
Nasza Trójwieœ

Październik 2011  Nasza Trójwieœ Strona 1

www.istebna.eu

INFORMATOR
RADY I URZĘDU

GMINY

Trójwieœ
Nasza

NR 10 (219)    ROK XIX      Październik 2011 r.     ISSN 1506-0470                     Nakład 1200 egz.      cena 1,50 (w tym 23% VAT)

Informacje turystyczne
str. 17

Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze w Chybiu

Rozsód owiec na Stecówce i Ochodzitej

II Spartakiada Samorządowa
Ziemi Cieszyńskiej

Dożynki Gminne - 18 września 2011 

Dzień  Edukacji  Narodowej
W dniu święta wszystkich pracowników 

naszych szkół - nauczycieli, wychowawców, 
katechetów, pracowników administracji, obsługi 
szkół - składamy serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy, 
wdzięczności  i  szacunku  od  tych,  którym przekazujecie 
wiedzę i wprowadzacie w dorosłe życie

Życzymy Wam zdrowia i szczęścia osobistego
Wójt Gminy, Rada Gminy

Pani Krystynie Ruckiej - redaktor  naczelnej 
gazety „Nasza Trójwieś” najserdeczniejsze 
życzenia urodzinowe, zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności składa Wójt Gminy 
Pani Danuta Rabin, Rada Gminy, Zespół 
Redakcyjny gazety „Nasza Trójwieś” oraz 
Drukarnia INTERFON.
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„Bądź widoczny na drodze''

DZIeń TuRySTyKI
w Szkole Podstawowej nr 1

im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce

Ta gra nocna
jest co roku i zaczyna się po zmroku… 

Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze w Chybiu

Ostatnie sprawdzenie sprzętu

Zbiórka drużyny męskiej

Zbiórka drużyny kobiecej

Harcerze - uczestniczący w grze cichociemni
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Wójt Gminy
informuje

Plan dyżurów  ZG Związku Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów i Osób 
Represjonowanych zaprasza członków Koła na dyżur, 
który pełniony będzie w każdy 2 /drugi/ poniedziałek 
miesiąca   w salce posiedzeń urzędu Gminy Istebna. 

 Daty dyżurów II półrocze: 
10 październik 2011 r.   od godz. 10.00 do 12.00
14 listopada 2011 r.  od godz. 10.00 – 12.00
12 grudnia 2011 r. godz. 10.00 do 12.00

W tym dniu można dokonać wpłaty składek członkow-
skich i załatwić inne formalności dotyczące Związku.

Pani Teresie Juroszek z dziećmi

oraz Panu Tomaszowi Juroszkowi 

serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

 Męża - Ojca 

śp. Jana Juroszka
składają Wójt

oraz pracownicy Urzędu  Gminy.

Pani Barbarze Kubalok - Gwarek i córkom

serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

Męża i Ojca

śp. Piotra Gwarka
składają Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy, GOPS,

GZdsOśw. oraz GOK –BP

Pani Zuzannie Gwarek 

serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

Syna 

śp. Piotra Gwarka
składają Wójt, pracownicy  Urzędu  Gminy

oraz Gminnego Ośrodka Kultury

SZKOleNIe DlA ROlNIKów
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstocho-

wie - Biuro Powiatowe w Cieszynie zaprasza rolników na 
dwudniowe szkolenie pt. "wymogi wzajemnej zgodności 
C-C w gospodarstwie rolnym- bydło". Szkolenie odbędzie 
się 7-8 listopada 2011.

Pierwszy dzień: wykłady na terenie UG Istebna (9.00-
14.00). Drugi dzień: wyjazd do gospodarstwa rolnego 
w Brzezówce gmina Hażlach (9.00-14.00)

Organizator szkolenia zapewnia zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie, posiłek w pierwszym i drugim dniu. Wszystkich 
zainteresowanych proszę o kontakt i potwierdzenie chęci 
udziału w szkoleniu (liczba miejsc ograniczona) pod numer 
telefonu: 515275918 Aneta Stanek-Sikora - doradca rolny 
Gminy Istebna.

JeSIeNNA ZBIóRKA eleKTROZŁOMu
ZAKOńCZONA!

w dniach od 20 do 22 września br. odbyła się zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja 
organizowana była przez Urząd Gminy Istebna przy współ-
udziale Fundacji „Czysta Ziemia” na rzecz walki z odpadami. 
Zbiórkę prowadziła firma Elektrozłom Sp. Z.o.o. To już szósta 
zbiórka w ciągu ostatnich lat. Zebrano 14 900 kg odpadów. 
Dziękujemy mieszkańcom za stosowanie się do zasad akcji.

Referat Usług Komunalnych

Poczta Polska S.A.
Centrum Poczty
Oddział Rejonowy w Bielsku- Białej

            wójt Gminy Istebna
          Danuta Rabin
          wójt Gminy Istebna
Sprawa: zmiany w sieci placówek pocztowych.
Szanowna Pani Wójt
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej uprzej-

mie informuje, że z dniem 26 września 2011 roku nastąpi prze-
kształcenie Filii Urzędu Pocztowego Istebna funkcjonującej 
w miejscowości Jaworzynka 366 w Agencję Pocztową.

Agencja Pocztowa funkcjonować będzie w miejscowości 
Jaworzynka 411, czynna będzie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.45 do 14.00.

Zakres świadczonych usług przez agencję pocztową, pokry-
wa się z zakresem świadczonym przez obecnie funkcjonującą 
filię pocztową. Bezpośredni nadzór nad pracą Agencji Poczto-
wej sprawować będzie Naczelnik Urzędu Pocztowego Istebna.

Pragniemy ponadto poinformować, że kod pocztowy 
43-476 dla mieszkańców miejscowości Jaworzynka jest nadal 
obowiązujący.

Serdecznie zapraszamy lokalnych mieszkańców do korzy-
stania z usług świadczonych przez agencję pocztową.

Z poważaniem
Dyrektor Oddziału Rejonowego

Informacja Przewodniczącego
Rady Gminy Istebna

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, 
że w  IV kwartale 2011 r. będzie przyjmował mieszkań-
ców na dyżurach w urzędzie Gminy Istebna /pok. 115/ 
w każdy wtorek miesiąca.

Październik: 4, 11, 18, 25 od godz. 14.00 do 15.15
Listopad: 8, 15, 22, 29 od godz. 14.00 do 15.15
Grudzień: 6, 13, 20, 27 od godz. 14.00 do 15.15

„Kiedy ogarnie nas smutek, zwątpienie czy rozpacz,
pamiętajmy, że właśnie wtedy Bóg jest najbliżej nas.
Jeden krok od nadziei”.

ks. Jan Twardowski
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w dniu 28 września 2011 r. o godz. 14.00 odbyła się 
X sesja Rady Gminy Istebna. Sesji przewodniczył Prze-
wodniczący Rady Gminy Istebna Jan Gazur. w sesji wzię-
li udział sołtysi oraz radni Rady Powiatu Cieszyńskiego 
radny B. ligocki oraz radny J. Juroszek. Na sesji podjęto 
uchwały w następujących sprawach:

• Nr X/53/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

• Nr X/54/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Isteb-
na z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

• Nr X/55/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu 
i poza miejscem sprzedaży.

• Nr X/56/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Istebna.

• Nr X/57/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 
2011. wyróżnienie przyznano księdzu prałatowi Jerzemu 
Patalongowi z Istebnej.

• Nr X/58/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 
Cieszynie na kadencję 2012-2015. w wyniku tajnego głoso-
wania ławnikami zostali wybrani: Maria Gazur - Koniaków, 
Kukuczka elżbieta - Istebna, Kohut Joanna - Istebna.

• Nr X/59/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie zbycia nieruchomości.

• Nr X/60/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie nabycia nieruchomości. (z przeznaczeniem 
na drogę gminną „Zapasieki" w Jaworzynce ).

• Nr X/61/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie zamiany nieruchomości. (z przeznaczeniem 
na drogę gminną „Olecki" w Istebnej).

• Nr X/62/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.

• Nr X/63/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna.

• Nr X/64/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

• Nr X/65/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Cieszyńskiemu.

• Nr X/66/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu in-
westycyjnego.

• Nr X/67/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 
2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

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

Inspektor M. Wieczorek

Rada Gminy informuje
Konkurs fotograficzny

„Śląsk – pochwalmy się europie” 

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa i różnorodno-
ści województwa śląskiego podczas polskiej prezydencji 
w Radzie unii europejskiej. Tematyka zdjęć powinna obej-
mować elementy składające się na piękno regionu śląskie-
go: od architektury, pięknych, ciekawych i często niedo-
strzeganych miejsc, poprzez zachowania ludzi, obyczaje, 
obchodzone uroczystości oraz związane ze Śląskiem wyda-
rzenia kulturalne, aż po bogactwo przyrody. 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii 
w dowolnej technice zgodnej z tematyką konkursu. 

Konkurs przeznaczony jest dla fotografów - amatorów, za-
mieszkujących teren województwa śląskiego, którzy ukończyli 
14 rok życia. 

Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Par-
lamentu Europejskiego w Brukseli połączony z wizytą w naj-
ciekawszych zakątkach Belgii. Jury przyzna również atrakcyjne 
nagrody rzeczowe za zajęcie II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

Termin przyjmowania prac konkursowych do dnia 
31 października 2011 r. 

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Biuro Posel-
skie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkie-
wicza i Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach. 

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczo-
ne na stronach  organizatorów: www.bogdanmarcinkiewicz.pl 
i www.dkchwalowice.pl do dnia 30 listopada 2011 roku. 

uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz 
otwarcie wystawy pokonkursowej  odbędzie się w dniu 9 
grudnia 2011 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Rybniku-
Chwałowicach podczas wieczoru Sztuk.

„Bądź widoczny na drodze'' 
„Bądź widoczny na drodze”, to hasło, które przyświecało 

dzieciom podczas spotkania zorganizowanego przez pana 
Jana Gazura, przewodniczącego Rady Gminy Istebna oraz 
pana Jana Sewastynowicza, radnego Gminy Istebna. Spotka-

nie to odbyło się w dniu 27.09 dla uczniów klas pierwszych 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. W spotkaniu 
uczestniczyła również pani dyrektor Grażyna Przybyła wraz 
z wychowawczyniami klas pierwszych. Tematem krótkiej 
prelekcji było bezpieczeństwo dziecka na drodze podczas 
dojścia do szkoły i powrotu z niej, podstawowe zasady bez-
pieczeństwa, które należy zachować w domu i w szkole. 
Każde dziecko otrzymało również odblaskowe elementy do 
umieszczenia na tornistrze bądź kurtce, aby stało się  bardziej 
widoczne na drodze.
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Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego 

Pięćdziesiąta rocznica ślubu to piękny jubileusz par mał-
żeńskich, które przez pół wieku dzielą wspólne troski i rado-
ści życia. Zgodnie z coroczną tradycją Urząd Stanu Cywilnego w 
Istebnej zorganizował w dniu 4 października w sali Ośrodka Edu-
kacji Ekologicznej spotkanie małżonków, którzy obchodzą w tym 
roku Złote Gody. Obecne były również pary obchodzące Diamen-
towy Jubileusz - 60 lat pożycia małżeńskiego.

Uroczystość rozpoczęła Anna Kukuczka - kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Istebnej, która przywitała Dostojnych Jubila-
tów. Następnie Wójt Gminy Danuta Rabin złożyła gościom gratu-
lacje i życzenia na dalsze lata pożycia małżeńskiego. Specjalnie 
na tę okazję wzruszający wiersz wygłosiła Krystyna Rucka - redak-
tor Informatora "Nasza Trójwieś". Głos zabrał również kierujący 
Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Zbigniew Vasina.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wszystkim Ju-
bilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez 
Prezydenta RP. Odznaczenia wręczała Wójt Gminy Istebna natomiast 
dyplomy, upominki i kwiaty Anna Kukuczka i Zbigniew Vasina. 

Złoci Jubilaci zostali zaproszeni do poczęstunku, w cza-
sie którego wzniesiono toast za dalszą pomyślność i zdrowie. 
W części artystycznej zaprezentował się (gorąco oklaskiwany) ze-
spół  „Śipłaćka”. Nie zabrakło także wspólnego zdjęcia wszystkich 
uczestników spotkania.

Złoci Jubilaci:
Bury Dorota i Franciszek - Istebna
Fuchs Jadwiga i Stanisław - Istebna
Kuczera Maria i Jerzy - Istebna
Łupieżowiec Zuzanna i Józef - Istebna
Probosz Teresa i Józef - Istebna
Zowada Maria i Franciszek - Istebna
Czepczor Teresa i Antoni - Jaworzynka
Czepczor Anna i Józef - Jaworzynka
Zogata Maria i Michał - Jaworzynka
Dudek Alojzja i Eugeniusz - Koniaków
Haratyk Anna i Józef - Koniaków
Kukuczka Irena i Józef - Koniaków
Śleziak Zofia i Józef - Koniaków
Zogata Maria i Jan - Koniaków 
Diamentowi Jubilaci:
Michałek Maria i Jerzy - Istebna
Kawulok Jadwiga i Józef - Jaworzynka
Michałek Maria i Jerzy - Koniaków
Wszystkim tegorocznym Jubilatom gratulujemy i życzymy wielu 

dalszych, pogodnych lat wspólnego życia!
Kierownik USC, Anna Kukuczka

Powiatowe Zawody
Sportowo Pożarnicze w Chybiu

w dniu 1.10.2011r. na stadionie w Chybiu odbyły 
się Powiatowe Zawody sportowo Pożarnicze grupy A 
i C. Wielki sukces na nich odniosły drużyny z OSP Koniaków 
Centrum, zajmując w grupie C kobiet I miejsce, a w grupie A 
mężczyzn II miejsce. Nasza jednostka jako jedyna w powie-
cie wystawiła dwie drużyny i obie zajęły czołowe miejsca. 
Wcześniej zajęły I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo 
Pożarniczych w Istebnej. 

Drużyny startowały w następujących składach: Kobiety: 
Jadwiga Madzia, Dorota Juroszek, Rozalia Kohut, Laura Ko-
hut, Angelika Legierska, Teresa Juroszek, Katarzyna Waszut, 
Barbara Zeman. Mechanikiem drużyny był Paweł Juroszek.

Mężczyźni: Krzysztof Legierski, Wojciech Legierski, To-
masz Legierski, Józef Haratyk, Andrzej Zeman, Michał Wa-
szut, Szczepan Zowada i Paweł Juroszek.

Drużyny do startu przygotowywali: Komendant Gminny 
dh Stanisław Legierski i dh Bolesław Haratyk, prezes jednostki. 
Sprzęt do zawodów przygotowali dh Andrzej Matuszny i dh 
Robert Pilch. Praca tych druhów z zawodnikami złożyła się na 
wielki sukces, a druhny zwyciężyły w zawodach po raz drugi. 

Zarząd OSP Koniaków Centrum dziękuje wszystkim druhnom 
i druhom za czas poświęcony na ćwiczenia i szkolenia, przygo-
towywanie sprzętu oraz godne reprezentowanie naszej jednostki 
i gminy w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych.

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do dalszej współpracy 
i szkolenia. dh Renata Haratyk  

sekretarz ZG ZOSP

Kącik przyrodniczy

HuBy
W parku, w lesie, w 

starym zapuszczonym 
sadzie lub przy polnej 
drodze, na drzewach 
żywych i martwych mo-
żemy podziwiać huby. 
Tym słowem nazywa 
się grzyby nadrzewne 

w większości z rodziny żagwiowatych, charakteryzujące się 
specyficznymi kształtami, wielkością i kolorem owocników. 
Huby są groźnymi pasożytami drzew żywych, egzystują 
również na drzewach martwych jako saprofity rozkładając 
martwą tkankę drzewną. Niektóre gatunki są pospolite i wy-
stępują licznie, inne należą do rzadkich lub bardzo rzadkich 
i objęte są ochroną gatunkową.

W rejonie Istebnej do najbardziej pospolitych hub zali-
czyć można pniarka obrzeżonego. Ten piękni grzyb, ataku-
je drzewa iglaste, choć spotyka się go również na bukach 
i brzozach. 

Inne ciekawe huby spotykany u nas to: hubiak pospo-
lity,  żółciak siarkowy, porek brzozowy i wroślak różno-
barwny.

Tekst i foto: Jarosław Gil
Na zdjęciu: pniarek obrzeżony

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości 

pogrzebowej Piotra Gwarka, naszego kochanego Męża, Syna i Ojca. Szcze-
gólne podziękowania składamy ks. kan. proboszczowi Jerzemu Kierze, 
koncelebrantom żałobnej mszy św. Oj. Syrachowi i ks. Jerzemu Mrukwie.

Składamy podziękowania delegacjom z Izby Celnej w Katowicach, współ-
pracownikom z Wydziału Zwalczania Przestępczości w Bielsku-Białej, delegacji 
Rady Gminy i Urzędu Gminy w Istebnej, z Fundacji Cepelia w Warszawie, dele-
gacjom nauczycieli wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, byłym współpracownikom z Dro-
gowych Przejść Granicznych w Cieszynie i Jasnowic, pocztom sztandarowym 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Górali Podhalańskich, zespołom i kape-
lom regionalnym z terenu Trójwsi, kolegom i koleżankom z rocznika.

Rodzina składa podziękowania lekarzom i obsłudze medycznej Szpitala 
Śląskiego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Cieszynie za opiekę, krewnym 
bliższym i dalszym, sąsiadom za dobre słowo i wsparcie. Składamy też 
podziękowania strażakom OSP Koniaków Centrum za wartę honorową i 
noszenie trumny na cmentarz.

Żona Barbara z córkami i matka Zuzanna Gwarek
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BuDOwA TRASy NARTOROlKOweJ PRZy GIMNAZJuM
wRAZ Z PARKINGIeM leŚNyM

Zadanie realizowane w ramach projektu p.n.  „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wartość dofinansowania wynosi – 73,86 % kosztów kwalifikowanych.
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.02.2011 r. wybrano najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez firmę „MIROTRANS” Sp. z o.o. 43-476 Jaworzynka 727. 

Zestawienie złożonych ofert do przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Lp. Nazwa (firmy i adres Wykonawcy Wartość brutto Łączna punktacja

1 Bierlivia Developments limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
34-300 Żywiec, ul. leśna 46 1 250 194,80 zł 8,46

2 KuBASZCZyK Budownictwo Ogólne
34-370 Rajcza, ul. wspólna 6 1 260 695,86 zł -

3 eurovia Polska S.A.
55-040 Kobierzyce, Bielany wrocławskie, ul. Szwedzka 5 1 067 945,86 zł 9,90

4 Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe „KAMyK”
43-460 wisła, ul. Fiedorowska 26 1 210 237,75 zł 8,74

5 „DROMOT” Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Bielska 32 1 358 717,91 zł 7,78

6 wGB Firma usługowo-Handlowa wojciech Gaweł
34-350 węgierska Górka, ul. Obrońców węgierskiej Górki 20A 1 347 239,32 zł 7,85

7 „MATBuD” Tomasz lukas
34-300 Żywiec, ul. węglowa 5 1 184 106,39 zł 8,93

8 Roboty Budowlane Inżynierskie „SATBuD” Robert Satława
34-322 Gilowice, ul. wesoła 29 1 215 060,14 zł 8,70

9 „MIROTRANS” Sp. z o.o.
43-476 Jaworzynka 727 1 057 298,63 zł 10,00

10 ASKON TRANS & DeSIGN
42-500 Będzin, ul. Bursztynowa 2b 1 097 693,79 zł 9,63

W dniu 25.02.2011 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Plac budowy został przekazany dnia 
08.03.2011 r. Termin zakończenia prac ustalono na 30.09.2011 r.

W ramach zadania „Budowa trasy nartorolkowej przy gimnazjum wraz z parkingiem leśnym” zostanie wykonany nastę-
pujący zakres robót:

wykonanie trasy nartorolkowej na terenie lasu.1. 
W ramach zadania przewiduje się budowę trasy nartorolkowej przebiegającej na terenie lasu od gimnazjum wzdłuż drogi 

asfaltowej prowadzącej do przysiółka Tokarzonka. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 1,80 
m., długość trasy będzie wynosić 925 m (do remontowanej drogi wzdłuż potoku Olecka od gimnazjum). Nawierzchnia na 
tym odcinku będzie ograniczona za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm obsadzonych na ławie betonowej z 
oporem. W siedmiu miejscach zostaną wykonane wjazdy z drogi istniejącej na trasę nartorolkową. 
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Rys. 1. Planowany przebieg trasy nartorolkowej

wykonanie oświetlenia trasy nartorolkowej.3. 
Projekt przewiduje budowę oświetlenia trasy o długości linii kablowej 1890 mb. Oprawy typu MICRON IZS-MMH-T-C12 

ze źródłem światła 70 W będą zamontowane na słupach oświetleniowych typu S-60. Całość instalacji będzie zasilana kablem 
ułożonym w ziemi. Włączanie oraz wyłączanie oświetlenia nastąpi poprzez zamontowanie w szafce sterowniczej zegarów 
astronomicznych.

wykonanie nawierzchni parkingu leśnego oraz ścieżki terenowej wraz z miejscem biwakowym.4. 
W ramach zadania przewiduje się budowę parkingu leśnego, za stacją CPN wzdłuż drogi na Szymcze, o konstrukcji na-

wierzchni z kruszywa łamanego. Parking będzie ograniczony po bokach za pomocą obrzeży betonowych na ławie betono-
wej z oporem.

Od parkingu w stronę amfiteatru „Pod Skocznią” zostanie wykonana ścieżka terenowa o nawierzchni z tłucznia dolomito-
wego, ograniczona po bokach impregnowanymi żerdziami świerkowymi.

W południowej części ścieżki terenowej zaprojektowano lokalizację miejsca biwakowego, wyposażonego w drewniane 
ławy i elementy małej architektury takie jak: zadaszona altana, równoważnia, labirynt ze słupków drewnianych, totem drew-
niany. W miejscu tym zostanie wykonane również boisko do gry w siatkówkę plażową. 

Rys.2. Parking leśny z planowaną ścieżką terenową

Remont istniejącej drogi i adaptacja jej na trasę nartorolkową.2. 
W ramach zadania przewiduje się remont istniejącej drogi wzdłuż potoku Olecka, od gimnazjum do drogi na Tokarzonkę. 

Droga zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m na długości 625 m i służyć będzie jako trasa nartorol-
kowa. 

Nowa trasa, która zostanie wykonana na terenie lasu zostanie połączona z wyremontowaną drogą wzdłuż potoku Olecka 
i tak powstanie pętla trasy nartorolkowej o łącznej długości 1550 m. Trasa w okresie letnim będzie służyć jako trasa nartorolkowa, 
a w okresie zimowym jako trasa do uprawiania narciarstwa biegowego.
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RuSZAJĄ ROBOTy NA ZAOlZIu PRZy BOISKu PIŁKARSKIM
W dniu 19.04.2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Istebna, a Zakładem Budowlano – Montażowym „PRO-

BUD” Sp. z o.o. z Żywca na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej Zaolziu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”.

Roboty ruszą od maja, a termin realizacji zadania ustalono na 31.10.2011 r.
Zestawienie złożonych ofert do przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Lp. Nazwa firmy i adres Wykonawcy Wartość brutto Łączna 
punktacja

1 Zakład Remontowo-Budowlany „AZBuD” Andrzej Zawada
34-350 węgierska Górka, Cisiec, ul. Sarnia 1 2 442 011,93 zł -

2 Zakład Budowlano-Montażowy „PROBuD” Sp. z o.o.
34-300 Żywiec, ul. leśnianka 101 1 893 721,73 zł 10,00

3 Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „KAMyK” 43-460 wisła, ul. Fiedorowska 26 2 047 878,73 zł -

4 Roboty Budowlane, Inżynierskie „SATBuD” Robert Satława
34-322 Gilowice, ul. wesoła 29 2 123 765,33 zł 8,92

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

6 wI i RO wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych, 43-470 Istebna 1241 1 966 041,26 zł 9,63

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

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

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

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy z poddaszem 
nieużytkowym o konstrukcji z wiązarów drewnianych. Po-
krycie dachowe zostanie wykonane z blachogontu (blacha 
z posypką).

Ściany od wewnątrz zostaną pokryte tynkiem maszyno-
wym grubości 10 mm. W zależności od rodzaju pomiesz-
czenia ściany zostaną pomalowane lub wyłożone płytkami 
ceramicznymi.

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

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

i garażu;
- z płytek ceramicznych – w pozostałych pomieszczeniach

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:
- instalacja CO – przewiduje się ogrzewanie centralne 

z kotłowni zasilanej olejem opałowym;
- instalacja kanalizacji – odprowadzenie ścieków przewiduje 

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

w kotłowni zasilanej olejem opałowym;
- instalacja wody zimnej;
- instalacje elektryczne.

Poz. Pomieszczenie Powierzchni użytkowa 
[m²]

1 Wiatrołap 3,90

2 Hol główny 32,14

3 Hol II 13,97

4 Pomieszczenie gospodarcze 1,15

5 Szatnia nauczyciela 4,13

6 Toaleta nauczyciela 2,67

7 Szatnia I (męska) 11,41

8 Toaleta I (męska) 12,57

9 Siłownia 53,81

10 Szatnia II (damska) 11,41

11 Toaleta II (damska) 12,57

12 Toaleta dla osób niepełnospr. 7,18

13 Świetlica 48,50

14 WC męskie 5,64

15 WC damskie 3,07

16 Informacja 9,58

17 Magazyn sprzętu sportowego 8,20

18 Garaż 13,96

19 Kotłownia 12,42

Suma 
[m²] 268,28

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

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

samochodów osobowych, o konstrukcji nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej koloru szarego z oddzieleniem miejsc 
parkingowych kostką brukową betonową koloru czerwone-
go. Powierzchnia parkingu będzie wynosić 660 m².
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Rubrykę PROJEKTY INWESTYCYJNE redagują: 
B. Juroszek, W. Legierski, L. Gorzołka, G. Kliś
Referat Gospodarczy i Rolnictwa
tel. 33 855 65 00, inwestycje@ug.istebna.pl

„Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”
– realizacja projektu kluczowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Prace na Zaolziu
Na Zaolziu, przy boisku piłkarskim, solidnie i w szybkim 

tempie wykonywane są roboty budowlane dotyczące reali-
zacji zadania „Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej Zaolziu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

Na terenie lasu wykonana jest ścieżka rekreacyjna o na-
wierzchni z tłucznia dolomitowego ograniczona po bokach 
obrzeżami drewnianymi. Wokół boisk piłkarskich powstała 
trasa nartorolkowa szerokości 3,00 m wraz z oświetleniem. 
Przy drodze w kierunku Koniakowa (Na Pasieki) został wy-
konany parking dla samochodów osobowych. Powstał bu-
dynek zaplecza sanitarno-technicznego,  w którym obecnie 
prowadzi się roboty wykończeniowe. 

Do wykonania pozostaje jeszcze montaż placu zabaw za bu-
dynkiem oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Parking za Zaolziu
Budynek zaplecza sanitarno-technicznego
Ścieżki rekreacyjne w lesie
Ścieżki rekreacyjne w lesie                                                  

Prace przy Gimnazjum
W ramach zadania „Budowa trasy nartorolkowej przy 

gimnazjum wraz z parkingiem leśnym” wykonane są wszyst-
kie prace związane z realizacją zadania oprócz remontu dro-
gi za gimnazjum wzdłuż potoku Olecka. Powstała oświetlona 
trasa nartorolkowa na terenie lasu, parking leśny ze ścieżką 
do amfiteatru „Pod Skocznią” oraz pole biwakowe z boiskiem 
do siatkówki plażowej.

Roboty związane z remontem drogi za gimnazjum zo-
staną wykonane do 30.06.2012 r. Wynika to z konieczności 
wykonania regulacji potoku Olecka, który został uszkodzony 
w skutek powodzi w 2010 r. 

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

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

Oświetlenie trasy nartorolkowej.4. 
Pętla biegowa będzie oświetlona oprawami MICRON 

IZS-M-MH-T-C12 ze źródłem światła 70 W. Oprawy będą za-
montowane na sześciometrowych słupach. Całość instalacji 
o długości linii kablowej 650,00 m zasilana będzie kablem 
YAKY 4x4 ułożonym w ziemi na głębokości 0,70 m. Instalacja 
będzie zasilana z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w bu-
dynku zaplecza. 

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

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

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

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

budynku zaplecza sanitarno-technicznego. Podjazd, miej-
sca postojowe i chodnik zostanie wykonany z rozbieralnej 
nawierzchni – kostki brukowej betonowej. Drogę wokół bu-
dynku projektuje się jako obwodową, przejezdną bez nawra-
cania. 

W okolicy budynku zostanie wykonany plac zabaw wy-
posażony w elementy małej architektury m.in. huśtawki, ka-
ruzelę, zjeżdżalnię, drążki do podciągania, totem, przeplot-
nię linową i inne.

W zachodniej części istniejącego boiska piłkarskiego zo-
stanie wykonany piłkochwyt wys. 5,00 m.

W ramach zagospodarowania zostaną wykonane roboty 
związane z uporządkowaniem terenu w rejonie budowy. Zo-
stanie wykonane humusowanie, zasianie trawników dywa-
nowych, sadzenie drzew i krzewów liściastych.

Zadanie „Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej Zaolziu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane jest w ra-
mach projektu „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej 
Gminy Istebna” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013.
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GOPS informuje

INFORMACJA Ze ŚwIADCZeń RODZINNyCH

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne

UWAGA  !!! Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do za-
siłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej za-
pomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione 
będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświad-
czenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną 
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy usta-
wy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyj-
nych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości 
zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyż-
szego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 
1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 
oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie 
pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, 
z późn. zm.),

- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 
(Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-
z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-
swiadczen-rodzinnych/komunikat-przypominajacy-o-zmia-
nach-zasad-ustalania-prawa-do-swiadczen-zwiazanych-z-
urodzeniem-dziecka/

!!!!!!!!!!!!!!!!!PRZYPOMINAMY, ŻE O WSZELKICH 
ZMIANACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYPŁATĘ  
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO NALEŻY NIEZWŁOCZNE 
INFORMOWAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 
033/857-76-49 lub w pokoju 220  urzędu Gminy Istebna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że w NZOZ „Na Dzielcu” od miesiąca 
listopada zostanie otwarty Prywatny Gabinet Psychoterapii i Doradztwa. Gabinet będzie otwarty 
w poniedziałki w godz. 14.00 -18.00.

 Zapraszamy osoby z problemami  osobistymi, rodzinnymi, małżeńskimi, zawodowymi. Aby sko-
rzystać z nieodpłatnej porady prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Isteb-
nej w celu uzgodnienia terminu wizyty. Telefon kontaktowy:  (33) 855 62 22

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła 
uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała prze-
widuje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają 
dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcz-
nie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. 
 W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warunków realiza-
cji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania 
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie 
z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w 
przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia 
pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją 
przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w da-
nej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik 
ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organiza-
cyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielę-
gnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o 
przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego 
wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wnio-
sek powinien zostać złożony w terminie do 31 paździer-
nika 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za 
miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 
31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy 
powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym de-
cyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyj-
nego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie 
ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. 
  
Źródło:http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-
dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-
swiadczen-rodzinnych/komunikat-w-sprawie-rzadowego-
programu-wspierania-osob-pobierajacych-swiadczenie-pie-
legnacyjne/
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Dzień Turystyki
w Szkole Podstawowej nr 1

im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce
Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 im ks. Jana 

Twardowskiego w Jaworzynce, w tym roku szkolnym odbył 
się kolejny już Dzień Turystyki.

Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami wędrowali po 
beskidzkich szlakach, doskonaląc swoją wiedzę o okolicy, 
poznając piękno otaczającej przyrody oraz kształtując swoją 
tężyznę fizyczną. 

Trasy, zróżnicowane ze względu na możliwości i wiek 
dzieci, przedstawiały się w tym roku szkolnym następująco: 
- Grupa dzieci z oddziałów przedszkolnych udała się na Trój-
styk; - Klasy pierwsze wędrowały „szlakiem swoich domów”; 
- Drugie klasy miały do pokonania trasę na Krężelkę do Ho-
telu „Jano”; - Trzecie klasy udały się na Złoty Groń; - Czwarto-
klasiści dotarli na Wyrchczadeczkę, gdzie zwiedzali hodowlę 
głuszca oraz bank genów świerka istebniańskiego, a także 
posilili się kiełbasą z grilla przed drogą powrotną; - Klasy 
piąte w tym roku udały się na „Szlak Planetarny” rozpoczyna-
jący się na Kubalonce a kończący przy muzeum „Na Grapie” 
w Jaworzynce; - Szóste klasy zdobyły Stożek, idąc od Wisły – 

Łabajowa przez szczyt Stożka, Kiczory, wracając do Istebnej, 
skąd uczniowie zostali odwiezieni autokarem do domów.

Dzięki pięknej jesiennej pogodzie oraz świetnym wido-
kom na okolice, wszystkim uczestnikom Dnia Turystyki dopi-
sywał dobry humor.

W przyszłym roku dzieci ponownie wybiorą się na gór-
skie szlaki. Materiał przygotował Piotr Polok

Z życia szkół

SZKOlNy RAJD GóRSKI SP NR 1
w ISTeBNeJ NA PRZySŁuP 

Po raz pierwszy od wielu lat w naszej szkole został 
zorganizowany Pieszy rajd Górski na Przysłup. Przy 
sprzyjającej pogodzie  23.09.2011 r.  uczniowie klas III- VI 
pod opieką wychowawców wyruszyli na szlak wytyczony-
mi trasami. Po drodze mieliśmy okazje podziwiać drewnia-
ne obiekty sakralne oraz Izbę Leśną. Na mecie uczestników 
Rajdu przywitała p. Danuta Haratyk - Woźniczka zapraszając 
na ciepły posiłek ufundowany przez Radę Rodziców. Każda 
klasa na zakończenie otrzymała przygotowane przez orga-
nizatorów Rajdu (K. Juroszek. A. Krężelok,  E. Krężelok, B. 
Mojeścik ) dyplomy. Klasy I-III z opiekunami pokonały nieco 
łatwiejszą ale wyczerpująca dla nich trasę na Wilcze. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom za wytrwałość i za wspól-
ną wędrówkę.  
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œZapraszam do przeczytania krótkiego tekstu, który 
nie zmieścił się w poprzednim numerze „NT”, a w którym 
spróbuję podsumować działalność Zespołu Regionalnego 
„Istebna” w roku 2010.

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

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

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

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

Podsumowanie działalności Zespołu Regionalnego „Istebna”
w roku 2010

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

Zespół podczas koncertu dla telewizji mongolskiej na placu Ułan Bator

Spotkanie delegacji zespołu z Prezydentem miasta Amasya w Turcji

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

Wielce pozytywnym echem odbiły się także styczniowe kon-
certy kolęd i pastorałek, których w sumie w zeszłym roku dali-
śmy osiem. Program ten został bardzo ciepło przyjęty. Zazwy-
czaj śpiewamy przy pełnych kościołach, czasami kilkukrotnie 
bisując, dlatego księża z różnych para� i coraz wcześniej proszą 
nas o rezerwację terminów w kolejnym roku. W styczniu nagrali-
śmy również dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej 
� lm o obrzędzie chodzynio Mikołaji, który niedawno się ukazał. 
Natomiast 6 grudnia kolejny już raz odwiedzaliśmy z kolorowym 
orszakiem domy, co oprócz radości przynoszonej ludziom, cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem mediów, stąd, oprócz 
Wojoka prowadzącego „biołych” i „czornych”, szło z nami liczne 
grono fotoreporterów oraz dokumentaliści z Muzeum Śląskiego 
w Katowicach. Z placówką tą nawiązaliśmy bliższą współpracę, 

Nadszedł czas tegoroczny nabór do Zespo-
łu Regionalnego “ISTeBNA” z Istebnej!
Zapraszamy młodzież zainteresowaną śpie-
wem, tańcem i muzyką góralską. 
Szukamy ludzi chcących aktywnie spędzać 
czas, ciekawych świata, otwartych na pozna-
wanie nowych ludzi i pragnących przeżyć ar-
tystyczną przygodę.
Wystarczy, że masz od 13 do 25 lat i wolny 
czas w piątkowe i niedzielne wieczory oraz 
nieco artystycznego zacięcia w sobie!

wRZeŚNIOwe wySTęPy 
wrzesień był kolejnym aktywnym miesiącem dla 

członków Zespołu Regionalnego „Istebna”. Najpierw 
3 września tańczyliśmy na rynku w Czeskim Cieszynie w ra-
mach VI Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego. Tydzień później 
weekend spędziliśmy w Pakosławiu, na zaproszenie tamtej-
szego urzędu gminy. Wizyta w Wielkopolsce związana była 
z udziałem w Festiwalu Tradycji i Folkloru, gdzie oprócz nas 
było kilka zespołów miejscowych oraz Kaszubi z Sierakowic. 
Koncerty odbywały się nad zalewem w Pakosławiu oraz w 
miejscowości Domachowo. W czasie wolnym gospodarze fe-
stiwalu zadbali, aby zespołowi pokazać nieco okolicę. Była to 
kolejna nasza wizyta w tej zaprzyjaźnionej z Istebną gminie. 
17 września tańczyliśmy w katowickim Spodku na zaprosze-
nie organizatorów I Światowego Zjazdu Ślązaków, gdzie pre-
zentowaliśmy kulturę górali śląskich. Natomiast dzień później 
na naszych gminnych dożynkach, które były też okazją do 
wręczenia dziewczynom z zespołu Złotego Żywieckiego Ser-
ca, jakie wywalczyły w kategorii grup śpiewaczych podczas 
tegorocznego Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Nagrody tej 
nie mogły odebrać 7 sierpnia w Żywcu ze względu na odby-
wający się w tym samym czasie nasz koncert jubileuszowy. 
Tym niemniej dziewczynom jeszcze raz gratulujemy!

Pierwsze spotkanie dla zainteresowanych 
już w niedzielę 16 października o godzi-
nie 18:00 w Ośrodku edukacji ekologicz-
nej w Istebnej!
Próby będą odbywać się zarówno w OEE na 
Dzielcu jak i w Gimnazjum. 
Więcej szczegółów oraz kolejne terminy na
www.facebook.com/istebna 
Warto przyjść już teraz, gdyż nabór prowa-
dzimy tylko we wrześniu, a kolejna okazja 
dopiero za rok! ZAPRASZAMY!  

N A B ó R   2011
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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

Owce powróciły z hal
Owce po letnim wypasie wracają z hal. Na świętego 

Michała, według tradycji - owce schodzą z hal do wioski 
i tam bacowie rozliczają się z gazdami po blisko półrocz-
nym wypasie.

Tradycyjny rozsód odbył się na hali Ochodzitej, gdzie 
owce sprowadzał baca Piotr Kohut oraz na Stecówce, gdzie 
głównym gazdą był Henryk Kukuczka. 

Sezon na wypas został już zakończony, owce zostały „za-
gnane”, policzone i rozdzielone.
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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

„…Dlatego to jest piękne,
bo posiada charakter,

siłę swoistego wyrazu”
wieczorem 1 października w Galerii Kukuczka na Jasno-

wicach odbył się wernisaż wystawy Bogumiła Burzyńskiego.  
Było to spotkanie z rzeźbą i płaskorzeźbą do stworzenia których 
artysta używa takich materiałów jak: brąz, granitu, drewno, kora, 
drzewo eukaliptusowe, wszystko to dodatkowo ozdobione ma-
teriałami szlachetnymi. Na okoliczność tego spotkania część 
prac stanowiących ekspozycję wystawienniczą autor przywiózł 
z Galerii Artystycznej zlokalizowanej na placu Grunwaldzkim w 
Katowicach. Jest to wystawa szczególna, bowiem Bogumił Bu-
rzyński jest artystą mającym na swoim koncie realizacje pomni-
kowe i formy bardziej kameralne. Jego rzeźba to  oddany frag-
ment otoczenia – rozkłada rzeczywistość na części i aranżuje ją 
w zupełnie nowy sposób, często jako układ geometrycznych 
elementów. Oglądając niektóre eksponaty wystawione w Galerii 
Kukuczka sztuka wydaje się być autonomiczna a eksponowane 
dzieło nie jest zwierciadłem rzeczywistości, lecz tworzy własny 
kształt  pozbawiony jakichkolwiek zobowiązań wobec otacza-
jącego świata. Ten typ sztuki jest szczególnym sprawdzianem 
dla rzeźbiarza. Wymaga specyficznej sprawności – umiejętności 
dostosowania własnej wizji artystycznej do wyobraźni odbiorcy, 
wymaga talentu lapidarnego, wyczucia przestrzeni, perspekty-
wy czy wreszcie czysto technicznej sprawności warsztatowej. 
W ostatnim rozliczeniu jest on więc probierzem możliwości 
rzeźbiarza, weryfikacją jego wszechstronności. Wyekspono-
wane prace dają poczucie wychodzenia  poza sferę tylko este-
tycznego zachwytu. Kobieta w rzeźbie Bogumiła Burzyńskiego 
ukazana jako obiekt uwielbienia, piękna, ale w proponowanych 
kształtach można dopatrzyć się intrygi, zmienności i kłamstwa. 
Przez co twórczość ta fascynuje, prowokuje do analizy, zmusza 
do umiejętnego pogodzenia zmysłowego doznania z intuicją 
i wyobraźnią. 

Wieczorne grono gości Galerii Kukuczka swoją obecnością 
zaszczyciły wybitne osobistości byli to: Czesław Gluza – staro-
sta cieszyński, kandydat w wyborach do Sejmu RP 2011, przybył 
także Piotr Tyrlik, wójt Gminy Węgierska Górka kandydujący w 
wyborach do Senatu RP 2011. W swoich krótkich przemówie-
niach obaj Panowie wyrazili swój podziw i uznanie dla Galerii 
Kukuczka, miejsca które ma dzisiaj szczególne znaczenie. War-
tość artystyczną tego obiektu stanowią splatające się tutaj różne 
dziedziny sztuki. Klimat wnętrza, kolekcja dzieł, rozchodząca się 
wspaniała muzyka to wszystko przekłada się na zwielokrotnio-
ny efekt odbioru tworząc miejsce doskonałe dla realizowania się 
kultury najwyższego poziomu. To miejsce gdzie często spotyka-
ją się ludzie ważni, którym mocno na sercu leży właściwy roz-
wój tego regionu, gdzie drzemie ogromny potencjał, ogromne 
możliwości gospodarcze, kulturalne, turystyczne. Należy więc  
podejmować wspólne działania, podejmować inicjatywy wła-
ściwego partnerstwa interesów i kapitałów, wspierać promocję 
i intensywne zaangażowania w sprawy społeczeństwa co jest 
gwarancją sukcesu na jakim nam wszystkim zależy.

Pięknym akcentem wieczoru był koncert Małgorzaty Kanik. 
Zebrani goście mieli możliwość wysłuchać znane polskie i świa-
towe utwory, niektóre w dosłownej interpretacji inne we wła-
snych aranżacjach. Artystka zebrała zasłużone brawa.

Joanna Kohut

S Ł O w N I K   G wA R O w y

Śkoła
Kiejsi dziecka jak chodzywały do śkoły, musiały 

wstować wcias rano, coby pómóc łocóm przi robocie w 
chlywie – przewaźnie wykludzały krowy na pasiónek. 
Jak przileciały z pola, tóś mama uś miała narychtowane 
jedzyni - cosi zjadły, umyły sie i po nogach, bosu śły do 
śkoły. Nie było mowy ło tym, coby kiery dziecka woził. 
Ciotka Hanka z Istebnej spóminali, żie dy byli małym 
dziywciynciym, roznimógli sie na żółtaczkym, ale mama 
im nie kozali zostać w chałpie jyny iść do śkoły. Coby 
dziywciyn nie zesłobło kany po ceście, wziyni go i za-
wiyźli ku śkole na sónkach. Śkoła była w tych ciasach 
łokropnie zocno. 

Na swacinym nie było kanapek jyny kójsek placka ze 
ziymnioków abo placka z kukurzice, abo jakisi japko.

Dziecka ni miały kiejsi ksiójżiek ani zesitów, jyny pi-
sały rysikami na tablićkach i musiały to chónym wbić 
do głowy. Nieskorzi uś miywały zesity, pynole, blajśty-
fty, pióra. Ruksak bywoł z płótna abo z jakigosi insigo 
śtofu – z jednym abo z dwiyma stramiónćkami, kieresi 
zaś bywały ze skóry.  

We śkole była wielko dyscyplina – rechtorzi byli su-
rowi, nieroz dziecka dostały ciyngi rzymiyniym abo pa-
tykym. Jak sie nie uciły, dostowały jeście bitkym w chał-
pie łod łoców. Ale dziecka rade chodzywały do śkoły, 
bo miały kapkym łodpocinku łod roboty i były w kupie 
z kamratami.

Pasiónek – pastwisko
Roznimóc sie – rozchorować się
Rychtować – przygotowywać
/lub rychtować sie – ubierać się
Zocne – wartościowe
Śtof – materiał 
Stramiónćko – ramiączko
Ciynga – szrama
Bitka, pucówka – kara cielesna
Kamrat - kolega
Pynol – piórnik
Blajśtyft – ołówek
Ruksak – plecak
Rechtór - nauczyciel
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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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Dożynki Gminne 2011
Praca na roli chyba jak  żadna inna przypomina nam, że 

ziemia jest naszą żywicielką. Dlatego każdego roku po żni-
wach ludzie dziękują Bogu i rolnikom za zbiory. Parafialne 
święto Dziękczynienia, czyli Dożynki Gminne odbyły się 18. 
września 2011 r. Główna msza dożynkowa została odpra-
wiona w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej przez ks. 
Tadeusza Pietrzyka.  Główni gazdowie Halina i Henryk Jało-
wiczor od Kulonka wspólnie z gospodarzami  z przysiółków: 
Haratyki, Michałki, Kubale, Kulonki, Kawule, Kępka, wojtki, 
Centrum, Dzielec, Miki, Kiepki, Gazury wręczyli proboszczo-
wi chleb dożynkowy i tegoroczne zbiory. 

Po Mszy Św. jak co roku rolnicy w strojach góralskich, straża-
cy, koła łowieckie z Koniakowa, Jaworzynki i Istebnej przejechali 
korowodem na umojonych wozach do Amfiteatru „Pod Skocz-
nią”. Jest to najpiękniejsza część naszych dożynek i pragniemy 
serdecznie podziękować za te barwne i pomysłowe ustrojenia 
wozów wstążkami, gałązkami, słomą itp. Wszystkich przywitała 
Pani Wójt Danuta Rabin, dziękując mieszkańcom za ciężką pra-
cę w polu i za zebrane plony. Główni gazdowie z Istebnej Halina 
i Henryk Jałowiczor  wręczyli chleb Pani Wójt. Pozostali  gazdo-
wie z poszczególnych przysiółków również przekazali chleb 
przedstawicielom samorządów i zacnym gościom i tak:  Maria i 
Władysław Zowadowie ze Stecówki sołtysowi Istebnej Jerzemu 
Michałkowi, Renata i Marek Kohut z Zimnej Wody sołtysce Tere-
sie Stańko, Renata i Ryszard Haratyk z Jaworzynki Centrum soł-
tysowi Jaworzynki Pawłowi Ruckiemu, Jadwiga i Jan Krężelok z 
Kubalonki Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Gazurowi, 
Katarzyna i Franciszek Juroszek z Trzycatku przekazali symbol 
plonów duszpasterzowi rolników ks. Dziekanowi Jerzemu Palar-
czykowi, Lidia i Paweł Cieślar z Wyśnigo Pola ks. Alfredowi Staniek 
proboszczowi Parafii Ewangelickiej. Zespół Istebna wręczył chleb 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wisła Witoldowi Szoździe, Staroście 
Cieszyńskiemu Czesławowi Gluzie oraz Edwardowi Błaszczakowi 
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska. 

Po zakończeniu głównego ceremoniału dożynkowego pro-
wadzonego przez Zespół Regionalny „Istebna” i konferansjer 
Elżbietę Legierską – Niewiadomską, tradycyjnie odbyły się kon-
kurencje dla gazdów, gdzie zaprezentowali swoje umiejętności 
w tocianiu  zboża, śkrobaniu  ziymnioków i tańcowaniu łowiynzio-

ka. Zespół Regionalny „Istebna” pokazał się w nietypowym skła-
dzie. Z okazji tegorocznego jubileuszu 100 lat istnienia, zapre-
zentował tańce i śpiewy wykonane przez wszystkich członków 
i kierowników jacy do tej pory działali. Kolejny występ Orkiestry 
Dętej „Jabłonkowianki” swoim repertuarem porywał publicz-
ność do tańca, a na zakończenie zagrał zespół „Fair Play”.

Swoistym punktem w programie było wystąpienie pana Pio-
tra Trybalskiego, który przedstawił koncepcję Trójstyku Polska 
Czechy Słowacja w ramach projektu VIA REGIA PLUS – Sustaina-
ble Mobility and Regional Cooperation along the Pan – Europe-
an Transport Corridor III – finansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla 
Europy Środkowej.

Słoneczna pogoda, stroje góralskie, przystrojone wozy spra-
wiły, iż dożynki były udane. Główną zasługą tego sukcesu jest 
ogromne zaangażowanie gazdów i mieszkańców w przygoto-
wania tej imprezy za co gorąco dziękujemy. 

Składamy również serdeczne podziękowania Piekarni 
Danuty i Franciszka Kawulok z Istebnej za ufundowanie 
chlebów dożynkowych. Lucyna Ligocka - Kohut

Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne 
w dniu 11 września 2011 r. w Amfiteatrze Gminnego 

Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach odbyły się dożynki Die-
cezjalno-Powiatowo-Gminne. 

W uroczystej mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne plo-
ny nie zabrakło  akcentu góralskiego. Koncelebrantami byli  ks. 
Biskup Tadeusz Rakoczy a także ks. Dziekan – Diecezjalny Dusz-
pasterz rolników  Jerzy Palarczyk z Jaworzynki, ks. Prałat Jerzy Pa-
talong . Obecni byli także  parafianie z Jaworzynki ubrani w stroje 
góralskie. Gminę Istebna reprezentowali Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Jan Gazur oraz Sekretarz Gminy Teresa Łaszewska.

Koniakowska Koronka
i Beskidzki Haft Krzyżykowy

w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej do 28 paździer-
nika można zwiedzać pokonkursową wystawę koronki ko-
niakowskiej i beskidzkiego haftu krzyżykowego. Wcześniej 
była w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej. 

Można podziwiać najpiękniejsze dzieła regionu w tych 
dziedzinach twórczości, wykonane przez najzdolniejsze ar-
tystki. Swoiste heklowane serwety, rękawiczki, kołnierze, 
bluzki, firany, igiełkowe czepce, wyszywane kabotki, koszule, 
stuły zadziwiały estetyką i precyzją wykonania wszystkich 
zwiedzających.

7 października br. W GOK - BP odbyło się spotkanie ze 
wszystkimi uczestniczkami konkursu, którym Pani Kazimiera 
Kojm z ROKu  oddała konkursowe prace. Poza tym koronczar-
ki miały okazję porozmawiać ze sobą, wymienić się spostrze-
żeniami na temat kondycji twórczości na naszym terenie. 
Pojawiło się parę ciekawych propozycji na temat dalszych 
konkursów, wystaw i kółek.

Lucyna  Ligocka - Kohut

Podziękowanie
Sołtysi wsi Istebna, Jerzy Michałek, Jaworzynki, Paweł Rucki 

i Koniakowa, Teresa Stańko  składają serdeczne podziękowania 
Gazdom gminnym Państwu Halinie i Henrykowi Jałowiczor 
oraz gazdom z innych wsi, księżom, korowodom dożynkowym, 
Jednostkom OSP, kołom łowieckim, Policji i wszystkim  miesz-
kańcom, którzy zaangażowali się w tak piękne przygotowanie 
dożynek gminnych. Serdecznie dziękujemy i już dzisiaj zapra-
szamy na przyszły rok. 
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Gajdy i piszczałki zagrają
Ostatnie miesiące projektu Zbigniewa wałacha upły-

wają na wykończaniu gajd śląskich i robieniem piszcza-
łek, a także trwają pierwsze próby grania na gajdach. 

I Integracyjne Spotkanie Artystów
im. Jana wałacha

11 września 2011 r. przy Muzeum Biograficznym 
J. wałacha w Istebnej Andziołówce miał miało miejsce 
I Integracyjne Spotkanie Artystów im. J. wałacha. w tym 
dniu można było zwiedzać pracownię artysty i bliżej za-
poznać się z jego sztuką oraz wysłuchać wspaniałych 
koncertów. Cały program prowadziła lucyna ligocka Ko-
hut, koordynator projektu, na którego środki zdobyła z 
Funduszu wyszehradzkiego.

Program rozpoczął wykład Michała Kawuloka na temat 
życia i twórczości J. Wałacha. Prelegent mówił o poszcze-
gólnych okresach edukacji artysty i charakterze jego sztuki. 
Wykład był swoistym wstępem do indywidualnego zwiedza-
nia pracowni. Wiele osób z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, 
mimo że dobrze zna postać J. Wałacha, pierwszy raz prze-
kroczyło próg jego pracowni. W czasie oglądania obrazów, 
drzeworytów wiele rozmawiali i dzielili się spostrzeżeniami. 
Barbara Wałach, córka artysty, która na co dzień opiekuje się 
pracownią, odpowiadała na wszelkie pytania i wiele mówiła 
na temat samych obrazów.

Większa część programu miała jednak miejsce w plene-
rze ogrodu okalającego pracownię i złożyły się na niego dwa 
koncerty. Najpierw Zbigniew Wałach z zespołem zagrał za-
równo autorskie, jak i ludowe utwory. W repertuarze znala-
zły się też kompozycje Mozarta, które w nowym wykonaniu 
były prawdziwym zaskoczeniem. Drugi koncert poprowadzi-
ła Monika Wałach z zespołem Jetelinka, prezentując bogaty 
zbiór pieśni i utworów występujących w Beskidzie Śląskim. 
Artyści byli zmuszeni do bisów!

Prof. Ernest Zawada, artysta malarz, w przerwie między 
występami podzielił się swoimi refleksami na temat sztuki 
J. Wałacha oraz przedstawił zasady konkursu malarskiego, 
towarzyszącemu I Integracyjnemu Spotkaniu Artystów im. 
J. Wałacha. Konkurs jest adresowany do całego środowiska 
artystycznego, a nadsyłane prace (termin: 30 września 2011 
r.) mogą być wykonane w różnych technikach. Prof. E. Za-
wada wyraził nadzieję, że I Integracyjne Spotkanie Artystów 
im. J. Wałacha będzie imprezą cykliczną. 

Przy sprzyjającej, słonecznej aurze zebrani goście mogli 
swobodnie spacerować po dużym ogrodzie i podglądać pra-
cę artystów w plenerze, którzy śladem J. Wałacha malowali 
w jego naturalnym atelier. Sam ogród wielokrotnie był in-
spiracją dla artysty z Istebnej. Zebrani goście mogli też kosz-
tować do woli różnych smakołyków, które serwowano pod 
namiotami: serów, kołaczy i różnych przekąsek.    

Michał Kawulok

wystawa pokonkursowa
„Konkurs im. Jana wałacha w Istebnej 2011”

22 października br. (sobota) w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej o godz. 16.00 odbędzie się rozstrzy-
gnięcie Konkursu im. Jana wałacha w Istebnej, na który 
wszystkich serdecznie zapraszamy. Podczas wernisażu 
jury konkursu odczyta werdykt i wręczy nagrody artystom. 
Będzie można przede wszystkim oglądnąć prace, które są 
niesamowicie różnorodne i ciekawe. Uczestnicy konkursu 
prezentują różne formy, jak malarstwo, rzeźbę, ceramikę 
itp. Zgłoszenia spłynęły niemal z całej Polski, więc będzie to 
pierwsza tego typu wystawa prezentująca prace artystów na 
tak wysokim poziomie i o takiej szerokiej tematyce. Wystawa 
potrwa do 18 listopada. Serdecznie zapraszamy.
Program:
16.00 – Przywitanie gości
16.15 – Odczytanie wyników konkursu
               przez Przewodniczącego Jury prof. UŚ Józefa Hołarda
16.30 – Wręczenie nagród
17.00 – Promocja Katalogu Konkursu im. Jana Wałacha
               w Istebnej 2011
17.15 – Koncert Kapeli Jetelinka Moniki Wałach

Lucyna Ligocka - Kohut

Wszystkie elementy gajd, począwszy od hóku, dymloka 
uczestnicy projektu wykonali samodzielnie. Trwają nadal 
poszukiwania skór z kóz, które następnie zostaną poddanej 
tradycyjnej technice wyprawy tak, aby nie przepuszczały 
powietrza. Końcowym etapem będzie zrobienie stoików, 
które zostaną umieszczone w hóku i gajdzicy, ich zestrojenie 
w D, S, czyli w tradycyjnej tonacji beskidzkich gajd. Strój ten 
najprawdopodobniej ma związek z techniką gry na skrzyp-
cach. Skrzypek wygrywa melodię na strunie D i w tonacji 
D. Gajdosze i budowniczy tego instrumentu dostosowali do 
tonacji granej na skrzypcach strój gajdy, bowiem rzadko gaj-
dy występują jako instrument samodzielny.

Uczestnicy projektu podjęli również prace nad budo-
wą tradycyjnych piszczałek bezotworowych, sześciootwo-
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KAleNDARZ  IMPReZ 2011
PAŹDZIeRNIK

02.10 -  Rozsód Owiec w Istebnej na Stecówce 
do 28.10. - Wystawa pokonkursowa „Najpiękniejsza koronka 
i beskidzki haft krzyżykowy”, GOK – BP Istebna
14.10 – Promocja książki Adrzeja Dragona „Wiersze ujca 
z Bagiyn”, GOK – BP Istebna, godz. 16.00
22.10. - 18.11. – Wystawa pokonkursowa im. Jana Wałacha, 
GOK Istebna

lISTOPAD
02.11. Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej
25.11. – 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, 
„Karczma pod Ochodzitą” w Koniakowie Centrum

GRuDZIeń
do 31.12. – Wystawa Kapliczki z Trójwsi w fotografii Jerzego 
Haca, GOK Istebna

ZAJęCIA STAŁe 
organizowane przez GOK Istebna:
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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

Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek 
               - poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1
         w Istebnej, godz. 19.00
                     - czwartek,  Szkoła Podstawowa nr 1
                            w Jaworzynce, godz. 19.00

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

Karate, Kik-boxing        
prowadzone przez Grzegorza Jurczek, tel. 505128906

Karate dla dzieci
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.30

Kik-boxing dla młodzieży i dorosłych
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.30

Kółko malarskie 
prowadzącym zajęcia jest Iwona Konarzewska.
Kółko jest darmowe.
- czwartek w godz. 13.30 - 14.00,
   Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce                                 

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzew-
skiej pod patronatem Nadleśnictwa, Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej w Istebnej na Dzielcu. Zajęcia darmowe.

Kontakt tel. 509 444 211

- poniedziałek, wtorek, środa 14.30 - 16.30,

- piątek 14.00 - 17.00
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I Spotkanie Integracyjne Artystów
im. Jana Wałacha

11 września w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej od-
będzie się I Spotkanie Integracyjne Artystów im. Jana 
Wałacha. 

Impreza ma na celu przypomnienie istnienia tego niezwy-
kłego miejsca na Andziołówce, o którym wielu mieszkańców 
zapomniało, a większość młodych ludzi nie wie gdzie się znaj-
duje. W programie przewidujemy koncerty kapel, wykład na 
temat twórczości i życia Jana Wałacha, plener malarski, zwie-
dzanie Muzeum oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

Spotkanie rozpocznie konkurs malarski, którego rozstrzy-
gnięcie nastąpi 16 października podczas wernisażu wystawy 
pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Pra-
ce oceniać będzie jury m.in. przewodniczący jury prof. Erne-
sta Zawada. 

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich malarzy profesjonal-
nych i nieprofesjonalnych do wzięcia udziału w konkursie, 
którego nagrodą główną jest 1000 złotych. Bliższe infor-
macje w sprawie regulaminu i konkursu uzyskać można w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, pod nr tel. 33 855 62 
08, 502 097 871 lub na stronie www.janwalach.pl. 

Lucyna Ligocka - Kohut

W Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej zakupić można tomik wierszy 
zmarłego w maju 2011 roku poety, ma-
larza Andrzeja Dragona z Jaworzynki. 

Publikacja „Wiersze Ujca z Bagiyn” sprze-
dawana jest w cenie 15 zł.

Zapraszamy już teraz na spotka-
nie promocyjne tomiku wierszy w dniu
5 października (środa) o godz. 16.00.

Andrzej Dragon

Wiersze Ujca z Bagiyn

Istebna 2011

Konkurs im. Jana Wałacha Istebna 2011
REGULAMIN

Zaproszenie do udziału w I Spotkaniach Integracyj-1. 
nych Artystów im. Jana Wałacha w Istebnej kierowane 
jest do środowisk artystycznych i twórców.
W wystawie mogą brać udział artyści profesjonalni, 2. 
dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz ab-
solwenci kierunków artystycznych szkól wyższych, jak 
też inni artyści, których prace zostaną zakwalifi kowa-
ne przez Komisję Kwalifi kacyjną wystawy.
Na wystawę przyjmowane będą prace wykonane w 3. 
latach 2006 – 2011 w dowolnej technice: malarstwo, 
rysunek, grafi ka, rzeźba, tkanina, ceramika.
Zgłoszenia do udziału  w wystawie należy dokonać 4. 
poprzez kartę zgłoszenia wraz z wymaganą informa-
cją o autorze (w wersji elektronicznej lub papierowej) 
własnym zdjęciem portretowym oraz dokumentacją 
fotografi czną zgłoszonych prac w wersji elektronicz-
nej lub w formacie odbitek czy diapozytów. Każdy z 
artystów może zgłosić trzy propozycje. Zgłoszenia 
należy dokonać w terminie do 30 września 2011 roku 
na adres Biura Organizacyjnego.
W przypadku braku możliwości sfotografowania 5. 
prac – tak, by przekazać ich dokumentację w formie 
wymaganej przez organizatorów – może to zrobić 
fotograf w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
Każdy artysta, który spełnia wymogi regulaminu, 6. 
może wziąć udział w wystawie, jednak Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo wyboru tylko jednej pracy 
na wystawę, ze względu na ograniczone możliwości 
przestrzenne.

Prace na wystawę należy dostarczyć w terminie od 7. 
1 do 30 września 2011 roku, w godzinach od 8.00 do 
16.00 pod adres: Gminny Ośrodek Kultury Bibliote-
ka Publiczna w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 (obok 
kościoła).
Spośród uczestników wystawy Jury w osobach: prof. 8. 
UŚ Józefa Hołarda – Przewodniczącego Jury,  prof. 
nzw. ATH dr hab. Erneta Zawady, mgr Barbary Wałach 
–  Prezesa Stowarzyszenia, córki Jana Wałacha, mgr 
Michała Kawuloka – Krytyka sztuki dokona wyboru 
najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone.
Podczas wernisażu pokonkursowej wystawy zostaną 9. 
wręczone nagrody I Konkursu Artystycznego im. 
Jana Wałacha.
Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewen-10. 
tualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą 
autorzy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialno-
ści za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publiko-11. 
wania reprodukcji prac w mass mediach oraz wykony-
wania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów 
oraz fi lmów w celach promocyjnych integracji, bez 
uiszczania honorarium autorskiego.
Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac i 12. 
szerszą informacją o autorze. Każdy uczestnik wysta-
wy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz.
Otwarcie wystawy nastąpi 22 października 2011 roku. 13. 
Wystawa potrwa do 30 listopada 2011 roku.
Prace biorące udział w wystawie należy odebrać 14. 
w terminie od  1 grudnia 23 grudnia 2011 roku. W 
przeciwnym wypadku przechodzą one na własność 
organizatorów.
Prace nagrodzone przechodzą na własność Gminne-15. 
go Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Istebnej 
w celu stworzenia kolekcji sztuki.

Prezes Stowarzyszenia  im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej: 
Barbara Wałach
ORGANIZATOR I KONKURSU ARTYSTYCZNEGO IM. JANA WA-
ŁACHA
Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej
43 – 470 Istebna 293
tel. 502 097 871,885 743 904
walach0@op.pl, www.janwalach.pl
BIURO ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Istebnej
43 – 470 Istebna 68, Tel. 33 855 62 08
Prace należy dostarczyć do Biura Organizacyjnego na poda-
ny powyżej adres
Zgłoszenia w formie elektronicznej należy nadesłać na adres 
mailowy walach0@op.pl z dopiskiem I Konkurs Artystyczny 
im. Jana Wałacha
Osoba do kontaktu: Lucyna Ligocka – Kohut, tel. 33 855 62 
08, 502 097 871 Promocja „wierszy ujca z Bagiyn”

Andrzeja Dragona

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
serdecznie zaprasza na  promocję książ-
ki „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzeja Dra-
gona, która odbędzie się 14.10.2011 
o godz. 16.00 w budynku GOK – BP 
(koło kościoła) w Istebnej.

Zapraszamy na autentyczny odczyt 
wierszy przez córkę Annę Muchę oraz 

projekcję filmu o Ujcu. Wstęp wolny.

rowych, które 
wykonuje się z 
drewna czarne-
go bzu, dzikiej 
róży oraz drew-
na jaworowego. 
Na szczególną 
uwagę zasłu-
guje piszczałka 
bezootworowa, 
zwana paster-
ską, która stano-

wiła długość ramienia grającego. Służyła ona pasterzom za 
instrument, ale także jako pomoc do podpierania.

Budownictwo instrumentów muzycznych jest specy-
ficznym działem w tradycyjnej kulturze. Przede wszystkim 
nie koncentruje się ono w konkretnych ośrodkach. Jest to 
twórczość indywidualna, która wiąże się z działalnością 
wyspecjalizowaną. Sztuka ta, bowiem wymaga połącze-
nia umiejętności manualnych ze słuchem muzycznym i 
umiejętnością gry na tychże instrumentach. Współcześnie 
niewielu artystów może się poszczycić tego typu zdolno-
ściami. Nadzieja w młodych pokoleniach, dla których zna-
jomość sztuki budowania instrumentu powinna iść w parze 
z umiejętnością gry na nim.

Ewa Cudzich

„Zrealizowano w ramach stypendium
z budżetu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Targi TT wARSAw 2011 za nami! 

w dniach 22-24 września miały miejsce XIX Międzynaro-
dowe Targi Turystyczne TT warsaw.  To jedno z najważniej-
szych wydarzeń branży turystycznej w Polsce. wśród  ponad 
650 wystawców z 62 krajów świata, zaprezentowana została 
również bogata oferta turystyczna województwa śląskiego, 
a w tym naszej gminy.  

Pierwszy dzień targów zarezerwowany został dla przedstawi-
cieli branży turystycznej. Kolejne dwa dni – dla zwiedzających.

Na stoisku promocyjnym gminy Istebna dystrybuowane były 
bezpłatne materiały zawierające informacje o bazie noclegowej, 
gastronomicznej oraz atrakcjach turystycznych naszego regionu. 

Na stoisku regionalnym dużą popularnością cieszyły się : wy-
dawnictwo „Śląskie z dzieckiem”i folder „Śląskie Smaki”, a wśród 
naszych materiałów najczęściej pytano o przewodnik po gmi-
nie, mapy wyciągów narciarskich i gospodarstwa ekologiczne.

Podczas XIX edycji targów TT Warsaw przeprowadzony zo-
stał konkurs dziennikarzy i MT Targów na najbardziej oryginalne i 
profesjonalne stoisko targowe „Homo Turisticus”.  Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło 23 września. Wśród wyróżnionych znalazło się 
również stoisko regionalne śląskiego, na którym się wystawialiśmy.

Serdecznie gratulujemy! Oprócz oferty turystycznej regionu 
stoisko promocyjne uatrakcyjniały występy Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” z Koszęcina.

Podczas codziennych występów zespół zaprezentował pie-
śni m.in. pszczyńskie, rozbarskie oraz ziemi cieszyńskiej.

Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko od-
wiedzających targi, ale również wystawców z zagranicy.

Wyjazd przedstawicieli gminy Istebna na targi pokryty zo-
stał z środków Funduszu Wyszehradzkiego zaś promocja Woje-
wództwa Śląskiego na targach turystycznych możliwa jest dzięki 
projektowi  „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja Turystyczna 
województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publika-
cją materiałów informacyjnych i promocyjnych”, na który Śląska 
Organizacja Turystyczna pozyskała fundusze z Działania 3.4 Pro-
mocja Turystyki RPO WSL. 

Zachęcamy także do przynoszenia wszelkich ulotek czy ga-
dżetów reklamowych na kolejne 
targi Tour Salon, które odbędą 
się w dniach 19-22 października 
w Poznaniu.

Oprac. A. Legierska

I Ogólnopolski Rajd Górski
„Kobiety na szlaku”

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie do udziału I 
Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Kobiety na szlaku”, który 
odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2011 r. na terenie 
wisły i Istebnej. Będzie on przebiegał pięknymi widokowo 
szlakami Beskidu Śląskiego. Skala trudności tras została tak do-
pasowana, by kondycja i umiejętności turystyczne nie stano-
wiły bariery. Gwarantujemy doskonałą atmosferę oraz obsługę 
przez profesjonalnych i miłych przewodników. Uczestniczki Raj-
du mają zapewnione noclegi w pokojach z łazienkami, a także 
drugiego dnia Rajdu ciepły turystyczny posiłek. W trakcie Rajdu 
odbędzie się także wieczorna impreza turystyczna, gdzie przy 
ognisku spędzimy wspólnie czas, bawiąc się, śpiewając i piekąc 
kiełbaski. Będą konkursy z nagrodami, puchary i dyplomy. Panie 
zainteresowane wędrówką z kijkami będą mogły je wypożyczyć 
u przewodnika.

Rajd rozpoczyna się na rynku przy deptaku w Wiśle, skąd 
górskim szlakiem Uczestniczki wyruszą do Istebnej. Zakwate-
rowanie jest zapewnione w Agroturystyce Andzia (www.an-
dzia.beskidy.pl) oraz w pobliskich pensjonatach. Wieczorem 
w pięknej regionalnej Karczmie „Po Zbóju” słynącej z regionalnej 
kuchni odbędzie się „biesiada zbójnicka” połączona z zabawami 
i konkursami. Nocleg i biesiada odbędą się w jednej z najstar-
szych części Istebnej – na Andziołówce, która słynie z pięknej 
góralskiej architektury oraz znanych artystów, jak rodowity 
Istebnianin akwarelista Jan Wałach i Rodzina Konarzewskich – 
ich pracownie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Agro-
turystyki Andzia i Karczmy „Po Zbóju”. Drugiego dnia odbędzie 
się zwiedzanie zabytkowej części Istebnej – Andziołówki, skąd 
górskim szlakiem rajd zejdzie do Wisły, gdzie będzie ciepły 
turystyczny posiłek oraz zakończenie Rajdu. Rozpoczęcie i za-
kończenie rajdu zaplanowano zgodnie z rozkładem pociągów 
na dworcu PKP Wisła Uzdrowisko. Rajd organizowany jest przez 
Górskie Centrum Rekreacji Beskidtrek (www.beskidtrek.pl) oraz 
Ogólnopolską  Akcję  „Poznaj Beskidy”.

Na Rajd należy ze sobą zabrać odzież i obuwie turystyczne, 
pełen plecak dobrego humoru i termos pozytywnej energii! 
Zbiórka w Wiśle na rynku w dniu 12 listopada o godzinie 10:00. 
Zakończenie Rajdu w dniu 13 listopada w Wiśle na rynku ok. 
godz. 16:00.

Informacje i zgłoszenia pod nr tel. 604 440 870 oraz e-mailem 
na poznajbeskidy@beskidtrek.pl . 
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Najmłodszy uczestnik biegu
- Jakub Czepczor z Koniakowa

Mistrz Matematyki Wojciech Krężelok z SP 2 w 
Koniakowie z nauczycielką Moniką Kukuczka

Agnieszka Pawlusińska z opiekunką Moniką 
Michałek
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Ta gra nocna
jest co roku i zaczyna się po zmroku… 

w dniach 24-25 września 2011 roku odbyła się XlII Gra 
Nocna „Cichociemni”, w tym roku organizatorzy Gry zde-
cydowali się na przybliżenie uczestnikom rejonu Trójwsi 
Beskidzkiej. w Grze wzięło udział piętnaście patroli z całej 
Polski, łącznie pięćdziesięciu uczestników – harcerzy star-
szych oraz wędrowników. 

W sobotni poranek patrole oraz organizatorzy spotkali się 
przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Zaolzianka”, gdzie 
miała miejsce rejestracja uczestników oraz odbył się apel inau-
gurujący tegoroczną edycję Gry. Po apelu nastąpił etap, na któ-
ry czekali wszyscy – trasa dzienna. Wędrówka z Istebnej Zaolzia 
przez Koniaków do Jaworzynki Centrum okazała się nie lada 
wyzwaniem dla uczestników, którzy kolejno zaliczali punkty 
kontrolne. Na punktach uczestnicy musieli się wykazać wiedzą, 
sprawnością fizyczną, umiejętnościami współpracy w grupie, 
a także sprytem i kreatywnością. Wśród zadań, jakie czekały 
na uczestników warto wymienić: pomoc poszkodowanemu, 
pogotowie p-gaz, posługiwanie się endoskopem, odbiór i od-
kodowanie wiadomości nadanej alfabetem Morse’a, przejście 
pola minowego, czy umiejętności posługiwania się telefonami 
polowymi. Uczestnicy podczas trasy dziennej zdobyli pamiątko-
we plakietki oraz koszulki. Etap dzienny zakończył się w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, gdzie na uczestników czekał 
obiad oraz kolejny element Gry – prelekcja na temat Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, którą przygotował Pan Piotr Wybra-
niec z Muzeum Spadochroniarstwa w Wiśle. 

Wieczorem rozpoczął się kolejny etap – gra nocna. W pierw-
szej kolejności patrole nasłuchiwały wiadomości nadawanej 
przez radio, a gdy zdobyli informację o zrzucie wsiedli do pod-
stawionych samochodów i zostali wywiezieni w nieznane im 
miejsce. Kolejnym zadaniem patroli było dostanie się do miej-
sca, potocznie zwanego „bazą”, gdzie czekały na nich zadania do 
wykonania, takie jak strzelanie do celu z wiatrówek i ASG, punkt 
sprawnościowy na linach oraz quiz historyczny. W tym miejscu 
patrole spotkały się także z łącznikami, którzy przekazali im in-
formację na temat zadania, jakie czekało na nich tej nocy. Tym 
zadaniem było zdobycie punktów kontrolnych oraz dotarcie 
do miejsca, gdzie ukrywał się ranny partyzant mający przeka-
zać im kolejne informację na temat ukrytego zasobnika. Pod-
czas nocnego etapu, uczestnicy mieli możliwość wykazania się 
umiejętnością poruszania się po nieznanym terenie, niemałym 

utrudnieniem był brak szlaku turystycznego, czy wytyczonych 
ścieżek. Jednak mimo wielu trudności prawie wszystkim patro-
lom udało się zrealizować zadania. 

XLII Grę Nocną „Cichociemni” zakończył apel, podczas któ-
rego zostały ogłoszone wyniki Gry – każdy patrol otrzymał pa-
miątkowy dyplom, a na najlepszych czekały nagrody. W apelu 
wziął również udział pierwszy komendant Gry hm. Rudolf Fober, 
który opowiedział historię związaną z początkami imprezy or-
ganizowanej przez członków Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Na za-
kończenie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. 

Wyniki XLII Gry Nocnej „Cichociemni”: 
I miejsce - patrol „M” – SqUaD z Hufca Katowice, w składzie: 

Damian Kupiec, Michał Dobrowolski, Jan Kowalcze 
II miejsce - patrol „Logos” z Hufca Ziemi Cieszyńskiej, w skła-

dzie: Igor Ginalski, Jakub Postrzednik, Aleksandra Wrońska, Da-
riusz Borys 

III miejsce – patrol „Front 1” z Hufca Węgierska Górka, w skła-
dzie: Mateusz Niemczak, Mateusz Madejczyk, Mateusz Pawlus 

Tegoroczna edycja Gry nie zakończyłaby się sukcesem, gdy-
by nie wsparcie wielu osób. Serdecznie dziękujemy za zaanga-
żowanie naszym parterom: Pani Danucie Rabin – Wójt Gminy 
Istebna, Pani Anecie Legierskiej – Kierownik Referatu Promo-
cji, Informacji Turystycznej i Sportu (UG Istebna), Pani Bożenie 
Strózik – Kierownik SSM „Zaolzianka”, Pani Grażynie Przybyła – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 w Jaworzynce, Pani Irenie Ru-
chała – Śląski Oddział Straży Granicznej, Panu Piotrowi Wybra-
niec – Muzeum Spadochroniarstwa w Wiśle oraz wszystkim tym, 
bez których tegoroczna edycja Gry by się nie odbyła. Czuwaj! 

Organizatorzy Gry Nocnej „Cichociemni” 

I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
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Oddaj głos na najlepszy
produkt turystyczny

do 17 października - BeSKIDZKĄ 5 
Ruszyła kolejna edycja plebiscytu sygnowanego przez 

Polską Organizację Turystyczną na Najlepszy Produkt Tu-
rystyczny - wybór Internautów. Za pośrednictwem serwisu 
otowakacje.pl, każdy może oddać głos na jego zdaniem 
najlepszą polską atrakcję turystyczną. Kto zwycięży w tym 
roku? 

Beskidzka 5 (Beskidzka Piątka) to produkt turystyczny w sen-
sie „obszaru”: mikroregion turystyczny składający się z pięciu 
gmin położonych w Beskidzie Śląskim: Brennej, Istebnej, Szczyr-
ku, Ustronia i Wisły. Beskidzka 5 to obszar o wyjątkowej atrak-
cyjności. Każda z gmin ma do zaoferowania wiele atrakcji, ale 
dopiero poprzez działania wspólne i systemowe mikroregion 
jest w stanie stworzyć kompleksową ofertę. 

Brenna – siła spokoju – stanowi świetny punkt wypadowy 
do wędrówek po górskich szlakach. Tutaj bierze początek sześć 
dobrze oznakowanych tras, prowadzących na: Równicę, Błatnią, 
Kotarz, Grabową, Trzy Kopce i Klimczok. Istebna – siła tradycji 
– słynie przede wszystkim z żywej kultury góralskiej: pięknych 
strojów regionalnych, zespołów folklorystycznych, kapel, rze-
miosła i twórczości ludowej, w ramach której na szczególną 
uwagę zasługują znane na całym świecie koronki koniakowskie. 
Ze Szczyrku – siła energii – każdy miłośnik aktywnego wypo-
czynku wyjedzie zadowolony i zechce przyjechać kolejny raz – 
górskie wycieczki, turystyka rowerowa i konna, sporty zimowe, 
sporty ekstremalne, paragliding, nordic walking czy eksploracja 
jaskiń to tylko nieliczne propozycje „naładowania akumulato-
rów”. W sezonie zimowym na turystów czeka największa ilość 
tras i wyciągów narciarskich w Polsce. Ustroń – siła zdrowia – to 
jedyne w Beskidzie Śląskim miasto wczasowo – uzdrowiskowe, 
położone w dolinie rzeki Wisły, pomiędzy zboczami Czantorii i 
Równicy. Oferuje nie tylko wypoczynek, ale również rehabilita-
cję i leczenie chorób układu ruchu, krążenia, dróg oddechowych 
i układu nerwowego. Wisła – siła źródeł – zapewnia górskim pie-
churom niezapomniane widoki na 150 km malowniczych szla-
ków turystycznych, a lubiący nizinne spacery, mogą skorzystać 
z deptaków wokół Jeziora Czerniańskiego. Zimą można skorzy-
stać z jednego z kilkunastu wyciągów narciarskich oraz tras zjaz-
dowych o zróżnicowanym stopniu trudności. 

Beskidzka 5 to także wymarzone miejsce wypoczynku dla 
osób zainteresowanych folklorem i kulturą ludową. Tradycyjne 
rzemiosło i twórczość ludowa są wciąż żywe i stanowią nieza-
przeczalne bogactwo naszego regionu. Dlatego też gminy Be-
skidzkiej 5 postanowiły wyróżniać najbardziej charakterystyczne 
dla regionu produkty lokalne certyfikatem „Beskidzki produkt 
na 5” – produkty te można znaleźć na stoiskach regionalnych 
podczas imprez kulturalnych organizowanych w Beskidzkiej 5 
czy na tradycyjnych kiermaszach.

Pod tym adresem można oddać głos: 
http://www.produkt-turystyczny.otowakacje.pl/show/

id/663/vote/ok

I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Akcja zbierania PuZZlI NA TRóJSTyKu

dobiega końca
Transgraniczna gra turystyczna „Baw się i zwiedzaj”, pole-

gająca na zbieraniu puzzli w różnych miejscach położonych na 
terenie Trójstyku dobiega końca. Jednak jeszcze do 15 paździer-
nika można oddawać kompletne pudełka z puzzlami. Gra odby-
wa się w  ramach realizacji projektu „Poznajcie Region Trójsty-
ku”. Projekt ten ma na celu rozpowszechniania wśrod turystów 
najciekawszych atrakcji oraz terenu Trójstyku po polskiej oraz 
czeskiej stronie granicy. 

W grze może wziąć udział każdy, kto wcześniej odbierze 
pudełko w Punkcie Informacji Turystycznej w Istebnej lub w 
Mostach u Jablonkova. Chętnych, którzy do tej pory zaintereso-
wani byli zwiedzaniem terenu Trójstyku po polskiej stronie było 
ponad 200, całe puzzle natomiast udało się zebrać prawie 70 
osobom. Każda z nich dostała od nas upominek w formie kub-
ków lub wyrobów ceramicznych, torbę sportową, książkę oraz 
materiały promocyjne o naszej gminie oraz całym obszarze Trój-
styku polsko-czesko-słowackiego.

Osoby, które zbierały puzzle pochodziły z różnych zakątków 
Polski oraz z zagranicy. Część pochodziła z naszej Trójwsi, spora 
grupa osób ze Śląska i okolic, czy z województwa pomorskiego 
i podkarpackiego, a niektórzy z miejscowości w Czechach tj: By-
strzyca, Trzyniec, Hulin, Horomerice. 

Pod koniec października będziemy organizować losowanie 
głównych nagród spośród wszystkich osób, które zebrały całość 
układanki. Sponsorami nagród są podmioty, które czynnie za-
angażowały się w realizację naszego projektu, poprzez udostęp-
nienie swoich obiektów do wydawania puzzli. Należą do nich:

- Ośrodek edukacji ekologicznej: Gra planszowa „Wszędo-
byl leśny”

- Kurna Chata Kawuloka:  wejście do Chaty Kawuloka i to-
miki wierszy Zuzanny Kawulok,

- CwS Jaworzynka: karnety na basen, karnety na 5 treni-
gów SPA, masaż ręczny całego ciała, limfodrenaż, rollen,

- Galeria Kukuczka: obraz olejny Włodzimierza Janoty
- Bacówka - Piotr Kohut: rzeźba i oscypek.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji 

naszego projektu „Baw się i zwiedzaj” i wnieśli do niego swój wkład 
pracy. Mamy również nadzieję na kolejne ciekawe pomysły w przy-
szłym letnim sezonie turystycznym.

W kolejnym wydaniu gazety informacja na temat zwycięz-
ców gry oraz podsumowanie projektu.

Oprac. K. Goryczka, A. Legierska

Realizowane w ramach projektu o nazwie „Poznajcie Region Trójstyku“
– „Poznavejte Region Trojmezi“ o numerze ewidencyjnym:

PL.3.22/3.3.05/10.02024, finansowanym z Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
„Spotkanie Z Beskidzką 5”

W ostatnim czasie miały miejsce dwa  „Spotkania z Beskidzką 5”, 
najpierw 12 września 2011 r. w Sali widowiskowej Mazowiec-
kiego Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie organiza-
torów turystyki górskiej, nauczycieli i uczniów z terenu Mazowsza 
z organizatorami Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”. Kolejne 
miało miejsce 27 września w największej Sali Widowiskowo-Kino-
wej Łódzkiego Domu Kultury, gdzie przybyły zorganizowane grupy, 
a także osoby indywidualne zainteresowane Beskidami. 

Przed imprezami przedstawiciele Beskidtreka udzielali wy-
wiadów, w których promowali turystykę w Beskidzkej 5, a Adam 
Groński w Łodzi na żywo na antenie radiowej w gwarze góral-
skiej zapraszał słuchaczy do odwiedzenia Gminy Brenna, Trój-
wsi Beskidzkiej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. Z kolei w Warszawie 
Mariusz Kąkola grał na heligonce i prezentował tradycyjny stój 
góralski oraz strój harnasia zbójnickiego. 

W czasie tych dwóch spotkań wyświetlono filmy prezentują-
ce Beskidzką 5 – były prelekcje, slajdy i dyskusja z publicznością. 
Przeprowadzono krótki konkurs z wiedzy o Beskidach, zwycięz-
cy otrzymali nagrody w postaci ciekawych publikacji Beskidzkiej 
5. Były brawa, było wesoło, a młodzież obecna na Spotkaniach 
rytmicznie klaskała podczas występu górali.

Zaprezentowano tam również wystawę zdjęć z Beskidzką 5, 
a także zorganizowano punkt, w którym przewodnik beskidzki 
rozdawał materiały informacyjne z Beskidzkiej 5 oraz odpowia-
dał na bardzo dużo pytań. Ten element imprezy cieszył się wy-
jątkowym zainteresowaniem, bo stoisko i wystawa były wręcz 
oblegane.

Organizatorzy serdecznie dziękują publiczności za szczelne 
wypełnienie sali oraz za wspaniałą atmosferę! 

Zapraszamy już teraz wszystkich do udziału w ogólnopol-
skim II Rajdzie Górskim Szlakami Beskidzkiej 5, który odbę-
dzie się w dniach 19-20 listopada 2011r.

„Spotkania z Beskidami” to cykl imprez o charakterze 
edukacyjnym i całkowicie niekomercyjnych, na które wstęp jest 
wolny. W trakcie imprezy uczestnicy dowiadują się o przyrodzie, 
ekologii, historii, zabytkach, tradycjach i turystyce beskidzkiej. 
Prezentowane są filmy i slajdy, występują górale grający na 
unikatowych regionalnych instrumentach, a prelekcję prowa-
dzi licencjonowany przewodnik beskidzki posiadający wyższe 
wykształcenie. Uczestnicy otrzymują za darmo materiały in-
formacyjne o Beskidach, które później można wykorzystywać, 
np. podczas zajęć w szkołach. Cykl „Spotkań z Beskidami” orga-
nizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”, 

której działania skupiają się na niekomercyjnym promowaniu 
turystyki beskidzkiej na terenie całego kraju. Ogólnopolska 
Akcja „Poznaj Beskidy” objęta jest Honorowym Patronatem 
przez Marszałków wszystkich Województw, na terenie których 
znajdują się Beskidy (Śląski, Małopolski i Podkarpacki), a także 
przez Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Ponadto, Akcja współ-
pracuje ze wszystkimi liczącymi się organizacjami związanymi 
z turystyką górską, Partnerami Akcji są m.in.: Centralny Ośrodek 
Turystyki Górskiej PTTK, Salon Turystyki Aktywnej PTTK, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Oprac. K. Goryczka na podst. Beskidtrek

Pilna informacja
dla gestorów turystycznych

w związku z przeprowadzaną przez Punkt Informa-
cji Turystycznej w Istebnej aktualizacją danych na na-
szej stronie internetowej: www.istebna.eu  przed zbli-
żającym się sezonem zimowym prosimy o sprawdzenie 
swoich danych kontaktowych podanych na stronie 
oraz o jak najszybsze dopełnienie wszelkich formal-
ności przez te osoby, które w ostatnim czasie zaczęły 
prowadzić wynajem miejsc noclegowych. Zgodnie 
z ustawą o usługach turystycznych mają one obowią-
zek zgłosić obiekt w naszej ewidencji prowadzonej 
przez wójta Gminy Istebna. 

Wszystkie druki, które należy wypełnić w zależności od 
charakteru wynajmu  można znaleźć na naszej stronie in-
ternetowej ww.istebna.eu lub odebrać w Punkcie Informa-
cji Turystycznej. Istnieją dwie możliwe opcje świadczenia 
usług turystycznych, tzn. gdy właściciel domu jest rolni-
kiem i posiada hektar pola lub gdy prowadzi działalność 
gospodarczą.

Do druków należy dołączyć wymagane załączniki 
zawarte we wniosku, dotyczą one m.in. zaświadczenia 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenia 
o nr REGON lub KRS lub zaświadczenie o posiadaniu 
1 hektara gruntów rolnych. 

Po ich wypełnieniu proszę się zgłosić do naszego 
Punktu Informacji Turystycznej w Istebnej, gdzie następ-
nie dostaną Państwo od nas zaświadczenie oraz tabliczkę 
ewidencyjną do powieszenia na obiekcie.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Oprac. K. Goryczka
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KP Trójwieś – Runda Jesienna
Seniorzy – Klasa B:

04.09.11   Pogwizdów – KP Trójwieś  1:1  

11.09.11   KP Trójwieś – Ochaby   4:2 

18.09.11   Goleszów - KP Trójwieś   4:2

Juniorzy – Liga Okręgowa B:

03.09.11   KP Trójwieś – Porąbka   1:1

10.09.11   KP Trójwieś – Jeleśnia   2:1

17.09.11   Łękawica – KP Trójwieś   3:1

24.09.11   KP Trójwieś – Ochaby   4:1

Trampkarze – Liga Okręgowa B:

03.09.11   KP Trójwieś – Porąbka   0:1

10.09.11   KP Trójwieś – Jeleśnia   0:10 

17.09.11   Łękawica – KP Trójwieś   8:0 

24.09.11   KP Trójwieś – Ochaby   2:1

Koniec przygody z Pucharem Polski
Porażką z czwartoligową wisłą ustronianką w trzeciej 

rundzie zakończyli piłkarze KP Trójwieś tegoroczną rywalizację 
w Pucharze Polski. Mecz miał dwa oblicza. W pierwszej połowie 
nasi piłkarze toczyli z dużo wyżej notowanym rywalem wyrównany 
bój a nawet można powiedzieć, że pod względem oddanych 
strzałów dominowali. Niezła była też gra naszej drużyny w obronie. 
Goście, którzy w tym okresie ograniczali się do wrzucania piłki 
w nasze pole karne objęli prowadzenie po bardzo kontrowersyjnym 
rzucie karnym, którego efektem była chwilowa dekoncentracja 
naszych piłkarzy co „zaowocowało” drugim w przeciągu kilku minut 
skutecznie wykonanym rzutem karnym dla Wisły.                                                                                                                

Druga połowa rozpoczęła się dla naszej drużyny bardzo 
pechowo - od straty trzeciej bramki i można powiedzieć, że od tego 
momentu - przynajmniej z punktu widzenia kibiców - mecz jakby 
dobiegł końca. Do ostatniego gwizdka gra toczyła się na środku 
boiska, tempo zdecydowanie „siadło” a akcji podbramkowych 
było jak na lekarstwo. W sumie jednak nasza drużyna w pojedynku 
z reprezentantem czwartej ligi zaprezentowała się zupełnie dobrze. 
Goście - mimo zwycięstwa - zdecydowanie zawiedli kibiców, którzy 
oczekiwali od czwartoligowca znacznie więcej niż to co piłkarze 
Wisły pokazali.

J. Kohut

Sztafetowe Biegi Przełajowe
Szkół Podstawowych

Sztafety dziewcząt z SP1 Istebna oraz chłopców z SP1 Ja-
worzynka triumfowały w Gminnych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Szkół Podstawowych rozegranych 29 wrze-
śnia w Istebnej. Zwycięzcy awansowali do finału powiatowe-
go, który odbędzie się w Chybiu.

Organizatorem zawodów był Jarosław Hulawy z ramie-
nia Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie.

Dziewczęta: 
1. SP1 Istebna
2. SP1 Jaworzynka
3. SP1 Koniaków
4. SP2 Jaworzynka
5. SP2 Istebna

Chłopcy:
1. SP1 Jaworzynka
2. SP1 Istebna
3. SP1 Koniaków
4. SP2 Jaworzynka

J. Kohut
Wspólne zdjęcie uczestników imprezy i opiekunów

Start sztafety chłopców

Drużyny KP Trójwieś i Wisły Ustronianki przed rozpoczęciem spotkania
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Biegi na nartorolkach
*** Wszystkie trzy miejsca na podium w biegu mężczyzn 

podczas I Mistrzostw Polski w biegach  dystansowych na 
nartorolkach, które odbyły się w Krynicy zajęli nasi biegacze.   
Zwyciężył Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka), 
drugi był reprezentujący AZS AWF Katowice Mariusz Micha-
łek z Istebnej a na trzeciej pozycji uplasował się Mateusz li-
gocki (MKS Istebna).

*** Cztery zwycięstwa odnieśli nasi biegacze w zalicza-
nym do klasyfikacji Pucharu Polski w biegach na nartorol-
kach „Memoriale Stanisława legierskiego”, który rozegra-
no w Jaworzynce. 

Na najwyższym stopniu podium stanęli weronika legier-
ska (MKS Istebna), Mariusz Michałek (NKS Trójwieś Beskidz-
ka), Rafał Matuszny i Dominik Bury (obaj MKS Istebna). Na 
drugiej pozycji rywalizację ukończył Bartłomiej Rucki (NKS 
Trójwieś Istebna). Natomiast trzecie lokaty wywalczyli: Do-
minika Hulawy (MKS Istebna),Sebastian Gazurek (NKS 
Trójwieś Beskidzka) i Patrycjusz Polok (MKS Istebna).

*** Dzień po zawodach w Jaworzynce kolejne zawody Pu-
charu Polski w biegach na nartorolkach odbyły się w Bystrej. Tam 
zawodnicy naszych klubów narciarskich stanęli na podium aż 
osiem razy, chociaż zabrakło tym razem pierwszego miejsca.  
Na drugich miejscach rywalizację ukończyli biegacze MKS 
Istebna Rafał Matuszny, Kamil Bury i Dominik Bury, nato-
miast trzecie lokaty wywalczyli weronika legierska (MKS 
Istebna), Aleksandra Łacek, Sebastian Gazurek, Krzysztof 
Kukuczka i Mikołaj Michałek (wszyscy NKS Trójwieś Be-
skidzka).

*** Bardzo dobry występ zaliczyli nasi biegacze na nar-
torolkach zdobywając trzy drugie miejsca w ostatnich w 
tym roku zawodach Pucharu Polski. Podczas rozegra-
nej w Marklowicach imprezy na drugim stopniu podium 
stanęli Dominika Hulawy i Rafał Matuszny (oboje MKS 
Istebna) oraz Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka).  
W klasyfikacji końcowej Pucharu Polski kobiet Domnika zaję-
ła ósme miejsce zaś Rafał wśród mężczyzn uplasował się na 
czwartym miejscu.

*** Dziesięć medali wywalczyli zawodnicy naszych klu-
bów narciarskich w rozegranych w miniony weekend Ogól-
nopolskich Spotkań uczniowskich Klubów Sportowych 
w biegach na nartorolkach, które rozegrane zostały w 
Marklowicach. Na ten znakomity bilans zapracowali: Dorota 
Kaczmarzyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - srebro i brąz, we-
ronika legierska (MKS Istebna) - srebro, eliza Rucka (MKS 
Istebna) - 2 x brąz, Mikołaj Michałek (NKS Trójwieś Beskidz-
ka) - 2 x srebro, Dawid Zawada (MKS Istebna) - 2 x brąz 
Dominik Bury (MKS Istebna) – brąz.

J. Kohut

ROAD Trophy dla szosowców
Na początku była Pętla ze swoimi skromnymi 170 uczestni-

kami w roku 2007. Wtedy jeszcze w ramach Pucharu Polski cy-
klu Supermaratonów. „Zabójczy” dystans giga liczył aż 280 km! 
W 5 lat po inauguracji maraton przeżywa swój zdecydowany 
rozkwit. Kolejne edycje przyciągają coraz więcej uczestników, 
a 3-dniowe ROAD Trophy okazało się strzałem w 10-tkę. 
W dniach 2-4 września w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe 
ROAD Maraton skierowanego dla kolarzy amatorów odbyła się 
w Istebnej jedyna w Polsce szosowa etapówka dla amatorów. 

Tegoroczne, wrześniowe ROAD Trophy zaskoczyło miłą nie-
spodzianką: elektronicznym pomiarem czasu. Dopisała ponow-
nie pogoda, było sucho, bezwietrznie i ciepło, co stworzyło ide-
alne warunki do szosowych zmagań kolarzy. Pamiątkowe medale 
odebrały 4 odważne kobiety i 95 zdeterminowanych mężczyzn 
rywalizujących w 6 kategoriach wiekowych przejechało. Wszyscy 
wdrapali się na ponad 6 km w pionie!

Salmopol, Kubalonka, Zameczek, Rychwałd, Kocierz, 
Targanice, Kotelnica to najważniejsze punkty na trasach ROAD 
TROPHY przygotowanych pieczołowicie przez organizatora, 
który nie pozostawił żadnych złudzeń co do ilości i „jakości” pod-
jazdów na jedynej takiej imprezie w Polsce ze startu wspólne-
go. Trasy liczące łącznie 320 km należały do najtrudniejszych w 
okolicy, nie zabrakło także słynnego podjazdu z Kamesznicy na 
Koczy Zamek, gdzie zlokalizowano metę 3-dniowego wyścigu.

Zwycięzcami byli wszyscy, którym udało się ukończyć ten 
trudny wyścig. Najlepszy łączny czas w kategorii mężczyzn do 
lat 30 uzyskał Tomasz Drożdż, a w najliczniejszej kategorii lat 
30-40 - Łukasz Stasikowski z Gliwic. Robert Kleiner z Liberca 
(Czechy) wygrał w kategorii lat 41-50, a Bogusław Kramarczyk 
(Kęty) w kolejnej – 51 – 60 lat. Najlepszym spośród 60-cio Lat-
ków był niepokonany Ryszard Chudykowski z Torunia. Naj-
mocniejszą kobietą okazała się Magdalena Hałajczak, która 
pokonała zdecydowanie wszystkie swoje rywalki i niejednego 
mężczyznę!

W imprezie wystartował organizator wiesław legierski 
i to jak sam twierdzi, było jego dużym sukcesem nie tyle sporto-
wym, ale organizacyjnym, ponieważ od początku ROAD marato-
nów w Beskidach był to pierwszy taki przypadek. W pierwszym 
etapie liczącym 90 km zajął wysokie 4 miejsce, tuż za podium. 
Najdłuższy liczący 150 km etap 2 ukończył z 11 lokatą. Z walki o 
podium w generalce wykluczyła go nieszczęśliwa awaria prze-
rzutki przed metą 3 etapu, kiedy jechał razem z czołową grupą 
pościgową, przed większością rywali ze swojej kategorii.

Organizatorzy ROAD TROPHY składają podziękowania dla 
wszystkich sponsorów, darczyńców i wspierających imprezę, a 
zwłaszcza:

- leszkowi Łazarkiewiczowi – właścicielowi firmy „LINTER” 
za otwartość i gościnne przyjęcie zawodników na terenie Ośrod-
ka „Zagroń” w Istebnej

- Beacie i Józefowi waszut za udostępnienie budynku wypo-
życzalni sprzętu narciarskiego na organizację biura zawodów

- Andrzejowi Marekwicy z baru „Koronka” za udostępnienia 
terenu do ustawienia mety na Koczym Zamku,

- Zdzisławowi legierskiemu - Zakład Przetwórstwa Mię-
snego - za ufundowanie wyrobów mięsnych na posiłek regene-
racyjny dla zawodników

- Czesławowi wołujewiczowi z firmy Nutraxx Polart za 
ufundowanie darmowych napojów regeneracyjnych oraz war-

tościowej nagrody głównej – karbonowej ramy szosowej firmy 
MeRCX 

- Ochotniczej Straży Pożarnej z Istebnej Zaolzia i Raj-
czy Centrum za fachowe dbanie o bezpieczeństwo i porządek 
w trakcie zawodów.

ROAD MARATON TEAM
www.roadmaraton.pl
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II Spartakiada Samorządowa
Ziemi Cieszyńskiej 

Reprezentacja Gminy Istebna zajęła trzecie miejsce 
w klasyfikacji generalnej II Spartakiady Samorządowej 
im. Adama Brudnego.

Istebna, to jest to!

Impreza w ramach której rozegrano sześć konkurencji od-
była się 1 października na obiekcie "Pod Skocznią" w Istebnej.

W składzie naszej reprezentacji znaleźli się (kolejność al-
fabetyczna): Karina Czyż, Henryk Gazurek, Karolina Goryczka, 
Stanisław Kędzior, Lucyna Ligocka-Kohut, Bogdan Ligocki, 
Bolesław Michałek, Tadeusz Papierzyński, Danuta Rabin, Jan 
Sewastynowicz.

Nasi zawodnicy wygrali dwie konkurencje - przeciąga-
nie liny (Henryk Gazurek, Bolesław Michałek, Jan Sewasty-
nowicz) oraz ważenie na oko (Tadeusz Papierzyński), zaś w 
dwóch innych zajęli drugie miejsce - dwubój samorządowy 
czyli bieg w workach + nawlekanie koralików (Danuta Rabin/
Tadeusz Papierzyński) oraz najwolniejszej jeździe na rowerze 
(Stanisław Kędzior).

Klasyfikacja generalna II Samorządowej Spartakiady im. 
Adama Brudnego

1. Zebrzydowice 82 pkt.
1. Goleszów 82 pkt.
3. Istebna 80 pkt. 
4. Brenna 76 pkt. 
5. Hażlach 66 pkt. 
6. Skoczów 63 pkt.  
7. Ustroń 58 pkt. 

Jako impreza towarzysząca Spartakiady na "Orliku" przy 
Gimnazjum w Istebnej rozegrany został z udziałem czterech 
drużyn Samorządowy Turniej Piłki Nożnej "Orlik 2011".

W finale reprezentacja naszej gminy przegrała po rzutach 
karnych z Brenną 6:7. W regulaminowym czasie gry padł wy-
nik 2:2 chociaż nasza drużyna (szczególnie w drugiej poło-
wie) miała zdecydowanie więcej z gry.

Skład naszej drużyny: 
Bolesław Bury, Leszek Gorzołka, Mirosław Kawulok, Jacek 

Kohut, Rafał Legierski, Marcin Pudalik, Janusz Waszut, Tade-
usz Witos, Michał Zowada.

Wśród uczestników turnieju znalazł się (w reprezentacji 
Brennej) Ryszard Staniek - wicemistrz olimpijski z Barcelo-
ny (strzelec dwóch bramek dla reprezentacji Polski, w tym 
w finale przeciwko Hiszpanii), zawodnik czołowych klubów 
ekstraklasy oraz hiszpańskiego CA Osasuna, ćwierćfinalista 
Ligi Mistrzów (Legia Warszawa).  

J. Kohut

24 września miała miejsce na terenie naszej gminy, 
wielka impreza rowerowa. Na trasie wyścigu gościliśmy 
blisko 1000 rowerzystów, którzy zmagali się z podjazda-
mi m.in. na Stożek, Stecówkę, Tyniok czy Ochodzitą. Aby 
jednak wdrapać się na te wzniesienia rowerzyści przemierza-
li okoliczne przysiółki i lasy.  Chętnych i odważnych miłośni-
ków dwóch kółek nie brakuje – zainteresowanie beskidzkimi 
trasami wciąż rośnie. 

W pięknej, jesiennej scenerii zawodnicy zakończyli se-
zon, ponieważ wyścig w Istebnej był ostatnim w tym sezonie 
wyścigiem Powerade Suzuki MTB Marathon.
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wyniki ostatnich kolejek spotkań:
III kolejka

Beskidek 0:7  K.P.  Trojwieś seniorzy
  – JaworzynkaKoniaków
Dream Team Jaworzynka  5:1  K.P. Trójwieś – Juniorzy
K.P. Trójwieś seniorzy - Istebna 18:1  Góral Trzycatek
Siła Jasnowice 1  2:4   Nie Ma Lipy
Siła Jasnowice 2  5:0  Red Bull Koniaków

IV kolejka
Red Bull Koniaków 5:11 Nie Ma Lipy
Góral Trzycatek 3:6 Beskidek
K.P. Trojwieś seniorzy
- JaworzynkaKoniaków 7:3 Siła Jasnowice 2
K.P. Trójwieś - Juniorzy 4:5 K.P. Trójwieś Seniorzy
  - Istebna - Juniorzy
Siła Jasnowice 1 6:2 Dream Team Jaworzynka

V kolejka
Dream Team Jaworzynka 7:5 Nie ma Lipy
Beskidek 2:8 K.P. Trójwieś - Juniorzy
K.P. Trójwieś seniorzy - Istebna 3:1 Siła Jasnowice 1
Siła Jasnowice 2 7:1 Góral Trzycatek
Red Bull Koniaków 3:18 K.P. Trojwieś seniorzy
  - JaworzynkaKoniaków

VI kolejka
K.P. Trojwieś seniorzy
– Jaworzynka Koniaków 5:0 Nie Ma Lipy
Góral Trzycate 3:5 Red Bull Koniaków
K.P. Trójwieś - Juniorzy 2:1 Siła Jasnowice 2
Siła Jasnowice 1 8:2 Beskidek
Dream Team Jaworzynka 4:11 K.P. Trójwieś seniorzy
  - Istebna

VII kolejka 
Red Bull Koniaków 3:15 K.P. Trójwieś - Juniorzy
K.P. Trójwieś seniorzy - Istebna 13:2 Nie Ma Lipy 
Beskidek 5:3 Dream Team Jaworzynka
Góral Trzycatek 3:16 K.P. Trojwieś seniorzy
  - JaworzynkaKoniaków
Siła Jasnowice 1             przeniesiony   Siła Jasnowice 2

liga „6” na Orliku prawie na finiszu !
Zacięta walka wśród piłkarzy trwa. Na boisku „Orlik” przy 

Gimnazjum dobiega końca Istebniańska liga „6”. Na dwie ko-
lejki przed końcem na szczycie tabeli uplasowała się drużyna  K.P. 
Trójwieś seniorzy – Istebna z dorobkiem 18 pkt. zdobytych w sze-
ściu meczach. Drugie miejsce w tabeli zajmują piłkarze grający w 
K.P. Trójwieś seniorzy – Jaworzynka, Koniaków, która zdobyła 16 pkt. 
Należy pamiętać, że największe widowisko dopiero przed nami, po-
nieważ zaległy mecz obu tych drużyn ma się odbyć na zakończenie 
rozgrywek ligowych. Wynik tego meczu będzie decydował o tym, 
kto zostanie zwycięzcą turnieju. 

Karina Czyż
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Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty                                     
do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, które odbędą się 
28 października o godz. 16.00

Poruszymy następujące tematy: 
1. Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej
2. Jak napisać życiorys zawodowy czyli Curriculum Vitae
     oraz list motywacyjny?
3. Jak należy się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną?
4. Co i jak mówić by dobrze zaprezentować siebie?
5. Jak odpowiadać na trudne pytania?
6. Czy wszyscy mają równe szanse u pracodawcy?
    Jak zwiększyć swoje szanse?
7. Jak pokonać konkurencję na rozmowie? 
8. Pięć ważnych  wskazówek dla nieśmiałych i niepewnych

Zapraszamy:
• Młodzież poszukującą pracy
• Kobiety po urlopach macierzyńskich i wychowawczych
• Osoby długotrwale bezrobotne
• Osoby, które obawiają się dzisiejszego rynku pracy
   i wymagań stawianych przez pracodawców
• Osoby, które nie wierzą w to, że mają szanse
• Wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej jak lepiej się
   prezentować na rozmowie

Znamy sposoby jak poradzić sobie
w trudnych rozmowach i trudnych sytuacjach.

Jeśli i Ty chcesz je poznać 
– przyjdź na spotkanie!

28 PAŹDZIeRNIK o godz. 16.00 (gok-bp)

Szkolenie poprowadzi Iwona Kubis – Lazar,
kontakt 602 262 737, va
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UBEZPIECZENIA
 

* KOMUNIKACYJNE – OC,AC,NW - pakiety 
* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE… 

* ZWIERZ TA DOMOWE 
* FIRMY – pe ny zakres 

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC  
* FUNDUSZE EMERYTALNE 
* KORZYSTNE PAKIETY  

UBEZPIECZE  ROLNIKÓW 

 

 

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

 
 

Po rednictwo Ubezpieczeniowe 
 

Ma gorzata Micha ek 
Koniaków 733 

 
 
 
 

033 855 71 81, 500 263 371 

 
 
 

Biuro – Koniaków Matyska 
 

Poniedzia ek, 
wtorek, czwartek, 
pi tek, sobota 

9.00 - 19.00 
 
 

rody  12.00 - 19.00 
 

 

rój
 Sport  Sport 

Kategoria: Mężczyźni 70 lat i powyżej      
Klasy� kacja Ogólna

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość G Kopalnia Wynik

1 61 NAHAJOWSKI STANISŁAW USTRZYKI 
DOLNE 19:45,27

2 66 KOBIELUSZ MICHAŁ JAWORZYNKA 21;58,77

3 65 PARYŚ STANISŁAW WOLICA 23:25,44

4 70 MIKOŁAJCZYK PIOTR CZELADŹ 23:35,64

5 62 IGNAS KRYSTIAN RZESZOW 24:27,58

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

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

8 68 PASTERNY FRANCISZEK USTROŃ X 27:01,25

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

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

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

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

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

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

3 68 PASTERNY FRANCISZEK USTROŃ X 27:01,25

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

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

12 57 KANDZIORA ANDRZEJ RUDA ŚLĄSKA 23:59,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reklamy 

SKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593

POD GRAPĄ

l Reklamy l

BIURO DORADZTWA PRAWNEGO
Mgr Bartłomiej Mucha

Istebna 1442, Pawilon Handlowy 
„U Złotnika”

Tel. 507 226 589
•Porady i opinie prawne,

•Pisma procesowe, umowy i inne,
•Prawne sposoby dochodzenia należności od 

dłużników
•Obsługa prawna firm

•Wszelkie sprawy z zakresu prawa.

DRZEWO TARTACZNE 
KAŻDĄ ILOŚĆ 

TEL: 661 010 068 

K U P I Ę !!!
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 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

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 granic

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 0
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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
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 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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O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

STANIS AW 
KOWALIK 

 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 
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BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

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 0
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 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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O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

STANIS AW 
KOWALIK 

 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 
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BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

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 0
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 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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O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

STANIS AW 
KOWALIK 

 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 
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BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

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

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

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

* KOMUNIKACYJNE – OC,AC,NW - pakiety 
* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE… 

* ZWIERZ TA DOMOWE 
* FIRMY – pe ny zakres 

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC  
* FUNDUSZE EMERYTALNE 
* KORZYSTNE PAKIETY  

UBEZPIECZE  ROLNIKÓW 

 

 

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

 
 

Po rednictwo Ubezpieczeniowe 
 

Ma gorzata Micha ek 
Koniaków 733 

 
 
 
 

033 855 71 81, 500 263 371 

 
 
 

Biuro – Koniaków Matyska 
 

Poniedzia ek, 
wtorek, czwartek, 
pi tek, sobota 

9.00 - 19.00 
 
 

rody  12.00 - 19.00 
 

 

rójSKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593

POD GRAPĄ

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NAPRAWA SPRZ TU 
AGD, RTV, 

ELEKTRONARZ DZI 
Jaros aw Dymarek 

Koniaków Sza ce 
501 216 408 

NAPRAWY GWARANCYJNE 
OBEJMUJ  FIRMY ZRZESZONE  

W SIECI ARCONETU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

rójwieœ
POMIESZCZENIA „ANDZI” 

DO WYNAJ CIA – POZIOM, PARTER

Tel. kontaktowy: 503 168 412

U S Ł U G I   Z D U Ń S K I E
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

-  piecokominki, kominki kafl owe

- wszystkie materiały do pieców kafl owych

- kafl e, okucia, piekarniki, blachy, drzwiczki, szamot itp.

wi
eœ

Pogotowie Komputerowe 
      TRÓJWIE  

 Serwis komputerów i laptopów 
 Sk adanie zestawów komputerowych 
 Diagnostyka usterek sprz tu 
 Usuwanie wirusów  
 Instalacje sieci WiFi, LAN 
 Monitoring dla firmy i domu 
 Poligrafia Samochodowa  www.rj-comp.pl 
 Tworzenie stron WWW  

  ZADZWO : 505-53-52-55 

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 
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KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

Zapisy oraz wykłady:
wtorki i piątki, godz. 17.30 w GOK-u

(od września w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
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FINAŁ BESKIDY MTB TROPHY 2011  Reklamy 

KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

Zapisy oraz wyk ady:
wtorki i pi tki, godz. 17.30 w GOK-u

(od wrze nia w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓWNiecodzienne zjawisko na niebie
Dzięki sprzyjającej pogodzie 

mieliśmy możliwość obserwować 
najdłuższe od 11 lat całkowite za-
ćmienie Księżyca! 

Podczas zaćmienia do którego 
doszło 15 czerwca Srebrny Glob prze-
szedł prawie dokładnie przez środek 
cienia Ziemi. W związku z tym zjawi-
sko było wyjątkowo długie i ciemne. 
Jego faza całkowita trwała aż 100 mi-

nut co oznacza, że było to najdłuższe zaćmienie od lipca 2000 roku.
Księżyc zaczął wchodzić w cień Ziemi o godz. 19.23.  Całkowite 

zaćmienie Księżyca nastąpiła o 22.13. Nasz satelita był normalnie 
oświetlony dopiero o godz. 1 w nocy 16 czerwca. Kolejne takie za-
ćmienie będzie mieć miejsce dopiero za pięć lat.  J. Kohut

Na zdjeciu: zaćmienie widziane w Istebnej

Uczestnicy Konferencji „Lasy dla Ludzi” z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011

str. 31
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„Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”
– realizacja projektu kluczowego

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Parking za Zaolziu Budynek zaplecza sanitarno-technicznego Ścieżki rekreacyjne w lesie

Ścieżki rekreacyjne w lesie Trasa nartorolkowa na terenie lasu

Pole biwakowe

Ścieżka do amfiteatru

str. 9
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„Nasza Trójwieœ” - wydaje uRZĄD GMINy w Istebnej
 Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: 

www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Redaguje Zespół w składzie: Krystyna Rucka, Teresa Łaszewska, Aneta legierska, Karina Czyż, 

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, e-mail: interfons@poczta.onet.pl
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„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY w Istebnej
 Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: 

www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
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, e-mail: interfon@neostrada.pl
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str. 22 SUKCES AGNIESZKI
PAWLUSIŃSKIEJ

Kwietny bieg 2011

str. 8

Najmłodszy uczestnik biegu
- Jakub Czepczor z Koniakowa

Mistrz Matematyki Wojciech Krężelok z SP 2 w 
Koniakowie z nauczycielką Moniką Kukuczka

Agnieszka Pawlusińska z opiekunką Moniką 
Michałek
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ROAD Trophy dla szosowców
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