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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

KONSULTACJE SPO£ECZNE
�ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU

GMINY ISTEBNA NA LATA 2005-2015�
Projekt dokumentu wypracowany na wspólnych posiedze-

niach Komisji poddany zostaje konsultacji spo³ecznej. Ka¿dy
mieszkaniec Gminy Istebna ma mo¿liwo�æ obejrzenia doku-
mentu i wniesienie w³asnych uwag, opinii i zastrze¿eñ przed
jego ostateczn¹ akceptacj¹ przez Radê Gminy na sesji, która
odbêdzie siê koñcem czerwca br. Dokument w ca³o�ci dostêp-
ny bêdzie 17 czerwca (czwartek) 2004 r. w godz. 8.00-15.00
w Urzêdzie Gminy, pok. nr 204.

1 czerwca1 czerwca1 czerwca1 czerwca1 czerwca
Miêdzynarodowy Dzieñ DzieckaMiêdzynarodowy Dzieñ DzieckaMiêdzynarodowy Dzieñ DzieckaMiêdzynarodowy Dzieñ DzieckaMiêdzynarodowy Dzieñ Dziecka

Kochane Dzieci!
Z okazji Waszego �wiêta sk³a-

damy Wam serdeczne ¿yczenia
zdrowia, pomy�lno�ci w nauce i w
dzia³alno�ci pozalekcyjnej, sukce-
sów w rozwijaniu Waszych zain-
teresowañ i spe³nienia marzeñ.

Zbli¿aj¹ce siê wakacje niech bêd¹ dla Was czasem wypoczyn-
ku, rozs¹dnej zabawy, zwiedzania Waszych ulubionych miejsc i
spêdzenia wolnego czasu w gronie najbli¿szych przyjació³.

Wójt Gminy i Rada Gminy

PRZYPOMINAM MIESZKAÑCOM JAWO-
RZYNKI, ¯E ODBIÓR WORKÓW Z ODPADA-
MI KOMUNALNYMI ODBYWA SIÊ TYLKO
RAZ W TYGODNIU WE WTORKI.

PROSI SIÊ O WYSTAWIANIE WORKÓW
WZD£U¯ DRÓG W PONIEDZIA£KI LUB
WTORKI DO GODZ. 8.00

WÓJT GMINY

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel/fax 033

8556500 og³asza przetarg nieograniczony do 60 ty�. EURO
na zmianê konstrukcji dachowej czê�ci �A� Szko³y Pod-
stawowej Nr l w Koniakowie.

Termin realizacji do 20 sierpnia 2004 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na ode-

braæ w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208. Uprawniony do
kontaktu z oferentami: Miros³aw Kawulok.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej, pok.
102 w terminie do dnia 15 czerwca 2004 r. do godziny 10.00
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 15 czerwca 2004 r. o godzinie
10.15. w Urzêdzie Gminy pok. 100

Kryteria wyboru ofert:
- Cena 80%
- Termin wykonania - 20 %
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹

wymogi okre�lone w ustawie prawo zamówieñ publicznych i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy, Danuta Rabin

PROGRAM  SAPARD
I. Drogi gminne
W nawi¹zaniu do artyku³u jaki ukaza³ siê w majowym numerze

Nasza Trójwie� dalej informujemy, ¿e 7 maja Gmina Istebna repre-
zentowana przez Wójta zawar³a z Agencj¹ Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa umowy, które okre�laj¹ warunki i tryb udziele-
nia pomocy finansowej z Funduszy Unii Europejskiej i funduszy
krajowych w ramach programu SAPARD. Umowy dotycz¹ moder-
nizacji nastêpuj¹cych dróg:

1. Rastoka,
2. Zimna Woda - Sztoczek,
3. Bryje - Deje.
Podpisanie umów daje mo¿liwo�æ rozpoczêcia prac. W kolej-

nym etapie Gmina zg³osi³a rozpoczêcie robót i przekaza³a teren bu-
dowy Wykonawcy.

II. Ochrona �rodowiska
Dalej oczekujemy na PROMESY na zadania obejmuj¹ce rozbu-

dowê oczyszczalni �cieków w Istebnej - Gliniany i sieci kanalizacji
sanitarnej w przysió³kach: Centrum po Beskid, Gazury, Gliniane,
Czerchla, Krzy¿owa. Brak �rodków ze strony Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa powoduje spore opó�nienia w reali-
zacji. Rysuje siê nawet scenariusz nieotrzymania dotacji co mo¿e
spowodowaæ odst¹pienie od robót.

III. Infrastruktura turystyczna
Pomimo d³ugiego oczekiwania otrzymali�my PROMESÊ na

modernizacjê Parku w Istebnej. ARiMR zobowi¹za³a siê do dofi-
nansowania modernizacji parku w wysoko�ci 50 % kwalifikuj¹cych
siê �rodków - (nie wiêcej ni¿ 81,5 tys. z³).

Obecnie czekamy na decyzjê dotycz¹c¹ zgody na zawarcie umo-
wy z wykonawc¹ robót, a nastêpnie z ARiMR. Dopiero po zawarciu
umowy bêdzie mo¿na rozpocz¹æ roboty. Pierwotnie zak³adano, ¿e
roboty zostan¹ wykonane w terminie 4 maj do 30 lipiec 2004. Nie-
stety, opó�nienia w realizacji robót bêd¹ ok. 2 miesiêcy.

Opracowa³: Bogus³aw Juroszek

Powiatowy Urz¹d Pracy informuje
Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie zleci³ wykonanie

analizy �Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy powia-
tu cieszyñskiego do 2005 roku analizy wielowymiarowe i
prognozy ostrzegawcze�. Jest ona dostêpna na naszej stronie
internetowej: http:/www.apraca.pl/kaci. Analiza ta mo¿e byæ
wykorzystana przy pisaniu wniosków o �rodki z funduszy
strukturalnych jako poparcie uzasadnienia potrzeby realizacji
projektu dla konkretnej grupy beneficjentów ostatecznych.
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GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

SIEDZIBA: budyek Gminnego O�rodka Kultury /obok
ko�cio³a / sala nr 4, pierwsze piêtro.

Jak ten czas szybko leci. To ju¿ pó³ roku minê³o od chwili,
kiedy Gminne Centrum Informacji w Istebnej rozpoczê³o swoj¹
dzia³alno�æ. Pora wiêc na krótkie statystyczne podsumowanie tego
okresu. Je�li chodzi o wykorzystanie sprzêtu komputerowego,
znajduj¹cego siê na wyposa¿eniu Centrum to w poszczególnych
miesi¹cach przedstawia³o siê ono nastêpuj¹co:

L.p.             Miesi¹c       Ilo�æ osób        Narastaj¹co

        od pocz¹tku

l. Grudzieñ 2003 235 235

2. Styczeñ 2004 419 654

3. Luty 2004 547 1201

4. Marzec 2004 647 1848

5. Kwiecieñ 2004 593 2441

6. Maj 2004 797 3238

Razem 3238

To bardzo dobry bilans, je�li porówna siê te dane z wynikami
niektórych innych Centrów dzia³aj¹cych na terenie naszego po-
wiatu jak i województwa. Ilo�æ osób korzystaj¹cych z us³ug Cen-
trum w Istebnej zawsze robi du¿e wra¿enie na uczestnikach spo-
tkañ przedstawicieli Gminnych Centrów Informacji, które odby-
waj¹ siê w Urzêdach Pracy w Cieszynie lub Bielsku w celu wy-
miany do�wiadczeñ. Wiêkszo�æ tych osób to m³odzie¿ - absol-
wenci szkó³, uczniowie. Spor¹ czê�æ z nich stanowi¹ osoby nie-
pracuj¹ce. Z oferty Centrum korzystaj¹ równie¿ osoby starsze
zarówno pracuj¹ce jak i bezrobotne. Sprzêt komputerowy wyko-
rzystywany jest g³ównie w celu poszukiwania informacji, a tym
samym poszerzenia wiedzy - Internet, ale tak¿e pisania prac czy
wypracowañ szkolnych itp.

Ogromnym powodzeniem w�ród klientów Centrum cieszy siê
poczta elektroniczna, dziêki której nasi mieszkañcy maj¹ mo¿li-
wo�æ konktaktu praktycznie z �ca³ym �wiatem�.

Pracownicy Centrum udzielaj¹ porad poszukuj¹cym pracy,
którzy maj¹ tak¿e mo¿liwo�æ napisania dokumentów potrzebnych
przy staraniu siê o pracê - CV, list motywacyjny itp. kserowania
czy nagrywania na no�niki komputerowe informacji i dokumen-
tów, jak równie¿ ich redagowania i obróbki graficznej.

Pracownicy Centrum s³u¿¹ pomoc¹ tym wszystkim, którzy
nie dysponuj¹ wystarczaj¹c¹ wiedz¹ np. przy korzystaniu z Inter-
netu czy obs³udze programów komputerowych.

Centrum przeprowadzi³o dwa bezp³atne kursy - �Podstawy
Obs³ugi Komputera� i �Podstawy Jêzyka Angielskiego�. W
zwi¹zku z zainteresowaniem tego typu inicjatyw¹, kurs podstaw
jêzyka angielskiego zostanie powtórzony w miesi¹cach letnich.

Pracownicy Centrum wspólnie z Gminnym O�rodkiem Kul-
tury przygotowywali materia³y informacje o gminie dla ró¿nych
instytucji i informatorów, pomagali przy redagowaniu i dystry-
bucji gazetki �Nasza Trójwie��, a tak¿e wspó³pracowali przy or-
ganizacji imprez sportowych i kulturalnych w naszej gminie. Brali
tak¿e udzia³ w ró¿nych szkoleniach, seminariach i konferencjach
dotycz¹cych zarówno spraw zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Gmin-
nego Centrum Informacji jak i szeroko pojêtej tematyki zwi¹za-

nej z Uni¹ Europejsk¹. Bilansuj¹c to pierwsze pó³rocze dzia³al-
no�ci istebniañskiego Gminnego Centrum Informacji trzeba po-
wiedzieæ, ¿e w sposób wyj¹tkowy jego oferta trafi³a w potrzeby
naszej spo³eczno�ci, a zw³aszcza m³odzie¿y. To szczególne �okno
na �wiat�, które stoi otworem przed mieszkañcami naszej gminy,
maj¹cymi, co zrozumia³e du¿o bardziej utrudniony dostêp do tego
typu no�ników informacji, ni¿ mieszkañcy miast.

Przedstawiciel naszego Centrum wzi¹³ udzia³ w I Forum Gmin-
nych Centrów Informacji. Poni¿ej kilka zdañ o tym wydarzeniu:

Pierwsze Forum Gminnych Centrów Informacji odby³o siê 27 maja
2004 roku w Urzêdzie Miasta w Tychach. Wziêli w nim udzia³ przed-
stawiciele Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.

Pani Joanna Stok³osa z Biura Promocji Zatrudnienia WUP przed-
stawi³a zasady dzia³ania sieci EURES (Europejskie S³u¿by Zatrudnie-
nia). Mówi³a o tym, jak z sieci korzystaæ i jak ona funkcjonuje. Uczest-
nicy spotkania wys³uchali te¿ wyst¹pienia Pani Darii Szczepañskiej -
zastêpcy Prezydenta Miasta Tychy do spraw Spo³ecznych, po�wiêco-
nego funkcjonowaniu Gminnych Centrów Informacji. Pani Izabela
Moczko - specjalista Programu EURO-NGO mówi³a o �rodkach po-
mocowych z funduszy unijnych potrzebnych dla funkcjonowania i roz-
woju dzia³alno�ci GCI. Szczegó³owo wyja�nia³a sprawy dotycz¹ce spo-
sobów pozyskiwania pieniêdzy i kwestie zwi¹zane z pisaniem projek-
tów. Spotkanie zakoñczy³a dyskusja, w czasie której jej uczestnicy zgod-
nie zadeklarowali chêæ uczestnictwa w kolejnych tego typu konferen-
cjach.

Warsztaty jêzykowe - �Podstawy jêzyka Angielskiego� zo-
sta³y prze³o¿one na miesi¹c lipiec i sierpieñ. Spotkanie orga-
nizacyjne odbêdzie siê w dniu 28. 06. 04, tj. ostatni poniedzia-
³ek czerwca o godzinie 18.00 w siedzibie Centrum. Warsztaty
s¹ bezp³atne.

W godzinach pracy Centrum mo¿na korzystaæ z biblioteczki z ksi¹¿-
kami i podrêcznikami, które mog¹ zainteresowaæ osoby poszukuj¹ce
pracy, jak i z informacji zawartych w �Gazecie Prawnej�. Ta oferta
powinna w szczególno�ci zainteresowaæ naszych przedsiêbiorców.

Oto niektóre tytu³y z naszej biblioteczki: � Jak zdobyæ pierwsz¹
pracê�, �Co trzeba wiedzieæ przed rozmow¹ kwalifikacyjn¹�, �Co trzeba
wiedzieæ, ¿eby napisaæ skutecznie CV�, �Testy niezbêdne przy wybo-
rze zawodu i kierunku studiów� itp.

UWAGA - DZIECI, M£ODZIE¯, RODZICE - PROPO-
ZYCJA NA LATO!

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e du¿a czê�æ naszych dzieci i m³o-
dzie¿y ze zrozumia³ych wzglêdów nie wyjedzie latem na kolo-
nie czy obozy pracownicy Centrum postanowili wykorzystaæ
jego mo¿liwo�ci lokalowe i sprzêtowe w celu organizacji ró¿-
nego rodzaju spotkañ i konkursów dla naszych m³odych
mieszkañców. Bêd¹ one zwi¹zane z wykorzystaniem kompu-
tera i Internetu. W tej chwili program jest w trakcie opraco-
wywania, a wszelkie informacje bêd¹ zamieszczone na pla-
katach, wywieszonych na tablicach og³oszeñ w Istebnej, Ko-
niakowie i Jaworzynce po 25 czerwca. Informacje mo¿na bê-
dzie te¿ uzyskaæ w siedzibie Centrum i pod numerem telefo-
nu - 8 55 61 58.

Centrum zaprasza do wspó³pracy wszystkich, którzy maj¹
dobry pomys³ i chc¹ siê z nim podzieliæ!! Nie zmarnujmy tego
lata na narzekanie!!

Wszelkie informacje zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Gminnego Cen-
trum Informacji w Istebnej mo¿na uzyskaæ w siedzibie Centrum,
pod numerem telefonu - 8 55 61 58 jak równie¿ na strome inter-
netowej pod adresem: http://www.ug.istebna.pl

Opracowa³: Jacek Kohut
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z  ¯ycia  szkó³
podstawowych

DZIEÑ SPORTU W DNIU DZIECKA
l czerwca to Dzieñ Dziecka, dzieñ wolny od nauki, ale nie od

zajêæ sportowych i rekreacyjnych.
Proponujemy w tym dniu naszym dzieciom wiele ciekawych zajêæ

i imprez. W tym roku pogoda dopisa³a, wiêc wszystkie zabawy, gry i
konkurencje sportowe odbywa³y siê na �wie¿ym powietrzu.

Zgodnie z planem pracy Szko³y Podstawowej w Koniakowie klasy
I-III swoje zabawy odbywa³y poza szko³¹ - przy ogniskach i spacerach
turystyczno- krajoznawczych. Klasy V by³y w tym dniu na wycieczce
klasowej w Pieninach wiêc pozosta³y klasy Iv i VI, które bra³y udzia³ w
turniejach i zabawach indywidualnych i zespo³owych.

By³o wiêc przeci¹ganie liny, wy�cig z pi³eczk¹ na ³y¿ce, wy�cigi
w workach, skoki na skakance na czas, rzut do kosza, podci¹ganie siê
na linie, ¿onglerka pi³k¹ na czas.

A oto wyniki w najciekawszych konkurencjach:
Przeci¹ganie liny:
Dziewczêta klasa IV b, klasa VI a
Ch³opcy klasa IV a, klasa VI b
Bieg w workach:
1 m. klasa IV b
II m. klasa VI b
Bieg z pi³eczk¹
1 m. klasa IV b, II m. klasa VI b
Wspinanie siê na linie /na czas/
1m. Ligocki Kamil kl. VI a
2m. Golik Janusz kl. VI a
3m. Waszut Marek kl. VI b
3m. Pietrasik Adamkl. IV a
W�ród dziewczyn by³a tylko jedna ochotniczka, która ukoñczy³a

tê konkurencjê Krê¿elok Adrianna klasa IV a
Skoki na skakance /na czas - 30 sek./
1m. Natalia Kawulok klasa VI b - 72 skoki
2m. Aneta Pustelnik klasa IV b - 69 skoki
3 m. Ilona Ligocka klasa VI b - 66
4m. Anna Suszka klasa IV b - 64
5m. Eliasz Suszka klasa VI b - 62
6m. ¯aneta Kamieniarz klasa VI a - 58

   bra³o udzia³ 47 zawodników
Rzuty do kosza - KLASY IV
1m. Estera Skurzok klasa IV a
2m. Weronika Kawulok klasa IV a
3 m. Mateusz Krê¿elok klasa IV a - bra³o udzia³ 32 zawodników
KLASY VI
1m. Joanna Pietrasik VI b
2m. Maria Motyka VI b
2m. Robert Kaczmarzyk VI b
2m. Marek Waszut VI b
2m. Jan Ma³yjurek VI a
2m. Agnieszka Legierska VI a, na 37 startuj¹cych
¯onglerka pi³k¹
1m. Mariusz Golik klasa VI b 95 razy
2m. Dariusz Haratyk klasa VI b 70 razy
3 m. Eliasz Suszka klasa VI b 61 razy
4m. Marek Waszut klasa VI b 42 razy
Rozbawionym dzieciom smakowa³ poczêstunek w postaci ko³a-

czy i kie³baski na gor¹co.
W dobrych nastrojach dzieci rozesz³y siê do domów. Na pewno

zapamiêtaj¹ ten dzieñ, w którym mog³y wykazaæ siê swoimi ró¿nymi
umiejêtno�ciami, bo konkurencje te¿ by³y niecodzienne.

Renata Haratyk, Nauczycielka SP l Koniaków

z  ¯ycia
gimnazjum

Moja Ma³a Ojczyzna
Niedawno odby³a siê II-ga edycja konkursu wiedzy o �l¹-

sku Cieszyñskim. Prawdziwym sukcesem okaza³ siê wystêp
uczniów z naszego gimnazjum. Dru¿yna w sk³adzie Anna S³o-
wiok, Dawid Kohut, Przemys³aw Wawrzacz i Mateusz £ysek
okaza³a siê najlepsza w trudnym egzaminie wiedzy i umiejêt-
no�ci. Prawdziwy to znak, ¿e dla m³odego pokolenia naszej
gminy wiedza o regionie jest wa¿na a znajomo�æ historii, trady-
cji i kultury �l¹ska Cieszyñskiego jest autentyczna.

Dzi�, kiedy jeste�my ju¿ obywatelami wspólnoty europej-
skiej �wiadomo�æ w³asnej to¿samo�ci ma znaczenie pierwszo-
planowe. Paradoksalnie - Europa potrzebuje odmienno�ci i wie-
lo�ci kultur a unifikacja, która tak szybko postêpuje i wydaje
siê byæ zjawiskiem nieuniknionym niesie w pewnym sensie za-
gro¿enie. Ta �wiadomo�æ powinna byæ dla Europejczyka wy-
zwaniem a dla nas mieszkañców Koniakowa, Jaworzynki i Isteb-
nej prawdziw¹ szans¹ na rozwój i takie wyeksponowanie w³a-
snej kultury i tradycji, aby sta³y siê warto�ci¹ ogólnoeuropejsk¹
i �towarem� eksportowym turystyki.

Przy okazji dziêkujê wszystkim nauczycielom z gimnazjum
w Istebnej, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do prze-
prowadzenia konkursu. Szczególne podziêkowania sk³adam pani
Annie Probosz, Ewie Ko¿doñ-Waligórze i Monice Micha³ek.
Pragnê podziêkowaæ równie¿ dyrekcji za rolê gospodarza im-
prezy i zrozumienie. Wiem, ¿e w³a�ciwe przygotowanie kon-
kursu wymaga po�wiêcenia wielu godzin pracy i zaanga¿owa-
nia, jest te¿ cennym do�wiadczeniem organizacyjnym i przyno-
si satysfakcjê.

Refleksje z obrzêdu �mieszkania owiec�
Pragnê podzieliæ siê równie¿ refleksj¹ z odbytego na Ste-

cowce obrzêdu �mieszania owiec, które to po bardzo d³ugiej
przerwie powróci³o w nasze gronie. Na pocz¹tku chcia³bym
podziêkowaæ gospodarzowi imprezy, g³ównemu sa³asznikowi
uroczysto�ci Henrykowi Kukuczce. Równie¿ kapeli �Wa³asi�,
która podjê³a ogromny trud powrotu do wypasu owiec w for-
mie spó³ki sa³aszniczej. To im zawdziêczamy kolejn¹ imprezê
na trwale wpisuj¹c¹ siê w ofertê kulturow¹ i turystyczn¹ regio-
nu. Za ich spraw¹ o Istebnej kolejny raz dobrze pisze prasa i
niezapomniane wra¿enia wywo¿¹ st¹d nasi go�cie. Dziêkujê
wszystkim, którzy przybyli na Sterówkê uczestniczyæ w obrzê-
dzie: ksiêdzu Jerzemu Matodze za modlitwê i po�wiêcenie na-
szego trudu oraz piêkne s³owa o to¿samo�ci górala. �Zgrapia-
nom� z Jaworzynki - jedynej jak na razie grupie �piewaczej z
Trójwsi - za piêkny �piew, stroje i wystêpy, Monice i Rafa³owi
Wa³achom, Józefowi Brodzie, Tadeuszowi Ruckiemu, dzieciom
z �Groniczków� i Bogusi Bocek, zespo³owi z Istebnej i m³o-
dzie¿y ze �Z³otego Gronia�, wi�laninowi Jonowi zwanemu Pa-
we³ - �piywokowi z Malinki za piêkne bojtki i przygwary. Dziê-
kujê w³adzom samorz¹dowym za dostrze¿enie naszej inicjaty-
wy: Staro�cie Nowotarskiemu i Cieszyñskiemu, Przewodnicz¹-
cemu Rady Powiatu i Gminy Istebna oraz wszystkim radnym
oraz cz³onkom stowarzyszenia agroturystycznego i mieszkañ-
com, którzy do nas przybyli.

A by³o na co popatrzeæ i pokosztowaæ owczarskich wyro-
bów!
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Mam nadziejê, ¿e rozpoczêty w wielkim trudzie proces przy-
wracania pasterstwa i wypasu owiec na naszych groniach bê-
dzie siê rozwija³, staj¹c siê wielk¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Trójwsi.
Dzi� mogê ju¿ powiedzieæ, ¿e dziêki przychylno�ci mieszkañ-
ców Koniakowa Ochodzita dumnie objê³a miano �górnego sa-
³asza�. Tam w okolicach kapliczki powsta³a owczarska zagro-
da. Ko³yba a obok niej koszor dla owiec wzbogaci³y krajobraz
kulturowy Koniakowa. Na po³udnioowo- wschodnich stokach
jest dosyæ trawy, aby prowadziæ wypas. Tak byæ powinno wszê-
dzie tam, gdzie od conajmniej kilku lat strasz¹ nieu¿ytki i za-
niedbane ³¹ki staj¹c siê zagro¿eniem po¿arowym, wylêgarni¹
chwastów i gryzoni.

Du¿e zainteresowanie wzbudzaj¹ równie¿ pasterskie wyro-
by: sery, ¿entyca mog¹ byæ odt¹d specjalno�ci¹ kuchni agrotu-
rystycznej. Mam nadziejê, ¿e równie¿ wyroby z we³ny znajd¹
swoich nabywców, choæby w ramach powstaj¹cego w Cieszy-
nie Centrum Rêkodzie³a.

Liczymy, ¿e znajd¹ siê ludzie wspieraj¹cy nasz¹ inicjatywê
i ju¿ w przysz³ym roku do³¹cz¹ na sa³asz swoje owce, bo aby
wypas sta³ siê op³acalny potrzeba ich przynajmniej 200. Dzi�
na Ochodzitej jest ich kilkadziesi¹t. To od nas mieszkañców
zale¿y, czy pasterstwo od¿yje i bêdzie siê rozwijaæ, �wiadcz¹c o
ukochaniu tradycji i dumie górali umiej¹cych samodzielnie za-
dbaæ o swój los. Józef Micha³ek

REFLEKSJE NA TEMAT
MIÊDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI

Motto: �Zatruwaj¹c przyrodê, stajesz siê
Panem chorego lasu, w³asnego oraz po-
koleñ tej planety!�

24 kwietnia - doroczne �wiêto Ziemi na ca³ym cywilizowa-
nym �wiecie. Trudno je lekcewa¿yæ lub podwa¿aæ jego celo-
wo�æ, b¹d� te¿ jego zasadno�æ. Jednak jeszcze, choæ to XXI
wiek, wydaje siê, ¿e przyjmujemy ten Dzieñ Ziemi z mieszany-
mi uczuciami. Dlaczego tak siê dzieje? Wydaje siê i¿ wielora-
kie s¹ ku temu powody. Choæby przyk³adowo:

1. brak rzetelnej �wiadomo�ci ekologicznej, ¿e to cz³owiek
w³a�nie jest �ród³em zatrucia planety. To oczywiste, bo takimi
wiadomo�ciami, jak klêski ekologiczne �wiata, bombarduj¹ nas
wszystkie mass media.

2. Istnieje równie¿ brak zrozumienia i zdawanie sobie z tego
sprawy, ¿e bez sieci troficznych (pokarmowych) zdrowych, nie
ma równie¿ zdrowia ludzi. Ludzi stanowi¹cych przecie¿ ostat-
nie ogniwo ³añcucha pokarmowego. Otaczaj¹cy nas �wiat: ro-
�liny i zwierzêta maj¹ prawie identyczne potrzeby i cech ¿ycia,
co ludzkie populacje, a wiêc: oddychanie, od¿ywianie, rozmna-
¿anie, poruszanie, wzrost, rozwój. Wymagaj¹ czêsto zdrowego
�rodowiska ¿ycia (siedliska gatunku), do którego s¹ przystoso-
wane i od którego s¹ uzale¿nione. Flora i fauna wydala uboczne
produkty przemiany materii oraz reaguje na bod�ce otoczenia
zewnêtrznego. Jednak trzeba w tym momencie powiedzieæ, i¿
to w³a�nie my wydychaj¹c, CO

2
 i to zanieczyszczenie powie-

trza, ro�liny spo¿ytkowuj¹ w procesie swej samo¿ywno�ci wy-
dalaj¹c nam ¿yciodajny O

2
. Tlen potrzebny do oddychania

wszystkim istotom ¿ywym, a wiêc i nam ludziom. Tlen, bez
którego nie ma ¿ycia.

3. To my ludzie zak³ócamy spokój zwierzêtom w ich domu,
siedlisku gatunku w przyrodzie, ha³asuj¹c, zak³adaj¹c sid³a, po-

woduj¹c po¿ary lasów czy pozbawiaj¹c ich mo¿liwo�ci
gnie¿d¿enia siê w spokoju, niezgodne z zasad¹: �... Je�li jeste�
w wizycie u znajomych, zachowuj siê kulturalnie, nie czyñ, co
Tobie by te¿ by nie by³o mi³e ...�. Czy¿ las, to nie dom le�nych
istot ¿ywych, w którego piêtrach ro�linno�ci ¿yj¹ ró¿ne ¿ywe
stworzenia? Stworzenia w³a�nie umilaj¹ nam ¿ycie. Brak ha-
mowania w³a�nie przez ludzi zaspokojenia prawa mieszkañców
lasu do godziwego ¿ycia, zaspokojenia potrzeby ciszy, swobo-
dy ruchu, zdrowego po¿ywienia, odpowiedniego terytorium lê-
gowania, to brak kultury ekologicznej cz³owieka, brak, prowa-
dz¹cej do zubo¿enia, stopniowego wyniszczenia warto�ci pla-
nety w postaci pogarszaj¹cego siê potencja³u zasobów surow-
cowych oraz standardów ¿ycia i warto�ci kulturowych. Przyro-
da jest nie tylko dobrem materialnym, ale i czê�ci¹ ogólnonaro-
dowego bogactwa kulturowego narodu i jego potencja³u zdro-
wotnego. Nie zawsze dochodz¹ do naszej �wiadomo�ci podsta-
wowe tezy ekologiczne, które g³osz¹ proste i sprawdzone za³o-
¿enia, i¿ planeta, je�li tylko to dane cz³owiekowi, ¿e doskonale
wy¿yje  los ludzi (lecz ludzie nie mniej - NIE). W naszym wspól-
nym gnie�dzie ¿ycia - musimy pamiêtaæ - o wspó³odczuwaniu,
wspó³zale¿no�ci, wspó³istnieniu i prawie do ¿ycia - wszystkich
istot ¿ywych!!!

O to walcz¹ w³a�nie - zdrowo my�l¹cy - ekolodzy. Naukow-
cy, socjologowie bij¹ na alarm: �Nie mo¿e byæ kompromisu w
obronie planety�. Poniewa¿ - chore gleby, wody, powietrze - to
nie tylko chorzy - ka¿dy ¿ywy organizm!!! To postêpuj¹ca �mier-
ciono�na zag³ada wszystkiego i wszystkich. To nie slogany -
ale to id¹ca perspektywa najbli¿sza, w któr¹ czy nie warto siê
zg³êbiæ?, przemy�leæ - aby przetrwaæ?!

4. To tak jak z cz³owiekiem - ka¿da istota ¿ywa ma prawo
do zachowania gatunku, które powoduje, ¿e: wszystkie organi-
zmy ¿ywe - po okresie rozwoju, osi¹gaj¹ce dojrza³o�æ - wydaj¹
na �wiat potomstwo - a potem starzej¹ siê i gin¹. W ten sposób
ka¿de bycie, które siê koñczy siê �mierci¹ - dziêki rozmna¿aniu
siê - trwa na ziemi od 2 miliardów lat!!!

Jednak chc¹c ¿yæ aktywnie w �rodowisku trzeba umiejêt-
nie z nim wspó³¿yæ. Chocia¿ natura wyposa¿y³a ró¿ne gatun-
ki w mechanizmy przystosowawczo obronne - liczy siê zdro-
we = czyste �rodowisko ¿ycia. Bowiem zgodnie z w³a�ciwo-
�ciami organizmu, jego budow¹ zewnêtrzn¹ oraz wewnêtrz-
n¹, a tak¿e sposobem zaspokajania potrzeb, które pozwalaj¹ i
umo¿liwiaj¹ prze¿ycie i pozostawienie potomstwa - trzeba nam
samym walczyæ o powy¿sze za³o¿enia tego - co nazywamy
przystosowaniem.

5. Kusz¹c siê pytaniem - o misjê ekologiczn¹ cz³owieka,
czyli o jego �zawód� w �rodowisku, o jego stan funkcjonalny w
�rodowisku - pytamy o takie warunki spe³niane, jak:

- sposób bycia biologicznego populacji ludzkich;
- zachowanie w przyrodzie i �rodowisku;
- mo¿liwo�ci przystosowawcze w zaspokajaniu naszych po-

trzeb oraz o dialektyczny zwi¹zek cz³owieka i Ziemi jako wza-
jemny wp³yw �rodowiska i organizmu. Wydolno�æ psychofi-
zyczna cz³owieka jest zawê¿ona, poniewa¿ zagro¿one jest �ro-
dowisko przyrodnicze, którego autorem jest sam cz³owiek. Tê
oczywist¹ prawdê jako� trudno nam przyj¹æ do �wiadomo�ci.
Do wewn¹trz serca, bo taka jest �pycha� - wy¿szo�æ gatunku
homo sapiens. Brak nam przekonania lub pieniêdzy na ochronê
lub te¿ ignorujemy stan ju¿ obecnych klêsk ekologicznych i nie
my�limy lub nie chcemy my�leæ  ekologicznie. A przecie¿
wprawdzie �rednia ¿ycia siê wyd³u¿y³a - ale wspó³czynnik
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umieralno�ci ro�nie (jak podaj¹ statystyki medyczne). Rosn¹
choroby wspó³czesnej cywilizacji, spada naturalna odporno�æ,
wy³aniaj¹ siê ekoklêski, wobec których jeste�my bezsilni.

6. Jakie jest t³o ekoklêski? S¹ wyrazem konfliktu miêdzy
dzia³alno�ci¹ antropogeniczn¹ a wymaganiami natury - jako
banku genów, który siê ma prawo broniæ - przed ca³kowitym
zniszczeniem Ziemi. Naukowcy - ekolodzy twierdz¹, i¿ prze-
kroczenie granic optymalnych relacji cz³owiek - przyroda zo-
sta³o ju¿ dokonane. Zatem, dok¹d zmierzamy?! Pytanie szcze-
gólne w³a�nie w okoliczno�ci - �wiêta planety!!!

Jak uczcili�my Dzieñ Ziemi?
Nasze gimnazjum oprócz sprz¹tania �wiata (lepiej by by³o

nie �mieciæ, aby sprz¹taæ - nie trzeba by³o) - uczci³o �wiêto
Ziemi równie¿ poprzez poranek filmów ekologicznych w sta-
cji E.E. na Dzielcu oraz spotkaniu z le�nikiem, po³¹czonym z
krótkim wystêpem uczniów kl. IIIa oraz IIb maj¹cym na celu
- przypomnienie wybranych zagadnieñ z promocji zdrowia na
co dzieñ.

Pan in¿. Zb. Vasina z O.E.E. - przeprowadzi³ dla ca³ej szko-
³y (662 uczniów) bardzo ciekaw¹ lekcjê otwart¹ na temat za-
gadnieñ  z rodzinnego le�nego - naszego ekosystemu. By³o to
bardzo potrzebne spotkanie, bo uczniowie dowiedzieli siê
szczegó³ów o 2 rezerwatach fonistycznych na naszym terenie:
o Stacji Do�wiadczalnej �Wyrch-Czadeczka�, o próbie rein-
trodukcji bobra, g³uszca, a tak¿e relacjach miêdzy turystami a
zwierzêtami naszych lasów czego nam nie wolno czyniæ spo-
tykaj¹c zwierzêta w lesie. Spotkanie by³o ciekawe w bardzo
interesuj¹cych oraz profesjonalnych tre�ciach. Za nie przy
okazji wyrazy serdecznego podziêkowania sk³adamy t¹ drog¹
naszemu zacnemu go�ciowi oraz Dyrekcji Nadle�nictwa Wi-
s³a! Mieszkañcy naszych lasów to te¿ ¿ywe organizmy, maj¹-
ce bardzo wiele wspólnego w swojej biologii co ludzie. Zwie-
rzêta te¿ my�l¹, czuj¹ i byæ mo¿e czasem lepiej potrafi¹ siê
opiekowaæ swoim potomstwem - jak ludzie itd., itp. To w³a-
�nie my uczymy siê stale od przyrody, która jest decyduj¹co
wp³ywowa na nasz biologiczny rytm - zegar ¿ycia - przypo-
minaj¹cy te¿ np. pory roku ¿ycia ludzkiego. To przyroda nas
uczy, ¿ywi, leczy ubiera i stanowi piêkno - natchnienie nie
tylko dla artystów i poetów. To nie s¹ frazesy!!!

Nasuwa siê przy okazji tego¿ �wiêta - wiele, wiele refleksji
oraz dylematów relacji cz³owiek - przyroda i to w ró¿nych aspek-
tach. Trudno je tu wszystkie wymieniæ.

7. Niemniej jednak chcia³abym zwróciæ uwagê na jeszcze
jeden odwieczny temat jaki stanowi godno�æ ludzka wobec po-
czucia afirmacji przyrody i jej dóbr oraz jej ochrony? Znane
jest te¿, i¿ ochrona przyrody - jest w³a�nie afirmacj¹ ludzkiej
godno�ci, prowadz¹c¹ do szansy przetrwania cywilizacji wspó³-
czesnej. Ochrona przyrody jest ochron¹ ¿ycia ludzkiego i ist-
nieñ ziemi. Wszak - starodawne puszcze - by³y �wi¹tyniami
naszych przodków!!! Byæ mo¿e las - nie stanowi ju¿ dzi� �wi¹-
tyni dla nas. Jednak nie zapominajmy, i¿ ka¿dy gest szacunku
okazywany przyrodzie i jej Stwórcy - zawsze stanowi przejaw
uznania i respektu osoby ludzkiej wobec potêgi dzie³a stworze-
nia, jego cudu istnienia (Po Bogu - nie poprawiajmy). Afirmu-
j¹c warto�æ, dobro, piêkno natury, dajemy wyraz szacunku i w³a-
snemu, zdrowemu istnieniu. Zatem - to i od nas g³ównie zale¿y
egzystencja nasza i wszystkich istot ¿ywych tej Ziemi - planety.
Chroñmy j¹!

Bogumi³a Kohut - Szymañska

Bo¿e Cia³o
W ka¿dym roku, w letniej upa³ów porze
wiernym Bogu przy�piesza krwioobieg têtnice,
w bladych Hostiach zastyg³e, drgnê³o Cia³o Bo¿e
s³oneczne promienie rzucaj¹ blask na sio³a, ulice.
W szkar³atach wstêg i kwiatów
w bukietach maków i b³awatków
wzrastaj¹ o³tarze przy ludzkich siedliskach,
w powietrzu chor¹gwie, jak klucze rajskich ptaków,
o barwach zórz zarannych przefruwaj¹ nisko.

Ze �wi¹tyñ rusza procesja, t³umy wiatr ko³ysze,
ziarno wiary ludu wyros³o w swojej �wiêtej pysze.

twarze o¿ywione, skupione, widaæ te¿ wzruszenia,
w taki dzieñ kruszej¹ czêsto i serca z kamienia.
To Bóg sprawia, ¿e w dzieñ Swego �wiêta
Cia³em nam siê objawi³, rado�æ wielk¹ zostawi³
niepojêt¹, ....

ulice, w¹wozy, �cie¿ki - dzi� stubarwna ³¹ka,
ludzkich g³ów, jak kwiatów, jak lilie  dziewczêta.
Bóg widzi rzesze wiernych hen, gdzie� na bezdro¿ach,
przez mi³o�æ do Niego s¹ ju¿ Cia³em Bo¿ym ...

Halina Bukowska - Gluza

Kram odpustowy w Istebnej w czasie II wojny �wiatowej

Ko�ció³ w Istebnej
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W  NOC  �WIÊTOJAÑSK¥
Mimo, i¿ zakaz by³ srogi i niejeden ju¿ z �rabszyków� porz¹dnie

odwali³, bo te¿ gojny Czerwieniak nie darowa³ nikomu, to Janko Gró-
niowy jednak nie móg³ wytrzymaæ i nieraz wieczorem mo¿na by³o
zauwa¿yæ, jak krzaki na polanie siê poruszaj¹, a miêdzy niemi sun¹³
zgiêty ch³op w guni i szyraku, z twarz¹ umazan¹ glin¹, w jednej rêce
niós³ flintê nieledajak¹, bo z Ameryki przywióz³ j¹ sobie (by³a to 16-
strza³owa �rajfla�), a w drugiej rêce mia³ wór szeroki. Dobrze on zna³
miejsce, gdzie samy wychodzi³y i rzadko wraca³ tylko z zaj¹cem.

Szczególnie dzi� musi koniecznie przynie�æ rogacza, boæ to ju-
tro �wiêtego �Jóna�, to te¿ jak Hanka od fojta przyjdzie rano dom
mu umaiæ, toj¹przecie¿ musi ugo�ciæ, a ¿e w zesz³ym roku �winie
mu zginê³y na pomór, wiêc te¿ �szonki� nie mia³, dlatego chocia¿
trochê obawia³ siê gojnego, podsun¹³ siê jednak a¿ do Bombola.
By³ to las woko³o pola pañskiego. Tutaj u kraju usiad³ miêdzy wy-
sok¹ paproci¹ i czeka³. Przed nim bieli³ siê pañski �kwarter� w Ra-
stoce. Widzia³ dobrze, jak gojny przyszed³ do domu, jak dzieci
wybieg³y naprzeciw niego, on wzi¹³ najmniejsze na rêce i w progu
widz¹c ¿onê, usiad³ na ³awce przed izb¹, ¿¹daj¹c wieczerzy. S³oñce
prawie zasz³o. W zorzy wieczornej Janko obserwowa³ gojnego.
Ch³op by³ barczysty i silny, strzelbê te¿ mia³, opart¹ o drzewo, a
ostatnie promienie przegl¹da³y siê w �wiec¹cej kolbie niby w zwier-
ciadle. ¯ona wynios³a gojnemu wieczerzê i usiad³a obok niego, a
¿e wieczór by³ ciep³y i kwitn¹ce bzy z jarzêbin¹ rozkosznie pach-
nia³y, wiêc d³ugo siedzieli i gawêdzili. Jankowi czas d³u¿y³ siê nie-
zmiernie. W domu jeszcze tyle roboty, wszystko chcia³ do porz¹d-
ku przywie�æ, a pomóc nie mia³ mu kto, matka bowiem w miêsopu-
�cie umarli i od tego czasu sam prowadzi³ �gazdówkê�. S³u¿¹cej
pytaæ nie chcia³, ba³ siê bowiem �porzeczyska�, bo ludziska za-
zdro�ni gotowi dziewkê-s³u¿¹c¹ omawiaæ, ¿e trzyma z nim, a on ju¿
z Ameryki i dwa lata, jak wróci³, �galani³� z fojtow¹ Hank¹, która
mu by³a wzajemn¹, nie chcia³ wiêc poró¿nienia, tem wiêcej, ¿e ¿e-
niæ mu siê by³o trzeba. Chcia³ tylko rok za �. p. matk¹ pokorowaæ.
Ej, bo te¿ to z Hanki dziewka, jak to mówi¹ i do tañca i do ró¿añca.

Choæby ile by³o dziewek, czy to w ko�ciele, czy w karczmie,
Hance ¿adna kras¹ nie dorówna³a. Jej oczy �miej¹ce i d�wiêczny,
srebrzysty g³os wabi³ licznych pacho³ków i tak¿e z miejscowych
inteligentów niejeden rechtór, szandar, financ, praktykant, m³ody
gojny, bai zidkowie z pi³y za ni¹ patrzyli. Ona za� z ka¿dym siê
roz�mia³a, ¿artowa³a, fortele stroi³a, jednak serce swe odda³a daw-
no Jankowi. Od tego ju¿ nie by³o apelacji. Ojciec chêtniej by³by
widzia³ ziêciem jakiego� pana, bo choæ sam ch³op, jednak jako fojt
lubia³ siedzieæ z lepszymi w �ekstrowni�. Hanka jednak nie da³a siê
ugi¹æ, �Jaktó¿ za Janka pujdym, jaktó¿ za ¿odnego� - by³a zawsze
jej jedna i ta sama odpowied� na liczne propozycje ojca. Ojciec
zna³ Janka i te¿ go lubia³ dla jego �szykowno�ci�, lecz wiedzia³
równie¿, jaki z Janka �rabszyk� zawo³any i to go �mier¿a³o� (nie-
pokoi³o). A nu¿ go z³api¹, to szumnie - fojtów ziêæ w kryminale.

Postanowi³ wiêc ojciec ze swego nie popuszczaæ. Powiedzia³
Hance, ¿e godzi siê na Janka, je�li ten nie bêdzie �rabszykiem�.
Hanka wymog³a na Janku, ¿e jej przyrzek³, i¿ swój na³óg porzuci.
Ojciec by³ pewien, ¿e Janko siê nie poprawi, bo wiedzia³ on dobrze,
¿e taki Janko, który wiêcej rogaczy ubi³, ni¿ wszyscy gojni z rewiru
i ferszter, nie wytrzyma. Jednego razu przysz³a wiadomo�æ, ¿e �przi-
jadzie prezydent� z Opawy, starosta i kupa �inszych� panów.

Ferszter chcia³ ich te¿ ugo�ciæ i da³ rozkaz gajowym, aby ubili
samioka. Ale có¿, rozkaz jest, a samioka co nima to nima. Ferszter
z³y skl¹³ ca³¹ s³u¿bê le�n¹, poszed³ do karczmy i tam lutuje siê foj-
towi. Fojt, chc¹c pomóc z biedy ferszterowi, powiada mu, ¿e on
mo¿e mu �sernika� do rana dostawiæ, je�li tylko ferszter mu go po-

zwoli zastrzeliæ. Ferszter zdziwi³
siê, wiedzia³ bowiem, ¿e fojt jesz-
cze flinty w gor�ci nie mia³, jed-
nak da³ pozwolenie i obieca³ jesz-

cze dobrze zap³aciæ. Fojt napisa³ kartkê i pos³a³ goñca gminnego do
Janka, ¿eby przyniós³ samioka do karczmy, bo jest taka potrzeba
dla prezydenta. Zagrali parê razy maryjasza, a �somik� usz by³ w
sieni w miechu. Goj ni borocy ca³y tydzieñ nic nie zrobili, a Janko
za ma³¹ chwilê ucztê prezydentowi zgotowa³. Ojciec to powiedzia³
matce, matka Hance i ta znów wywsta³a na Janka. Janko wymawia³
siê, ¿e wyj¹tek ten zrobi³ tylko na ¿¹danie ojca Hanki, jednak przy-
rzek³ Hance, ¿e po drugi flinty do r¹k nie chwyci.

Co innego jednak nawyczka, no, ale skoro siê o¿eni, to ju¿ po-
tem amen tabaka. Potem rzuci flintê w k¹t, bo coby siê mu sta³o,
gdyby widzia³ ³zy w oczu Hanki? Nie zniós³by tego.

Tak my�la³ Janek, siedz¹cy w kêpie paproci i wypatruj¹cy, sko-
ro wysunie siê kozio³ z podrostu na mieczysko, aby pój�æ do koni-
czu. U gojnego posnêli, nasta³a cisza, nawet wietrzyk listkiem nie
rusza³. By³o mo¿e blisko pó³nocy, gdy co� zaszele�ci³o. Na �rajsz-
taku� (chodnik le�ny) us³ysza³ Janek wyraxnie pukaæ ga³¹zki, ³a-
mane nast¹pieniem. Uj¹³ w gar�cie flintê iczeka, oddech t³umi¹c.
Chwilka dniem mu siê ci¹gnê³a, naraz widzi, w mroku wysuwa siê
z lasu postaæ kobieca, w bia³ej ³ochtuszce odziana i idzie prosto ku
niemu. Pierwsza my�l mu napad³a, ¿e �mieræ, bo dzieckiem bêd¹c,
s³ysza³ nieraz, ¿e �mieræ chodzi ³ochtuszk¹ odziana i z kos¹. Nie
wierzy³ ju¿ jednak w strachy i zarazem my�li, ¿e nikt inny, tylko
gojny ubra³ siê za babê, aby go podej�æ, ale nie uda siê figiel taki -
ju¿ oko na cylu, palec dr¿y na cynglu, o bracie, nadkryjesz siê sz³a-
pami. Mierzy chwilkê i odk³ada, postaæ bowiem tu¿ przed nim i
widzi, ¿e jest drobniejsza i daleko mniejsza, ni¿ gajowy. Przykuc-
n¹³ tylko do ziemi i patrzy, co dalej bêdzie. Postaæ dosz³a a¿ do
brzegu, gdzie zaczyna³y ro�æ paprocie i stanê³a, rozgl¹daj¹c siê po
niebie. Z uk³adu gwiazd mo¿na by³o wnioskowaæ, ¿e ju¿ pó³noc.
Bystry umys³ Janka wzmiankowa³, ¿e to dziewka jaka� przysz³a po
kwiat paproci, która, jak ba�ñ niesie, ma kwitn¹æ w noc �wiêtojañ-
sk¹. ¯e siê nie myli³, to widzi, gdy¿ dziewka schyla siê i bada pa-
proæ, szuka od krzaka do krzaka i zbli¿a siê coraz bardziej ku nie-
mu. Najpierw obesz³a ca³¹ kêpê paproci do ko³a i gdy nic nie znala-
z³a, sz³a do �rodka. Janek by³ bezradny, co zrobiæ. Uciekaæ by³o za
pó�no, poznanym byæ nie chcia³, bo nu¿ siê Hanka dowie, gotowa
mu odmówiæ. Za nim by³ rów, tam z³o¿y³ flintê, postaæ jednak us³y-
sza³a szelest i wpatruje siê w to miejsce, gdzie on le¿y. Wiedzia³, ¿e
kobiety s¹ z natury lêkliwe, zacz¹³ powoli stawaæ, my�l¹c, ¿e ona
ucieknie. Zmyli³ siê, postaæ bowiem krzyknê³a i upad³a na ziemiê.
Krzyku tego Janko przel¹k³ siê bardziej ni¿ siedmiu gojnych. Po-
zna³ bowiem g³os Hanki i skoczy³ ku niej z okrzykiem: Nie bój siê,
Hanko, to ja! I ona go po g³osie pozna³a, jednak, gdy Janko przy-
szed³ ku niej i obj¹³ jaw pó³, to zda³o mu siê, ¿e serce jej pier�
rozwali. Ona za� rêce mu na szyjê zawiesi³a i chwilê dr¿a³a, s³owa
nie mówi¹c. Janko te¿ by³ zmieszany niezmiernie, nie wiedzia³, jak
zacz¹æ, chcia³ jednak siê usprawiedliwiæ i mówi: Wiem, ¿e� chcia³a
znale�æ kwiat paproci na szczê�cie, Hanko, bo i ja tu poto przysze-
d³em, ale poco mi kwiat, skoro samo moje szczê�cie znalaz³em.
Obróci³ siê, ukradkiem otar³ rêkawem guni twarz i obj¹wszy Hankê
ramionami, zwarli siê w d³ugim, niemym poca³unku. Hanka nie
broni³a siê, bo by³a ca³a oszo³omiona tem, co zasz³o. Poszli powoli
ku domowi Hanki. Janko potem zawróci³, ale po flintê ju¿ nie szed³.

Gojny, id¹c rano do s³u¿by, a widz¹c zwalan¹ paproæ, znalaz³ flintê
i odda³ policji, chwal¹c siê, ¿e dwu �rabszykom�j¹odebra³, ale ich
nie pozna³. Hance za� dziwnem by³o, czemu Janko, a¿ tak daleko do
Bombola szed³ szukaæ kwiatu, gdy ko³o Polany te¿ ro�nie ca³a masa
paproci. Maiæ jednak nie sz³a, bo wstydzi³a siê spotkaæ z Jankiem. W
ca³ej dziedzinie lato� zosta³a na �w. Jóna tylko Jankowa chata nie-
omajona. On jednak z tego sobie nic nie robi i ¿yczy ka¿demu, szuka-
j¹cemu szczê�liwego kwiatu paproci, by taki znalaz³, jako on.

Jerzy Probosz

O c a l m y   o d   z a p o m n i e n i a
Gwiazdka Cieszyñska, 1930, nr 49
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Wspomnienie Jana Kawuloka
�Posiady Przewodnickie�

Jak co roku, tak i w tym wspominamy Jana Kawuloka, któ-
ry odszed³ od nas 28 lat temu.

Tradycyjnie ju¿, a w tym roku 13 maja Ko³o Przewodników
Beskidzkich Oddzia³ w Wi�le zorganizowa³o �Posiady� u Ka-
wuloków.

Liczne grono przewodników z Wis³y, a tak¿e z naszej gmi-
ny oraz z Ko³a Przewodników z Cieszyna z prezesem W³ady-
s³awem Orszulikiem wraz z zaproszonymi go�æmi i znajomymi
spotka³o siê przy grobie Jana Kawuloka na cmentarzu komu-
nalnym w Istebnej, gdzie z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze.

Druga czê�æ spotkania odby³a siê w �Chacie Kawuloka�,
gdzie czeka³a ¿ona Franciszka. �Posiady� prowadzi³ prezes Ko³a
Przewodników Beskidzkich w Wi�le p. Sebastian Bestrzyñski.

Jako, ¿e �posiady� to wieczór wspomnieñ, zebrani snuli
wspomnienia nie o tylko Janie Kawuloku, ale tak¿e o obec-
nych czasach i o przemijaniu. Pani Zuzanna bardzo ciekawie
opowiedzia³a OySwoich prze¿yciach w Warszawie w dniu l
maja br., gdzie by³a zaproszona do Zamku Królewskiego z
okazji przyjêcia w tym dniu Polski do Unii Europejskiej. By³y
to niezapomniane chwile, które bêdzie wspominaæ ciep³o i z
dum¹.

Na spotkaniu przygrywa³a kapela �Wa³asi� Zbigniewa Wa-
³acha, która stworzy³a niepowtarzalny nastrój, a dzieciêcy ze-
spó³ z Istebnej Zaolzia pod kier. Bogumi³y Bocek zatañczy³ i
za�piewa³ nasze regionalne pie�ni i tañce. By³ tak¿e poczêstu-
nek - ko³acze z serem i jab³kami i wiosenna sa³atka.

Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym �piewem ulubionych
pie�ni Jana Kawuloka - �Szumi jawor� i �Lata Moje lata�.

Do spotkania za rok- na kolejnych �Posiadach Przewodnic-
kich�!

Renata Haratyk
Przewodnik Ko³a Przewodników

Beskidzkich w Wi�le

�NA PASIÓNKU�
Dwacatego drugigo maja 2004 roku � Mali Istebniocy� przi-

brali siê z Zespo³ym Regionalnym �Istebna� na XXV Woje-
wódzki Przeglónd Zespo³ów Folklorystycznych �WICI -2004�
w Chorzowie. Rychtowamy siê do tego wyjazdu u� trzi mie-
siónce i ni moglimy siê doæka a¿ ukoziymy to co my wytryno-
wali. Dziyñ wcia�ni mielimy generalnom próbym na scynie
�Pod Skoænióm� i u� my siê nie mogli doækaæ soboty, kiedy
pojadymy do Chorzowa. Na drugi dziyñ, jak my wyjy�dziali
to¿ by³o tak zima co hruza. Ca³óm cestóm my powtarzali pro-
gram, piecioki my mieli napiecione, chlyb z umastóm te� by³
we wynze³ku, wsiecko tak jako trza. Jak u� my dojechali do
skansynu i przewlykli siê do strojów, tó� my zymbów do kupy
ni mogli �ci�æ taki by³o ch³odne wiatrzisko. Nejpryndzy wy-
stómpi³a �Istebna�, prze³okropnie my im klaskali, a przi tymu
chcieli my u� byæ starsi i tañcowaæ tak jako uni. Potym przi�³a
kolej na nas ale nic my siê nie boli wsiecko by³o jako siê pa-
trzijyny nejgorsi by³ tyn wiater bo trzepa³o nami jako gyjsia-
mi. Wystymp siê podarzi³. W nagrodym po ce�cie wly�limy
na lody kiere nóm prze³okropnie smakowa³y a w autobusie
zjedlimy piecioki i chlyb z umastóm. Z pe³nymi brzuchami
roze�limy siê po cha³pach.

Na drugi dziyñ za� my mieli wystymp we Wi�le na XVII
Wojewódzkim Przeglóndzie Dzieciyncych Zespo³ów Folklory-
stycznych - Wis³a 2004. Kapkym nóm to �le przi�³o, bo pram
na Istebnym w tyn dziyn trefi³ ³odpust. Do po³ednia pochodzili-
my kole bud i nakupili ciego nóm trzeba, potym my siê pobawi-
li ale jak przi�³a trzecio godzina po³ob³ykalimy siê do strojów i
pojechali ku Wi�le. Pogoda za� nóm z³o trefi³a, bo by³o je�cie
zimni jako w sobotym a przi tymu je�cie kurzi³o. Jak my se
pomy�leli zie trza nóm wyj�æ na scynym bosu jyny w tych ko-
siulach tó� a� nami ³otrzepowa³o. Na �ciyj�ci Pani Kiere� koza-
³a nóm nie seblykaæ botów, tó� przi tym wsieckim tela siê nóm
wydarzi³o. Po wsieckim, wymar�nióni pojechalimy du domu.

Na trzeci dziyn dostalimy dobrom nowinym.Worta³o i
ciepiynieæ na tej scynie, bo siê ³okoza³o, zie w tym Chorzo-
wie wielki zespó³ dosto³ pyrsi miyjsce, a my za� drugi. Jak
nóm przi�³o to hawizo.tó� by³o ³okropnej rado�ci. Na tym
drugim konkursie nie wiymy, jako nóm po�³o, bo nóm je-
�cie nie ³odkozali. Jak co bedymy wiyncel wiedzieæ to¿ Wom
³odkoziymy.

Dorota z Istebnego

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej sk³ada serdeczne
podziêkowania Panu Ryszardowi Ja³owiczorowi z SERWI-
SU OGUMIENIA w Istebnej Tartak za okazan¹ pomoc przy
przygotowywaniu kuchni polowych na imprezê �Z bio³om
polywkom do Europy�.

I MIYJSCE DLO SABINY
I RAFA£A MIKO£AJEK

W niedzielym 06.06.2004r. w Zabrzu w Dómu Muzyki
i Tañca ³odby³ sie jedynosty kóncert fina³owy ��l¹skie �pie-
wanie 2004�. W ca³ym kónkursie bra³o udzia³ przesz³o trzi
tysiónce dziecek, a do fina³u dosta³o sie tysiónc siejset. Sa-
bina i Rafa³ Miko³ajek  z Dzieciyncego Zespo³u � Mali Isteb-
niocy� zdobyli I miyjsce w kategorii DUETY. Miyndzy
�lónzokami prezytowali Góroli �lónskich. Piekne gratula-
cyje dlo nich.

Instruktor, mgr Dorota Gazurek
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Wykaz Imprez Kulturalnych 2004 r.
15 czerwiec - 31 sierpieñ 2004 r.
Wystawa stroju ludowego Górali �l¹skich
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej
10 czerwca 2004 r.
�Festyn czerwcowy�
Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
13 czerwca 2004 r.
I otwarte zawody w Kolarstwie Górskim XC o Puchar Wójta
Gminy Istebna
Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
10 - 11 lipiec 2004 r.
VIII Dni Istebnej - �Z Ochodzitej przez Skalite po Kozubow¹�
Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
17 - 18 lipiec 2004 r.
Góralska Biesiada Piwna z zespo³em �Krywañ�
Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
24 lipiec 2004 r.
III Spotkanie Gajdoszy
Istebna - Stecówka
31 lipiec - 1 sierpieñ
�X Festyn Istebniañski�
Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
1 - 31 sierpieñ 2004 r.
Wystawa Twórczo�ci Ludowej
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej
14 sierpnia 2004 r.
��wiêto Piwa�
Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej

Z ¯YCIA ZESPO£U REGIONALNEGO
�ISTEBNA�...

Miesi¹c maj okaza³ siê wyj¹tkowo gor¹cym i intensywnym
okresem  w dzia³alno�ci zespo³u. Najpierw, przy okazji wej�cia
Polski do Unii Europejskiej, wraz z pani¹ wójt Danut¹ Rabin,
przebywali�my w gminie I³awa. Trzy dni pobytu nad Jeziora-
kiem by³y bardzo owocne w nowe znajomo�ci i kontakty. Za
wspania³¹ i niezapomnian¹ go�cinê starali�my siê odwdziêczyæ

jak najlepszymi wystêpami i godnym zaprezentowaniem naszej
góralskiej kultury. A by³o siê przed kim prezentowaæ, gdy¿ w
tych dniach do I³awy, oprócz nas, zjechali przedstawiciele in-
nych partnerskich jej gmin, a tak¿e delegacja z Litwy. By³ to
równie¿ okres otwarcia sezonu ¿eglarskiego w tym regionie, wiêc
nasze wystêpy nad brzegami jeziora by³y licznie obserwowane.
Oprócz czysto rozrywkowego charakteru wyjazdu, ten by³ dla nas
równie¿ swoist¹ lekcj¹ historii. A raczej przypomnieniem takiej
lekcji, gdy¿ o bitwie pod Grunwaldem z 1410r. s³ysza³ pewnie ka¿-
dy, a my mieli�my okazjê byæ na miejscu tej bitwy. Co prawda
prawie 600 lat pó�niej, ale i tak wra¿enie pozostaje niesamowite
widz¹c ten ogrom przestrzeni, na której walczy³y dziesi¹tki tysiêcy
rycerzy polskich i krzy¿ackich. W tydzieñ po I³awie zespó³ �Isteb-
na� skorzysta³ z kolejnego zaproszenia  i pojecha³ do Ko�cieliska
ko³o Zakopanego by tam uczestniczyæ w 12. Przednówku w Pola-
nach, odbywaj¹cym siê w miejscowym Domu Ludowym. By³ to
przegl¹d grup i kapel z Podhala, a my wystêpowali�my jako go�æ
specjalny. Wcze�niej jednak wziêli�my udzia³ w uroczystej mszy
�w. Za Zwi¹zek Podhalan oraz w wielkiej paradzie na wozach dro-
gami gminy Ko�cielisko.

22. maja pojechali�my do Chorzowa, gdzie na terenie �l¹-
skiego Parku Etnograficznego odbywa³ siê Wojewódzki Prze-
gl¹d Folklorystyczny �Wici 2004�. Wraz z nami by³, prowa-
dzony przez Dorotê Gazurek, zespó³ �Mali Istebniocy�. Po raz
kolejny okaza³o siê, ¿e folklor w Istebnej ma siê bardzo do-
brze, a jego prezentacja sceniczna jest na wysokim poziomie,
gdy¿ w swoich kategoriach my zdobyli�my pierwsze miejsce,
a ma³y zespó³ zosta³ sklasyfikowany na drugim. Nas najbar-
dziej cieszy jednak to, ¿e rosn¹ nam godni nastêpcy i o byt
�Istebnej� nie musimy siê martwiæ. Najwa¿niejszym dla nas
wydarzeniem minionego miesi¹ca by³ wyjazd do Francji, do
Wissembourga. Odbywa³ siê tam festiwal folklorystyczny, a
my pojechali�my na niego w ramach wspó³pracy �l¹ska z re-
gionem Alzacji. Jest to obszar pó³nocno-wschodniej Francji,
niezwykle atrakcyjny turystycznie. Znale�æ tam mo¿na wszyst-
ko, architekturê ka¿dej epoki, góry, doliny, rzeki, jeziora, lasy,

pola, miasta, urokliwe miasteczka i zadbane wioski, gdzie czas
jakby zwalnia. Francja urzek³a nas swoj¹ go�cinno�ci¹ i lud�-
mi, którzy wygl¹daj¹ na pozbawionych trosk, ¿yj¹ na luzie,
bez po�piechu, czerpi¹c z ¿ycia to co najlepsze.

W Wissembourgu dali�my piêæ wystêpów i wszystkie zosta³y
gor¹co przyjête. Niezapomniane wra¿enie wywar³ na nas 20-mi-
nutowy pokaz sztucznych ogni po³¹czony z widowiskiem �wietl-
nym zorganizowany na zakoñczenie festiwalu. Wcze�niej mieli-
�my mo¿liwo�æ zwiedzenia znajduj¹cej siê w pobli¿u stolicy Eu-
ropy - Strasbourga, w którym to znajduj¹ siê budynki Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy. W mie�cie tym podziwiali�my za-
bytkow¹ architekturê, poprzecinan¹ licznymi uliczkami, a przede
wszystkim olbrzymi¹ gotyck¹ katedrê i dzielnicê zwan¹ �Ma³¹
Francj¹�. No i oczywi�cie siedziby instytucji europejskich. Nato-
miast zwiedzaj¹c Wissembourg mogli�my zobaczyæ m.in. dwór,
w którym mieszka³ król polski - Stanis³aw Leszczyñski. W trak-
cie kilkudniowego pobytu mieli�my te¿ mo¿liwo�æ popróbowa-
nia specja³ów alzackiej kuchni, ciesz¹cych siê uznaniem francu-
skich win, czy piwa, którego ten region jest we Francji najwiêk-
szym producentem. Przy okazji starali�my siê jak najlepiej pro-
mowaæ nasz region, w czym pomagali nam równie¿ Beata Le-
gierska z Andzio³ówki ze swoimi koronkami, oraz dyrektor Re-
gionalnego O�rodka Kultury z Bielska-Bia³ej, Leszek Mi³oszew-
ski, który to zaprosi³ nas na ten wyjazd i to dziêki niemu mogli-
�my poznaæ ten bogaty historycznie i kulturowo region, za co z
serca dziêkujemy. Maj okaza³ siê owocnym miesi¹cem dla ze-
spo³u, my jednak wiemy, ¿e najwa¿niejsze wydarzenia tego roku
dopiero przed nami, dlatego czeka nas w dalszym ci¹gu inten-
sywna praca, aby móc coraz lepiej i szerzej prezentowaæ nasz
folklor. Je¿eli s¹ chêtni, m³odzi ludzie do uczestnictwa w tym co
robimy, to zapraszamy na nasze próby. Zespolok

Zespó³ �Istebna� w Wissembourgu      foto: Tadeusz Papierzyñski
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Podziêkowania
Serdeczne podziêkowania rodzinie, przyjacio³om, znajo-

mym, s¹siadom, Pani Wójt Danucie Rabin, pracownikom
Urzêdu Gminy, delegacjom oraz wszystkim, którzy uczest-
niczyli w ostatniej drodze �.P. Stanis³awa Koptyñskiego

sk³adaj¹
¿ona i dzieci z rodzinami

Pani Wandzie Koptyñskiej i jej dzieciom z rodzinami
serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu

z powodu �mierci mê¿a
�.p. Stanis³awa

sk³adaj¹ Wójt Gminy
i wspó³pracownicy Urzêdu Gminy

W chro�ciach dozdrzy³
cziorne oczi
wiaterek dziwoki
skoczi³
pozbiyro³
wszeciutki nutki
zagro³
zaspiwo³
kapeczkym podudro³...
sfinó³ szie do boku
i pieknie odfrunó³
a tu
kajsi w postrzodku
fest zabola³o
to co szie poroz
dobrzie wiedzia³o
ptoszki dospiwa³y
sowy dohóka³y
a wiaterek dziwoki
bachrate lzy
pozbiyro³
i zaniós³ kyns cesty
ku chro�ciom
kany cziorne oczi
fórd cziaka³y

Ma³gorzata Kiere�

Dobre s³owo
by³o w ruchu
chytali go wsziecy
jak chycili i zwo¿yli
uznali inacy
¿ie je ciyn¿ki i darymne
co by tu snim zrobiæ
nejlepi by by³o
go rozdwa wymiyniæ
i tak wymiynióne
s³óweczko zlachcia³o
ale ludziom jakoszi
na duszi zciyn�ia³o
pocziyni uznowaæ
¿ie im trza na nowo
dobrego s³oweczka
pohladaæ woko³o
pohladali, hladali
dniami i nocami
pytali
szie ujca aji naszi matki
a dobre s³óweczko
nogdzi nie uciyk³o
chodzi kole pieca
i czako na Nas w siyni

Ma³gorzata Kiere�

REGULAMIN KONKURSU
�WYBORY MISS GMINY ISTEBNA 2004 r.�

1. Konkurs �Wybory Miss Gminy Istebna 2004� odbêdzie siê dnia 11 lipca
2004  roku w Amfiteatrze �Pod Skoczni¹�

2. Organizatorem konkursu jest Gminny O�rodek Kultury

      - Biblioteka Publiczna w Istebnej.

3. Konkurs jest imprez¹ otwart¹, organizowan¹ w ramach Dni Istebnej

4. Zg³oszenia do konkursu odbywaj¹ siê poprzez wype³nienie i z³o¿enie ANKIE-
TY ZG£OSZENIOWEJ w biurze Gminnego O�rodka Kultury Istebna 68, tel. 855 62
08 do 25 czerwca 2004 r.

 5. W konkursie mog¹ braæ udzia³ kobiety w wieku od 17 do 25 lat, stanu wolnego
(panna). Wzrost kandydatki musi wynosiæ przynajmniej 165 cm.

6. Kandydatki do tytu³u Miss wyst¹pi¹ w stroju regionalnym, stroju sportowym i
stroju wieczorowym, oraz zaprezentuj¹ siê w kilku konkurencjach, m.in. �Pytanie od
jurora�, «Pytanie czy zadanie?» i inne.

7. Warunkiem udzia³u w konkursie jest:

    a) uczestniczenie we wszystkich zajêciach przygotowuj¹cych kandydatki do
wystêpu m.in. opracowanie kroków tanecznych z choreografem;

   b) przygotowanie we w³asnym zakresie sukni lub stroju wieczorowego (strój
regionalny i sportowy dostarczony zostanie przez organizatora);

8. Numer uczestnictwa w konkursie nadany zostanie przez organizatora konkursu
i uzale¿niony bêdzie od kolejno�ci zg³oszenia.

9. Do oceny prezentacji kandydatek, rozstrzygniêcia konkursu (wyboru Miss
Gminy Istebna 2004) powo³ane zostanie przez organizatora Jury Konkursu, którego
decyzja bêdzie nieodwo³alna.

10. Jury dokona oceny kandydatek wg. nastêpuj¹cych kryteriów:

     a) umiejêtno�æ autoprezentacji;

     b) b³yskotliwo�æ i inteligencja;

     c) wdziêk, gracja i urok;

     d) uroda kandydatki.

11. Ostateczny werdykt bêdzie ustalony w drodze wspólnej dyskusji Jury Kon-
kursu. W przypadku równej ilo�ci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.

12. Za pierwsze trzy miejsca (Miss Gminy Istebna 2004, 1-sza wice miss, II-ga
wice miss) przydzielone zostan¹ cenne nagrody rzeczowe, a wszystkie uczestniczki
konkursu otrzymaj¹ za udzia³ nagrodê pieniê¿n¹ oraz upominki, ufundowane przez
sponsorów i organizatora.

Podziêkowanie
- Pañstwu: Teresie i Stanis³awowi Zawadom z Koniakowa nr 471 Szañce ze

spo³eczn¹ pomoc i wspó³pracê z SK PCK.
- Pañstwu: Józefowi i Marii ..... z Istebnej - Andzio³ówki za wielokrotne

odwo¿enie darów do PCK Cieszyn - Rynek 6.
- Ksiê¿om Proboszczom parafii z: Istebnej, Koniakowa, Jaworzynki - Trzy-

catku oraz ich zacnym parafianom za hojne serca czynnego - krzewienie po-
mocy Czerwono-Krzyskiej

SK. PCK - przy Gimnazjum Istebna
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SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT
PI£KA NO¯NA - GRA LIGA! PI£KA NO¯NA

- TURNIEJ FIRM
Informujemy wszystkich zainteresowa-

nych, ¿e w dniu 10 lipca 2004  - sobota - w
ramach Dni Istebnej odbêdzie siê Turniej
Firm o Puchar Wójta Gminy Istebna. Po-
cz¹tek planowany jest na godzinê 13.00.Tur-
niej odbêdzie siê na boisku Pod Skoczni¹.
Mecze rozgrywane bêd¹ równocze�nie na
dwóch po³owach boiska. Dru¿yny wyst¹pi¹
w sze�cioosobowych sk³adach - bramkarz +
5 zawodników w polu.Zg³oszenia firm przyj-
mowane bêd¹ do dnia 2 lipca 2004: w Gmin-
nym O�rodku Kultury - Janusz Waszut - tel.
8 55 62 08 lub w Gminnym Centrum Infor-
macji - Jacek Kohut - tel. 8 55 61 08

Zapraszamy do udzia³u!

�POWIAT BEZ GRANIC�
W sobotê 29 maja bie¿¹cego roku dzieci z naszych szkó³ uczestniczy³y w imprezie sportowo-rekreacyjnej gminy Isteb-

na uczestniczyli�my w dwóch konkurencjach: ch³opcy rocznik 1998 i m³odsi grali w turnieju pi³ki no¿nej zajmuj¹c osta-
tecznie 3 miejsce.

Sztafeta natomiast liczy³a 14 zawodników, z których ka¿dy mia³ do pokonania dystans 600 metrów, a uczestniczy³y w
niej zgodnie z regulaminem dzieci od kl. IV po jednej dziewczynce i ch³opcy oraz dwóch przedstawicieli Rady lub Urzêdu
Gminy. Uczestniczyli�my w imprezie po raz czwarty i jak do tej pory zajêli�my w tym roku najlepsze 3 miejsce na 12
startuj¹cych gmin.

W sztafecie biegali - Mariusz Juroszek, Legierska Anna, Polok Patryk, Mucha Monika, Kaczmarzyk Tomasz, Kawulok Kata-
rzyna, Bap Rafa³, Kawulok Joanna, Kohut Pawe³, Zawada Agnieszka, Kawulok Józef, Dragon Sabina, Ligocki £ukasz, Waszut
Janusz. W imprezie tej uczestniczy³a te¿ pani Wójt Danuta Rabin oraz z-ca przewodnicz¹cego Rady Gminy pan Jan Gazur którzy
wspierali nasz¹ m³odzie¿ w sportowej rywalizacji.

Chcia³bym w imieniu w³adz gminy oraz w³asnym podziêkowaæ m³odzie¿y za ogromne zaanga¿owanie i sportow¹ rywaliza-
cjê oraz ich opiekunom panu Mariuszowi Juroszkowi, Henrykowi Gazurkowi i Jarkowi Hulawemu za przygotowanie reprezen-
tacji gminy Istebna. Janusz Waszut

TURNIEJ  SZACHOWY
W dniu 20.05.04. r w Szkole Podstawo-

wej nr 1 odby³ siê Gminny Turniej Szacho-
wy O Puchar Wójta Gminny Istebna. W tur-
nieju wziê³o udzia³ 48 uczniów klas 0 do VI
w trzech grupach.

kl. do III
1 miejsce - Krzysiu Bójko - kl. II
2 miejsce - Wojtek Baraniok - kl. I
3 miejsce - Jarek Czepczor - kl. III
kl IV-VI ch³opcy
1 miejsce - Tomek Stañko kl. VI
2 miejsce - Tomek Morys kl. V
3 miejsce - Bartek Juroszek kl. IV
kl IV - VI dziewczêta
l miejsce - Asia Byrtus kl. V
2 miejsce - Kasia Mucha kl. V
3 miejsce - Ula Musur kl. IV
Zwyciêzcy otrzymali puchary a wszyscy

uczestnicy s³odycze. Dziêkujemy bardzo P.
J. Waszut za pomoc w sprawnej organizacji
turnieju oraz Urzêdowi Gminy za nagrody
które s¹ bardzo siln¹ motywacj¹ do æwicze-
nia mózgów w trudnej grze jak¹ s¹ szachy.

Barbara Bryczek-Musur
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Nasza dru¿yna wraz z opiekunami przed budynkiem klubowym gospo-
darzy turnieju. foto: Miros³aw Kapa�

Nasz zespó³ gotowy do kolejnego meczu foto: Miros³aw Kapa�

Na sekundy przed rozpoczêciem kolejnego spotkania
foto: Miros³aw Kapa�

SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT
PI£KA NO¯NA

M£ODZI PI£KARZE TRÓJWSI I UKS
ISTEBNA W DANII!!!

To by³a niezwyk³a przygoda sportowo�turystyczna! Po raz
pierwszy pi³karze z naszej gminy wyjechali a¿ do Danii, aby
wzi¹æ udzia³ w miêdzynarodowym turnieju. Reprezentowali nas
zarówno m³odzi zawodnicy KP Trójwie� jak i UKS Istebna.

Turniej odby³ siê w dniach 29�31 maja na obiektach duñ-
skiego klubu Silkeborg Boldklub. Wziê³o w nim udzia³ 10 dru-
¿yn z Niemiec, Danii, Holandii, Irlandii i Polski, któr¹ repre-
zentowali nasi ch³opcy, a tak¿e dru¿yna z Giera³towic na �l¹-
sku. Rywalizacja toczy³a siê w dwóch grupach po 5 zespo³ów.
Nasza dru¿yna trafi³a do grupy I, gdzie uzyska³a nastêpuj¹ce
wyniki:

Trójwie�/UKS Istebna RSC Rheda/Niemcy/ 0: 2

Trójwie�/UKS Istebna Sabro IF/Dania 3: 0

Trójwie�/UKS Istebna TSV Hegier/Niemcy 1: 1

Trójwie�/UKS Istebna WVV 334/Holandia/ 1: 2

Powy¿sze rezultaty da³y naszej dru¿ynie 4 miejsce w gru-
pie. W meczu o miejsce 7�8 w turnieju rywalem by³a dru¿yna
TUS Velen z Niemiec. Spotkanie mia³o bardzo zaciêty i wy-
równany przebieg i zakoñczy³o siê zwyciêstwem naszych s¹-
siadów zza zachodniej granicy 2: 1. Zwyciêskie bramki dla dru-
¿yny niemieckiej pad³y w ostatnich fragmentach meczu.

Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem grupowego rywala Isteb-
nej � RSC Rheda, która w finale pokona³a innego przeciwnika
z grupy � TSV Hegier 3: 1.

Oto kilka zdañ komentarza opiekuna i trenera naszej dru¿y-
ny � Miros³awa Kapasia:

�Udzia³ naszego zespo³u w turnieju mo¿na uznaæ za udany.
Zajête miejsce nie jest mo¿e wysokie, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
nasi ch³opcy byli najm³odsz¹ grup¹ spo�ród wszystkich uczest-
ników. Mimo to � jak widaæ po wynikach � nawi¹zali z ka¿dym
rywalem równorzêdn¹ walkê. Brak do�wiadczenia sprawi³, ¿e

mimo bardzo dobrej postawy dru¿yna traci³a bramki w ostat-
nich minutach meczów. Z drugiej strony muszê podkre�liæ spor-
tow¹ postawê naszych ch³opców, której dobre �wiadectwo wy-
stawia zdobyty przez nas piêkny puchar fair � play. Ogromne
wra¿enie zrobi³ na nas kompleks sportowy, w którym odbywa³

Wrêczenie pucharu dla naszej dru¿yny na zwyciêstwo w klasyfikacji
Fair Play foto: Miros³aw Kapa�
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Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki w
Istebnej odby³ siê 28�29 maja 2004 r.

Zorganizowany zosta³ w 25 rocznicê roz-
poczêcia zdobywania korony Himalajów, w
15 rocznicê tragedii pod Lhotse pod patro-
natem Radnych samorz¹dowych.

W pierwszym dniu uczestniczy³o 66 grup � oko³o 700 uczest-
ników z ró¿nych miejscowo�ci kraju.

Przybyli go�cie: Krzysztof Wielicki, p. Siod³ak � Naczelnik
Beskidzkiej Grupy GOPR, Joachim Przebiera³a � z Harcerskie-
go Klubu Taternickiego, p. Cecylia Kukuczka - ¿ona Jerzego
Taternickiego. Komandorem rajdu by³ Janusz Studziñski.

W otwarciu rajdu uczestniczyli równie¿ przedstawiciele sa-
morz¹du w osobach Jan Gazur � Wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Gminy, Bogus³aw Juro-
szek, Józef Polok � Przewodnicz¹cy Ko-
misji O�wiaty, Teresa £aszewska � Sekre-
tarz Gminy.

W drugim dniu rajdu uczestnikami byli
indywidualni tury�ci.

Szlakiem z Kubalonki doszli na Wil-
cze, gdzie zwiedzali Izbê Pamiêci � opro-
wadza³a ¿ona Cecylia. W amfiteatrze by³
poczêstunek, który przygotowa³o gimna-
zjum w Istebnej.

Wyst¹pi³ zespó³ regionalny z Koniako-
wa. Uczestnicy otrzymali od TVP Katowi-
ce koszulki. Pod tablic¹ pami¹tkow¹ w
Istebnej Centrum uczestnicy z³o¿yli kwia-
ty i zapalili znicze. T. £aszewska

PODRÊCZNIKI SZKOLNE
Specjalna oferta przeznaczona dla uczniów szkó³

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Obejmuje blisko 1500 pozycji ksi¹¿kowych, pod-

rêczników dopuszczonych do u¿ytku szkolnego przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Szkolnictwa.

Przy zamówieniu powy¿ej 50,00 z³
DOSTAWA GRATIS W 7 DNI

RABATY DO 10%
ZAMÓW U SWOJEGO LISTONOSZA

LUB W URZÊDZIE POCZTOWYM

siê turniej, a na który sk³ada siê m. in. 16 boisk pi³karskich i wiele innych obiektów sportowych�.
Oto sk³ad dru¿yny bior¹cej udzia³ w turnieju:
Bramkarze: Józef Kohut � Jaworzynka, Wojciech Zowada � Koniaków
Zawodnicy z pola: Jaros³aw Urbaczka � Jaworzynka, Dawid Bielesz � Koniaków, Piotr Ma³yjurek � Istebna, Damian Ma³y-

jurek � Jaworzynka, Sebastian Kapa� � Istebna, Marek Kohut � Istebna, Tomasz Kapa� � Istebna, Leszek Gorza³ka � Jaworzynka,
Marek Górniok � Nierodzim, Grzegorz Matuszny � Koniaków, Dawid Wawrzacz � Jaworzynka, Marek Mo³dysz � Koniaków,
Adam Legierski � Istebna, Bart³omiej Kulik � Koniaków, Szymon £acek � Jaworzynka, B³a¿ej Legierski � Katowice, Mariusz
Juroszek � Istebna.

Opiekunowie: Miros³aw i Teresa Kapa�
Organizatorzy i m³odzie¿ dziêkuj¹ za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu P. Andrzejowi Kamiñskiemu � Market Rema, P.

Stanis³awowi Legierskiemu � Olecki, P. Józefowi Legierskiemu � Olecki, P. Józefowi Waszutowi � O�rodek Sportowo�Tury-
styczny Olzianka, P. Damianowi i Jackowi Legierskim � Koniaków, P. Henrykowi Zawadzie � Istebna.

Opracowa³: Jacek Kohut

RZE¯UCHA
£¥KOWA

Nale¿y do typowych ro�lin wiosennych.
Gatunek ten powszechnie wystêpuje na pod-
mok³ych ³¹kach, na bagnach, w jasnych miej-
scach lasów ³êgowych, na brzegach wód.
Kwiaty tej ro�liny s¹ bia³e, ró¿owe lub bia³o-
liliowe z prêcikami o ¿ó³tych pylnikach.

W koñcu kwietnia i w maju rze¿ucha ³¹-
kowa dominuje na wielu ³¹kach w naszym
regionie.

Tekst i foto:
Jaros³aw Gil
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Prywatne Ognisko Muzyczne
w Istebnej

og³asza zapisy
/w roku szkolnym 2004 - 2005/

na I-szy rok nauki gry
na instrumenty smyczkowe,

klawiszowe, dête i perkusyjne.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
pod numerem komórkowym

0607396521

NIKN¥CE  ZAWODY - CZ. IV
Starosta weselny

Zdawa³oby siê, i¿ dzieci natury, tacy, których �wyk¹pa³ wie-
trzyk i wyko³ysa³ wiatr� m³odzi górale, silni i weseli, zawsze s¹
zdrowi. Niestety jednak przewa¿nie zdarza siê, i¿ w³a�nie tacy
�juhasi� choruj¹ na ciê¿ko uleczaln¹ chorobê, od której leki i
zio³a nie pomagaj¹, gdy¿ �piewa siê: �Od bole�ci jest zielinka,
od mi³o�ci najlepsza panienka�. Aby ul¿yæ takiemu, cierpi¹ce-
mu na mi³osn¹ chorobê, po wstêpnych zabiegach, jak �wywia-
dy i snymby�, urz¹dza siê �wiesieli�.

Nie bêdê opisywa³ zwyczajów weselnych, które z obcho-
dów rodzinnych górala maj¹ najwiêcej piêkna i tradycji, zazna-
czam tylko, ¿e obrzêdy te te¿ z biegiem czasu nikn¹. To te¿
wielk¹ ma tutaj zas³ugê p. Rudolf Szotkowski, kier. szko³y w
Istebnej-Zaolziu, który pierwszy opisa³ te obrzêdy w formie sztu-
ki scenicznej, która to sztuka by³a odegrana dnia 11 listopada
ub. r. przez Ko³o Macierzy w Istebnej, a pierwszy akt skrócony
nadany by³ przez radio w �l¹ski dzieñ radiowy. Obecnie znów
sekcja amatorska przy Zwi¹zku �l. katolików w Istebnej przy-
gotowuje �Wesele góralskie�, opracowane dialektem istebniañ-
skim, o czem by³a wzmianka w nr. 11 �Gwiazdki�, to te¿ ka¿dy
interesuj¹cy siê bêdzie móg³ poznaæ prawdziwie piêkne i daw-
ne ludu zwyczaje.

W³a�ciw¹ figur¹ przy ka¿dem weselu by³ zawsze starosta.
Byli to ludzie z darem oratorskim. Taki starosta nie tylko umia³
cytowaæ szereg przyk³adów i zwrotów z Pisma �wiêtego, nie-
tylko obja�nia³ nowo¿eñcom ca³y ciê¿ar wspólnego po¿ycia
ma³¿eñskiego, ale umia³ tez sypaæ dowcipy niby z rêkawa i umia³
stosownie za�piewaæ oraz pogodziæ zwa�nionych.

Obecnie prawie ¿e niknie zawód starosty weselnego. Sk³a-
da siê na to kilka przyczyn. Pierwej za lepszych czasów trwa³y
wesela trzy dni, obecnie tylko dzieñ jeden, to te¿ brak czasu
nawet na mowê starosty. Dawniej grano tylko na gajdach i �hósz-
lach�, a to prawie same owiêzioki, które najwiêcej �piewa³ sta-
rosta, tworz¹c stosowne zwrotki na poczekaniu. Przed pó³ wie-
kiem, gdyby taki zbieracz-amator wierszy ludowych by³ w Isteb-
nej na weselu, to za trzy dni by³by spisa³ poka�n¹ ksi¹¿kê. Tacy
starostowie �piewali na ró¿ny temat. Podam wzór takiego owiê-
zioka, w którym piewca robi niby testament:

Jak jo umrym, co mi docie,
koszulinkym, bio³e gacze.
Troch³ym nowóm, trzosek do ni,
£abudowi za co zwoni.
Ko�cielnymu dwa grajcary,
Obstawi �wieczkami mary.
A Knopkowi dejcie ryjski,
Bo un �piywo z czornej ksi¹¿ki.
Welebnymu osiemno�cie,
Jak ni mocie, to pojszczejcie.
Paterkowi te� co dejcie,
A mie glinóm przisypejcie.
Rodzinie za� dejcie piwa,
Bedzie siê za mnie modli³a.
�piywokowi choæ szrót dejcie,
Do karczmy go zawo³ejcie,
Bo un �piewo i godzinki
Szak to Kuba z Tokarzonki.
Zoczkóm dejcie po piêcinie,
Tela zostanie w dziedzinie.

Bêbnorzowi na kieluszek,
Bo go bardzo boli brzuszek.
A nie p³aczcie, babo, dzieci,
Szak i wóm te¿ czas uleci.

Inny znów ¿ali³ siê, gdy pierwszy ¿yd i spirytysta sprowa-
dzili siê do Istebnej:

Istebniajsko parafija,
By³a piekno jak lilija.
Teraz sie usz straciæ musi,
Bo w ni ¿id i szpyrytusi.
Zid jako zid jeszcze lepsi,
Jeszcze chocia¿ w Boga wierzi.
Ale gorsi szpyrytusi,
Czi jyny wierzóm o duszi.

I tak w stuzwrotkowy dwuwierszu ¿ali³ siê ch³op-analfabe-
ta, niby w jasnowidzeniu mia³ dane poznaæ, ile z³a i niesnasek
w Istebnej pó�niej powsta³o z tych dwóch elementów.

Rola starosty zaczyna³a siê ju¿ na �snymbach� (przed�lub-
na umowa); tutaj starostowie starali siê, by ojcowie, m³odym
czem najwiêcej maj¹tku obiecali. Koñcz¹c krótki rys zawodu
nikn¹cego starosty weselnego, zapraszam ka¿dego do Istebnej
na �Góralskie wesele�, którego termin podany bêdzie w
�Gwiazdce�.

(£abuda - dzwoniacz; Knoppek - organista; szrót - czê�æ
ubrania; Kuba z Tokarzonki - �piewak.)

Jerzy Probosz

Gwiazdka Cieszyñska 1930/19
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SklSklSklSklSkleeeeep �Mp �Mp �Mp �Mp �Mebebebebeblik�lik�lik�lik�lik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE
I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

PILARKI ,  KOSY,  £AÑCUCHY,  OLEJE
WARSZTAT -  NAPRAWA URZ¥DZEÑ

HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE
NAPRAWA KOSIAREK -  RATY,  SERWIS

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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy
Biuro rozliczeñ podatkowych

�BUCHALTER�
Filia Istebna - Andzio³ówka 844
tel. 855 7624 czynne codziennie

ofe r u je  pe³n¹  obs³ugê  ks iêgowo -podatkow¹,
kadr owo -p ³acow¹ p racown ików d la  F i rm

oraz  osób f i z ycznych  (P IT )
B iu r o  pos iada l i cenc jê  MF n r  7058/98 o raz
ubezp ieczen ie  od  odpowiedz ialno�c i  cyw i lne j

TU iR  C IGNA STU S.A .  n r  po l isy  A167944

P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
lllll KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

lllll ZIELONA KARTA
lllll KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥

lllll MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUDOWANIA GOSPOD.
lllll ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. 855 71 02

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
Wtorek - sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)

8.00 do 13.00, tel. 855 64 93

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 9.00-19.00,

* URZ¥D GMINY POK. 117:
wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZU

WARTA SA
TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM

UBEZPIECZENIA WSZELKIE
W domu handlowym �U Gazdy� w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist
poniedzia³ek 15.00 17.00
wtorek 9.00 12.00 15.00 17.00
czwartek 9.00 12.00 15.00 17.00
pi¹tek 15.00 17.00
sobota 9.00 12.00

nr tel. 0 601 45 30 46
lub (033) 855 63 10
Pozosta³e godziny praca
w terenie wg. uzgodnieñ

Compensa S.A.
PTU S.A.

Samopomoc S.A.
WARTA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych �TUW�
- Najtañsze stawki ubezpieczniowe!
- Mo¿liwo�æ zawierania umów w domu klienta!

Polecamy:
l Pe³ny zakres us³ug optycznych
l Realizacja recept Narodowego Funduszu Zdrowia
l Szybka realizacja zleceñ

Gabinet okulistyczny
l Komputerowe badanie wzroku
l Dobór soczewek kontaktowych

Badania wykonuj¹ specjali�ci chorób oczu
Wtorek od 15.00 - lek. med. Krystian Czajkowski
Pi¹tek od 15.30 - lek. med. W³adys³awa Broda

Mo¿liwo�æ telefonicznej rejestracji - tel. (033) 855 30 84

ZAK£AD OPTYCZNY
ul. 1-go Maja (pawilon us³ugowo-handlowy)

43-460 Wis³a tel./fax (033) 855-30-84
czynny: pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

RADA POWIATU SAMOOBRONY
przypomina swoim sympatykom

w Gminie Istebna o mo¿liwo�ci kontaktu
607 118 401


