każdej z klas przeprowadzony był test, po którym do konkur-
su zakwalifikowało się 30 uczniów. Kolejny etap konkursu 
odbył się w obecności publiczności złożonej ze wszystkich 
uczniów i nauczycieli. Dzieci biorące udział w konkursie mu-
siały wykazać się ogromną wiedzą o życiu i twórczości mło-
dopolskiego artysty, a także umiejętnością rozpoznawania 
jego obrazów, witraży, fragmentów polichromii i projektów, 
które pozostawił w spuściźnie. Okazało się, że uczniowie po-
siadają imponującą wiedzę. 

Laureatami 30 konkursu wiedzy o życiu i twórczości Sta-
nisława Wyspiańskiego zostali:

Klasa II: Sabina Matuszny (I m.), Kinga Zawada (II m.), Lau-
ra Legierska (III m.)

Klasa III: Piotr Grosz (I m.), Jan Chrapek (II m.), Miłosz Susz-
ka (III m.)

Klasa IV: Wojciech Tonderski (I m.), Faustyna Kubica (II m.), 
Magdalena Karch (III m.)

Klasa V: Dariusz Sikora (I m.), Beata Matuszny (II m.), Da-
wid Juroszek (III m.)

Klasa VI: Krystyna Musiał (I m.), Daria Gwarek (II m.), Izabe-
la Juroszek (III m.)

Oprócz konkursu wiedzy odbywał się również konkurs 
plastyczny, w którym dzieci z zapałem malowały reprodukcje 
obrazów Stanisława Wyspiańskiego. Fachowym okiem oce-
niał je dr hab. Ernest Zawada, który uczy plastyki w naszej 
szkole. Bardzo trudno było wybrać zwycięzców. Okazało się, 
że niektórzy uczniowie posiadają ogromne zdolności twór-
cze i zmysł artystyczny. Efekty ich pracy można  podziwiać w 
holu i na korytarzach naszej szkoły, a także w klasach. 

W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono jeszcze je-
den konkurs. Uczniowie klas IV-VI przygotowywali prezenta-
cje multimedialne poświęcone życiu i twórczości wybitnego 
człowieka i artysty, którym był Stanisław Wyspiański. Przy-
gotowanie konkursowych prac wymagało ogromnej pracy 
i wiedzy informatycznej. Zwycięskie prezentacje charakte-
ryzowały się starannym przygotowaniem, były zaprezento-
wane w bardzo atrakcyjny wizualnie sposób z elementami 
muzyki, grafiki, animacji i tekstu.

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i mamy nadzieję, że 
w kolejnych latach nasi uczniowie będą mogli również wyka-
zać się taką ogromną wiedzą i ambicją.

S. Michałek
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„Gdo mo owce, tyn mo co chce” 
Chcesz mieć wiyncyi hyry, tóż jydz łowczi syry! 

Tym artykułem rozpoczynamy cykl infor-
macji o korzyściach, jakie daje spożywanie pro-
duktów pochodzących od naszych owiec.

Mleko owiec zawiera większe koncentracje 
substancji odżywczych, witamin i substancji mi-
neralnych w porównaniu z mlekiem krowy czy 
kozy. Umożliwia to wyższą wydajność serów, które 

tworzą główny produkt chowu owiec dojonych, kiedy to z jednego litra 
mleka, można uzyskać 200-300g sera. Specyficzny skład mleka owczego 
i wyrobów z niego jest przyczyną ich cennych właściwości zdrowotnych. 
Aczkolwiek wydajność energetyczna surowego mleka owczego jest 
około półtora raza wyższa od mleka krowiego to zarazem zawiera ono 
pięciokrotnie więcej niektórych witamin (B1, D, C). I tak zalecana dzienna 
konsumpcja witaminy C zawarta jest w 1 litrze mleka owczego a mleka 
krowiego trzeba by było w tym celu wypić aż 5 litrów. Bardzo cennym 
składnikiem mleka owczego jest również witamina B12, która produkowa-
na jest poprzez mikroorganizmy zasiedlające układ trawienny przeżuwa-
czy, toteż zawarta jest ona tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego 
a nie w roślinach. Dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę B12 
może być zaspokojone poprzez konsumpcję 2dcl owczego mleka. Mleko 
owiec jest również źródłem potrzebnych substancji mineralnych, zwłasz-
cza wapnia, cynku i selenu. Wapń wspólnie z witaminą D pełni ważną 
rolę w budowie kośćca. Niedobór tego pierwiastka powoduje krzywicę, 
próchnicę zębów czy osteoporozę. Cynk wchodzi w skład około 100 róż-
nych enzymów i pełni rolę w procesach dziedziczenia, rozwoju organi-
zmu i jego obrony przeciw patogenom.

Jest ważnym pierwiastkiem dla zachowania zdrowego stanu skóry. 
Selen natomiast razem z witaminą E pełni rolę antyoksydantu biologicz-
nego, ma kluczowe znaczenie w procesach funkcjonowania komórek, 
mięśni (w tym zwłaszcza serca) i systemu imunitarnego. Na naszych te-
renach występuje znaczny niedobór selenu w glebie, wobec czego wska-
zane jest podawanie lizawek zawierających ten składnik zwierzętom, 
zwłaszcza samicom w ostatniej fazie ich brzemienności i w okresie lakta-
cji, gdyż selen jako pierwiastek bardzo ważny dla rozwoju młodych jest w 
znacznej mierze wydzielany właśnie do mleka.

Mleko owcze zawiera około 5-7% białka, które jest między innymi 
źródłem cennych aminokwasów esencjalnych, czyli takich, które or-
ganizm ludzki nie jest w stanie sam syntetyzować, przez co zależny 
jest na ich przyjmowaniu w wyżywieniu. Zwłaszcza cenną w mleku 
owczym jest zawartość aminokwasów rozgałęzionym łańcuchu (izo-
leucyna, leucyna, walina), pełniących ważną rolę w procesie regenera-
cji tkanki mięśniowej, co doceniane jest zwłaszcza przez osoby pracu-
jące fizycznie czy sportowców. Białka mleka owczego charakteryzują 
się również wyższą zawartością aminokwasów zawierających siarkę 
(metioniny, cystyny), które w ciele tworzą budulec substancji o cha-
rakterze antyoksydatywnym, antymutagennym i przeciwrakowym 
(naprz. glutationperoksydazy).

Również tłuszcz zawarty w owczym mleku i serach ma szereg przy-
jaznych dla organizmu ludzkiego właściwości. Mleko owcze zawiera w 
porównaniu z mlekiem krowy 2-3 krotnie więcej kwasów tłuszczowych 
o krótkim łańcuchu (C4-C10), które nie doprowadzają do podwyższania 
poziomu cholesterolu w krwi ani nie są układane w tkance tłuszczowej, 
lecz są bezpośrednio w wątrobie przetwarzane na energię. Zawartość 
nasyconych kwasów tłuszczowych, przyczyniających się do podwyższa-
nia poziomu cholesterolu jest na odwrót w mleku owczym niższa. I tak 
pomimo wysokiej zawartości tłuszczu sery owcze są rekomendowane 
przez fachowców jako składnik diet antysklerotycznych. Na Uniwersy-
tecie J.A.Komenskiego w Bratysławie przeprowadzono eksperyment, 
podczas którego w 30-to osobowej grupie woluntariuszy, spożywają-
cych dziennie 100g bryndzy owczej stwierdzono istotny spadek po-
ziomu „złego" LDL-cholesterolu a u probantów z niskim wyjściowym 
poziomem „dobrego" HDL-cholesterolu jego istotny wzrost. W grupie 
„zjadaczy bryndzy" zanotowano również obniżenie poziomu cukru w 
krwi i ciśnienia krwi. Zaskakującym stwierdzeniem było też obniżenie 
zawartości proteiny C reaktywnej w osoczu krwi probantów. Proteina 
C reaktywna jest wskaźnikiem skrytych procesów zapalnych, które są 
między innymi czynnikiem ryzykowym raka jelita grubego.

Kwasem tłuszczowym o wy-
jątkowym oddziaływaniu na or-
ganizm jest konjugowany kwas 
linolowy - CLA, substancja, która 
ma wyraźne biologiczne działa-
nie opierające się na spowalnia-
niu procesu odkładania tłuszczu 
w komórkach tłuszczowych i 
na odwrót stymulację rozwoju mięśni, przez co odgrywa ważną rolę 
utrzymywaniu optymalnej masy i kondycji ciała. Poza tym CLA chro-
ni organizm przed powstawaniem nowotworów czy skrzepów krwi. 
Poziom CLA w mleku przeżuwaczy zależny jest w znacznej mierze od 
sposobu ich karmienia.

Kilkakrotnie (3-7x) wyższy poziom CLA zawiera mleko zwierząt pa-
sących się na świeżej trawie w porównaniu ze zwierzętami karmionymi 
paszami konserwowanymi. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w 
wyniku zmian w sposobie karmienia krów dojonych nastąpił w ostat-
nim półwieczu wyraźny spadek zawartości CLA w produktach mlecz-
nych, przez co wzrosło ryzyko nadwagi i zachorowań onkologicznych 
w populacji. Badania porównawcze wykazały, że owce mają spośród 
wszystkich zwierząt gospodarskich najwyższą zawartość CLA w mleku.

Jak widać walory zdrowotne mleka i serów owczych są liczne i na 
przykład długowieczność mieszkańców krajów śródziemnomorskich 
czy kaukaskich przypisywana jest między innymi właśnie spożywaniu 
produktów owczych. Również w naszych Beskidach mamy długą i 
bogatą tradycję hodowli owiec czy konsumpcji ich produktów i jak 
widać mamy też wiele dobrych powodów by te tradycje dalej pod-
trzymywać.

Porównanie składu mleka owiec, kóz i krów

 Skład mleka %  Owca  Koza  Krowa  
 Substancje stałe  18.3  11.2  12.1  
 Tłuszcz  6.7  3.9  3.5  
 Białka  5.6 l  2.9  3.4  
 Laktoza (cukier mleczny)  4.8  4.1  4.5  
 Zawartość energii
 - Kcal/100g  102  77  73  
 
 witaminy mg/l  Owca  Koza  Krowa  
 Riboflawina B2  4.3  1.4  2.2  
 Tiamina  1.2  0.5  0.5  
 Niacyna B1  5.4  2.5  1.0  
 Kwas pantotenowy  5.3  3.6  3.4  
 B6  0.7  0.6  0.5  
 B12  0.09  0.007  0.03  
 Biotyna  5.0  4.0  1.7 
 Substancje mineralne
 mg/100g  

Owca Koza  Krowa 
 

 Wapń (Ca)  162 - 259  102 - 203  110  
 Fosfor (P)  82 - 183  86 - 118  90  
 Sód (Na)  41 - 132  35 - 65  58
 Magnes (Mg)  14 - 19  13 - 19  11
 Cynk (Zn)  0.5 - 1.2  0.19 - 0.5  0.3  
 Żelazo (Fe)  0.03 - 0.1  0.01 - 0.1  0.04  

Źródło: British Sheep Dairying Association
Dalsze planowane artykuły: Gdo żinczice pije, tymu w strzewach 

nie gnije (właściwości mikroorganizmów pro biotycznych, dietetyka, 
kolostanina); Tyn gdo jy jagnioki, żyje dłógi roki (mięso jagnięce)

dr Michał Milerski, Henryk Kukuczka

TARGI JAGNIąT w KONIAKOwIE - W dniach od 
22 kwietnia do 12 maja w Koniakowie odbędzie się sprze-
daż żywych jagniąt owcy górskiej. Informacje o cenach i nie 
tylko pod numerem telefonu: 664 928 587.
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PREZyDENT BRONISłAw KOmOROwSKI
Z mAłŻONKą ANNą w ISTEBNEJ

w GALERII KUKUCZKA NA JASNOwICACH
Data 5 marca 2011 roku okazała się szczególną w historii 

organizowanych przez Galerię Kukuczka wernisaży i imprez ar-
tystycznych. Właśnie w tym dniu swoją obecnością Galerię za-
szczycił Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką 
Anną, synem Piotrem i bliskimi współpracownikami. Parę pre-
zydencką przywitali Wójt Gminy Danuta Rabin oraz właściciele 
Galerii Bożena i Jan Kukuczka z Koniakowa. Na ten dzień Galeria 
przygotowała imprezę dedykowaną wszystkim Paniom. Był to 
wernisaż koronki Beaty Legierskiej - najwyżej ocenianej koron-
czarki Beskidzkiej Trójwsi, wspaniały koncert zespołu Wołosi & 
Lasoniowie działającego przy Galerii oraz poczęstunek dla ze-
branych. Praktycznie nie ma dzisiaj w świecie dziedziny, w której 
kobiety nie odgrywałyby ważnej roli. Stąd też i ta impreza była 
wyrazem głębokiego szacunku, ukłonu, podziękowania za trud, 
zaangażowanie, precyzję i zdyscyplinowanie wkładane dla reali-
zacji różnych przedsięwzięć i celów.

Po twarzach zebranych widać było jak wspaniałą atmosferę 
i wrażenie stworzył ten wieczór, złożyło się na to wiele czynni-
ków: zwłaszcza wizyta szczególnych osobistości i bogata część 
artystyczna. Za każdym razem tak i teraz chciałoby się, żeby ta 
chwila trwała dłużej. Po zakończeniu części oficjalnej w swoim 
krótkim wystąpieniu pan Prezydent podziękował za zaprosze-
nie,  podkreślił  silną  rolę  integracji  społeczeństw  mocno  we-
wnętrznie zróżnicowanych jakimi są społeczeństwa pogranicza. 
Właśnie na tych terenach stykają się różne kultury, narody, języki, 
religie. Miejsca te zyskują szczególne znaczenie i wartość dzięki 
ludziom, którzy dbają o to by to piękno wydobywać. Prezydent 
wyraził swój zachwyt i pełną aprobatę dla pomysłu założenia 
Galerii Sztuki w miejscu symbolicznym i wymownym, które te-
raz ma łączyć, edukować i zachwycać wszystkich w nim przeby-
wających. Wartość artystyczną tego miejsca stanowią splatające 
się tutaj różne dziedziny sztuki. Klimat wnętrza, kolekcja dzieł, 
rozchodząca się wspaniała muzyka to wszystko przekłada się na 
zwielokrotniony efekt odbioru tworząc miejsce doskonałe dla 
realizowanie się kultury najwyższego poziomu.

Dzień 5 marca poświęcony był kobietom, pełen niespodzia-
nek i wrażeń na długo pozostanie w pamięci. Dodatkowo wysta-
wa, praca jak najbardziej kobieca, bo delikatna - koronka Beaty 
Legierskiej budziła zachwyt i podziw. Zwiedzający zastanawiali 
się nad techniką, podziwiali umiejętność, talent, precyzję i wy-
soki poziom artystyczny - praktycznie mistrzowski. To fantazja, 
wyobraźnia i najdelikatniejszy dotyk przepięknych faktów przy-

rody, umiejętnie splecionych, stanowią 
niepowtarzalną kolekcję. Beata Legier-
ska, koronczarka, laureatka wielu presti-
żowych nagród. W 2002 roku otrzymała 
l nagrodę w Konkursie na Koniakowską 
Koronkę i Beskidzki Haft Krzyżykowy, jest laureatką Ogólnopol-
skiego Konkursu Sztuki Ludowej: „A to Polska właśnie”, z okazji 
60-lecia Cepelii wzięła udział w konkursie na Najładniejszą Ko-
ronkę z serii „Pamiątka z Polski". Najbardziej prestiżową na eu-
ropejską skalę nagrodę odebrała w Częstochowie w 2009 roku 
podczas 4 Konkursu Sztuki Ludowej: „Z nitki i igły" - była to na-
groda Grand Prix konkursu. Swoje wystawy Pani Beata Legier-
ska zorganizowała w: Vamberku Stuttgarcie, Wissembergu, Bu-
kareszcie, w Baden, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Katowicach, 
Bielsku-Białej, Częstochowie.

W swojej kolekcji posiada dyplom ukończenia warsztatów 
organizowanych przez UNESCO w Rumunii w 2003 roku.

Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Marszałka Województwa śląskiego.

Wystawa do maja będzie gościć w Galerii Kukuczka, zachę-
cam zainteresowanych do jej zwiedzenia. Joanna Kohut
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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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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

„ JAN PAWEŁ II 
W SZTUKACH PLASTYCZNYCH"

„Ucałowałem ziemię polską z której wyrosłem
Ziemię, z której wezwał mnie Bóg

- niezbadanym wyrokiem swojej opatrzności
na stolicę Piotrową w Rzymie

Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako błogosławiony..."

Dnia 3 maja w Galerii Kukuczka na Jasnowicach odbę-
dzie się wernisaż niepowtarzalnej, a może nawet jedynej 
takiej wystawy w Polsce. Tematyka ekspozycji dotykać bo-
wiem będzie Wielkiego i Wyjątkowego Człowieka - Papieża 
Jana Pawła II. Wiedzieliśmy od dawna, jak cudowny człowiek 
żył wśród nas, po śmierci okazało się jak wielkim był On skarbem 
dla wszystkich ludzi. Być może w dziejach świata nie wydarzy się 
nic podobnego.

Tym większa wdzięczność Bogu, że posłał Go do nas.
Planowana wystawa w Galerii Kukuczka na Jasnowicach 

będzie mieć zatem wyraz hołdu i wdzięczności, będzie formą 
kontemplacji osobowości Papieża Jana Pawła II, interpretacją i 
analizą historycznych momentów Jego życia i pontyfikatu. Na 
tę okoliczność Jan Kukuczka zaangażował najdoskonalszych 
przedstawicieli sztuki, nie tylko z regionu Beskidzkiej Trójwsi, 
ale praktycznie z całej Polski, by dla tak zaszczytnego celu po-
łączyli swoje siły, umiejętności, doświadczenia i talent, tworząc 
niepowtarzalną wystawę - wyraz indywidualnej interpretacji 
postaci Jana Pawła II, wyrażonej za pomocą różnych narzędzi i 
form artystycznych.

wernisaż odbędzie się o godzinie 18.00 dnia 3 maja w 
Galerii Kukuczka na Jasnowicach. Klimat tego wieczoru do-
datkowo dopełni wspaniała muzyka zamknięta w repertuarze 
„Od arii do piosenki" w wykonaniu Pani Ireny Staniek - zwycięż-
czyni pierwszej edycji plebiscytu „Droga do gwiazd" Zbigniewa 
Wodeckiego w towarzystwie wybitnej znawczyni muzyki Pani 
Ingi madej.

Uczniowie istebniańskiego Gimnazjum im. Jana Pała II przy-
gotują wieczorek poetycki ku pamięci naszego drogiego Papie-
ża. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy!

Joanna Kohut
Beata Legierska z redaktorem Polskiego Radia Katowice panem 
Maciejem Szczawińskim prowadzącym wernisaż
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REGULAmIN KONKURSU
NA KORONKę KONIAKOwSKą

I BESKIDZKI HAFT KRZyŻyKOwy

Organizator główny: Regionalny Ośrodek Kultury w 
Bielsku-Białej. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Twór-
ców 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 rę-
kodzieł artystycznych, zachowanie 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 (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 po-
konkursowych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Istebnej oraz Ko-
niakowie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania 
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
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Pokaz mody z okazji Dnia Kobiet
12 marca 2011 odbył się Pokaz mody z okazji Dnia 

Kobiet zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Istebnej. 
To już trzecie z kolei takie wydarzenie i mamy nadzieję, że 
pozostanie już tradycją. Na tegorocznym wybiegu mieliśmy 
przyjemność zobaczyć również nasze dziewczyny. W pokazie 
wzięła udział finalistka Miss Podbeskidzia Beata wawrzacz z 
Jaworzynki oraz Daria Czyż z Istebnej. Nie ujmując urody 
pozostałym modelkom "nasze" góralki były najpiękniejsze.

Swoją kolekcję na wiosnę/lato 2011 zaprezentowała 
Anna Drabczyńska z Bielska-Białej. Ubrania w różnych ko-
lorach, fasonach i na różne okazje, były tak interesujące, że 
każda z licznie przybyłych Pań mogła znaleźć coś dla siebie. 
Towarzyszka pani Ani, makijażystka Beata Bojda uzupełniła 
pokaz wskazówkami na temat trendów w makijażu.

W przerwach pokazu przygrywał jazzowo zespół Gan-
gway z Cieszyna.

Dziękujemy serdecznie sponsorom: ORS Zagroń, Kwia-
ciarni Małgorzatka oraz Firmie AVON, która zapewniła upo-
minek dla każdego gościa.

Lucyna Ligocka - Kohut

wieczór poetycki Cecylii Suszki
i wystawa Krystyny Kocybik

Ośrodek Edukacji Ekologicznej po raz kolejny stał się 
miejscem ciekawego wydarzenia kulturalnego. To dowód 
na to, iż Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Witold Szozda 
odznacza się wielką wrażliwością na sztukę wszelakiego 
rodzaju.

W sobotnie popołudnie 26 marca 2011 r. mieliśmy oka-
zję posłuchać pięknych wierszy autorstwa Cecylii Suszki 
oraz zobaczyć malarstwo Krystyny Kocybik. Obie panie, 
dawno temu pokochały nasze góry i zamieszkały w Konia-
kowie. Choć nie są rodowitymi góralkami, prawie się nimi 
czują. Obie charakteryzują się niezwykłą wrażliwością, którą 
wyrażają w bardzo wysublimowany sposób. Pani Cecylia sło-
wem - poezją opisuje otaczający ją świat. Pani Krystyna na-
tomiast zapisuje obraz pędzlem na płótnie. Obie zatrzymują 
czas, miejsca i ludzi, których już nie ma, ale dzięki ich sztuce 
zostaną.

Słuchając podsumowania wielu przybyłych gości, 
uświadomiłam sobie, że z racji codzienności, umyka nam 
wiele drobnostek, które składają się na wartość naszej 
krainy. Pani Cecylia poświęciła parę wierszy pewnym oso-
bowościom z Koniakowa, już nieżyjącym, jak określiła z 
"marginesu". Recytując je, na wielu twarzach pojawiło się 
zdumienie, czasem łzy, że nie dostrzegli ich piękna wcze-
śniej. Pani Krysia natomiast uwiecznia na swoich obrazach 
góralskie widoki, które wraz z postępem znikają. Stare 
drewniane domy, płoty, zagrody i zagajniki, polne dróżki 
i zaśnieżone pola. Duet pań, które tak bardzo pokochały 
miejsce, w którym mieszkają sprawił, że wszyscy goście 
poczuli się bardzo przyjemnie.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Nadleśniczego Andrzej 
Kudełka. Charakterystykę obu artystek pokrótce przedstawił 
historyk sztuki Michał Kawulok. Przerwy w czytaniu wierszy 
Pani Cecylii, uzupełniła muzyka na pianinie  Patryka Kawulo-
ka z Istebnej.

Lucyna Ligocka - Kohut

VII Konkurs wiedzy o Regionie za nami
Już po raz siódmy Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej za-

prosił dzieci i młodzież z gminy Istebna do Konkursu Wiedzy 
o Regionie, który odbył się w dniu 31 marca 2011 w czytelni 
naszego istebniańskiego Gimnazjum.

Wzięło w nim udział 32 dzieci z całej gminy Istebna - tj. 
reprezentacje wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum 
oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Koniakowa.

W pierwszej części konkursu rozwiązywano test indywidu-
alny z historii, geografii, etnografii, turystyki. Pytaliśmy m.in. o: 
europejski dział wód, miejscowości graniczące z gminą Istebna, 
Bank Genów Świerka, tradycyjne sposoby pozdrawiania — przy 
pracy, przy wejściu do domu i wyjściu z domu, przy spotykaniu 
się; daty powstania Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

Wśród pytań były również słowa i zwroty gwarowe, które 
należało przetłumaczyć na język polski - m.in. aspóń, chónym, 
szpanga, pój haf, dowej pozór na mamlasa, nimaś łodkazu.

W drugiej części konkursu grupy dzieci prezentowały w 
gwarze legendy, podania i gawędy naszego regionu w for-
mie scenek, inscenizacji - zobaczyliśmy więc „Zbiyrki", „Snym-
by", „Pogodkym ło Ciubaniokowi", „Ło łowciorzowi z Baranij", 
„Ło istebniańskich bruclikach", „Ło Kocim Zamku", „Bojtkym 
ło Jurze z Grónia", „Ło góralskim brucliku".

W przerwie konkursu piękną lekcję muzyki i poszano-
wania swoich własnych korzeni przedstawił dzieciom Józef 
Broda. W programie słowno - muzycznym „Idzie jor" wygłosił 
pochwałę życia zachęcając dzieci i młodzież do rozwoju sie-
bie, do umiłowania życia w zgodzie z przyrodą.

Członkowie jury w składzie Helena Bójko - emerytowany 
nauczyciel i miłośnik regionu, Urszula Gruszka - kierownik 
zespołów „Koniaków” i „Mały Koniaków", Józef Broda - instru-
mentalista, muzyk, filozof i Elżbieta Legierska - Niewiadomska 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej podzięko-
wali wszystkim uczestnikom i opiekunom za przygotowanie 
się do konkursu, za liczny udział w strojach regionalnych oraz 
za rosnący z roku na rok poziom wiedzy i zainteresowanie.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz 
nagrody, zaś wyróżnieni nagrody specjalne:

W kategorii I - indywidualny test z wiedzy o Istebnej, Ja-
worzynce, Koniakowie: I miejsce Anna Juroszek - Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Istebnej, II miejsce Aleksandra Byrtus 
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, III miejsce Karina 
Wojnar - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej.

Wyróżnienia: 1. stopnia Karolina Łacek - SP 2 Jaworzyn-
ka Zapasieki, 2. stopnia Anna Jałowiczor - OPP w Koniako-
wie (SP2 Jaworzynka), 3. stopnia Alicja Małyjurek - SP 2 Ja-
worzynka Zapasieki, 4. Klaudia Juroszek - SP 1 Jaworzynka, 
5. Katarzyna Niewiadomska - SP 1 Koniaków.

Konkurencie grupowe - gwarowa prezentacja legendy, 
podania, gawędy wykonana przez drużynę szkoły/placówki

I miejsce SP 1 w Istebnej - scenka „Snymby"
II miejsce OPP w Koniakowie (reprezentacja z Jaworzynki 

Zapasiek) - inscenizacja „Ło łowciorzu z Baranij"
III miejsce SP l w Jaworzynce - inscenizacja „Zbiyrki"

Konkurs zorganizowano przy wsparciu finansowemu w 
ramach programu LGD.

Żywiecki Raj
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wystawa obrazów Tadeusza Ciuraby wraz z poezją 
Jerzego Haca odbyła się 18 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej. Był to wieczór wyjątkowy. Bowiem w 
sali wystawowej GOK-u spotkały się dwie różne osobowo-
ści, dwa niepodważalne talenty, dwa inne charaktery, dwa 
niezależne sposoby wyrażenia i pojmowania piękna i jedna 
wspólna idea - właściwe oddziaływanie na odbiorcę - przez 
tajemniczość, dyskrecję, takt, kunszt. Był to wieczór niepo-
wtarzalny. Mieliśmy możliwość spotkania ze sztuką przema-
wiającą obrazem, obrazem niezwykłym. Autorem tej ekspo-
zycji jest Pan Tadeusz Ciuraba. Artysta plastyk związany ze 
Śląskiem, mieszkający w Rybniku. Swoje prace - obrazy - wy-
konuje techniką uniwersalną, bo do tworzenia dzieł używa 
nie pędzla a słomy. Tematyka prac jest bardzo różnorodna. 
Są to bukiety kwiatów, ikony, obrazy świętych.

Dużą część kolekcji stanowią reprodukcje znanych obra-
zów wielkich mistrzów: Chełmońskiego, Malczewskiego, Wy-
spiańskiego, Rubensa czy Picassa. Tadeusz Ciuraba zorgani-
zował ponad trzydzieści wystaw indywidualnych w różnych 
miastach i placówkach kultury. Artysta ma bardzo rozległe 
zainteresowania - oprócz plastyki, interesuje się między in-
nymi filozofią oraz religioznawstwem, co także znajduje 
swe wyraźne odzwierciedlenie w podejmowanej tematyce 
prac. Podziw budzi przede wszystkim unikalność formy, ale 
i różnorodność tematyczna, oryginalna i precyzyjna styliza-
cja oraz transformacja wybranych tematów. Na okoliczność 
wystawy wykonał techniką słomy herb naszej gminy, który 
wręczył obecnemu Przewodniczącemu Rady Gminy. Miałam 
osobiście możliwość poznania warsztatu pracy Pana Tade-
usza Ciuraby. Miejsce to ma wyjątkowy klimat, jest nie tylko 
etapem projektu, wykonania, ale swoistą galerią budzącą w 
człowieku najbardziej wrażliwe na piękno zmysły. Całą magię 
wieczornego spotkania dopełniła poezja Pana Jerzego Haca. 
Pod hasłem „Spotkania w przestrzeni" autor odczytał wiersze 
dedykując je zebranym kobietom. Sposób oddania wierszy 
przenosił zebranych w świat myśli głębokich, filozoficznych, 

sentencyjnych i romantycznych. Do wspólnego czytania po-
eta zachęcił gości zebranych. Dał nam w ten sposób możli-
wość żywego uczestniczenia w wierszu oraz bezpośrednie 
doświadczenie osobistego przeżywania ukrytych myśli. Je-
rzy Hac - poeta pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Na swoim 
kącie ma wiele wierszy, część z nich została opracowana i wy-
dana w dwóch tomikach poezji: „Moje obrazy w wierszach" 
wydanym w 2007 roku oraz „Spotkania w przestrzeni” z 2008. 
Oprócz pisania poezji w piękny sposób dokumentuje miej-
sca kultu religijnego w małych miejscowościach. Tematykę 
ts| stanowią kapliczki przydrożne z ich barwnym przystroje-
niem, historią i obrzędowością. Dowodem tej pasji jest pięk-
ny album: „Piękno krzyży i kapliczek przydrożnych Nałęczo-
wa i okolic".

Ostatnimi czasy zainteresowanie artysty wzbudziły ka-
pliczki i przydrożne krzyże ustawione w Trójwsi Beskidzkiej, 
Mamy więc nadzieję, że prace te stanowić będą tematykę ko-
lejnej publikacji, takiej naszej, codziennie spotykanej. Czego 
sobie mocno życzymy.

Obaj Panowie zawładnęli zgromadzoną publicznością. 
Przez to wieczór ten naprawdę był wspaniały. W swoich in-
terpretacjach, pracach dopatrzyli się wiele cech wspólnych, 
co w przyszłości najprawdopodobniej poskutkuje kolejnym 
spotkaniem. Pan Tadeusz Ciuraba - dzwoniąc następnego 
dnia z podziękowaniem za wyjątkową atmosferę powiedział: 
„Takiego „Sto Lat” nigdy nikt dla mnie nie zaśpiewał, choć 
słyszałem już wiele toastów. Ten był wyjątkowy bo szczery, 
serdeczny, prosto z serca płynący. Te nuty się czuło.

Góralskie podziękowanie Bogu, za talent jakim człowie-
ka obdarzył, by ten dzielił się nim z innymi, co niniejszym 
czynię.”

Wystawa potrwa do połowy kwietnia. Jest to ekspozycja 
naprawdę niecodzienna, bardzo ciekawa. Zachęcam do jej 
obejrzenia w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury 
od 8.00 do 16.00 w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Joanna Kohut

wySTAwA OBRAZów TADEUSZA CIURABy
wRAZ Z POEZJą JERZEGO HACA

Zaproszenie na wernisaż
Serdecznie zapraszamy

do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
na wernisaż wystawy

 „Lalki z Całego Świata"
Zuzanny Kawulok

o godz. 16.00 w piątek 29.04.2011 r.

Zuzanna Kawulok podczas wielu swoich podróży zbie-
rała lalki, które zaprezentuje. Wystawa potrwa do 31 maja 
2011 r.

Serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci wraz z rodzica-
mi i nauczycielami.
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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:

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
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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
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kolejne 1000 sztuk . Książkę moż-
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Istebnej w cenie 35 zł. Dostępna jest także w Koniakowie w Mu-
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Góralskim Piotra Kohuta, w sklepie  „Zaczarowany ołówek” oraz 
w Jaworzynce w Muzeum „Na Grapie”. Polecamy !!!

Książka „Koronka koniakowska” 
w sprzedaży

ZAJĘCIA STAŁE 
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Darzy się tego roku na Stecówce
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Henryka Kukuczki na Stecówce w Istebnej. 3 młode baranki 
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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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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

KwIECIEŃ
05.04 – Kurs czepienia, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 
godz. 17.00 (wtorek)
06.04 - Kurs czepienia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jawo-
rzynce, godz. 17.00 (środa)
07.04 - Kurs czepienia, Remiza Strażacka w Koniakowie, 
godz. 17.00 (czwartek)
29.04. – 31.05. – wystawa „Lalki z Całego Świata” Zuzan-
ny Kawulok, GOK-BP Istebna

mAJ
01.05. Stawianie moja na Trójstyku w Jaworzynce, Święto 
Lasu
02.05.  miyszani Owiec w Koniakowie
03.05.  wystawa malarstwa poświęcona Janowi Pawłowi 
II w Galerii Kukuczka w Istebnej Jasnowice, godz. 16.00 
 08.05.    miyszani Owiec w Istebnej na Stecówce
12.05. – Regionalny Konkurs Kulinarny, Karczma „U Mi-
choła” w Istebnej Kubalonka
20.05.  - Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki, miejsce: 
Istebna Zaolzie, organizator PTTK o/Wisła, GOK-BP Istebna
29.05. międzynarodowy Dzień Dziecka, Amfiteatr „Pod 
Skocznią” w Istebnej
do 31.05. - wystawa „Lalki z Całego Świata” Zuzanny Ka-
wulok, GOK-BP Istebna

CZERwIEC
09.06.- 30.09. – wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP 
Istebna
20.06. – Konkurs na koniakowską koronkę i beskidzki haft krzy-
żykowy, organizator ROK w Bielsku – Białej i GOK w Istebnej
24.06. – Obchody na „Świętego Jana” na Sałaszu na Ocho-
dzitej w Koniakowie
23-26.06. - Beskidy mTB Trophy – etapowy wyścig kolar-
stwa górskiego; start: Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
26.06. -  Zawody Nordic walking, Istebna

LIPIEC
09.07. - Pętla Beskidzka – 5. Jubileuszowy szosowy ma-
raton 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 Tygodnia 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
do 30.09. – wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP Istebna

wRZESIEŃ
02-04.09. - Beskidy Road Trophy - etapowy wyścig kolar-
stwa szosowego; start: Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
24.09. - Istebna mTB marathon – finał ogólnopolskiego cy-
klu maratonów MTB. Start: Amfiteatr „Pod Skocznią” w stebnej
25.09. – 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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wIELKANOC
- święto radości, życia i nadziei

Wielkanoc - to najstarsze i największe święto chrześcijańskiego 
świata. Odwieczny rytuał podniosłego ceremoniału splata się tu z 
uświęconymi tradycją obrzędami, wypełniającymi dni poprzedza-
jącego je Wielkiego Tygodnia. Wiele z nich - dla młodych zwłaszcza 
jest świetną okazją do zabawy. Topienie Marzanny, palenie Juda-
sza, klekot drewnianych kołatek, gdy milkną w Wielki Czwartek 
kościelne dzwony, poniedziałkowy śmigus - dyngus. I nic w tym 
dziwnego, bo to przecież święta radości i triumfu. Radości ze zmar-
twychwstania Jezusa, triumfu wiary i życia nad śmiercią.

Ta pierwsza, po pierwszej wiosennej pełni księżyca niedziela 
przynosi nadzieję budzącego się po zimie życia.

Wielkanoc - to święto ruchome, które nie ma stałego miejsca 
w kalendarzu. Pozostaje to w zgodzie z tajemnicą czasu zmar-
twychwstania, a tradycję tą podkreślają różne w różnych regio-
nach zmienne godziny rezurekcji.

Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień wnosi do 
kościoła widoczne symbole nowego cyklu życia przyrody. Wio-
senne wierzbowe bazie, borówki, modrzewiowe czy świerkowe 
„łapki" są tworzywem polskiej palmy, która często jest praw-
dziwym dziełem sztuki. W chrześcijańskiej, katolickiej, polskiej 
Wielkanocy, w jej bogatej tradycji znaleźć można obyczaje pra-
słowiańskiego rodowodu, jak np. pisanki czy kraszanki barwio-
ne i malowane na tysiące sposobów i wzorów. Od wieków są 
one - obok Baranka - symbolem życia, symbolem tego święta.

Badacz polskiego obyczaju J. St. Bystroń pisze: „Świątecznym 
jajkiem dzielono się najpierw wśród domowników, potem z każ-
dym przybyłym składając sobie wzajemnie życzenia". Z okresem 
tym związanych jest też wiele ciekawych zwyczajów i obrzędów 
ludowych, zachowanych do dnia dzisiejszego w niektórych re-
gionach naszego kraju. Ten przebogaty w naszej obyczajowości 
okres otwiera Niedziela Palmowa. Wspaniałe procesje wysokich 
palm zobaczyć można tego dnia w kurpiowskiej wsi Łyse oraz 
w wielu wioskach w Beskidach: Tokarni, Lipnicy Murowanej, Pa-
szynie, Rabce...  W okolicach Krakowa spotkać można tego dnia 
Pucheroki - usmolonych sadzą chłopców w wysokich czapkach 
ozdobionych pękami różnokolorowych wstążek. W Kalwarii Ze-
brzydowskiej trwa całotygodniowe Misterium Męki Pańskiej. 
Uciążliwy post żegnany jest symbolicznym pogrzebem śledzia i 
żuru. W Karpatach palą Judasza, w Rzeszowskiem maszerują Turki 
Wielkanocne, w Beskidach grasują Dziady Śmiguśne a na Śląsku 
Opolskim celebrowana jest Procesja Stu Koni. Warto też wspo-
mnieć o krakowskim jarmarku Emaus i Rękawce. Ten od stuleci 
zachowany folklor obrzędowy, to też cząstka naszej kultury.

Na podst. wydawnictwa „Wielkanoc" opr. K. Rucka

A jak wygląda obrzędowość tych dni
w tradycji naszych mieszkańców?

Czas Świąt wielkanocnych
Obrzędowość Świąt Wielkanocnych w tradycji mieszkańców 

Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa jest głównie związana z ob-
rzędowością religijną z ceremoniałem kościelnym Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego.

Obrzędowość Świąt Wielkanocnych ma również swoje 
aspekty o charakterze ludycznym, które w znacznym stopniu 
wynikały z potrzeb danej społeczności. Pierwszą z nich było 
zabezpieczenie urodzaju, płodności plonów, płodności ziemi. 
Utrzymywano się z pracy na gospodarstwie, z tego co „własnymi 
rękami" można było wypracować. Zdrowie i siła były gwarantem 
dostatku każdego gazdy i całej jego rodziny. W tym celu Wielki 
Tydzień obfitował w liczne obrzędy i magiczne praktyki.

w wielki Piątek wczesnym rankiem całe domostwa, mo-
dląc się, obmywały się lodowatą wodą przy potokach czy stud-
niach. Obmywano starannie ręce, nogi, twarz, co było wyrazem 
oczyszczającego kultu wody oraz dla nadania siły i zdrowia cia-
łu. Również i bydło kropiono wodą w wierze, że nie utraci siły do 
dalszej pracy i pomnoży dobytek.

w wielką Sobotę, gdy następowało rozwiązanie dzwonów 
i ich bicie rozlegało się „po gróniach", po domach, całymi rodzi-
nami wychodzono przed dom, niosąc ze sobą koszyki z wcze-
śniej przygotowanymi ziemniakami, miarką zboża. W takt bicia 
dzwonów potrząsano tymi koszykami oraz młodymi drzewkami 
lub ich gałęziami. Ten rytuał miał zapewnić urodzaj plonów, ich 
dostatek na cały rok. W tym dniu święci się w Kościele potrawy, 
by „święcone szły ludziom na zdrowie”.

w Dzień wielkanocny cisza, rozmodlenie towarzyszyły byt-
ności domowników. Po przyjściu z nabożeństwa nie wychodzo-
no już z „chałpy", ani na dwór, ani do sąsiada. Nie wykonywano 
żadnej najmniejszej czynności (obiad gotowano wcześniej, nie 
myto naczyń, nie zmiatano podłogi). Żadna krzątanina, głośniej-
sze rozmowy nie mogły zakłócić atmosfery wielkiego Święta, 
które należało przeżyć na modlitwie, w skupieniu i ciszy.

w drugi dzień świąt, w poniedziałek wielkanocny, był zwy-
czaj „polywanio się wodom" tzw. „śmiergusty - żodnej dziywce 
nie uszło na sucho". W wielkiej obfitości lano się wodą z putni, 
czy sikowek. Dziewczyny wrzucano do potoków, studni i gdzie 
popadło. Oprócz tak obchodzonych „śmiergustów" chłopcy, 
głównie kawalerowie, „śmigali" młode dziewczyny tzw. witkami. 
Witki - były to splecione w warkocz korzenie „słodkiego drzewa" 
czyli klonu kanadyjskiego, przywożonego przez górali z pobli-
skiej Słowacji.

Chłopcy delikatnie uderzali witkami dziewczyny, głównie po 
plecach, nogach i rękach. Była to forma życzenia dziewczynom 
zdrowia, zdrowych i silnych rąk i nóg.

Sama witka była korzeniem jadalnym i stanowiła nie lada 
jaki przysmak. Starający się o względy chłopak często zostawiał 
dziewczynie w słodkim prezencie śmiergustową witkę.

Spisała z przeprowadzonego wywiadu
z Franciszką i Zuzanną Kawulok Istebna 824

E. Legierska



Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ Kwiecień 2011Strona 18

wIOSENNE POwROTy
W kwietniu na nasze tereny powraca z zimowisk większość 

naszych ptaków. Już początkiem miesiąca przylatuje tek bar-
dzo lubiana i oczekiwana - jaskółka dymówka, która swoje 

lepianki buduje zawsze wewnątrz budynku. Nieco później 
pojawi się druga z naszych pospolitych jaskółek – oknówka. 
Jest ona nieco mniejsza od dymówki a najłatwiej rozpoznać 
ją po białej plamie u nasady ogona. Koliste gniazdo z małym 
otworkiem wlotowym, ulepione z błota pod okapem dachu 
lub pod balkonem, zawsze na zewnątrz budynku, będzie z 
pewnością gniazdem jaskółki oknówki. 

Niemal równocześnie z oknówką powraca z zimowej tu-
łaczki jedna z najlepszych śpiewaków – świergotek drzew-
ny, w rejonie Istebnej dość pospolity. Od tej pory będziemy 
mogli podziwiać wielki kunszt wokalny tego niepozornego 
ptaszka. W śpiewie świergotka zawarte jest całe piękno przy-
rody oraz doskonałość natury. Trudno jest przejść do innego 
tematu pisząc o śpiewie świergotka, podobnie jak trudno 
jest oderwać się od słuchania tego śpiewu. 

Świergotek był w zasadzie ostatnim ptakiem powracają-
cym do nas w kwietniu. Oczekujemy jeszcze tylko na przybycie 
nielicznych maruderów, którzy z racji swych wymagań przyla-
tują dopiero w maju. Jednym z nich jest żółto – czarna wilga, 
której możemy spodziewać się w pierwszej dekadzie maja. 
Oprócz efektownego ubarwienia wilga wyróżnia się również 
doskonałym śpiewem. Pod tym względem może skutecznie 
konkurować z takimi solistami jak kos i drozd śpiewak. 

W pierwszych dniach maja, przybędzie na tereny lęgowe 
bodaj ostatni z naszych ptaków wędrownych – jerzyk. Gnieź-
dzi się zwykle pod dachem w szczelinach wysokich budyn-
ków. Warto poświęcić trochę czasu na obserwacje tych bar-
dzo interesujących ptaków, które ogromną większość swego 
życia spędzają w powietrzu.

Namawiam również gorąco do większego zwracania uwa-
gi na wszystkie napotkane gatunki ptaków, gdyż obserwując 
nawet pospolite wróble, możemy poczynić niezwykle cieka-
we spostrzeżenia, które dostarczą nam wiele satysfakcji.

Tekst i foto: Jarosław Gil

Na zdjęciu: gniazdo jaskółki dymówki

l Kącik przyrodniczy l 

ABC - SłOwNIK BIOEKOLOGICZNy
- litera „w”

Motto: „Wszyscy jesteśmy dziećmi i mieszkańcami tej samej zie-
mi ... i rybka i orzeł i myszka i my... z najświętszym prawem do życia. 
Wszyscy powinniśmy żyć według jej praw - bioekologicznych rytmów 
życia, od których jesteśmy uzależnieni, i do których my musimy się 
przystosować."

1. wIąZKA PRZEwODZąCA
To zespół komórek przewodzących asymilanty (pro-

dukty samożywności roślin) oraz H20 z solami mineralny-
mi. Wiązki przewodzące mogą być: sitowo-naczyniowe lub 
łyko - drzewne. Mogą być otwarte - te które mają miazgę 
twórczą (przyrost na grubość) oraz zamkniętą. Wiązki za-
mknięte są charakterystyczne dla roślin jednoliściennych 
(drzewa + krzewy szpilkowe).

2. wIĆ
Długa wypustka cytoplazmatyczna występująca u pier-

wotniaków, pełniąca funkcję narządu ruchu. Wiciowce - to 
plankton wodny - tu należy: euglena zielona, toczek, lamblie.

3. wIRUS
Organizmy chorobotwórcze widoczne pod mikrosko-

pem (mikroorganizmy) składające się z białka i kwasu nu-
kleinowego. Często pasożytują w żywych komórkach lub 
w bakteriach (bakteriofagi). Jako czynniki chorobotwórcze 
szerzą się drogą zakażeń kropelkowych - poprzez układ 
oddechowy oraz kontakt, np. Wirus grypy. Macierzonka

Wiosna

Dy uś przydzie koniec zimie
To ciepło bucinym rozwinie
Wiosna to zielóno potęga
Co ulewą wsiecko dosięga
Zawóniajom gaje i polanki

Rozdzwónióm się spiywym ranki
Nejcudniyjszi zapach wiosnom

Kiedy młode pędy rosnóm
Buk to kaskada zielyni
Od ciupla Aś ku ziymi

Łónskigo roku w jesieni
Kwiotki rosuły nasiyni
Zornećki były schowane
Jak w sejfie pozamykane

Światło i deściowe chmurki
Łodewróm fotokomórki

A jak dziónki bedóm mijać
Pąćki się zaćnóm rozwijać.

Z Tomiku wierszy Zuzanny Kawulok
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WIOSENNE POWROTY
W kwietniu na nasze tereny powraca z zimowisk większość 

naszych ptaków. Już początkiem miesiąca przylatuje tek bar-
dzo lubiana i oczekiwana - jaskółka dymówka, która swoje 

lepianki buduje zawsze wewnątrz budynku. Nieco później 
pojawi się druga z naszych pospolitych jaskółek – oknówka. 
Jest ona nieco mniejsza od dymówki a najłatwiej rozpoznać 
ją po białej plamie u nasady ogona. Koliste gniazdo z małym 
otworkiem wlotowym, ulepione z błota pod okapem dachu 
lub pod balkonem, zawsze na zewnątrz budynku, będzie z 
pewnością gniazdem jaskółki oknówki. 

Niemal równocześnie z oknówką powraca z zimowej tu-
łaczki jedna z najlepszych śpiewaków – świergotek drzew-
ny, w rejonie Istebnej dość pospolity. Od tej pory będziemy 
mogli podziwiać wielki kunszt wokalny tego niepozornego 
ptaszka. W śpiewie świergotka zawarte jest całe piękno przy-
rody oraz doskonałość natury. Trudno jest przejść do innego 
tematu pisząc o śpiewie świergotka, podobnie jak trudno 
jest oderwać się od słuchania tego śpiewu. 

Świergotek był w zasadzie ostatnim ptakiem powracają-
cym do nas w kwietniu. Oczekujemy jeszcze tylko na przybycie 
nielicznych maruderów, którzy z racji swych wymagań przyla-
tują dopiero w maju. Jednym z nich jest żółto – czarna wilga, 
której możemy spodziewać się w pierwszej dekadzie maja. 
Oprócz efektownego ubarwienia wilga wyróżnia się również 
doskonałym śpiewem. Pod tym względem może skutecznie 
konkurować z takimi solistami jak kos i drozd śpiewak. 

W pierwszych dniach maja, przybędzie na tereny lęgowe 
bodaj ostatni z naszych ptaków wędrownych – jerzyk. Gnieź-
dzi się zwykle pod dachem w szczelinach wysokich budyn-
ków. Warto poświęcić trochę czasu na obserwacje tych bar-
dzo interesujących ptaków, które ogromną większość swego 
życia spędzają w powietrzu.

Namawiam również gorąco do większego zwracania uwa-
gi na wszystkie napotkane gatunki ptaków, gdyż obserwując 
nawet pospolite wróble, możemy poczynić niezwykle cieka-
we spostrzeżenia, które dostarczą nam wiele satysfakcji.

Tekst i foto: Jarosław Gil

Na zdjęciu: gniazdo jaskółki dymówki

 Kącik przyrodniczy  

ABC - SŁOWNIK BIOEKOLOGICZNY
- litera „W”

Motto: „Wszyscy jesteśmy dziećmi i mieszkańcami tej samej zie-
mi ... i rybka i orzeł i myszka i my... z najświętszym prawem do życia. 
Wszyscy powinniśmy żyć według jej praw - bioekologicznych rytmów 
życia, od których jesteśmy uzależnieni, i do których my musimy się 
przystosować."

1. WIĄZKA PRZEWODZĄCA
To zespół komórek przewodzących asymilanty (pro-

dukty samożywności roślin) oraz H20 z solami mineralny-
mi. Wiązki przewodzące mogą być: sitowo-naczyniowe lub 
łyko - drzewne. Mogą być otwarte - te które mają miazgę 
twórczą (przyrost na grubość) oraz zamkniętą. Wiązki za-
mknięte są charakterystyczne dla roślin jednoliściennych 
(drzewa + krzewy szpilkowe).

2. WIĆ
Długa wypustka cytoplazmatyczna występująca u pier-

wotniaków, pełniąca funkcję narządu ruchu. Wiciowce - to 
plankton wodny - tu należy: euglena zielona, toczek, lamblie.

3. WIRUS
Organizmy chorobotwórcze widoczne pod mikrosko-

pem (mikroorganizmy) składające się z białka i kwasu nu-
kleinowego. Często pasożytują w żywych komórkach lub 
w bakteriach (bakteriofagi). Jako czynniki chorobotwórcze 
szerzą się drogą zakażeń kropelkowych - poprzez układ 
oddechowy oraz kontakt, np. Wirus grypy. Macierzonka

Wiosna

Dy u  przydzie koniec zimie
To ciep o bucinym rozwinie
Wiosna to zielóno pot ga
Co ulew  wsiecko dosi ga
Zawóniajom gaje i polanki

Rozdzwónióm si  spiywym ranki
Nejcudniyjszi zapach wiosnom

Kiedy m ode p dy rosnóm
Buk to kaskada zielyni
Od ciupla A  ku ziymi
ónskigo roku w jesieni

Kwiotki rosu y nasiyni
Zorne ki by y schowane
Jak w sej e pozamykane
wiat o i de ciowe chmurki

odewróm fotokomórki
A jak dziónki bedóm mija
P ki si  za nóm rozwija .

Z Tomiku wierszy Zuzanny Kawulok
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Gmina Istebna przyjacielem Górnośląskich wodociągów
RYWALIZACJA SPORTOWA MA NIEZAPRZECZALNY

WALOR INTEGRACYJNY, CO UDOWODNIŁY
III ZIMOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKICH

PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWYCH
(ISTEBNA18.02.2011).

INTEGRACJA NA ZAGRONIU
FOTORELACJA JANUSZA PILSZAKA

GóRNOŚLąSKIE PRZEDSIęBIORSTwO wODOCIąGów (GPw) 
SA w Katowicach i ŚLąSKI KLASTER wODNy współorganizowały 
imprezę narciarską, która odbyła się na terenie ośrodka rekreacyjno-
szkoleniowego „Zagroń". Impreza odbyła się pod patronatem mar-
szałka województwa śląskiego ADAmA mATUSIEwICZA. Jesteśmy 
wielką wodociągową rodziną" - witał gości prezes Zarządu GPW SA 
JAROSłAw KANIA. „Znajdujemy się w Istebnej - u źródeł Wisty - w 
miejscu, gdzie powstaje nasz produkt, który sprzedajemy".

Do udziału w zimowych mistrzostwach zaproszenia przyjęli 
reprezentanci przedsiębiorstw wodociągowych, przedstawiciele 
władz samorządowych i parlamentarzyści. Miłych wrażeń, spor-
towej rywalizacji i dobrej zabawy życzył uczestnikom sportowych 
zmagań mICHAł CZARSKI - przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, prezes Stowarzyszenia „Śląski Klaster Wodny". Do 
życzeń wspaniałej zabawy dołączył wojewoda śląski ZyGmUNT 
łUKASZCZyK, który wygłosił oficjalną formułę rozpoczęcia mi-
strzostw: „Zawody uważam za otwarte".

Slalomiści rywalizowali na trasie dwóch przejazdów. Nagrodę 
stanowił puchar marszałka województwa śląskiego oraz puchar 
prezesa GPW SA w kształcie rur na granitowym postumencie.

- Puchary są wyjątkowe i unikalne - mówił Jarosław Kania. - Ta-
kie są wodociągi śląskie: solidny fundament oraz mocne i trwałe 
rury - podkreślił.

W czasie uroczystości wręczenia nagród dyplomy i puchary 
wręczali prezes Zarządu Jarosław Kania wraz z członkami Zarzą-
du GPW SA w Katowicach, przewodniczący Rady Nadzorczej Jaro-
sław Jander, przewodniczący Śląskiego Klastra Wodnego Michał 
Czarski, zastępca dyrektora Wydziału Turystyki i Sportu Paweł 
Rasseka, który reprezentował marszałka Adama Matusiewicza 

oraz wójt Gminy Istebna Danuta Rabin. Do gratulacji przyłączy-
li się posłowie na Sejm RP oraz prezesi śląskich przedsiębiorstw 
wodociągowych.

Tym wszystkim, którzy podchodzą z życzliwością do branży 
wodociągowej GPW SA w Katowicach nadało tytuły „Przyjaciela 
Wodociągów Śląskich". Jedenastą z kolei statuetkę w kształcie 
kropli wody otrzymała pani wójt Danuta Rabin.

- Integracja jest to bardzo istotne słowo w naszym środo-
wisku - podsumował prezes Jarosław Kania. - Celem integracji 
jest wspomożenie jeszcze lepszej realizacji zadań, które ciążą na 
naszych przedsiębiorstwach. Wspólnie pracujemy dla dobra na-
szych mieszkańców - dodał i podkreślił, jak ważne jest, aby współ-
pracy firm towarzyszyła możliwość spotykania się między innymi 
w klimacie sportowego wydarzenia.

Miesięcznik „Europerspektywy" był sponsorem III Zimowych 
Mistrzostw Śląskich Przedsiębiorstw Wodociągowych oraz patro-
nem medialnym wydarzenia.

Przedruk: Europerspektywy,
Numer 2.2011, Wydanie 53A
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Nowy folder z bazą turystyczną
Gminy Istebna!

Zapraszamy wszystkich do odbioru egzemplarzy nowego 
folderu, który ukazał się w ostatnim czasie. Stanowi on uzu-
pełnienie pierwszego wydanego niedawno miniprzewodnika 
po gminie. Kolejny folder zawiera całą bazę turystyczną na 
naszym terenie, tzn. noclegową, gastronomiczną, infrastruktury 
turystycznej, szlaków, itd.  

Oprócz tego zapraszamy wszystkich chętnych do odbioru 
kalendarza imprez celem powieszenia we wszelkich obiek-
tach gastronomicznych, hotelarskich, sklepach czy innych.  
W niedługim czasie ukaże się także płyta DVD przedstawiająca 
naszą gminę.

Wszystkie te publikacje dostępne są w Punkcie Informacji 
Turystycznej w Istebnej Centrum (budynek GOK).

Oprac. A.Legierska

Największe targi turystyczne
na południu Polski już za nami!

W weekend od 25-27 marca odbyły się XVII międzynaro-
dowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskie-
go i Sportowego GLOB 2011 w Katowicach.

„moje Beskidy” - trzecia edycja
Rajdu Pojazdów Zabytkowych

Już trzecia edycja nietuzinkowej imprezy jaką jest majówka 
Pojazdów Zabytkowych odbędzie się w dniach 13-15  maja 
br. Rajd zorganizowany zostanie jak to bywało w ubiegłych 
latach z wielkim sukcesem przez Cieszyńskie Stowarzyszenie 
Auto Weteranów. 

Miło jest nam poinformować, że w tym roku trasa tej Ma-
jówki o długości 117 km będzie przebiegać również przez 
naszą gminę. W pierwszym etapie imprezy czyli w dniu 13 
maja zabytkowe auta będą musiały pokonać Przełęcz Konia-
kowską i Salmopolską, po drodze zaliczając kolejne punkty 
na trasie, które to znajdują się przy naszych najciekawszych 
atrakcjach, m.in. chata w Jaworzynce przy której kręcone 
były sceny weselne ostatniego odcinka „Czterech Pancernych  
i Psa”, Trójstyk polsko-czesko-słowacki, „Dom Trzech Narodów” 
na Jasnowicach, Kurna Chata, czy Muzeum Koronki.

Dla każdego kto interesuje się motoryzacją będzie to niewąt-
pliwie doskonała okazja do zapoznania się z tymi unikatowymi sa-
mochodami, porozmawiania z ich właścicielami, którzy na pewno 
z wielka pasją opowiedzą niejedną ciekawą historię związaną ze 
swoimi „perełkami” oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Zapraszamy już teraz serdecznie na to ciekawe wydarzenie 
turystyczne. Więcej informacji można uzyskać od komandora 
rajdu, pana Piotra Pluskowskiego, (tel. 886-317-939, e-mail: Au-
to-kurs@wp.pl oprac: K. Goryczka

Gmina Istebna wystawiała się wspólnie z Beskidzką 5, na 
stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej. 

Bardzo duże zainteresowanie targami przekroczyła nasze 
wszelkie oczekiwania, ale jednocześnie bardzo nas uradowało. 
Materiały rozchodziły się w bardzo szybkim tempie, a zwiedza-
jący pytali o ogólną ofertę turystyczną w naszych beskidzkich 
miejscowościach. Szczególną uwagę zwracały także oferty 
pakietów świątecznych, czy weekendowych w obiektach noc-
legowych na naszym terenie. Stoisko ŚOT-u jak zawsze uatrak-
cyjniał piękny śpiew solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Chociaż Ślązacy znają już w mniejszym lub większym 
stopniu naszą Gminę, to wciąż zainteresowani są poszerza-
niem swojej wiedzy o nowe propozycje spędzenia u nas wol-
nego czasu. Turyści cały czas poszukują nowości, które za-
chęciłyby ich do przyjazdu w nasze strony. Wszelkiego typu 
dodatkowe atrakcje, które gestorzy zapewniają lub mają w 

planach wprowadzić poszerzają całą ofertę turystyczną na-
szej Gminy, a tym samym zwiększają ruch turystyczny.

Krajem partnerskim tegorocznych targów była Indone-
zja, tak więc nie zabrakło powiewu egzotyki w postaci warsz-
tatów Gamelanu, SILATU - czyli indonezyjskich sztuk walki, 
tańców balijskich, jawajskiego teatru cieni oraz innych egzo-
tycznych atrakcji.

W kwietniu czekają nas kolejne targi tym razem w Gdań-
sku w dniach 15-17 i już teraz zachęcamy wszystkich gesto-
rów by dostarczyli nam swoje materiały reklamowe, gadżety 
promocyjne oraz inne oferty swoich usług.

K. Goryczka
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Adam małysz zakończył karierę sportową
Jak wszystkim wiadomo, 

Adam małysz zakończył swoją ka-
rierę sportową. Decyzję tę podjął 
już wcześniej, ale oficjalnie ogłosił 
ją po zdobyciu brązowego medalu 
podczas tegorocznych Mistrzostw 
Świata w Oslo. Odszedł w momen-
cie, gdy jeszcze zwyciężał, był w wy-
sokiej formie.

W czasie 17 lat startów odniósł wiele sukcesów. 
Zdobył: 4 medale olimpijskie – 3 sr. i 1 brąz. 
6 medali Mistrzostw Świata – 4 zł., 1 sr., 1 brąz.
Czterokrotnie zdobył Kryształową Kulę Pucharu Świata,
92 razy stał na podium Pucharu Świata, zwyciężył 39 razy
21 razy był mistrzem Polski na śniegu i 18 razy na igielicie.
Ostatni swój skok Adam oddał 26 marca br. w Zakopanem 

na wielkim pożegnalnym benefisie. Żegnały go tysiące kibi-
ców i miliony telewidzów, wśród których było wielu z nas.

Mimo tak wielu sukcesów pozostał człowiekiem skrom-
nym, uśmiechniętym, którego kibice uwielbiali i towarzyszyli 
mu na wszystkich skoczniach świata i przed telewizorami.

Oparciem w trudnych chwilach była jego rodzina i kibice. 
Dziękujemy Adamowi za wzruszenia, których nam dostar-
czał, a także za to, że byliśmy i jesteśmy nadal dumni, że Pol-
ska miała takiego wspaniałego ambasadora, dzięki któremu 
cały świat poznał go i rozsławił imię Polski, Wisły i Beskidów.

Jeszcze raz dziękujemy Panie Adamie i życzymy szczęścia 
w życiu osobistym i nowej pracy, którą Pan sobie znajdzie. 
Mamy nadzieję, że będzie to nadal praca przy skokach nar-
ciarskich, bo jak Pan kiedyś powiedział: „Skoki narciarskie to 
przecież moje życie”.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a prezydent Lech 
Kaczyński Krzyżem Komandorskim OOP i Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą OOP.          Krystyna Rucka

I edycja Pucharu Złotego Gronia
zakończona sukcesem!

W dniu 5 marca odbyła się pierwsza część Pucharu Zło-
tego Gronia (środkowy wyciąg). Ponad 150 zawodników z 
całej Polski przyjechało na slalom gigant, który przebiegał na 
całej długości trasy narciarskiej. To, co wyróżniało imprezę na 
mapie zawodów w Beskidach to przede wszystkim wysoka 
frekwencja oraz doskonale przygotowana trasa. 

Kolejnym etapem pucharu był rozegrany w dniu 12 
marca slalom. Koronna dyscyplina narciarstwa zjazdowe-
go przyciągnęła blisko 50 prawdziwych pasjonatów bia-
łego szaleństwa z całego Śląska. Doskonała pogoda i pro-
fesjonalna organizacja zapewniły zawodom wyjątkową 
atmosferę. Rywalizacji nie brakowało przede wszystkim 
w grupie, w której reprezentanci akademickich zespołów 
sportowych starli się o najlepsze miejsca. Niespodziewa-
nie jednak, wynik wyjaśnił Tomasz Cieślar, 26 latek z Ja-
wornika, który w drugim przejeździe zdeklasował rywali. 
Ostatecznie łączny czas 1: 36: 19 pozwolił mu stanąć na 

Terminarz - seniorzy - Klasa B: 
03.04.11    15.00    Iskrzyczyn - KP Trójwieś 
10.04.11    15.00    Pogwizdów - KP Trójwieś 
17.04.11    15.00    KP Trójwieś - Polifarb Cieszyn 
25.04.11    16.00    Pielgrzymowice - KP Trójwieś 
01.05.11    16.00    KP Trójwieś - Ochaby 
03.05.11    16.00    Golasowice - KP Trójwieś 
08.05.11    16.00    KP Trójwieś - Zamarski 
15.05.11    16.00    Kończyce Małe - KP Trójwieś 
22.05.11    16.00    KP Trójwieś - Simoradz 
29.05.11    17.00    Rudnik - KP Trójwieś 
05.06.11    17.00    KP Trójwieś - Wiślica 
12.06.11    17.00    Goleszów - KP Trójwieś 
19.06.11    17.00    KP Trójwieś - Pierściec 
 

Terminarz - trampkarze i juniorzy - Klasa Okręgowa B: 
03.04.11    14.30/16.00    Wisła - KP Trójwieś 
09.04.11    10.00/11.30    Jeleśnia - KP Trójwieś 
16.04.11    10.00/11.30    KP Trójwieś - Górki 
23.04.11    10.00/11.30    Wilkowice - KP Trójwieś 
30.04.11    10.00/11.30    KP Trójwieś - Łękawica 
07.05.11    10.00/11.30    Mazańcowice - KP Trójwieś 
14.05.11    10.00/11.30    KP Trójwieś - Kozy 
21.05.11    10.00/11.30    Pogwizdów - KP Trójwieś 
28.05.11    10.00/11.30    KP Trójwieś - Goleszów 
04.06.11    10.00/11.30    Pogórze - KP Trójwieś 
11.06.11    10.00/11.30    KP Trójwieś - Porąbka

KP TRóJwIEŚ
Wyjazdowym meczem w Iskrzyczynie rozpoczęli 

wiosenną rundę rozgrywek o mistrzostwo klasy B seniorzy 
KP Trójwieś, którzy po rundzie jesiennej są na piątym miejscu 
w tabeli Klasy B. Trenerem naszych seniorów jest aktualnie 
mirosław łacek.

W tym samym dniu co seniorzy wiosenną rundę 
zainaugurowali również nasi przedstawiciele drużyn 
młodzieżowych, którzy zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami 
z Wisły na boisku rywala. Po rundzie jesiennej juniorzy, 
których obecnie prowadzi władysław małyjurek zajmują 
dziewiąte a trampkarze szóste miejsce w tabeli.

Więcej o klubie, kadrze, przygotowaniach do nowego sezo-
nu oraz zmianach personalnych a także bieżących wydarze-
niach na stronie http://trojwies.futbolowo.pl

Naszym piłkarzom życzymy powodzenia a kibiców 
zapraszamy do wspierania ich boiskowych wysiłków!

                                                                                        J. Kohut

najwyższym podium, wyprzedzając kolejnego zawodnika 
o 22 setne sekundy.

Dwa weekendy, w których rozegrano kolejno slalom gi-
gant i slalom zrzeszyły łącznie ponad 200 zawodników ze 
Śląska i innych regionów Polski. Organizatorom serdecznie 
gratulujemy i mamy nadzieję, że również w następnym se-
zonie czeka nas ogrom, tak profesjonalnie przygotowanych 
wrażeń związanych z zawodami na stokach. 

Oprac. M.Paluch

l Sport l Sport l Sport l Sport l
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BIEGI NARCIARSKIE - mARZEC
*** Kolejną porcję dobrych wyników naszych młodych biega-

czek i biegaczy przyniosły rozegrane na trasach w Istebnej Kubalon-
ce Ogólnopolskie Spotkania Uczniowskich Klubów Sportowych 
w biegach narciarskich, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Polski w ka-
tegoriach dziecięcych (od kategorii Junior C w dół).

Na podium zawodów stanęli:
- weronika Legierska (MKS Istebna) - złoto i brąz
- Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - srebro i brąz
- mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) - dwa x brąz
- sztafeta MKS Istebna w składzie: Kamil Bury, Andrzej Zawa-

da, mariusz Sewastynowicz i Dominik Bury - srebro - sztafeta NKS 
Trójwieś Beskidzka: mikołaj michałek, Dawid Zawada, mateusz 
Dragon oraz mateusz Haratyk - srebro.

W ramach imprezy przeprowadzono również dziewiąte zawody 
z cyklu Polbank Cup - Bieg na Igrzyska, w których obok wyżej wy-
mienionych zawodników w pierwszej trójce znaleźli się:

- Krzysztof Kukuczka (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x złoto 
- Rafał matuszny (MKS Istebna) – brąz

*** Znakomicie zaprezentowali się nasi biegacze na największej 
w kraju imprezie w biegach narciarskich - rozegranym na Polanie 
Jakuszyckiej jubileuszowym XXXV Biegu Piastów, w którym udział 
wzięło ponad 5 tysięcy zawodników z różnych krajów.

Na królewskim dystansie - 50 kilometrów - mariusz michałek z 
Istebnej (tegoroczny zdobywca istebniańskiego bruclika) zajął dru-
gie miejsce a na czwartej pozycji uplasował się Sebastian Gazurek 
z Jaworzynki. Identyczne miejsca zajęli nasi biegacze także w swojej 
kategorii wiekowej. Bardzo dobre 10 miejsce zajął w biegu na 26 
kilometrów techniką klasyczną Andrzej Iwanek z Istebnej, co dało 
mu drugą lokatę w kategorii wiekowej.

*** Na Polanie Jakuszyckiej odbyły się ostatnie w tym se-
zonie zawody z cyklu Polbank Cup - Bieg na Igrzyska, w któ-
rych po raz kolejny znakomicie zaprezentowali się nasi biegacze. 
Poniżej prezentujemy bilans dokonań naszych zawodników pod-
czas tych zawodów:

mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwszy
Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy i drugi
Rafał matuszny (MKS Istebna) - pierwszy
weronika Legierska (MKS Istebna) - druga
mateusz Ligocki (MKS Istebna) - drugi
Tomasz Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka) - drugi
Dominika Hulawy (MKS Istebna) - 2 x trzecia
Krzysztof Kukuczka (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzeci
W końcowej klasyfikacji całego cyklu nasi zawodnicy zajęli na-

stępujące miejsca:
mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwsze
Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - drugie
Dominika Hulawy (MKS Istebna) - trzecie
weronika Legierska (MKS Istebna) - trzecie
Krzysztof Kukuczka (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecie
Tomasz Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzecie
*** Dwa zwycięstwa odnieśli biegacze NKS Trójwieś Beskidzka 

w czasie rozegranych na Polanie Jakuszyckiej zawodów FIS w bie-
gach narciarskich „Karkonosze Cup 2011”.

Bieg łączony na 20 kilometrów wygrał mariusz michałek zaś 
Sebastian Gazurek okazał się najlepszy na dystansie 10 kilome-
trów techniką klasyczną.

W tym ostatnim biegu ósme miejsce zajął mateusz Ligocki 
(MKS Istebna), co dało mu drugą pozycję w oddzielnej klasyfikacji 
Pucharu Polski juniorów.

*** Ostatni akcent zimowego sezonu narciarskiego - rozegrane 
w Jakuszycach mistrzostwa Polski Seniorów - przyniósł naszym 
biegaczom cztery medale, w tym trzy srebrne mariusza michałka.

Reprezentujący AZS AWF Katowice biegacz z Istebnej zajął dru-
gie miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną, 30 km techniką 
dowolną ze startu wspólnego oraz w sztafecie.

Medal Mistrzostw Polski wywalczył także Sebastian Gazurek 
(NKS Trójwieś Beskidzka) zajmując trzecie miejsce w biegu na 30 
km. Ponadto Sebastian zajął czwarte miejsce w biegu na 10 km oraz 
wygrał finał B sprintu.

Dobrze wypadła też sztafeta MKS Istebna w składzie: Rafał ma-
tuszny, mateusz Ligocki, Kamil Bury i Patrycjusz Polok, która 
ukończyła zawody na czwartym miejscu. J. Kohut

Linter najlepszy
w Błyskawicznym Turnieju 

Drużyna Lintera triumfowała w Błyskawicznym Turnieju 
Piłki Nożnej o „Puchar wójta Gminy Istebna”, który został 
rozegrany 27 marca w hali Gimnazjum w Istebnej.

Turniej rozgrywany był w nietypowej formule - na boisku 
mogli przebywać w danej drużynie jednocześnie trzej gracze 
do 30 lat i dwaj powyżej trzydziestki - a mecze trwały po 10 
minut (stąd nazwa „błyskawiczny”).

Atmosfera imprezy była bardzo dobra a ważnym wyda-
rzeniem był pierwszy w historii halowych turniejów występ 
drużyny reprezentującej Zapasieki, która jak na debiut ra-
dziła sobie zupełnie przyzwoicie. Nagrody wręczał Zastępca 
Wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek.

Organizatorem turnieju był Referat Promocji, Informacji 
Turystycznej i Sportu Urzędu Gminy Istebna, który dziękuje 
Tadkowi witosowi za pomoc w prowadzeniu imprezy oraz 
paniom sprzątaczkom, które robiły po turnieju porządki. 
Podziękowania także dla Pani Teresy Kamińskiej - Market 
„REMA” - za ufundowanie napojów.

Wyniki:
Mix Trójwieś - Kubalonka - 2:0
Siła Jasnowice 2 - Góral Zapasieki - 3:0
Siła Jasnowice 1 - Linter - 1:3
Góral Zapasieki - Mix Trójwieś - 0:7
Kubalonka - Siła Jasnowice 1 - 1:1
Linter - Siła Jasnowice 2 - 4:0
Góral Zapasieki - Kubalonka - 0:7
Mix Trójwieś - Linter - 0:1
Siła Jasnowice 2 - Siła Jasnowice 1 - 0:6
Linter - Kubalonka - 1:0
Siła Jasnowice 1 - Góral Zapasieki - 5:1
Mix Trójwieś - Siła Jasnowice 2 - 2:0
Góral Zapasieki - Linter - 1:5
Kubalonka - Siła Jasnowice 2 - 3:2
Siła Jasnowice 1 - Mix Trójwieś - 0:0
Tabela:
1. Linter - 15 pkt. - 14:2
2. Mix Trójwieś - 10 - 11:1
3. Siła Jasnowice 1 -  8 - 13:5
4. Kubalonka - 7 - 11:6
5. Siła Jasnowice 2 - 3 - 5:15
6. Góral Zapasieki - 0 - 2:27
Król Strzelców - Tomasz Zelek (Siła Jasnowice 1) - 8 bramek
Najlepszy Bramkarz - michał Zowada (Linter)  J. Kohut
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Zawody w biegach narciarskich uczniów
SP1 w Jaworzynce

w dniu 8 marca 2011 r. po raz kolejny odbyły się za-
wody w biegach narciarskich, uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Jaworzynce. Chętnych nie brakowało, zgłosiło 
się aż 108 zawodników. Dzieci rywalizowały ze sobą na tra-
sach biegowych Kubalonki.

Dziewczynki i chłopcy klas 0-2 startowały na dystansie 
500m. Dzieci klas 3-4 pokonały odległość 1000m, a ucznio-
wie klas 5-6 zmierzyli się na trasie 1500 m.

Oto zwycięzcy zawodów:
Dzieci kl. 0:

• Anna Juroszek
• Przemysław Juroszek

Dziewczynki kl. 1-2:
1. Faustyna Bestwina
2. Michalina Gazur
3. Ewa Gazur

Chłopcy kl. l-2:
1. Marcin Małyjurek
2. Patryk Kajzer
3. Łukasz Gazurek

Dziewczynki kl. 3-4:
1. Barbara Byrtus
2. Kinga Patyk
3. Weronika Bartuś

Chłopcy kl. 3- 4:
1. Mateusz Małyjurek
2. Przemysław Łacek
3. Błażej Rucki

Dziewczynki kl. 5:
1. Karolina Mały Jurek
2. Klaudia Juroszek
3. Joanna Czepczor

Chłopcy kl. 5:
1. Szymon Marekwica
2. Piotr Witos
3. Konrad Urbaczka

Dziewczynki kl. 6:
1. Martyna Czepczor
2. Katarzyna Skurzok
3. Magdalena Juroszek

Chłopcy kl. 6:
1. Aggeusz Czepczor
2. Daniel Wawrzacz
3. Tomasz Izba

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a zwycięzcy nagrodzeni zostali medalami.

Organizatorzy zawodów gratulują młodym zawodnikom, 
życzą wytrwałości i dalszych sukcesów sportowych.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu im-
prezy: Panu leśniczemu Jerzemu Losa, GOK w Istebnej, Cen-
tralnemu Ośrodkowi Sportu w Szczyrku oraz sędziom PZN.

Monika Suszka

l Sport l Sport l l Reklamy l
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* 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 

USłUGI ZDUŃSKIE - motyka Stanisław
milówka, ul. Kasztanowa 3

* 33 863 77 29      * 511 685 075
- budowa i remonty pieców kuchennych i pokojowych
  z materiału własnego i powierzonego
- kominki kaflowe i wszystkie materiały do pieców
   kaflowych
- kafle, okucia, piekarniki, blachy, drzwiczki, szamot itp.

Nowe reklamy – listopad 2010 
 
1. Reklama 4 x 9 cm czarno - bia a 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

NAPRAWA SPRZ TU 
AGD, RTV, 

ELEKTRONARZ DZI 
Jaros aw Dymarek 

Koniaków Sza ce 
501 216 408 

NAPRAWY GWARANCYJNE 
OBEJMUJ  FIRMY ZRZESZONE  

W SIECI ARCONETU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2. Reklama 3 x 9 cm czarno – bia a 
 

 
 
 
3. Reklama 6,5 x 11 cm kolor 
 
B d! Nie mo na tworzy  obiektów przez edycj  kodów pól. 
4. Reklama 4 x 9 cm czarno bia a 
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PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

Promocja kosiarek i kos

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

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

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ Luty 2011Strona 22

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

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

PILARKI,  KOSY,
£AÑCUCHY, OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA, STIHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK
- RATY, SERWIS

PROMOCJA KOSIAREK I KOS
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LINTER najlepszy w Błyskawicznym Turnieju

Puchar dla zwycięzców z rąk Zastępcy 
Wójta Gminy Henryka Gazurka odbiera 
Janusz Waszut

Zapasieki - historyczny debiutSiła Jasnowice 2

Siła Jasnowice 1

Linter

Kubalonka

Mix Istebna
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ImPREZy BESKIDZKIEJ 5
05.06.2011 – Chorzów – Górnośląski Park Etnograficz-
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
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Redaguje Zespół w składzie: Krystyna Rucka, Teresa łaszewska, Aneta Legierska, Jacek Kohut (GCI),
Katarzyna Rucka-Ryś, Lucyna Ligocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
           Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, fax 33 8511 643, e-mail: interfon@neostrada.pl
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Biegi narciarskie
To był udany sezon!

Weronika Legierska (MKS Istebna) Trzykrotny srebrny medalista 
Mistrzostw Polski Mariusz Michałek

Trasy biegowe COS w Istebnej Kubalonce podczas imprezy Bieg na 
Igrzyska

Biegacze MKS Istebna - od lewej Andrzej Zawada, Kamil Bury, Mariusz 
Sewastynowicz, Dominik Bury - z opiekunami Małgorzatą Galej (z pra-
wej) i Jarosławem Hulawym (z lewej)

Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) Tomasz Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka)
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