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Wójt Gminy informuje

Apel o wykaszanie traw i chwastów

na terenie Gminy Istebna

Wójt Gminy Istebna przypomina właścicielom, za-

rządcom, posiadaczom, użytkownikom wieczystym oraz 

dzierżawcom gruntów z terenu Gminy Istebna o obo-

wiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swo-

ich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią 
zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwa-
rzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położo-
nych gospodarstw rolnych i lasów. Ponadto tak zaniedbane 
grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd krajo-
brazu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem 
dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników 
glebowych, gryzoni, ślimaków, węży itp., a także stwarzają 
duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów są-
siednich (przez nadmierny wysiew chwastów). 

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana sys-
tematycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwo-
wanie wynika z ustawy z dnia  3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 
z późn. zm.) Przypomina się również rolnikom, którzy złożyli 
wnioski w ARiMR o płatności obszarowe, iż jednym z warun-
ków otrzymania dopłaty, jest utrzymanie gruntów rolnych w 
dobrej kulturze rolnej.

Urząd Gminy informuje, że w przypadku nie dostosowa-
nia się do powyższego apelu będzie zmuszony egzekwować 
w/w obowiązek poprzez wydanie stosownej decyzji admini-
stracyjnej.

Danuta Rabin, Wójt Gminy

O ukąszeniach słów kilka…
Ukąszenia przez węże

Jedynym wężem jadowitym jest w Polsce żmija zygzakowata.

Postępowanie po ukąszeniu 

ZAWSZE:

• Obmycie wodą miejsca ukąszenia
• Unieruchomienie chorego – zwłaszcza okolicy miejsca 

ukąszenia
• Chłodny kompres (woda, lód) w okolice miejsca ukąszenia 
• Nie należy podawać choremu alkoholu i silnych środków 

przeciwbólowych czy pobudzających układ nerwowy 
• Natychmiastowy transport do lekarza!

Postępowanie, gdy nie jest możliwe szybkie przetrans-

portowanie do lekarza:

• Gdy czas od ukąszenia nie przekracza 30 minut zakładamy 
opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia i notujemy 
czas założenia opaski – pozostawienie opaski dłużej niż 
30-60 minut grozi martwicą kończymy.

• Staramy się o szybki transport do lekarza !
• NIGDY nie wysysamy jadu z rany i nie nacinamy rany 
• ZAWSZE – szybko dostarczamy chorego do punktu me-

dycznego. 

Pani Marii Probosz z rodziną  wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci teścia

śp. Jana Probosza
Składają:

Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz współpracownicy Urzędu Gminy

Jesienna zbiórka zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy Istebna przy 
współudziale Fundacji CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki z odpa-
dami (www.czystaziemia.org.) Zbiórkę odpadów prowadzić 
będzie fi rma ElektrozłomSp.z o.o.

Wieś Jaworzynka - 18 września 2012 (wtorek), obok 
Szkoły Podstawowej Nr 1

Wieś Koniaków - 19 września 2012 (środa), przy OSP w 
Koniakowie Centrum

Wieś Istebna - 20 września 2012  (czwartek), parking przy 
oczyszczalni na Tartaku

Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt:
– urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodów-

ki, czajniki, roboty kuchenne itp.)
– sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
– urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
– elektronarzędzia
– oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd
– zużyte baterie i akumulatory
Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 10.00 -16.00 

w wyznaczonych punktach jeden dzień w każdej wsi. 

Inny sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany!

Wójt Gminy przypomina, że z dniem 15 września 2012 r. 
mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rol-
nego i leśnego oraz II raty podatku od środków transportu.

„Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi
ruchu turystycznego przy amfi teatrze w Istebnej”

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Istebna – miejsce przyjazne

mieszkańcom i turystom

W maju br. zaplecze przy amfi teatrze „Pod Skocznią” wzbo-
gaciło się o nowy budynek sanitarny. Architektura obiektu 
harmonizuje z otoczeniem, nawiązuje do cech budownictwa 
regionalnego Beskidu Śląskiego oraz walorów krajobrazowo-
przyrodniczych. Jest to budynek parterowy dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.   (dok. na nast. stronie)
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Wójt Gminy informuje
Budynek został wybudowany w ramach projektu „Budowa 

budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego 
przy amfi teatrze w Istebnej” współfi nansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonęła 
273.701,26 zł, z czego aż 228.906,07 zł to pieniądze unijne. Pra-
ce budowlane wykonała fi rma budowlana Henryka Małyjurek z 
Istebnej w terminie do dnia 15 maja br. Ponadto w ramach pro-
jektu dla utrzymania czystości zakupiono profesjonalną myjkę 
ciśnieniową, a przy budynku planowany jest montaż stojaków 
na rowery oraz ustawienie pojemników na śmieci. 

Projekt ten kończy fazę budowy nowej infrastruktury tu-
rystycznej służącej obsłudze ruchu turystycznego oraz miesz-
kańcom Gminy Istebna. W czerwcu po kilku latach intensywnej 
współpracy Gminy Istebna z PGL LP Nadleśnictwo Wisła zakoń-
czyła się realizacja projektu dotyczącego rozwoju infrastruktury 
okołoturystycznej Gminy Istebna. Przebudowany został amfi -
teatr „Pod Skocznią” wraz z zagospodarowaniem terenu (min. 
oznakowano trasę rowerową kolarstwa górskiego, utworzono 
też plac zabaw), w rejonie amfi teatru znalazły się dwa duże par-
kingi, a przy gimnazjum została uruchomiona oświetlona trasa 
nartorolkowa. Miłośnicy jazdy na rolkach i nartorolkach trasę 
znajdą także w Istebnej - Zaolziu, gdzie oprócz tras w ramach 
projektu wybudowano zaplecze techniczne, parking i plac za-
baw. Uroku i tak już malowniczym terenom Istebnej dodaje 
ogród roślin przy ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej-
Dzielcu wraz z częścią komunikacyjną (m.in. ze ścieżkami, wiatą 
edukacyjną, leśnym placem zabaw i parkingiem). 

Warto dodać, że to nie koniec inwestycji Gminy Istebnej 
w zadania związane z turystyką. Gmina myśląc o przyszłych 
możliwościach pozyskania środków zewnętrznych opracowa-
ła koncepcję dalszego zagospodarowania terenu wokół amfi -
teatru „Pod Skocznią” na cele kulturalno-sportowe. W ramach 
tego planu przewiduje się m.in. wykonanie straganów handlo-
wych, parku fi tness, placu zabaw, ogrodzenia terenu, regulacji 
brzegu rzeki, budowy bulwaru nad rzeką Olzą  i kładki pieszo-
rowerowej a w kolejnych latach budowę widowni wraz zada-
szeniem. W planach jest także wykonanie przejścia pod drogą 
wojewódzką, by można było spokojnie i bezpiecznie wyjść z 
amfi teatru na drugą stronę jezdni i stworzyć możliwość bez-
kolizyjnego połączenia doliny Olzy od ośrodka rekreacyjno-
sportowego na Zaolziu aż po czeską gminę Bukoviec.  

Dzięki zrealizowanym i planowanym zadaniom teren wo-
kół amfi teatru „Pod Skocznią” zostanie w całości zagospodaro-
wany na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne. 

Remont drogi z Kubalonki do Istebnej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił 

przetarg na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 

nr 941 na odcinku Kubalonka - Istebna o długości 4,2 

km z terminem realizacji do 30.11.2012 r.

Za podjęcie decyzji o remoncie dziękuję Zarządowi 
Województwa Śląskiego oraz Dyrekcji Zarządu Dróg Wo-
jewództwa.

Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego dziękuję za 
przeznaczenie środków na ten cel.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin
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Świadczenia rodzinne

Ś w i a d c z e n i a   R o d z i n n e

  -   o k r e s   z a s i ł k o w y  2012/ 2013

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIAD-

CZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BĘDĄ 

PRZYJMOWANE OD DNIA  1 WRZEŚNIA 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadcze-• 
nia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 30 września  ustalenie prawa do 
świadczeń  rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadcze-• 
nia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
dokumentami o okresie od dnia 1 października do dnia 30 

listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 

następuje do dnia 31 grudnia

S t y p e n d i a  -   n a   r o k   s z k o l n y

2 0 1 2 / 2 0 1 3
Wnioski do stypendium socjalnego na rok szkolny 

2012/2013 wraz z kompletem dokumentów należy

składać ostatecznie do dnia 17września.

Do wniosku należy dołączyć  w szczególności:

- zaświadczenie o wynagrodzeniu (netto) za miesiąc sier-
pień 2012 r. ;

- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach z pomocy 
społecznej za miesiąc sierpień 2012 r.;

- oświadczenie o podejmowaniu pracy dorywczej człon-
ków rodziny za miesiąc sierpień 2012 r.;

- zaświadczenie, oświadczenie o gospodarstwie rolnym 
lub nakaz płatniczy 2012 r.;

- zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia z bezrobo-
cia za miesiąc sierpień 2012 r. ;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego opłacanie 
składek w KRUS;

- kserokopia decyzji z renty/emerytury oraz odcinek za 
miesiąc sierpień 2012r.

- kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności ;
- zaśw. z US o dochodach oraz potwierdzenie opłacania 

składek ZUS w przypadku fi rmy,
-  inne dokumenty wymagane przez podmiot realizujący 

świadczenia.

Fundusz alimentacyjny

– okres zasiłkowy 2012/2013

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 

dnia 1 sierpnia.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadcze-• 
nia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczenio-
wy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-• 
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z 
dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 paź-
dziernika, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik następuje do dnia 30 listopada

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków 

rodziny, uzyskania / utraty dochodu lub innych zmian 

mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych A 

SZCZEGÓLNIE WYJAZD CZŁONKA RODZINY POZA GRA-

NICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,  osoba pobierająca 

świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powia-

domienia o tym organ wypłacający  świadczenia rodzin-

ne, fundusz alimentacyjny oraz stypendia.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych                                                         

po zmianie przepisów obecnie przedstawia się  następująco:

- gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowią-
zań ze względu na brak zatrudnienia to Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Wój-
ta zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego, by zarejestrował 
się jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy. Natomiast,  
gdy dłużnik  nie ma możliwości zarejestrowania się jako  bez-
robotny lub poszukujący pracy wtedy Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów informuje Powiato-
wy Urząd Pracy, że istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej 
danego dłużnika alimentacyjnego. Po złożonym wniosku o 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez wierzycie-
la, dłużnik zgodnie z ustawą zostaje wezwany do złożenia 
oświadczenia majątkowego oraz do złożenia kwestionariu-
sza wywiadu. Na wezwanie to  dłużnik ma obowiązek zgłosić 
się osobiście i w wyznaczonym terminie. Nie zgłoszenie się w 
wyznaczonym terminie  jest równoznaczne z uniemożliwie-
niem, odmową przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. 
Jeżeli dłużnik również odmówi zarejestrowania się w Powia-
towym Urzędzie Pracy, odmówi bez uzasadnionej przyczyny 
podjęcia pracy, stażu, prac społecznie użytecznych lub robót 
publicznych jak również udziału w szkoleniu, przygotowa-
niu zawodowym dorosłych to wszczyna się  z urzędu poste-
powanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za 
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Następnie 
zostaje wystawiona decyzja uznająca dłużnika alimentacyj-
nego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 
Jeżeli zostało wszczęte postepowanie, następnie wydana 
decyzja to po jej uprawomocnieniu kierowany jest wniosek 
do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimenta-
cyjnego oraz składa się wniosek o ściganie za przestępstwo 
określone w art. 209 §1 Kodeksu Karnego. Natomiast jeżeli 
dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy w każdym miesiącu  
wpłaca 50% kwoty zasądzonych alimentów, wtedy decyzję  
o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań ali-
mentacyjnych nie wydaje się. 

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 

033/857-76-49 lub w pokoju 220  Urzędu Gminy Istebna.

Magdalena Probosz
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

Z życia OSP Koniaków Centrum

W naszej jednostce w tym roku zostały przeprowa-

dzone dwie wielkie inwestycje. W miesiącu marcu został 

przeprowadzony remont pomieszczeń kuchennych i Sali, 

przy tym strażacy przepracowali w czynie społecznym 

670 godzin. 

Mocna ekipa przy pracy

Praca wre - nakładanie akrylu

Strażnica - wejście

Strona zachodnia

Całkowity koszt wyniósł 21.300,- złotych
 - udział własny 11.300,- złotych
 - Sponsorzy – fi rma Legierski, Walerian Zawada, Marek 

Matuszny, Szostok-Bud – 3.000,- złotych
- Czyn społeczny 7.000,- złotych
Następną pracę jaką wykonała jednostka to wykona-

nie ocieplenia  i elewacji na trzech ścianach budynku remi-
zy oraz wymian podbitki i rynien. Remont ten rozpoczęto 
12.05.2012r., wykonano około 600 m2 elewacji, wymieniono 
50 m rynien oraz podbitki. Wszystkie prace przy tym remon-
cie były wykonane  w czynie społecznym, nikt nie miał zapła-
cone a przepracowano 1560 godzin.

Całkowity koszt tej inwestycji to: 
22.700,- złotych materiały
20.000,- złotych czyn społeczny oraz drzewo na rusztowa-

nie i podbitka, które sponsorował tartak PPHU DREW-MAT.

Całkowity koszt tych remontów poniosła jednostka za 
własne wygospodarowane pieniądze, jedyna pomoc fi nan-
sowa jaką otrzymaliśmy to była kwota 5.000,- złotych z Za-
rządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

W skrócie przedstawiłem prace i kto fi nansował ten remont 
przy naszej remizie w Koniakowie i tym chciałem się podzielić 
z mieszkańcami gminy, bo chodzą różne plotki, kto nam na ten 
remont i nie tylko na to daje pieniądze. Oprócz pomieszczeń 
garażowych, na które częściowo koszty pokrywa Urząd Gminy 
to całą resztę pokrywamy za własne wygospodarowane pie-
niądze, a są nimi m.in. wpłaty za kalendarze, zbiórki uliczne 
do puszek, wynajem pomieszczeń strażnicy, organizowanie 
imprez dochodowych i od sponsorów oraz za pieniądze stra-
żaków, którzy przekazują wypracowane w akcjach kwoty na 
utrzymanie remizy i zakup sprzętu p/poż. Przy tej okazji chciał-

bym wszystkim podziękować, którzy pomagają nam fi nansowo 
aby ten nasz budynek w jak najlepszym stanie utrzymać.

Dziękuję wszystkim, którzy pracują i pracowali społecznie 
przy utrzymaniu remizy strażackiej, jest to chyba ostatnia or-
ganizacja, która jeszcze pracuje społecznie, a w naszej remizie 
przepracowano w tym roku już 2230 godzin. Dziękuję wszyst-
kim sponsorom, którzy ofi arują nam materiały, czy też środki 
fi nansowe. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy składają 
pieniądze do puszek i za zakup kalendarzy, które nasi strażacy 
roznoszą po domach. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób  przyczynili się do utrzymania naszej remizy.

Prezes OSP Koniaków Centrum
Dh Bolesław Haratyk
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W Iławie z istebniańskim akcentem

Na zaproszenie Wójta Gminy Iława w ramach podpisanej 
umowy o współpracy, na Jubileuszowy XV Festiwal Folklo-
rystyczny „Spotkanie z Folklorem”, w dniach 28-29 lipca w 

Iławie przebywała delegacja: Wójt Gminy Danuta Rabin, 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, Skarbnik Bronisława 
Fiedor i sekretarz Gminy Teresa Łaszewska.

W programie artystycznym „Spotkania z Folklorem”, jako 
Gwiazda Wieczoru wystąpił Zespół Regionalny Istebna. 

Rada Gminy informuje

W dniu 24 lipca  2012 r o godz. 17.00 w sali Nr 100 

Urzędu Gminy Istebna odbyła się XIX sesja Rady Gminy 

Istebna.

Na sesji Rada Gminy Istebna podjęła następujące uchwały:
 Nr XIX/173/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lipca  

2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Istebna.

 Nr  XIX/174/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lipca  
2012 w sprawie nabycia nieruchomości

 Nr XIX/175/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lipca  
2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.

 Nr XIX/176/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lip-
ca  2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 
2012-2025.

 Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lipca  
2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego.

 Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lipca  
2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego.

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

M. Wieczorek

Kolonie w Iławie 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej (36 osób) 

w pierwszym tygodniu lipca (04 - 17.07. 2012r.) wyjecha-

ły na wakacje do Iławy. Szybkie pakowanie bagażu, osta-
nie całusy z rodzicami i dziadkami i uczniowie zajęli miejsca
w autobusie. Wcześnie rano z parkingu szkolnego wyruszyli-
śmy w kierunku Mazur. Podróż chociaż w upale i bardzo długa
(ponad 10 godzin) przebiegła spokojnie. Wieczorem szczę-
śliwie dojechaliśmy do Iławy, a konkretnie do Ząbrowa. Za-
kwaterowano nas w budynku szkolnym w którym jest szkoła 
podstawowa i gimnazjum. Zjedliśmy pierwszą kolację i o 22 
zapanowała cisza – zmęczeni po długiej podróży wszyscy 
szybko zasnęli. 

Podczas pobytu mieliśmy wspaniałą, słoneczną pogodę. 
Dzięki temu zwiedziliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc. 
Oprócz spacerów i krótkich wycieczek po okolicy zobaczy-
liśmy: 

1. Zamek w Malborku 
2. Ruiny zamku w Szymbarku,
3. Pola grunwaldzkie,
4. Skansen w Olsztynku (budownictwo warmińsko – ma-

zurskie) 
Dużą atrakcją był pobyt w Krynicy Morskiej, gdzie niektó-

re dzieci pierwszy raz zobaczyły morze. 
Interesujący był spacer do Ośrodek Szkolenia Kapitanów 

w Kamionce nad jeziorem Silm. Ciekawostką tego miejsca 
jest to, że na jeziorze wyznaczony jest specjalny tor, a statki 
na których odbywa się szkolenie są pomniejszone w odpo-
wiedniej skali. Mogliśmy zatem w miniaturze zobaczyć bar-
kę, kontenerowce, promy pasażerskie, tankowce. 

Jeden dzień dzieci spędziły w pięknie położonej Iławie. 

To bardzo ładne miasteczko, nad najdłuższym jeziorem o na-
zwie Jeziorak. 

Frajdą było płynięcie spacerowym statkiem po tym
jeziorze oraz plażowanie nad jego brzegiem. Niecodziennym 
widokiem dla wszystkich było podziwianie małych jachtów, 
łódek, a nawet kajaków. 

Chcemy podziękować władzom gmin Iława i Istebna, któ-
re od lat ze sobą współpracują ,Dyrekcji Szkół  i wychowaw-
com, którzy opiekują się dziećmi podczas pobytu, obsłudze 
– kucharkom, sprzątaczkom, woźnym, kierowcom, którzy 
umożliwiają pobyt uczniów naszych szkół w gminie Iława.

Uczniowie i wychowawcy z SP nr 1 w Istebnej
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VI GMINNY DRUŻYNOWY KONKURS

MATEMATYCZNY

14 czerwca bieżącego roku odbyła się kolejna, VI edy-

cja Gminnego Drużynowego Konkursu Matematyczne-

go dla szkół podstawowych.  W tym roku wzięły w nim 

udział 3 drużyny. 

Celem konkursu było zapoznanie się uczniów z naszą 
szkołą, rozwijanie zainteresowania matematyką wśród 
uczniów oraz integrację i wymianę doświadczeń między na-
uczycielami matematyki w naszej gminie.   

Pierwsza część konkursu obejmowała test wiedzy mate-
matycznej, w której wyłonieni zostali najlepsi matematycy 
szkół podstawowych:  Hubert Bołdys oraz Tomasz Michałek.

Druga część polegała na pracy zespołowej.  Drużyny zma-
gały się z zadaniami typu:  sudoku matematyczne, krzyżów-
ka, rebusy, tangramy,  wykreślanka, malowane liczbami.

W konkursie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Koniakowie: Paweł Golik, Tomasz Michałek, Dawid Juro-
szek. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Istebnej: Hubert Bołdys, Jakub Zawada, Maciej Patrzyński. 
Trzecie miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Jaworzynce: Natalia Fuchs, Tobiasz Janota, Piotr Witos.

W czasie przerwy uczestnicy konkursu zapoznali się z na-
szą szkołą, zostali też zaproszeni na  słodki poczęstunek oraz 
obiad. Na koniec zostały wręczone nagrody dla wszystkich 
drużyn. Gratulujemy!

Matematycy

Szkolne podsumowania

Konkurs wiedzy

o krajach anglojęzycznych

W dniu 31.05.2012 odbył się III Gminny Konkurs 

Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W konkursie wzięło 

udział 8 drużyn ze szkół podstawowych naszej gminy. 
Uczniowie zmagali się z testem, który sprawdzał wiedzę na 
temat historii, kultury, geografi i krajów anglojęzycznych. Na-

stępnie każda 3-osobowa grupa przedstawiła prezentację 
multimedialną na temat wybranego kraju. Po tym etapie na-
stąpiła ostatnia część konkursu: każda grupa wykonała jed-
ną wybraną piosenkę w języku angielskim - z playbacku lub 
„na żywo”.   Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim 
poziomem przygotowania, a ich prezentacje były profesjo-
nalnie i wzorowo wykonane. Po podsumowaniu punktów 
ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z SP 1 z 
Koniakowa pod opieką  p. Zuzanny Ptak, drugie miejsce zajęła 
drużyna z SP 2 z Jaworzynki - Zapasiek pod opieką p. Łuka-
sza Calika, a trzecie miejsce drużyna z SP 1 z Jaworzynki pod 
opieką p. Anny Zeman.  Wszystkim uczestnikom oraz ich opie-
kunom – pani Zuzannie Ptak, pani Annie Zeman, pani Celinie 
Zawadzie oraz panu Łukaszowi Calikowi - serdecznie gratulu-
jemy! Podziękowania należą się również klasie 2c z gimnazjum 
za przygotowanie i obsługę „bufetu” oraz pani Beacie Kawulok 
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu. 

nauczycielki  j. angielskiego 

Dzień Patrona 05.06.2012

W tym roku uroczystości Dnia Patrona w naszej szko-

le oparte zostały na refl eksji związanej z dzieciństwem i 

młodością Jana Pawła II, hasłem przewodnim tego spo-

tkania były słowa: „Z Karolem w dorosłość”. Chcieliśmy 
przypomnieć sylwetkę Jana Pawła II, zwłaszcza jako młodego 
człowieka, który umiał rozpoznać swoje powołanie i kroczyć 
jego drogą bez względu na trudności i cierpienie. Przygoto-

wania do obchodów uroczystości trwały w szkole już od wielu 
tygodni. Odbyły się konkursy: poetycki, wiedzy o Janie Pawle 
II, konkurs multimedialny i plastyczny. W czasie akademii od-
był się również konkurs na najlepiej przedstawioną anegdotę 
z życia Ojca Świętego. Wśród ośmiu zaprezentowanych aneg-
dot najciekawszą okazała się ta, którą przygotowali uczniowie 
klasy Ic, zatytułowana „Kardynał przynosi wodę”.

W dalszej części przedstawiono wyniki konkursu wiedzy 
o Janie Pawle II: I miejsce zdobyła Anna Kaczmarzyk z kl. 2f, II 
miejsce Marcelina Heczko z kl. 3d, natomiast miejsce trzecie 
Karina Wojnar  z kl. 2e.
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WYCIECZKA DO LONDYNU 

15.06.2012. Tegoroczny weekend majowy 34-osobo-

wa grupa uczniów naszego gimnazjum spędziła w Londy-

nie - jednej z najpiękniejszych i największych stolic euro-

pejskich. Opiekunami wycieczki, którzy stanęli na wysokości 
zadania i włożyli mnóstwo wysiłku w zapewnienie nam przy-
jemnego pobytu w Londynie, były panie: Katarzyna Leżańska 
- Czulak, Agnieszka Kierczak oraz Ewelina Jochacy. 

Czas w stolicy Anglii upłynął wszystkim uczestnikom wy-
cieczki bardzo przyjemnie. Choć pogoda była prawdziwie 
angielska, to nikt ze zwiedzających nie narzekał na przykrą 
aurę. Na ulicach Londynu obok Brytyjczyków mieliśmy okazję 

spotkać setki Francuzów, Włochów, Nigeryjczyków, Hindusów 
i Japończyków. Miasto jest naprawdę ogromne, zamieszkuje 
go około 8 milionów ludzi. Dlatego spacery jego ulicami by-
wają dość męczące. Będąc w Londynie, mieliśmy okazję zoba-
czyć tak popularne na całym świecie obiekty architektury jak 
Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge, a także Tower of 
London. Ciekawą atrakcją był również rejs po Tamizie - jednej 
z najdłuższych rzek wielkiej Brytanii. 

Odwiedziliśmy też Muzeum Historii Naturalnej, Galerię 
Narodową oraz Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. 
Jednak największe wrażenie na większości uczestników wy-
warła podróż słynnym London Eye - kołem obserwacyjnym o 
wysokości 135 metrów. Choć w Londynie spędziliśmy niewie-
le czasu, udało nam się zobaczyć większą część jego najważ-
niejszych obiektów. Z godną podziwu gościnnością przyjęły 
nas do swych domów brytyjskie rodziny. Mieliśmy okazję po-
znać kuchnię typowo angielską, której ważną część stanowią 
znane także i nas fast-foody. Wyjazd do stolicy Anglii był jak 
najbardziej udaną wycieczką, która bez wątpienia pozostanie 
w naszej pamięci na długi czas. Niewątpliwie trafnym pomy-
słem byłoby wpisanie jej w tradycję naszej szkoły!

Karina Wojnar

W trakcie oczekiwania na laureatów kolejnych konkursów 
wysłuchaliśmy piosenki „Do kołyski” zespołu Dżem w wykona-
niu Judyty Czepczor i Magdaleny Michałek z kl. IIId.

Kolejno nadszedł czas, aby nagrodzić najlepsze wiersze, 
które powstały w ramach Szkolnego Konkursu Poetyckiego, 
którego hasłem przewodnim były słowa Jana Pawła II na temat 
prawdy i wolności. Należy dodać, że w ramach przygotowań do 
konkursu odbyły się warsztaty poetyckie, po których do kon-
kursu zostało zgłoszonych 11 wierszy. Większość z nich to roz-
ważania na temat podkreślanych przez Jana Pawła II wartości: 
prawdy i wolności. Wyniki konkursu przedstawiła pani Monika 
Michałek: I miejsce zajęła Klaudia Małyjurek z kl.IIId, II miejsce 
Justyna Małyjurek z kl.IIId, III miejsce przypadło Patrycji Arczew-
skiej z kl. Id oraz Darii Gwarek z Ic. Wyróżniono natomiast wier-
sze Martyny Bestwiny z Ic oraz Katarzyny Juroszek z IIId.

Wyniki kolejnego konkursu-plastycznego na portret Jana 
Pawła II przedstawiła pani Aniela Michalik: I miejsce zajęła 
Kinga Polok z kl.IIIf, miejsce II Weronika Kukuczka z kl. Ib, na-
tomiast miejsce III otrzymała Klaudia Chruścicka z kl. IIIc. Na 
wyróżnienie zasłużyły prace: Joanny Łupieżowiec z kl. IId oraz 
Barbary Poloczek z kl. Ie.

Kolejno pan Andrzej Suszka przedstawił werdykt w Konkur-
sie na Prezentację Multimedialną o Papieżu Janie Pawle II.

Miejsce I – Barbara Poloczek z kl. Ie Jan Paweł II
miejsce II – Aleksandra Juroszek z kl. Ic Jan Paweł II
III miejsce zajęła Karina Wojnar z kl. IIe Jan Paweł II
 Przyznano też wyróżnienia. Otrzymali je: Barbara Maco-

szek – kl. If oraz Paweł Rucki – kl. Id.
Część ofi cjalną obchodów Dnia Patrona podsumował

i zakończył Pan Dyrektor, po czym nastąpiło wyprowadzenie 
sztandaru.

Szkolne podsumowania

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym

2001/2012

Najlepszy uczeń w klasach
pierwszych: Aleksandra Juroszek

z klasy 1c

Najlepszy uczeń w klasach
drugich:  Anna Kaczmarzyk

z klasy 2f

Najlepszy uczeń w klasach
trzecich: Łucja Juroszek z klasy 3d

Najlepiej napisany egzamin
gimnazjalny: Adam Polok z klasy 3b
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Miesiąc maryjny, 1980 A. D.

Szlachetny Janie Złotoręczny

wraz z promienną Żoną !

W maju odbyłem tradycyjną oraz obowiązkową pielgrzym-
kę do naszej wspólnej Matki Boskiej Beskidzkiej naOchodzitej.

Niestety, znowu miałem ograniczony czas, że nie zdążyłem 
wejść w Wasze zawsze miłe i gościnne progi. Znając Waszą wiel-
koduszną wyrozumiałość, ufam że mi to wybaczycie a zarazem 
przychylnie przyjmiecie propozycję w tym serdecznym liście.

Po modlitwie za Twórców i wszystkich odwiedzających 
Ochodzicką Rezydencję Beskidzkiej Pani, przyszło mi na myśl, 
że trzeba by dokończyć dzieła, które rozpoczęliśmy 8 lat temu. 
Odzywam się do Ciebie Janie, który razem z Pawłem Kulikiem, 
jesteście głównymi twórcami naszej skromnej kapliczki, która 
jak się dowiaduję, a nieraz widzę, cieszy się nieustającą czcią Gó-
rali i coraz liczniejszych Turystów. Od „kościelnego" z Ochodzitej 
dowiedziałem się, że nadarza się okazja, by zrealizować nasze 
pierwotne plany, czyli przedłużyć Schronisko Matki Boskiej Be-
skidzkiej z okazji budowy Remizy. Ty jesteś nie tylko powszechnie 
szanowanym człowiekiem ale także Szefem Straży, dlatego jak 
myślę masz trochę możliwości. Inni Twoi ludzie dobrej woli Ci po-
mogą a Matka Najświętsza pobłogosławi. Chodzi o to, by tak roz-
szerzyć kapliczkę, aby modlący się w niej mieli dach nad głową.

Ty jesteś wyśmienitym fachowcem, dlatego wiesz jak to zro-
bić. Problem dachu czyli drzewa. Otóż kiedyś jechałem PKS em 
z Koniakowianem / Legierski nr 206 /, który przyrzekł, że na ka-
pliczkę da drzewo. Myślę, że inni też by się do tego przyłączyli.

Życie nasze ucieka, a to co zrobimy zostanie jako pamiątka 
po nas dla potomności. Spisany dokument wmurujemy, gdy 
dzieło zostanie sfi nalizowane.

Nie wiem co Ty o tym myślisz ale chyba (jak Cię znam) pra-
widłowo. Po zakończeniu roku szkolnego odwiedzę Wasz dom. 
A na razie proszę: napisz kilka słów. Serdeczne ucałowania dla 
Was i Rodziny.

Ks. Romuald Waldera

Z historii Koniakowa

O kapliczce na Ochodzitej

„Życie nasze ucieka, a to co zrobimy zostanie 
jako pamiątka po nas dla potomności."

ks. Romuald Waldera

Życie nasze jest nieustającą piel-
grzymką po ziemi, W tej wędrówce spo-
tykamy wielu ludzi. Towarzyszą nam w 
drodze, są pomocą, wskazują cel, niosą 
słowo pociechy. Z nimi czujemy się le-
piej. Jedną z takich postaci dla miesz-
kańców Koniakowa był ks. Romuald 
Waldera pomysłodawca zaproszenia na 
Ochodzitą Matki Boskiej Beskidzkiej i 
wybudowania tam dla Niej „Na kopcach", 

kapliczki. Był też pierwszym pielgrzymem do tego poświęcone-
go miejsca, gdzie umieszczone zostały słowa modlitwy:  „Pani z 
wysokości módl się za niskości." Patrzy stąd Maryja na Koniaków 
leżący u jej stóp a w zawierzeniu ludzie spoglądają ku swojej 
górze, gdzie Matka ich mieszka. Budowa kapliczki w trudnych, 
komunistycznych czasach wiązała się z dużym ryzykiem i po-
święceniem. Nie odstraszyło to jednak dzielnych górali, którzy 
nie wahali się odpowiedzieć na pomysł księdza. Obok domu Jó-
zefa Kaczmarzyka był materiał: kamień, cement, piasek nie stało 
nic na przeszkodzie, aby pod pozorem wykonania „ruskigo ula" 
mogła powstać kapliczka. Sprawne ręce Jana Waszuta od Sta-
wianicy robotę wykonały szybko i po mistrzowsku. Już po paru 
dniach wszystko było gotowe.

Na przygotowane przez Ujca z Przygónka Jana Zowadę miej-
sce, późnym, mglistym i pochmurnym popołudniem w maju 
1972r. kapliczkę przywiózł wóz zaprzęgnięty w konie Karola Ko-
huta i Antoniego Haratyka zwanego „Moiczkim". Nie obyło się 
przy tym bez strachu na odgłos motora, który niespodziewanie 
wyjechał na Ochodzitą, budowniczowie myśląc, że to milicja 
szybko rzucili się do ucieczki. Okazało się na szczęście, że to tylko 
znajomy szukał jednego z nich. Jeszcze tylko dach, który wykonał 
Józef Legierski „Skoryciok" i dom dla Bożej Rodzicielki był gotów.

Figurkę Matki Bożej wykonał  Jan Krężelok „Poleśny". Ma ona 
ręce wzniesione do góry jakby podnosiła ku niebu nasze dzieje; 
troski i zmartwienia ale także nadzieje i radości, całe nasze ży-
cie, które przez posługę Tej, co również Synowi Bożemu służyła, 
chcemy Bogu na wysokości ofi arować.

I od tej chwili, kiedy Maryja na Ochodzitej zamieszkała, co 
roku w pierwszy dzień maja o 5 tej rano przychodził ksiądz Ro-
muald, przychodzili górale ze świecami w dłoniach , aby modlić 
się „za nasze niskości". Przychodzili turyści, wczasowicze, aby 
tam na szczycie poczuć się bliżej Maryi i Boga. Zdziwieni „cu-
downym" pojawieniem się kapliczki byli także górale, którzy o 
budowie nic nie wiedzieli. Matka Boża przyszła do nich niespo-
dziewanie, jak przypuszczali, za sprawą chłopców pasących na 
stoku góry swoje krowy.

Nieustannie przed Jej Obliczem paliła się świeca zapalana 
przez najbliższych sąsiadów rodzinę Worków z Ochodzitej. Tak 
doczekała kapliczka na koniakowskiej górze roku 2000.

W tym jubileuszowym roku wypełniło się pragnienie ks. Ro-
mualda, które wyraził w liście do Jana Waszuta: rozbudowano i 
13 VIII uroczyście, poświęcono kapliczkę.

Mieszkańcy Koniakowa 
wspólnie ze swoim probosz-
czem wybudowali dla naszej 
Orędowniczki nowe uroczysko, 
z miejscem na ławki, w całej 
okazałości wpisujące się w kra-
jobraz górskiej okolicy. Obok fi -
gury Maryi złożono ikonę Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Tak, na koniec mijającego 
tysiąclecia spełniły się marze-
nia nieżyjącego już ks. Romu-
alda, (zm. w 1991 r.) górala z 
wyboru, dla którego Koniaków 
obok rodzinnego Bytomia był 
drugą małą ojczyzną. Strój, w 
którym widzimy go na zdjęciu, 
świadczył o jego miłości do gór i ich mieszkańców, którym, obok 
swojej pracy na parafi i w latach 1971-1974 pozostawił również 
kapliczkę na Ochodzitej.

 

Źródło: Kalendarz Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa na rok 2001.
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KapliczkaKapliczka
Na łochodzitej jest ubogo kaplićka
cichy modlitewnik w środku natury …
Cało z kamiynia tak skrómno jak moje Cykani
i tak prosto jako moje słowa
Tu zbierym się z Panym kiedy mie biere tynsknota …
Tam latym spiywajóm skowronki
locóm tam hore kany słońce świyci
by modlitwa była radośniyjszo.
Na Łochodzitej w cisi łoglóndóm
malowane łany galicyjski.
Tu z wyrchu bliżyj do Boga
tu łotwiyróm serce zadowolony z pięknego świata…
Dziwej się Bozie to zaś tyn naród łodradzo się dzisio…
Zaś słychać huśli grani tańce i spiywani.
Duma kiero łunosi górola jeście wyżyj niź ty gronie …

Piotr Kohut

Przypominamy - Konkurs fotografi czny

Gminny Ośrodek Kultury, promocji, Informacji Tury-

stycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej oraz Komitet 

Organizacyjny Obchodów 300-lecia beskidzkiej wsi Konia-

ków ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Fotografi czny „Wokół 

Ochodzitej” pod patronatem Związku Polskich Artystów Fo-

tografi ków. 

Cel:
- ukazywanie poprzez fotografi e - mieszkańców, ich obyczajów 

oraz piękna naszej wyjątkowej miejscowości - Koniakowa.
- popularyzacja fotografi i jako kreatywnej dziedziny arty-

stycznego postrzegania otaczającego nas świata. 
REGULAMIN KONKURSU

1. Tematem konkursu jest Koniaków - jego pejzaż, mieszkań-
cy, tradycje ukazane przy pomocy fotografi cznych środków wy-
razu oraz pełnej dowolności interpretacyjnej.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, 
zarówno profesjonalistów jak również amatorów i składa się
z dwóch etapów.

3. Technika prac dowolna; do pierwszego etapu konkursu 
dopuszcza się zdjęcia w formie cyfrowej.

4. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksy-
malnie 3 zdjęcia.

Zestaw (max 3 zdjęcia) będzie traktowany jako wykorzysta-
ny limit 3 prac pojedynczych.

5. Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się od dnia 01 lutego 
2012 r. a kończy 30 września 2012 r. 

Zdjęcia w formie plików (format JPG 72 DPI max 1000 pix a 
żaden bok nie może być krótszy niż 200 pix. (max 500kB) nazwa 
pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdję-
cia (np.: kawulok1, kawulok2, kawulok3). Pliki oraz kartę zgło-
szenia prosimy przysyłać na adres: email: koniakow300@gmail.
com najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.

6. Zdjęcia zostaną poddane ocenie jury w składzie: Katarzy-
na Łata - Wrona - ZPAF przewodnicząca jury, Michał Cała - ZPAF, 
Józef Wolny - ZPAF, Krzysztof Miller - ZPAF, Ernest Zawada - ar-
tysta malarz, Ryszard Kocybik - organizator. Wybrane zdjęcia (30 
prac) zostaną zakwalifi kowane do II etapu konkursu oraz wysta-
wy fotografi cznej.

7. Autorzy prac zakwalifi kowanych do II etapu, zostaną powia-
domieni o werdykcie, a tym samym zobowiązani do dostarczenia 
wybranych zdjęć w formie papierowej (format: min - 20x30, max 
– 30x45). Wydruki lub odbitki (podpisane jak w pkt. 5) należy do-
starczyć organizatorowi do dnia 20 października 2012 r.

8. Nadesłane odbitki i wydruki oceni Jury w składzie wcze-
śniej wymienionym.

9. Wszyscy dopuszczeni do II etapu konkursu otrzymują dy-
plomy pamiątkowe, a autorzy najlepszych zdjęć następujące 
nagrody pieniężne:

I nagroda – 3000 PLN
II nagroda - 2000 PLN
III nagroda – 1000 PLN
Organizatorzy przewidują także nagrody rzeczowe. Jury 

może dokonać zmian w podziale nagród bądź też nie przyznać 
nagrody głównej. Jury dopuszcza możliwość przyznania nagro-
dy specjalnej. Werdykt Jury uczestnicy otrzymają droga emailo-
wą następnego dnia po jego zapadnięciu.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi w listopadzie 2012 r. w trakcie otwarcia pokon-
kursowej wystawy na zakończenie Obchodów 300-lecia Konia-
kowa. Szczegółowy program uroczystości uczestnicy otrzymają 
wraz z zaproszeniem. 

11. W celu popularyzacji imprezy oraz Koniakowa, organi-
zator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć 
w prasie, telewizji, internecie oraz w wydawnictwach promują-
cych Konkurs.

12. Wykorzystywanie zdjęć do celów komercyjnych przez 
sponsorów i patronów konkursu, jest możliwe po uprzednim 
uzgodnieniu warunków z autorem danego zdjęcia.

13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie 
warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowa-
nie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Komisarz konkursu: 
Ryszard Kocybik, email: kocybik@tlen.pl
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„Legendy Beskidu Śląskiego

w portretach Piotra Jakubczaka”

W dniu 21 lipca o godzinie 18.00 w Chacie na Szańcach 

w Koniakowie odbył się wernisaż wystawy portretów gó-

rali ziemi istebniańskiej, który grą na trąbicie uroczyście 

otwarł Tadeusz Rucki. Impreza ta wpisała się w cykl obcho-
dów jubileuszu 300 - lecia Koniakowa. Eksponowane prace po-
wstały w Galerii Kukuczka na Jasnowicach, namalowane ręką 
wspaniałego malarza Piotra Jakubczaka. Najważniejszym czło-
wiekiem w dokonaniu tego ogromnego działa  - jak określiła 
to Pani Małgorzata Kiereś – jest inicjator pomysłu, koordyna-
tor powstających prac – Jan Kukuczka. On sam też wyznaczył 
kryterium doboru postaci wpisanych w Cykl „Legend Beskidu 
Śląskiego” co przedstawił zebranym na wernisażu w Chacie na 
Szańcach. Kolekcja liczy  ponad 90 prac. To wizerunki  postaci, 
mieszkańców, osobowości, ludzi tych miejsc, bohaterów zna-
nych nam wydarzeń. To portrety zarówno artystów, mistrzów, 
muzyków ale i prostych  czasem nawet bezdomnych jednak 
wybitnie stanowiących o dojrzałości, oryginalności i dosko-
nałości tej ziemi. „Człowiek nie odchodzi nigdy sam, razem z 
nim znika ten świat, który tworzył on sam wokół siebie, który 
był tylko jego przedłużeniem, ten odrębny, unikalny…” – tymi 
słowami Ryszarda Kapuścińskiego swoją refl eksję na temat 
kolekcji  artystycznej  rozpoczęła Pani Małgorzata Kiereś.  Wła-
śnie ten cykl legend zainicjowany, po części także „stworzony” 
przez Jana Kukuczkę to próba ukazania odrębności i unikalno-
ści świata sportretowanych postaci, to także artystyczny zapis 
tożsamości. Cykl ten zamyka także wartości, takie jak: rodzin-
ność, osobowość, niepowtarzalność. Stworzone portrety uka-
zują postacie, które na tej ziemi mocno pozostawiły siebie. To 
ludzie daru, talentu, postacie cudownie bogate w wartości o 
które dzisiaj trudno podejrzewać społeczeństwo. Do dzisiej-
szego odbiorcy przemawiają siła istnienia. Jak określiła to Pani 
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Kiereś w swej wypowiedzi – to ludzie, którzy pozostawili dla 
nas zapach tamtych czasów, to kreatorzy miejsc, twórcy histo-
rii, to przede wszystkim świadectwo naszej „małej ojczyzny.”

Inicjatywą Pana Jana Kukuczki jest przede wszystkim za-
trzymanie życia tych ludzi w ramach obrazu. To most  łączący ze 
sobą wydarzenia stanowiące karty historii tego skrawka świa-
ta. To także zapisany czas, ukazany jako przemijanie, ulotność, 
kruchość ludzkiej egzystencji. Może czasami na tą zwyczajność 
dobrze jest spojrzeć z różnych perspektyw, może warto czasem 
przystanąć na sekundę by właśnie z innej, wydawałoby się uni-
kalnej perspektywy spojrzeć na to, co nas otacza i zrozumieć, 

dlaczego jest tak, a nie inaczej. Jakże ważne okazuje się być w 
tym momencie dzieło artystyczne – portret, który zatrzyma dla 
potomnych obraz, życie i wartość człowieka. Właśnie sztuka 
ma dar ocalenia od  zapomnienia. Dzięki zaangażowaniu Jana 
Kukuczki jesteśmy jedną z niewielu społeczności, która taki za-
cny  dokument posiada.

„Legendy Beskidu Śląskiego” – znajdą także swoje miejsce 
w publikacji jaka powstanie i zostanie sfi nalizowana przez Pana 
Jana Kukuczkę. Kolorowy album z wizerunkami i biogramami 
postaci będzie doskonała lekturą w każdym domu. Wielu z nas 
znajdzie tam zapis o ludziach których znamy tylko z opowia-
dań, ale też i o tych z którymi na co dzień się spotykaliśmy.

Wystawa „Legendy Beskidu Śląskiego w portretach Piotra 
Jakubczaka” będzie gościć w Chacie na Szańcach w Koniako-
wie do dnia 31 sierpnia. Jest to niepowtarzalny moment by zo-
baczyć portrety tak znakomitych postaci jak na przykład: Jan 
Wałach, Ludwik Konarzewski, Erwin Gwarek, Zuzanna Kawu-
lok, Małgorzata Kiereś, Jan Sikora – znany jako „Janko z Małej 
Łączki” i wielu, wielu innych znakomitości.

Joanna Kohut
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Wystawa Portrety Górali

w Chacie na Szańcach!

W Chacie na Szańcach w Koniakowie w sobotę 21 

lipca 2012 o godz. 18.00. została otwarta wystawa ma-

larstwa Piotra Jakubczaka pt. „Portrety górali”.

W programie można było usłyszeć między innymi:
- Wykład Małgorzaty Kiereś na temat osobowości 

przedstawionych na portretach;
- Muzyka góralska - Jan Sikora (Gajdosz);
oraz recital Małgorzaty Kanik – śpiew i Maciej Musiał – 

akompaniament.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do 

obejrzenia pięknych portretów naszych przodków oraz 
obecnych mieszkańców!

Na wystawę zapraszamy od 1 lipca do 30 sierpnia do 
Galerii "Na Szańcach" w Koniakowie. Wystawa zorganizo-
wana w ramach obchodów 300 lecia Koniakowa. Prezen-
towane na wystawie obrazy pochodzą z kolekcji Bożeny
i Jana Kukuczka.

oprac. A. Legierska

Bieg na Tyniok - komentarz (być może)

nieobiektywny bo emocjonalny 

W życiu każdego z nas są chwi-
le ważne i mniej istotne. Każdy ma 
swoje plany i marzenia. Dla mnie 
jednym z takich marzeń był Bieg na 
Tyniok. Miejsce to było - można by 
rzec - było dla mnie takim "domem 
dzieciństwa i młodości". Wyprawy 
na borówki czy grzyby lub też zwy-
czajne wypady do lasu do tej pory 
dobrze pamiętam. A i dzisiaj lubię 
czasem "wyskoczyć" na Tyniok, 
by posiedzieć, odpocząć w ciszy
i spokoju i powspominać a przede 
wszystkim ciągle na nowo zachwy-
cać się wspaniałą panoramą, jaka 
stamtąd się rozpościera. 

Jakiś czas temu zrodził się w mojej głowie pomysł zorganizo-
wania biegu, który znalazł akceptację i wsparcie moich koleża-
nek z pracy. Padło ostatecznie na ten rok, także z racji Jubileuszu 
300 - lat Koniakowa. Organizując ten bieg natrafi łem na bardzo 
wielu życzliwych ludzi, których wymieniam osobno.

Sam bieg - no cóż - dla mnie było to bardzo emocjonalne 
przeżycie, które zapamiętam do końca życia. Wspaniała pogoda, 
przerastająca najbardziej optymistyczne prognozy liczba uczest-
ników z Polski i Czech, wielu Koniakowian - na czym najbardziej 
mi zależało - na starcie, zaangażowanie i entuzjazm wszystkich 
startujących jak i osób pracujących przy organizacji oraz - pro-
szę mnie nie posądzić o brak skromności - bardzo dobre opinie 
uczestników o Biegu sprawiły, że postanowiliśmy włączyć ten 
Bieg na stałe do kalendarza imprez. 

Tak więc, jeśli - jak to się mówi - dożyjemy to pewnie w przy-
szłym roku o podobnej mniej więcej porze znów spotkamy się 
przy szkole w Rastoce na starcie kolejnej edycji Biegu na Tyniok 
do uczestnictwa w którym już dziś zapraszam. A mnie pozostają 
miłe wspomnienia, tym bardziej, że sam wystartowałem w tym 
Biegu i go ukończyłem.

Chciałem podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia. Poniższa lista 
obejmuje tych, którzy w mniejszym lub większym stopniu, ale 
zawsze z podobną życzliwością odpowiedzieli na prośbę o po-
moc. W powyższym tekście celowo nie wymieniłem nikogo, tu-
taj wymieniam wszystkich - uwaga! - w kolejności alfabetycznej, 
gdyż miara pomocy każdego z nich była nieoceniona.

Bestwina Henryk, Bielesz Marek, Cieślar Adam, Czyż Karina, 

Gazur Jan, Haratyk Bolesław, Haratyk Dariusz, Kędzior Stanisław, 

Kohut Albert, Kohut Dominika, Kohut Laura, Kohut Piotr, Kohut 

Iwona, Kohut Miriam, Kohut Rozalia, Kohut Sara, Krężelok Anna, 

Krężelok Jacek, Kukuczka Monika, Legierska Aneta, Legierska 

Jadwiga, Legierski Damian, Legierski Dawid, Legierski Jacek, 

Legierski Stanisław, Legierski Piotr, Lipowski Dariusz, Matusz-

ny Andrzej, Matuszny Marek, Rabin Danuta, Rucki Tadeusz, Ryś 

Paweł, Sikora Andrzej, Stawowski Krzysztof, Stawowski Marcin, 

Suszka Jacek, Tyman Renata, Waszut Janusz, Waszut Józef, Witos 

Tadeusz, Zawada Barbara, Zawada Jacek, Zawada Piotr, Zowada 

Elżbieta, Zowada Ignacy, Zowada Szczepan GOK Istebna, OSP 

Koniaków, Ośrodek Zagroń, Urząd Gminy Istebna. Dzięki!
Jacek Kohut

Najmłodszy uczestnik
- Kóniokowianin
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BIEG NA TYNIOK - Koniaków
Mężczyźni - Kategoria Open

M-ce Nazwisko Imię R-k Kat. M-ść/Klub Wynik

1 Zabost Zenon 1981 B Górki Wielkie 14.01.0

2 Rucki Bartłomiej 1995 A Jaworzynka 14.12.8

3 Skurzok Tomasz 1995 A Jaworzynka 14.34.0

4 Kobielusz Michał 1987 B Istebna 14.48.3

5 Zawada Dawid 2000 A Istebna 15.20.1

6 Czeczotka Marek 1998 A Jablonkov 15.21.3

7 Zogata Andrzej 1986 B Jablonkov 15.28.3

8 Krupa Przemysław 1983 B Mnich 15.53.9

9 Zogata Filip 1997 A Dolna Łomna 16.00.7

10 Zawada Grzegorz 2001 A Istebna 16.06.8

11 Ryś Paweł 1976 C Jaworzynka 16.24.9

12 Zawada Janek 2003 A Istebna 16.28.5

13 Legierski Jakub 1998 A Koniaków 16.30.4

14 Szotkowski Ondrej 1999 A Mosty 16.31.0

15 Stańko Adam 1971 C Koniaków 16.31.5

16 Gorzołka Stanisław 1972 C Jaworzynka 17.02.2

17 Bury Łukasz 1996 A Jaworzynka 17.05.4

18 Legierski Bartłomiej 2000 A Koniaków 17.06.8

19 Gluza Aleksander 1995 A Koniaków 17.12.1

20 Hubert Marekwica 1995 A Koniaków 17.17.4

21 Frącz Tomasz 1984 B Chybie 17.31.6

22 Lubojacki Jan 2002 A Jablonkov 17.42.5

23 Pawlusiński Jan 1990 B Koniaków 18.01.8

24 Wielgos Józef 1959 D Tychy 18.06.7

25 Zawada Wacław 1975 C Istebna 18.26.5

26 Solawa Serafi n 2000 A Istebna 18.30.3

27 Legierski Dawid 1991 B Koniaków 18.46.3

28 Rucki Mateusz 2002 A Istebna 18.49.4

29 Kapaś Stanisław 2002 A Istebna 18.50.8

30 Lubojacki Kamil 1971 C Jablonkov 18.53.8

31 Rybczyk Krzysztof 1997 A Łużna 19.52.0

32 Rucki Szymon 1996 A Koniaków 20.15.2

33 Kapaś Mirosław 1963 C Istebna 20.19.1

34 Stefek Radim 1974 C Jablonkov 20.33.5

35 Stolarczyk Stanisław 1950 D Cięcina 20.41.3

36 Spodzieja Bartosz 2002 A Chorzów 20.45.3

37 Gorzołka Eugeniusz 1966 C Jaworzynka 21.05.8

38 Kohut Jacek 1962 D Istebna 21.05.8

39 Waszut Janusz 1966 C Koniaków 21.14.4

40 Żywioł Tomasz 1946 D Cieszyn 21.24.7

41 Kohut Tomasz 1998 A Koniaków 22.46.6

42 Gorzołka Jan 1946 D Jaworzynka 22.53.5

43 Spodzieja Dariusz 1973 C Chorzów 22.55.2
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44 Stańko Kamil 2000 A Koniaków 25.04.6

45 Niewiadomski Michał 2000 A Koniaków 25.04.6

46 Waszut Artur 1989 B Koniaków 25.06.1

47 Drewa Tomasz 1974 C Gdynia 25.48.0

48 Koszlaga Tomasz 1971 C Gdańsk 25.48.3

49 Bury Kacper 2002 A Istebna 26.08.5

50 Niewiadomski Paweł 2004 A Koniaków 26.10.6

Mężczyźni - Wyniki w kategoriach wiekowych

M-sce Nazwisko Imię R-k Kat. M-ść/Klub Wynik

A: 1995 - młodsi

1 Rucki Bartłomiej 1995 A Jaworzynka 14.12.8

2 Skurzok Tomasz 1995 A Jaworzynka 14.34.0

3 Zawada Dawid 2000 A Istebna 15.20.1

4 Czeczotka Marek 1998 A Jablonkov 15.21.3

5 Zogata Filip 1997 A Dolna Łomna 16.00.7

6 Zawada Grzegorz 2001 A Istebna 16.06.8

7 Zawada Janek 2003 A Istebna 16.28.5

8 Legierski Jakub 1998 A Koniaków 16.30.4

9 Szotkowski Ondrej 1999 A Mosty 16.31.0

10 Bury Łukasz 1996 A Jaworzynka 17.05.4

11 Legierski Bartłomiej 2000 A Koniaków 17.06.8

12 Gluza Aleksander 1995 A Koniaków 17.12.1

13 Hubert Marekwica 1995 A Koniaków 17.17.4

14 Lubojacki Jan 2002 A Jablonkov 17.42.5

15 Solawa Serafi n 2000 A Istebna 18.30.3

16 Rucki Mateusz 2002 A Istebna 18.49.4

17 Kapaś Stanisław 2002 A Istebna 18.50.8

18 Rybczyk Krzysztof 1997 A Łużna 19.52.0

19 Rucki Szymon 1996 A Koniaków 20.15.2

20 Spodzieja Bartosz 2002 A Chorzów 20.45.3

21 Kohut Tomasz 1998 A Koniaków 22.46.6

22 Stańko Kamil 2000 A Koniaków 25.04.6

23 Niewiadomski Michał 2000 A Koniaków 25.04.6

24 Bury Kacper 2002 A Istebna 26.08.5

25 Niewiadomski Paweł 2004 A Koniaków 26.10.6

B: 1994 - 1977

1 Zabost Zenon 1981 B Górki Wielkie 14.01.0

2 Kobielusz Michał 1987 B Istebna 14.48.3

3 Zogata Andrzej 1986 B Jablonkov 15.28.3

4 Krupa Przemysław 1983 B Mnich 15.53.9

5 Frącz Tomasz 1984 B Chybie 17.31.6

6 Pawlusiński Jan 1990 B Koniaków 18.01.8

7 Legierski Dawid 1991 B Koniaków 18.46.3

8 Waszut Artur 1989 B Koniaków 25.06.1

C: 1976 - 1963

1 Ryś Paweł 1976 C Jaworzynka 16.24.9

2 Stańko Adam 1971 C Koniaków 16.31.5

3 Gorzołka Stanisław 1972 C Jaworzynka 17.02.2

4 Zawada Wacław 1975 C Istebna 18.26.5

5 Lubojacki Kamil 1971 C Jablonkov 18.53.8

6 Kapaś Mirosław 1963 C Istebna 20.19.1

7 Stefek Radim 1974 C Jablonkov 20.33.5

8 Gorzołka Eugeniusz 1966 C Jaworzynka 21.05.8

9 Waszut Janusz 1966 C Koniaków 21.14.4

10 Spodzieja Dariusz 1973 C Chorzów 22.55.2

11 Drewa Tomasz 1974 C Gdynia 25.48.0

12 Koszlaga Tomasz 1971 C Gdańsk 25.48.3

D: rocznik 1962 i starsi

1 Wielgos Józef 1959 D Tychy 18.06.7

2 Stolarczyk Stanisław 1950 D Cięcina 20.41.3

3 Kohut Jacek 1962 D Istebna 21.05.8

4 Żywioł Tomasz 1946 D Cieszyn 21.24.7

5 Gorzołka Jan 1946 D Jaworzynka 22.53.5

BIEG NA TYNIOK - Koniaków

Kobiety - Kategoria Open

M-ce Nazwisko Imię R-k Kat. M-ść Wynik

1 Kaczmarzyk Dorota 1996 A Istebna 16.02.3

2 Szotkowska Lucie 1977 B Mosty 16.46.8

3 Łacek Anna 1996 A Jaworzynka 17.56.4

4 Simordova Michaela 2002 A Jablonkov 18.09.6

5 Lubojacka Iwana 1998 A Jablonkov 18.34.7

6 Pawlusińska Patrycja 1999 A Koniaków 18.40.1

7 Stefkova Iwa 2000 A Jablonkov 18.51.9

8 Bieleszova Miluse 1966 C Jablonkov 18.52.8

9 Sikora Maria 1999 A Koniaków 19.42.9

10 Pawlusińska Karolina 1997 A Koniaków 20.07.1

11 Czeczotka Helena 1974 C Jablonkov 20.27.0

12 Czyż Daria 1993 B Istebna 21.13.3

13 Waszut Katarzyna 1966 C Koniaków 22.47.8

14 Juroszek Teresa 1966 C Koniaków 24.28.8

Kobiety - Wyniki w kategoriach wiekowych

M-ce Nazwisko Imię R-k Kat. M-ść Wynik

A: 1995 - młodsze

1 Kaczmarzyk Dorota 1996 A Istebna 16.02.3

2 Łacek Anna 1996 A Jaworzynka 17.56.4

3 Simordova Michaela 2002 A Jablonkov 18.09.6

4 Lubojacka Iwana 1998 A Jablonkov 18.34.7

5 Pawlusińska Patrycja 1999 A Koniaków 18.40.1

6 Stefkova Iwa 2000 A Jablonkov 18.51.9
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7 Sikora Maria 1999 A Koniaków 19.42.9

8 Pawlusińska Karolina 1997 A Koniaków 20.07.1

B: 1994 - 1977

1 Szotkowska Lucie 1977 B Mosty 16.46.8

2 Czyż Daria 1993 B Istebna 21.13.3

C: 1976 i starsze

1 Bieleszova Miluse 1966 C Jablonkov 18.52.8

2 Czeczotka Helena 1974 C Jablonkov 20.27.0

3 Waszut Katarzyna 1966 C Koniaków 22.47.8

4 Juroszek Teresa 1966 C Koniaków 24.28.8

Kalendarz imprez kóniokowskich

sierpień - październik

SIERPIEŃ

11 sierpnia - Wieczór Słowacki dla Koniakowa - 
Jama Zbójnicka
6 – 18 sierpnia - Jarmark Pasterski, Dni Rumuńskie 
-Bacówka
15 - 19 sierpnia - Dni Koronki Koniakowskiej - Chata 
na Szańcach, GOK
25 sierpnia - Ze świata dla Koniakowa - Występy
Zespołów z Rosji, Sycylii i Wenezueli - Istebna Amfi teatr
do 31 sierpnia - Wystawa obrazów portretów
górali - Galeria "Na Szańcach"

WRZESIEŃ

2 września - Akcja Krwiodawstwa – Koniaków 
22 września - Wernisaż VIII Beskidzkich Integracji Sztu-
ki 2012 "300 lat u boku Ochodzitej" - Galeria Kukuczka
29 września - Otwarcie Studium Kształcenia Usta-
wicznego i inauguracja I semestru - Parafi a Ewange-
licko - Augsburska w Istebnej
Rozsód Owiec - Koniaków Ochodzita
wrzesień - październik - VIII Beskidzkie Integracje 
Sztuki Istebna 2012 pt. "300 lat u boku Ochodzitej"

PAŹ-

DZIERNIK

27 październik - Wieczór Czeski dla Koniakowa - 
Jama Zbójnicka
28 październik - Nabożeństwo Dziękczynne z okazji 
Jubileuszu - Kościół Ewangelicko - Augsburski w Isteb-
nej. Po nabożeństwie sesja historyczna: Jan Łysek (1887 
- 1915) - żołnierz Legionów, pedagog, poeta; Ks. bp Ju-
liusz Bursche (1862 - 1942) - bojownik o Polskość, ofi ara 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen; Ewangeli-
cyzm w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie
VIII Beskidzkie Integracje Sztuki Istebna 2012 pt. "300 
lat u boku Ochodzitej"

Więcej na stronie www.koniakow.eu; plakaty z imprezami do ode-

brania w Punkcie Informacji Turystycznej. Zapraszamy!

WERNISAŻ CERAMIKI ILONY

MATUSZEK – NOWA PROPOZYCJA 

GALERII KUKUCZKA

14 lipca w Galerii Kukuczka na Jasnowicach zorganizowany został 

wernisaż wystawy ceramiki artystycznej autorstwa Pani Ilony Matuszek 

absolwentki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Praca magisterska 

pod hasłem „Metalowe detale” ,  prace grafi czne i mozaiki ceramiczne 

stworzyły autorską wystawę jaką zorganizowała artystka w 2007 roku. 

Od 2011 roku prowadzi pracownię ceramiczną i dekoracyjną. Obecnie głów-
nym nurtem działania i pasją artystki jest ceramika. Powstają doskonałe formy 
użytkowe takie jak dzbanki, fi liżanki, misy ale mogą one jednocześnie stanowić 
niepowtarzalny element dekoracyjny. Poza tym są też formy przestrzenne i cu-
downe mozaiki. Pigułkę swoich prac artystka wystawiła w Galerii Kukuczka na 
Jasnowicach. Pan Jan Kukuczka wciąż zaskakuje propozycjami artystycznymi 
jakie stanowią o oryginalności i wyjątkowości miejsca. Właśnie tutaj w Galerii 
łączy się ze sobą piękno i doskonałość co stwarza niepowtarzalny wyraz każdej 
organizowanej  przez Jana Kukuczkę imprezie. Przez to spotkania te gromadzą 
wielu miłośników sztuki, przyjaciół Galerii i twórców. Tak było i tym razem.

Wernisaż prowadził tradycyjnie redaktor polskiego Radia Maciej Szczawiń-
ski. O poziomie i sposobie, zastosowanych technikach, materiale opowiedział 
zebranym historyk sztuki Michał Kawulok. Poza tym wspaniały akcent muzycz-
ny tego wieczora jakim był koncert w wykonaniu muzyków: Małgorzaty Kanik i 
Macieja Musioł stanowił dopełnienie uczty artystycznej tego wieczora.

Joanna Kohut
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Informacje turystyczne

Projekt „Poznajcie Region Trójstyku 2”

W dniach od 1.08.2012 r. do 22.09.2012 r. w Mostach koło 
Jabłonkowa zobaczyć będzie można wystawę poświęconą 
historii schronisk turystycznych. Wystawa zostanie zrealizo-
wana przez GOTIC, přispěvková organizace z Mostów koło 
Jabłonkowa przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę Publiczną w 
Istebnej w ramach projektu „Poznajcie Region Trójstyku 2“ 
– „Poznavejte Region Trojmezi 2“ o numerze ewidencyjnym: 
PL.3.22/3.3. 05/12.03038, fi nansowanego z Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Na wystawie zobaczyć będzie można współczesne i his-
toryczne zdjęcia trzech istebniańskich schronisk:

• Schroniska na Stecówce, prowadzonego od roku 1934 
przez rodzinę Legierskich;

• Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka“;
• Chatki AKT” na Pietraszonce.
Zdjęcia i opisy historyczne przezentowane będą w sali 

wystawienniczej informacji turystycznej w Mostach koło 
Jabłonkowa:

GOTIC, příspěvková organizace

Mosty u Jablunkova 381, 739 98,     +420 558 341 586
projekty@gotic.cz     www.gotic.cz
Po 22 września wystawa zostanie przeniesiona do Polski 

do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informa-
cji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

Wszystkich zainteresowanych dalszym przebiegiem rea-
lizacji projektu „Poznajcie region Trójstyku 2” zapraszamy do 
lektury „Naszej Trójwsi” , a także do  odwiedzenia stron inter-
netowych www.istebna.eu oraz www.trojstyk.pl

Pracownicy Punktu Informacji Turystycznej w Istebnej 
składają serdeczne podziękowania Państwu Legierskim pro-
wadzącym Schronisko na Stecówce, Panu Dariuszowi Słabe-
mu z Chatki AKT na Pietraszonce oraz Pani Bożenie Strózik, 
dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka“ 
w Istebnej za udostępnienie zdjęć i innego rodzaju materi-
ałów na temat historii schronisk.

Szotkowska Oliwia

 

        

Radio Wnet nadawało z Istebnej!

W dniu 27 lipca (piątek) w godzinach od 7:00 do 

9:00można było wysłuchać poranną audycję programu 

Poranek Radia Wnet. Audycja była nadawana na żywo 
sprzed Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej. Zaproszeni Go-

Istebna na drugim miejscu! 

Home Broker na podstawie danych GUS przygotował 
ranking najpopularniejszych wśród turystów powiatów.

Zgodnie z nim wśród lokalizacji wakacyjnych najwięk-
szym wzięciem cieszyły się powiaty kołobrzeski (z Kołobrze-
giem i Ustroniem Morskim), cieszyński (z Ustroniem, Wisłą i 
Istebną) i tatrzański (Zakopane). 

Łącznie na terenie zaledwie tych trzech powiatów udzie-
lono w 2011 roku 6,7 mln noclegów, czyli 11,8% ogółu. Warto 
podkreślić, że w Polsce jest aż 379 powiatów.

Zestawienie „TOP 20” zamykają powiaty: mrągowski, lę-
borski i inowrocławski. W lokalizacjach wakacyjnych z zesta-
wienia „TOP 20” udzielono 21,1 mln noclegów, czyli aż 40% 
wszystkich udzielonych w Polsce.

oprac. A. Legierska na podstawie biznes.onet.pl

Informacja turystyczna zaprasza!

Zapraszamy wszystkich turystów i mieszkańców do 

odwiedzenia naszego Punktu Informacji Turystycznej. 

W sezonie wakacyjnym czekamy na naszych gości przez 

cały tydzień.

Punkt Informacji Turystycznej oferuje:
• bezpłatny dostęp do Internetu;
• kserowanie, skanowanie i drukowanie dokumentów;
• bezpłatne wypożyczanie kijów nordicwalking;
• bogaty wybór materiałów informacyjnych i promocyj-

nych na temat atrakcji turystycznych gminy i okolic (mapy, 
przewodniki, foldery);

• informacje o walorach turystycznych Gminy Istebna
i okolic;

• możliwość skorzystania z biblioteczki turystycznej.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na Zaolzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do ko-

rzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu. 

Plac zabaw, trasy i ścieżki dostępne są dla wszystkich co-

dziennie, zaś siłownia i salka gimnastyczna otwarta jest 

w czasie wakacji w poniedziałki i środy od godziny 13:00 

do 21:00.  POLECAMY!!! Telefon 33 855 61 58. 
Wstęp bezpłatny! 
Zapraszamy wszystkich naszych gości i mieszkańców 

Gminy Istebna!
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Informacje turystyczne

Prośba do właścicieli bazy turystycznej

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Infor-
macji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej zwracają 
się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli i zarządzają-
cych bazą turystyczną oraz atrakcjami turystycznymi, a także 
osób świadczących usługi turystyczne o zgłaszanie:

• zmian w charakterze i zakresie świadczonych usług;
• zawieszenia lub zaprzestania  świadczenia usług;
• wprowadzenia nowych usług/atrakcji;
• zmian w danych teleadresowych itp.
Wszystko to ma na celu podniesienie jakości świadczo-

nych przez nas usług informacyjnych, a tym samym również 
poprawę wykorzystania bazy turystycznej i promocję miej-
scowych atrakcji.

Równocześnie prosimy o kontrolowanie i ewentualną ko-
rektę informacji, jakie zamieszczamy na temat Państwa bazy 
turystycznej i zarządzanych przez Państwa atrakcji, a także 
świadczonych usług w materiałach promocyjnych i na stro-
nach internetowych: www.istebna.eu oraz http://silesia.tra-
vel/pl. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać drogą e-mailową na 
adresy: promocja@ug.istebna.pl oraz istebna@silesia.travel 
lub telefonicznie pod nr. 33 855 61 58.

Za wszelkie informacje i korekty z góry dziękujemy!

ście prezentowali Gminę Istebna zarówno ze strony rozwija-
jącej się infrastruktury turystycznej, jak i „powrotu do źródeł” 
– kultury i sztuki.

W Poranku Radia Wnet wystąpili między innymi: Pani 
Wójt – Danuta Rabin, Małgorzata Kiereś, Zbigniew Wałach, 
Tadeusz Papierzyński, Zenon Rzońca, Janusz Waszut i Maciej 
Zwoliński. Audycja nadawana była przez rozgłośnie: Radio 
FIAT w Częstochowie, Radio Nadzieja z Łomży i Radio War-
szawa, a także bezpośrednio na stronie internetowej www.
radiownet.pl

Oprac. O. Szotkowska

Trzy kraje w trzy tygodnie

– intensywny czas wakacji

Zespołu Regionalnego „Istebna”

Po kwietniowej wyprawie do Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich kolejne zagraniczne podróże artystyczne odby-

li członkowie Zespołu Regionalnego „Istebna”. Pod koniec 
czerwca grupa 20 osób udała się do Algierii – największego 
państwa afrykańskiego, aby wziąć udział w międzynarodo-
wym festiwalu folklorystycznym, w którym uczestniczyło 14 

W afrykańskich klimatach

zagranicznych grup oraz kilkanaście algierskich. Oprócz nas 
były m.in. zespoły z Syrii, Palestyny, Maroka, Tunezji, Jemenu, 
Włoch, Hiszpanii, Macedonii, Armenii czy Peru, Festiwal był 
częścią obchodów pięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Algierczyków.

Bazą festiwalu było miasto Tlemcen, leżące w pobliżu gra-
nicy z Marokiem, a dzierżące w roku minionym tytuł świato-
wej stolicy kultury islamskiej. Tam mieszkaliśmy w hotelu, zaś 
na koncerty jeździliśmy do odległego o ponad 100 km mia-
sta Sidi Bel Abbes, czy jeszcze dalej położonego miasta Saida. 



Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ  Sierpień 2012Strona 20

We Włoszech

Występy na czeskim festiwalu

Przejazdy do odległych miast były największym utrapieniem dla 
zespołów, gdyż zazwyczaj poruszaliśmy się w kolumnie autobu-
sów wspólnie z innymi zespołami, więc nieraz taki przejazd trwał 
kilka godzin. Dodatkowo nieustannie eskortowała wszystkie ze-
społy policja. Nawet wychodząc z zespołem na zakupy czy jadąc 
na obiad do restauracji towarzyszyli nam policjanci. Organiza-
torzy starali się na każdym kroku chronić artystów przed natar-
czywością mieszkańców. Algieria to również kraj o największym 
odsetku porwań w Afryce, stąd tamtejsze Ministerstwo Kultury, 
jako główny organizator festiwalu, nie mogło sobie pozwolić, 
aby jakiekolwiek zagrożenie spadło na zespoły.

Czas wolny od koncertów zazwyczaj spędzaliśmy w hotelu. 
Sporadycznie organizatorzy zabierali nas na wycieczki, jednak 
udało nam się zobaczyć robiącą niezwykłe wrażenie olbrzymią 
jaskinię czy piękną wieczorną panoramę miasta z okolicznego 
wzgórza. 

Algierię zapamiętamy z bardzo sympatycznych ludzi, cha-
osu organizacyjnego, jazdy autobusem 140km/h, wszechobec-
nej policji i ochrony, ciepłych temperatur, nocnych występów, 
kolacji jedzonych o 5 nad ranem oraz setek zdjęć jakie miesz-
kańcy tego kraju robili sobie z nami przed i po każdym z kon-
certów. Była to pierwsza nasza podróż na występy do Afryki, 
lecz wierzymy, że będą następne! 

W tym samym czasie, kiery część występowała w Algierii, 
druga grupa, jeszcze liczniejsza, bo aż 35-osobowa, pojecha-
ła na festiwal folklorystyczny Vsetinsky Krpec do Czeskiej Re-
publiki. To chyba pierwszy taki przypadek w naszym zespole, 
kiedy dwa duże składy mogły pojechać na dwa niezależne 
festiwale. We Vsetinie koncertowały zespoły z Czech, Słowacji, 
Węgier, my oraz egzotyczna grupa z Tajwanu. Trzydniowemu 
pobytowi zespołu na tym festiwalu towarzyszyła upalna pogo-
da oraz mnóstwo widzów na każdym z koncertów.

Na odpoczynek po powrocie z Czech i Algierii nie było wie-
le czasu, gdyż już na drugi dzień całym zespołem pojechaliśmy 
do Włoch na piątą edycję Sile Folk Festival w Treviso. Festiwal 
ten organizowany jest przez lokalny zespół Pastoria del Borgo 
Furo, zaś koncerty odbywają się w okolicznych miasteczkach, 
takich jak Canizzano, Paese, Zero Branco, nadmorskim Jesolo 
czy w samym Treviso. Ciekawostką dla zespołów i powodem 
do dumy było to, że przed koncertami odgrywano hymny na-
rodowe poszczególnych krajów uczestniczących. Nigdy wcze-

śniej nie mieliśmy okazji śpiewania ze sceny Mazurka Dąbrow-
skiego. Nasz zespół był bardzo ciepło wszędzie przyjmowany, 
a największe uznanie zyskało wykonanie „Czarnej Madonny” 
podczas wspólnej mszy z innymi zespołami, przez co później 
musieliśmy nieraz powtarzać tą pieśń z różnych miejscach. 
Ostatecznie organizatorzy poprosili o jeszcze jedno wykona-
nie, gdyż chcieli nas nagrać na video. Atrakcyjną ciekawostką 
dla zespołów był rejs statkiem na wyspę Burano i do pobliskiej 
Wenecji. Przełom czerwca i lipca był bardzo pracowity dla 
członków zespołu, jednak mimo tak gorącego okresu i wielu 
koncertów w tym czasie, wszędzie były one bardzo pozytyw-
nie odbierane zarówno przez publiczność jak i organizatorów.  
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XVI Dni Istebnej

Tegorocznym XVI Dniom Istebnej niestety towarzyszyła 

niezbyt sprzyjająca pogoda, ale na szczęście nie odstraszyła 

ani górali, ani turystów.

- Białej. Tańce odbywały się przy muzyce zespołu dancingowe-
go „Jawor”.

Drugiego dnia autorski program artystyczny przygotowała 
Iwona Kohut – Studio Fryzjerskie w Istebnej z Kingą Matuszny – 
Galeria Florystyczna. Mogliśmy podziwiać kreacje sukni wieczo-
rowych w stylu lat 20-tych i 30-tych, fryzury oraz nietuzinkowe 
suknie ślubne z bardzo oryginalnymi bukietami kwiatów. Przyszłe 
panie młode miały nie lada okazję zainspirować swój wygląd na 
ten niepowtarzalny dzień w swoim życiu. Dodatkową atrakcją 
była prezentacja mundurów wojskowych, w których żołnierze 
wprowadzali modelki, by podkreślić klimat lat wojennych. Stowa-
rzyszenie GRH „Powstaniec Ślaski” zaprezentowało mundury Poli-
cji Województwa Śląskiego 1922-39, Legionistów wz. 17, ofi cera 
Armii Czerwonej, DDR (NRD), niemieckie m 36, m 40, pomocy 
sztabowej, członka DJ oraz polskiej funkcjonariuszki PCK z 1937 
r. Po pokazie mieliśmy okazję wysłuchać koncertu tegorocznego 
laureata nagrody Rady Gminy Istebna za zasługi w kulturze Zbi-
gniewa Wałacha, który wraz ze swoim zespołem i Barbarą Pakurą 
zagrali piękne kompozycje klasyczno-góralskie. Mogliśmy wy-
słuchać mozartowskiego koncertu jakże pięknej aranżacji mu-
zycznej tychże muzyków. Na zakończenie goście bawili się przy 
dźwiękach muzyki zespołu dancingowego Fair Play. Impreza 
odbyła się w ramach projektu „Tradycja na PL-CZ-SK Trójstyku II”  
fi nansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Głównym sponso-
rem była Kompania Piwowarska S.A. Browary Tyskie.

Lucyna Ligocka – Kohut

Tradycyjnie w istebniańskim amfi teatrze nie zabrakło dobrej 
muzyki, smacznych posiłków, atrakcji kulturalnych, konkursów 
oraz rozrywki. Pierwszy dzień rozpoczął się o 18.00 dźwiękami 
góralskiej kapeli „Ochodzita” . Następnie wręczono pamiątkowe 
dyplomy, medale i puchary zwycięzcom pierwszej edycji Biegu 
Doliną Olzy, który również odbył się tego dnia. Rywalizacja była 
zacięta, do biegu zgłosiło się bowiem ponad 50 osób. Nagrody 
odebrali również zasłużeni dla Trójwsi sportowcy i działacze kul-
tury oraz artyści:

Nagrodzeni przez Radę Gminy Istebna za wysokie wyniki 
sportowe:

1. Adam Cieślar - Klub Sportowy „Wisła Ustronianka” w Wiśle
2. Sebastian Gazurek – Narciarski Klub Sportowy Trójwieś 

Beskidzka
3. Dominika Hulawy – Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna
4. Mateusz Ligocki - Narciarski Klub Sportowy Trójwieś

Beskidzka
5. Mariusz Michałek - Narciarski Klub Sportowy Trójwieś

Beskidzka
6. Patrycjusz Polok - Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna
Nagrodzeni za zasługi w dziedzinie Kultury
1. Monika Wałach z Jaworzynki
2. Józef Kawulok z Istebnej
3. Zbigniew Wałach z Istebnej
Po uroczystości wręczenia nagród odbył się konkurs na kurs 

prawa jazdy rokrocznie sponsorowany przez Krystynę Kowalik. 
Jego laureatem został Antek Michałek z Istebnej, któremu gra-
tulujemy! W dalszej części wystąpił Kabaret Kałamasz (w skła-
dzie Bogdan Kalus, Jacek Łapot, Sylwester Maciejewski i muzyk 
Dariusz Szweda) oraz młodzieżowy zespół „Industrial” z Bielska 
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Tydzień Kultury Beskidzkiej należy do 

największych i najbardziej znanych im-

prez folklorystycznych w Europie. Przez 

dziewięć dni na estradach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Ma-

kowie Podhalańskim i Oświęcimiu występuje rokrocznie 

ponad sto zespołów polskich i zagranicznych. W ramach 
TKB organizowane są dwa prestiżowe przeglądy konkurso-
we: Festiwal Górali Polskich w Żywcu oraz Międzynarodowe 
Spotkania Folklorystyczne. W trakcie TKB odbywa się rów-
nież Gorolski Święto w Jabłonkowie, Wawrzyńcowe Hudy w 
Ujsołach oraz Festyn Istebniański w Istebnej.

Na naszej małej estradzie już po raz osiemnasty 28 i 29 
sierpnia br.  prezentowały się zagraniczne i polskie zespoły. 
W sobotę po kilkuletniej przerwie imprezę rozpoczęto ko-
rowodem zespołów. Z bacą Henrykiem Kukuczką i stadem 

owiec na czele w rytm dźwięków folklorystycznej muzyki 
albańskiej, ukraińskiej i polskiej zespoły tanecznym krokiem 
udały się z Tartaku do Amfi teatru. W pierwszej kolejności na 
scenie wystąpił Regionalny Zespół z Gilowic „Dolanie” pre-
zentujący folklor podmiejski północno-wschodniej Żywiec-
czyzny w scence pt. „Na muzyce”. Drugi zespół ze Złotnika 
„Dolina Nowego Sołońca” reprezentujący górali czadeckich 
przedstawił ciekawe tańce i śpiewy przy dźwiękach muzyki 
skrzypiec, klarnetu, cymbałów, kontrabasu, heligonki i bę-
benka. W dalszej kolejności widzieliśmy zespoły zagraniczne 
tj.  „Artisti” z Tirany z Albanii. Zespół tworzą studenci ze szko-
ły baletowej, prezentują ludowe tańce, zwyczaje, obrzędy i 
muzykę całej Albanii. Właśnie dlatego, że skład zespołu to 
sami młodzi ludzie na scenie widać było niesamowity wigor 
i energię. Te emocje udzieliły się naszej publiczności tak bar-

XVIII Festyn Istebniański w ramach 49. TKB
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dzo, że „Artisti”, zdecydowali się na bis, zdobywając jeszcze 
większe oklaski i owacje na stojąco. Potem przyszła kolej na 
„Perłynę Kicmanszczyny” z Kicmani na Ukrainie. Wielopoko-
leniowa grupa pochodząca z maleńkiej miejscowości ukra-
ińskiej bukowiny pokazała przepiękne stroje, bukowińskie, 
zakarpackie i huculskie tańce ludowe oraz pieśni. Największą 
furorę zrobiła oczywiście pieśń „Hej, sokoły”. Na zakończenie 
wieczoru tradycyjnie odbyła się zabawa taneczna z zespo-
łem „Jawor”.

Niedzielny program rozpoczął węgierski zespół SIÓA-
GÁRDI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET z Sióagárdu. Bardzo 
tradycyjna grupa, którego kapela grała na skrzypkach, al-
tówce, basie i cymbałach pokazała unikatową kulturę ma-
dziarskiej wsi oraz bogato zdobione pięknym haftem stroje. 
Następnie „Recha” i „Wytinanka” ze Stolina z Białorusi wesoło 
i żwawo zatańczyła skoczne polki i wyśpiewała piękne melo-
die z Polesia. Gruzińskie tańce i pieśni zaprezentował zespół 
„Kobuleti” z Kobuleti, miejscowości położonej nad Morzem 
Czarnym. Czarnokrucze czupryny zgrabnych tancerzy i pięk-
ne Gruzinki wirowały na istebniańskiej scenie baletowym 

środa /  středa26.09.

13.00 – 17.00 
„Za poklady  těšínské truhly” – celoměstská soutěž pro děti od 6 
do 15 let o rodinný víkendový pobyt v Beskydech:
13.00 – 16.00  soutěž pro děti, MěK Svibice,  MěK Ostravská, MěK 
Havlíčkova,  MěK Svibice-OHU  
13.00 –16.30 Výstavní síň Muzea Těšínska
15.00 – 17.00  „Udělej si sám” – výtvarné aktivity pro děti, KVC 
DDM
17:00 – 19:00 
”Na lidovóm notečke” 

Workshop pro pedagogy základních škol k lidovému zpěvu s prak-
tickými ukázkami - Čítárna a literární kavárna NOIVA.

czwartek / čtvrtek 27.09.

13.00 – 17.00
 „Za poklady  těšínské truhly” – celoměstská soutěž pro děti od 6 
do 15 let o rodinný víkendový pobyt v Beskydech:
13.00 – 16.00  soutěž pro děti, MěK Svibice,  MěK Ostravská, MěK 
Havlíčkova,  MěK Svibice-OHU  
13.00 –16.30  Výstavní síň Muzea Těšínska
15.00 – 17.00  „Udělej si sám” – výtvarné aktivity pro děti, KVC 
DDM
17.00
„Ojcowski dom to istny raj ...” - spotkanie z Aliną i Stanisławem 
Brzezinami, opiekunami cisownickiej Izby Regionalnej oraz człon-
kami Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy – COK Dom Narodowy

piątek / pátek  28.09.

Pokazy czerpania papieru dla dzieci ze szkół podstawowych i 
gimnazjów (8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 13.45) - Książnica Cieszyńska, 
zapisy telefoniczne: 33 851 38 47.  
11.00
Cieszyn czyta dzieciom – głośne czytanie dzieciom przez zna-
nych cieszyniaków w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom 
- Miejsce: Biblioteka Miejska w Cieszynie, Oddział dla dzieci 
12.00
Wernisaż wystawy „Koronkowa robota” – Oranżeria Zamku, 28 
września – 4 listopada 2012
Wielowiekowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja  

krokiem. Niecodzienna uroda i piękne stroje robiły ogrom-
ne wrażenie. Nie zabrakło i naszych górali. Na zakończenie 
wystąpił Zespół Regionalny „Koniaków”. Czerwone brucliki 
i modrzyńce migotały na scenie podczas tańców kapusty, 
kołomajki i łowiynzioka.  Kierownik zespołu Urszula Gruszka 
nie zapomniała zaakcentować faktu swojego pochodzenia z 
krainy koronki koniakowskiej pokazując przepiękną „rózić-
kym”  przez cały występ. Po programie artystycznym odbyła 
się zabawa taneczna z  zespołem „Fair Play”.

Ta impreza dostarcza nam wiele wrażeń, poprzez możli-
wość spotkania się z folklorem prawie z całego świata. Jest 
kolorowo, egzotycznie, a dzięki sprzyjającej pogodzie w tym 
roku impreza skupiła niesamowite tłumy w Amfi teatrze „Pod 
Skocznią” w Istebnej. 

Lucyna Ligocka – Kohut

XII Skarby z Cieszyńskiej Trówły 28-30.09.2012

XII Poklady z Těšínské Truhly 28-30.9.2012

Cieszyn - Český Těšín
łączy cienką nicią koniakowskie wzgórza ze starożytnym Rzymem, 
średniowiecznymi zakonami czy współczesną Brugią. Wystawa 
„Koronkowa robota” zaprezentuje efekty działań, dla których bazą 
jest owa fi ligranowa materia, zaś efekt wybiega daleko poza to co, 
dobrze znamy z kawowych stoliczków mieszczańskich salonów.
17.00
„POCZTÓWKI NA SZKLE MALOWANE” - warsztaty malarstwa na 
szkle dla młodzieży i dorosłych – prowadzenie Antoni Szpyrc, COK 
Dom Narodowy, wstęp: 20 zł 
18.00  
Symboliczne otwarcie Trówły/Symbolické otevření truhly – 
Karczma w Koniakowie: występ Zespołu Regionalnego Istebna, 

pokazy twórczości ludowej

sobota  29.09.

8.30 

Výlet za koníky aneb Farmářem na jeden den

Baví tě starat se o domácí zvířata a nemáš možnost? Staň se 
farmářem na jeden den a přijď si vyzkoušet farmařinu na malou 
farmu. Na farmě najdeš koně, psy, kočky, morčata, králíky, slepice, 
kuřata  (akce pro děti 6-15 let) – Farma Dolní Domaslovice,
Přihlášky nejpozději do 25. 9. 2012  na adrese: lucie.bacikova@
ddmtesin.cz, tel. 734 514 437.
14.00-17.00
Spacer z burmistrzem Cieszyna ks. Józefem Londzinem - szla-
kiem cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych. Zbiórka: 
punkt Informacji Turystycznej na Wzgórzu Zamkowym – organiza-
tor Książnica Cieszyńska
15.00 

Mezi námi Těšíňáky

Osobní zpověď Luďka Ondrušky  k rodnému městu v dokumen-
tech - Čítárna a literární kavárna Noiva
15.00 
Finał Konkursu Jednego Wiersza, połączony z promocją książki 
Z. Ogórka „Orator złotousty. Anegdoty prawnicze” - Cafe Muzeum, 
organizator Biblioteka Miejska w Cieszynie
17.00
Cieszyńska moderna – prezentacja architektury modernistycznej 
Śląska Cieszyńskiego;  wykład wprowadzający: prof. Irma Kozina 
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niedziela/neděle 30.09

Dzień otwarty cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych. 

Możliwość bezpłatnego zwiedzenia z przewodnikiem: Archiwum i 
Biblioteki OO. Bonifratrów (10.00, 11.30), Biblioteki i Archiwum im. 
Tschammmera (11.30, 14.00), Muzeum Śląska Cieszyńskiego (10.00, 
11.00, 12. 00, 13.00, 14.00), Archiwum Państwowego i Książnicy Cie-
szyńskiej – z wizytą w pracowni konserwacji (11.00, 12. 00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00). Wejścia w grupach 15-20 osobowych.
10.00-16.00
Happening poświęcony osobie ks. Józefa Londzina – wybitne-
go działacza, historyka i założyciela Muzeum Śląskiego w Cieszynie, 
dający okazję, by postać tą poznać osobiście, a nawet porozmawiać 
z nią o historii, kulturze oraz tradycjach Śląska Cieszyńskiego - sto-
isko Książnicy Cieszyńskiej obok punktu Informacji Turystycznej na 
Wzgórzu Zamkowym 
10.00-16.00
„Śladem bohaterów”- gra miejska,  start: stoisko Książnicy Cieszyń-
skiej obok punktu Informacji Turystycznej na Wzgórzu Zamkowym 
12.00 – 18.00  
VII Cieszyński  Jarmark Rzemiosła/ VII. Těšínský jarmark řeme-

sel – pokazy tradycyjnego rzemiosła, kuchni regionalnej /ukázky 
starých řemesel, lidové tvořivosti a tradičního kulinářského umění  
- Amfi teatr pod Wieżą Piastowską  
14.00
Opowieści o kobietach – promocja 3 tomu książki Cieszyński Szlak 
Kobiet – Wzgórze Zamkowe – Klub Kobiet Kreatywnych
14.00– 15.00 
Vyhodnocení soutěže pro děti „Za poklady těšínské truhly“ - lo-
sování a předání cen vítězům soutěže – Amfi teátr pod Piastovskou 
věží, Cieszyn
15.00 – 16.00  
Cieszyński konkurs pieczenia strudla z pokazem pieczenia 

(rodzina Riess). Konkursowe strudle należy przynieść do Informa-
cji Turystycznej Zamku do godz. 14.00/ Soutěž o těšínský jable-

čný štrúdl s ukázkou pečení (rodina Riess). Evidence a předání 
soutěžních výrobků v Informačním turistickém centru Zamku do 
14.00 hod. – Amfi teatr pod Wieżą Piastowską
16.30 
„Ojcowski dom to istny raj” – występ zespołów regionalnych: Pie-
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Slezan, Olza – Amfi teatr pod Wieżą 
Piastowską 
18.00
Msza Św. w Rotundzie pw. Św. Mikołaja z udziałem kapeli góral-
skiej 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE/ DOPROVODNÉ AKCE:

6-30 IX
Z Mostów do Cieszyna - wystawa malarstwa na szkle Antoniego 
Szpyrca i grafi ki Władysława Szpyrca - Galeria Domu Narodowego - 
wernisaż 6 IX, godz. 17.00
24. 9. -18. 11. 2012, 
Toulky Těšínem - výstava fotografi í mapující místa k využití vol-
ného času pro rodiny s dětmi.
Určeno: ZŠ, SŠ, veřejnost (po-pá 9.00-17.00 hodin, so-ne a svátky 
uzavřeno), vstupné: zdarma - KVC DDM (ul. Zelená)
28-30.09.2012 
Książka i biblioteka w krzywym zwierciadle – pokonkursowa 
wystawa prac satyrycznych
- Biblioteka Miejska w Cieszynie, witryna główna
28-30.09.2012
Życie i działalność Józefa Kiedronia – wystawa - Biblioteka 
Miejska w Cieszynie, witryna główna
30.09 

Ostatni dzień wystawy, pt. „Kresowe stanice. 100-lecie harcerstwa 
na Śląsku Cieszyńskim”- Książnica Cieszyńska (10.00-16.00).

Změna programu vyhrazena! 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie!

Publikacje dostępne

w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł

„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł

„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009,
Rafał  Wałach – 12 zł

„Z ich krwi i cierpień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,
Jerzy Klistała, 2011 – 10 zł

„Od Baraniej Góry po Monte Cassino”, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł

„Pogwormy se po naszymu” płyta CD – 10 zł

„Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek

Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.

Zapraszamy do odwiedzenia wyjątkowego miejsca, jakim jest… 

Muzeum Malarstwa Muzeum Malarstwa 
Jana Wałacha Jana Wałacha 

w Istebnejw Istebnej
Muzeum Jana Wałacha (1884-1979) 

mieści się w niegdysiejszym atelier ar-
tysty, gdzie powstawały jego dzieła, 

między innymi słynne drzeworyty. Oferujemy pełną obsługę 
zwiedzania pracowni, zapewniając szczegółową informację 
na temat życia artysty, jego twórczości, miejsca i czasów w 
których tworzył. Szeroka ekspozycja przedstawia bogaty do-
robek w postaci licznych obrazów olejnych, pasteli, gwaszy, 
drzeworytów, projektów witraży, rzeźb i wielu innych pamią-
tek. Całość terenu muzeum włącznie z budynkami wpisana jest
w rejestr zabytków architektury drewnianej.

Spotkanie ze sztuką  „artysty spod Złotego Gronia” po-
zwala na chwilę przenieść się w minione czasy, ukazując 
życie górali istebniańskich: proste, pracowite i zgodne z ryt-
mem przyrody.

- EKSPOZYCJA ZAPOZNAJE NAS Z RÓŻNORODNYMI 
TECHNIKAMI ARTYSTYCZNYMI STOSOWANYMI PRZEZ AR-
TYSTĘ, TAKIMI JAK: WITRAŻ, DRZEWORYT, GWASZ, AKWA-
RELA I RZEŹBA. 

- WIZYTA W MUZEUM PRZYBLIŻA KULTURĘ REGIONU, BO-
WIEM WIELE DZIEŁ ARTYSTY W BARWNY SPOSÓB PRZESTA-
WIA ŻYCIE GÓRALI ISTEBNIAŃSKICH, ICH STRÓJ, OBRZĘDY
I ZWYCZAJE.

- DODATKOWYM ATUTEM OBIEKTU JEST JEGO MALOW-
NICZA LOKALIZACJA W SERCU SŁYNNYCH ISTEBNIAŃSKICH 
LASÓW ŚWIERKOWYCH, A PRZY TYM NIEDALEKO DROGI 
GŁÓWNEJ I CENTRUM MIEJSCOWOŚCI .

- GODZINY OTWARCIA: SOBOTA I NIEDZIELA 10.00 – 16.00,
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK prosimy o umówienie się telefo-

nicznie
Więcej informacji na temat muzeum, dojazdu i zwie-

dzania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz 
pod podanym numerem telefonu: http://www.janwalach.pl
 walach0@op.pl, tel. 502 097 871.

Serdecznie zapraszamy!
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Muzeum Malarstwa 
Jana Wałacha 

w Istebnej

Wernisaż wystawy

„Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha”

22 lipca, w słoneczne niedzielne popołudnie, przy 

muzeum artysty Jana Wałacha w Istebnej  Andziołówce 

zgromadził się liczny tłum gości, których z daleka witały 

dźwięki góralskiej muzyki. Tym krótkim koncertem plene-
rowym w wykonaniu kapeli „Zwyrtni”, rozpoczęto uroczyste 
otwarcie wystawy, której tematem były motywy pasterskie 
w twórczości Jana Wałacha. Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha z Istebnej.

Lucyna Ligocka Kohut przywitała licznie zgromadzonych 
gości. W ramach wprowadzenia wysłuchano wykładu Mi-
chała Kawuloka o pasterstwie w twórczości Jana Wałacha. 
Następnie Józef Michałek, prezes Związku Podhalan Od-
działu Górali Śląskich podzielił się z zebranymi refl eksją, nad 
ciągłością tradycji pasterskich, które przez wieki miały fun-
damentalne znaczenie dla kultury naszego regionu. Wyraził 
także podziw dla artysty, który po zdobyciu znakomitego 
wykształcenia i międzynarodowego uznania, powrócił do 
Istebnej by w rodzinnych stronach znaleźć niewyczerpane 
źródło twórczej inspiracji. 

Po części wykładowej przystąpiono do zwiedzania wy-
stawy, na której prezentowano także obrazy nigdy wcześniej 
nie udostępniane szerszej publiczności. Motywy pasterskie 
zostały na nich przedstawione w różnych aspektach, ujęciach 
i technikach. Barwne płótna Artysty spod Złotego Gronia 
przywołały obraz dawnej Istebnej a więc świat starych ba-
ców doglądających stad, rozległych jasnych hal i ciemnych 
izb, w których kobiety przędły wełnę na kołowrotkach. Zwie-
dzający wspólnie identyfi kowali przedstawione na obrazach 
sałasze i znajome szczyty gór, rozprawiali o zwyczajach pa-
sterskich i dzielili się własnymi wspomnieniami o istebniań-
skim artyście. Po obejrzeniu wystawy można było obejrzeć 
także pracownię Jana Wałacha oraz skosztować tradycyjnych 
owczych serów i innych regionalnych specjałów.

Swoją obecnością wystawę zaszczycili: Teresa Łaszewska 
Sekretarz Gminy Istebna, Andrzej Kudełka zastępca Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Wisła, Jerzy Michałek sołtys wsi Isteb-
na, Krystyna Rucka redaktor „Naszej Trójwsi”, Dr hab. Grze-
gorz Studnicki z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 
oraz wiele innych zacnych gości. Tych zaś, którzy nie mogli 
się zjawić, a chcieliby zapoznać się z twórczością pasterską 
Jana Wałacha, zapraszamy do muzeum artysty na Andzio-
łówce, gdzie wystawę można będzie oglądać jeszcze do 31 
sierpnia.

Barbara Juroszek

Uroczysta Msza Święta na Trójstyku

w Jaworzynce

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy 

Istebna serdecznie zaprasza na Uroczystą Mszę Świętą 

na Trójstyku PL-CZ-SK w Jaworzynce, która odbędzie 

się 25 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00. Msza Św. orga-

nizowana jest we współpracy z Diecezją Bielsko – Ży-

wiecką, Ostrawsko-Opawską i Żylińską oraz Gminami 

Czerne, Jabłonków i Istebna.

Uroczystość rozpocznie się procesją z Kościoła p.w. 
Matki Bożej Frydeckiej z Jaworzynki Trzycatka o godz. 9.30 
na Trójstyk. 

W programie przewidywane są również występy ze-
społów i kapel. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej pięk-
nej mszy plenerowej, której oprawę muzyczną ze strony 
polskiej zapewni Monika Wałach z kapelą „Jetelinka”.
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Z Czytelnikami „Naszej Trójwsi" pragnę podzielić się infor-

macjami o narodzinach nowej odmiany koronek powstałych 

w naszym powiecie.

Józef Golec rodowity cieszynianin od ponad pół wieku miesz-
kający w Sopocie, emerytowany pedagog, działacz społeczny, au-
tor książek i wielu publikacji. Honorowy Członek Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Ci-
sownicy, Honorowy Obywatel Gminy Goleszów, Honorowy Oby-
watel Miasta Cieszyna jest współtwórcą 
lokalnej odmiany koronek, jakie powstały 
pod jego kierunkiem. Zapytany przeze 
mnie, skąd wzięły się początki jego zain-
teresowań koronkami, odpowiedział - „od 
Kamieniarzowej". Będąc koleżanką szkolną
z Liceum Pedagogicznego w Cieszynie 
wiedziałam, że od 1955 r. jest mieszkań-
cem Wybrzeża.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
(13 XII 1981 r.) Józefa Golca, długoletnie-
go dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Sopocie - Szkoły Stowarzyszonej UNESCO 
pozbawiono funkcji dyrektora za aktywną 
działalność prosolidarnościową, w krótkim 
czasie znalazł się też poza zawodem na-
uczycielskim. Dzięki życzliwości rodziców byłych swoich uczniów 
podjął pracę w sklepiku pamiątkarskim na molo w Sopocie. Sprze-
dawał w nim m.in. wytwory sztuki ludowej, w szczególny sposób 
upodobał sobie wtedy koronki, które w 1983 r. zaprowadziły go 
do Heleny Kamieniarzowej zamieszkałej w Koniakowie pod Ocho-
dzitą. Sprzedawał nie tylko jej koronki, ale też opracował kilka pro-
jektów, które ona zrealizowała.

Jedna z nich, o motywach morskich, przez 
dwa sezony była reklamą w witrynie sklepiku 
„Sopotek". Koronka ta o średnicy 66 cm w ze-
wnętrznym kręgu uwzględnia powtarzający 
się motyw mewy unoszącej złowioną rybę 
(motyw ten jest zaczerpnięty z herbu miasta 
Sopot). Między mewami przebijają motywy 
słońca. Kolejny pas przypomina fale morskie. 
Dalszą przestrzeń zajmują głębiny morskie 
wypełnione rybami, rozgwiazdami, meduza-
mi, konikami morskimi, muszlami i roślinami 
wód. W centralnym kole znajduje się styli-
zowana sylwetka Neptuna z trójzębem. Ko-
ronka ta świadczy o dużej sprawności tech-
nicznej i niezwykłym talencie koronczarki. 
W pracy tej wyraźnie uwzględnione zostały 
zasady wyróżniające koronki koniakowskie tzn. powtarzane i łą-
czone użyte motywy. Z tą koronką właśnie Józef Golec nigdy się 
nie rozstał i zajmuje ona szczególne miejsce w jego archiwum, bo 
jest dowodem początków jego fascynacji koronkami. Ta koronka 
niebawem trafi  jako jego dar dla Izby Twórczości Rodziny Kamie-
niorz w Koniakowie.

Józef Golec w 1985 r. wyjechał do Paryża i Niemiec, skąd po roku 
wrócił do kraju i przez kolejne trzy lata pracował w swoim zawodzie, 
przechodząc w 1989 r. na emeryturę. Podczas współpracy ze świe-
tlicą gminną w Cisownicy odkrył 10 pań w tej wsi, które „heklują" 
na użytek własny, nie należące do żadnej spółdzielni rękodzieła ani 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Na pytanie J. Golca, jaki rodzaj 
koronek najchętniej wykonują, usłyszał odpowiedź - „Panoczku, my 
poradzymy wyheklować wszystko jak mómy myter". Wypowiedź ta 
stała się inspiracją do nowych pomysłów.

Jubileusz 700-lecia Cisownicy w 2005 r. wyzwolił inicjatywę 
stworzenia odmiennej koronki lokalnej, innej od dotychczas ist-

niejących. Józef Golec opracował projekty koronek z motywami 
heraldycznymi, skrótami grafi cznymi, różnymi symbolami i czytel-
nymi krótkimi tekstami. W ten sposób powstała pierwsza kolekcja 
cisownickich koronek, których wystawa zaistniała w ramach uro-
czystości obchodów jubileuszu wsi.

Golec należał też do działaczy i propagatorów ruchu espe-
ranckiego. Z okazji zbliżającego się 94. Światowego Kongresu 
Esperantystów w Białymstoku w 2009 r. otrzymał zaproszenie do 

zorganizowania wystawy własnej zwar-
tej kolekcji 260 ekslibrisów jako jedynej 
o tematyce esperanckiej. Przyjmując za-
proszenie zaproponował organizatorom 
włączenie też do planowanej wystawy 
kilkunastu koronek o tematyce esperanc-
kiej. Wystawa spotkała się z dużym zain-
teresowaniem, a w jej wyniku ukazała się 
dwujęzyczna książka Henryka Kosickiego
z wszystkimi eksponowanymi ekslibrisami 
i koronkami.

Józef Golec tworzył coraz trudniejsze 
projekty, którym sprostać mogły już tylko 
najzdolniejsze koronczarki.

Pracy nad projektami koronek portre-
towych podjęły się Danuta Simoni z Cie-

szyna i Eugenia Larysz z Cisownicy.
Danuta Simoni ma w swoim dorobku cztery koronki portre-

towe: dra L.L. Zamenhofa, Jury Gajdzicy oraz dwie odmiany por-
tretu słynnego bajkopisarza A.C. Andersena. Eugenia Larysz z Ci-
sownicy ma w dorobku znaczący unikat koronkowy z portretem 
Jana Pawła II. Wymienione koronki portretowe (po zmniejszeniu) 

pełnią także funkcje ekslibrisów. Golec jest 
m.in. pomysłodawcą i projektantem 27 eks-
librisów koronkowych i stały się one prekur-
sorem takiej odmiany ekslibrisów.

Nowa odmiana koronek wyrosłych ze 
współpracy miejsowych koronczarek z Jó-
zefem Golcem, charakteryzuje się także 
tym, że każda koronka jest autoryzowana. 
Mają one charakter pamiątkowy, okoliczno-
ściowy, wystawowy, dekoracyjny, upomin-
kowy, kolekcjonerski, a także promocyjny, 
reklamowy lub informacyjny.

Golec zaznacza, że nowopowstałe ko-
ronki nie stanowią w żadnym przypadku 
konkurencji dla sztuki koniakowskiej. 
Efekty współpracy koronczarek z Józefem 
Golcem potwierdzają, że nie mamy pełnej 

wiedzy, ile koronczarek na całym Śląsku Cieszyńskim hekluje 
i jakimi technikami się posługują. Pełny obraz w tym zakresie 
potwierdzą badania, które wzbogacą naszą wiedzę w tym za-
kresie.

Teresa Waszut

Od Kamieniarzowej do Jana Pawła II

Zaproszenie na wernisaż wystawy

malarstwa Krystyny Kocybik

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zapra-
sza na otwarcie wystawy malarstwa Krystyny Kocybik, któ-
re odbędzie się 31 sierpnia w piątek o godz. 17.00. Zachę-
camy do spędzenia popołudnia z malarstwem, spokojną 
muzyką w tle oraz małym poczęstunkiem.

Lucyna Ligocka - Kohut
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WAKACYJNE WARSZTATY TAŃCA 
WSPÓŁCZESNEGO 

w SP 1 Istebna, Jaworzynka i Koniaków 
 

    Terminy zajęć: 7 sierpnia (każdy wtorek) 

     Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 9.00 – 10.30 

      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, godz. 13.00 – 14.30 

      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie, godz. 11.00 – 12.30 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci!!!  Warsztaty są bezpłatne! 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, tel. 33 855 62 08 

WYROBY Z SIANA I TRAWY – Danuta Gałuszka – od lipca do 
sierpnia 2012 w godz. 16.00 - 18.00
3 sierpnia, 17 sierpnia w piątek                                         
HAFT KRZYŻYKOWY DWUSTRONNY – Monika Wałach – od 
września 2012 do marca 2013 w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą śro-
dę miesiąca) 5 września, 19 września, 3 października, 17 paździer-
nika,  31 października, 14 listopada, 28 listopada, 12 grudnia…
TECHNIKA DE COUPAGE – Katarzyna Zwolińska – od września 
do grudnia 2012 w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesią-
ca) 12 września, 26 września, 10 października, 24 października, 7 
listopada, 21 listopada, 5 grudnia, 19 grudnia. 
KORONKA KONIAKOWSKA – Mariola Wojtas – od lipca 2012 
do marca 2013 w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi czwartek miesią-
ca)  2 sierpnia, 16 sierpnia, 30 sierpnia, 13 września, 27 września, 
11 października, 25 października, 8 listopada, 22 listopada, 6 
grudnia,  20 grudnia…
WYROBY Z FILCU – Agnieszka Macoszek – od lipca 2012 do mar-
ca 2013 w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi czwartek miesiąca)  9 sier-
pień, 23 sierpień, 6 września, 20 września, 4 października, 18 paź-
dziernika, 15 listopada, 29 listopada, 13 grudnia, 27 grudnia…
SZYCIE KYRPCÓW – Józef Rucki -  od września do listopada 
2012 w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi piątek miesiąca) 7 wrze-
śnia, 21 września, 5 października, 19 października, 9 listopada, 
23 listopada
WYPLATANIE KOSZY Z KORZENI – Jan Zogata - od września 
do listopada 2012 w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi piątek miesią-
ca) 14 września, 28 września, 12 października, 26 października, 
16 listopada, 30 listopada
Ze względu na ograniczoną ilość uczestników (maksymalnie 

10 osób na jednych zajęciach) prosimy o wcześniejsze zapisy 

– osobiście w biurze GOK lub telefonicznie 33 855 62 08.

Miejsce zajęć: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Warsztaty  Twórczości Ludowej

KALENDARZ  IMPREZ 2012

SIERPIEŃ
12.08. – Dzień Placka, Kubusia i Kapuścioka, godz. 14.00, Amfi teatr 
Pod Skocznią w Istebnej
15. - 19.08. Dni Koronki w Galerii na Szańcach w Koniakowie
16.08. - Warsztaty Koronki koniakowskiej, godz. 16.00 - 18.00, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Istebnej
16. – 18.08. Jarmark Pasterski w Koniakowie; Dni Rumuńskie – 300 
lat Koniakowa
17.08. Warsztaty wyrobów  z siana i trawy , godz. 16.00 - 18.00, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Istebnej
18.08. koncert Zespołu ZAKOPOWER – Istebna Amfi teatr – organiza-
tor: PHU Kubas
19.08. Wybory Najpiękniejszej góralki – Istebna Amfi teatr – organi-
zator: PHU Kubas
23.08. Warsztaty fi lcowania, godz. 16.00 - 18.00, Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej
25.08. Uroczysta Msza Święta na Trójstyku w Jaworzynce, godz. 10.00
25.08. Pozdrowienia ze świata dla Koniakowa – występ zagranicz-
nych zespołów folklorystycznych na Ochodzitej lub w Amfi teatrze
w Istebnej, Zbigniew Legierski – 300 lat Koniakowa
30.08. Warsztaty Koronki koniakowskiej, godz. 16.00 - 18.00, Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej
31.08. – 28.09.  Wystawa Krystyny Kocybik, GOK – BP Istebna, s. 2, 
wernisaż - godz.17.00 
do 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna

WRZESIEŃ
01.09. Dyskoteka pod Gwiazdami – Amfi teatr pod Skocznią – orga-
nizator: PHU Kubas
02.09. Akcja Krwiodawstwa – Koniaków – 300 lat Koniakowa
07. – 09.09. Zawody Rowerowe Road Trophy - Istebna
09.09. II Spotkania Integracyjne Artystów im. Jana Wałacha w Mu-
zeum Jana Wałacha, Istebna Andziołówka
16.09. Dożynki Gminne w Amfi teatrze pod Skocznią w Istebnej
Rozsód Owiec w Istebnej na Stecówce

Elba Szkoła Języków Obcych
Elba Szkoła Języków Obcych zaprasza dzieci, młodzież, 

maturzystów i dorosłych na kursy języka angielskiego, nie-
mieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Zapisy
i informacje pod nr tel 605 481 225 lub 607 467 586.
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Bieg doliną Olzy

Uczestnikom biegu przełajowego „Doliną Olzy” uda-

ło się uciec przed sobotnim deszczem, który towarzyszył 

tegorocznym Dniom Istebnej. Chętnych do biegania nie 

zabrakło- na linii startu stanęli zarówno starsi jak i młod-

si amatorzy biegów przełajowych. 

Bieg „Doliną Olzy” został zorganizowany przy wspólnym 
pomyśle pracowników Ośrodka Kultury w Istebnej i Pawła 
Rysia z Jaworzynki. Miał on na celu popularyzację sportu na 
terenie naszej Gminy, a także promocję nowopowstałych 
ścieżek spacerowo-rekreacyjnych, które wiodą w pobliżu 
amfi teatru oraz wzdłuż rzeki Olzy. 

Bieg odbywał się na dwóch dystansach: ok. 3000 m. dla 
kategorii dziecięco-młodzieżowej oraz 6000 m. dla kategorii 
biegu głównego. 

Wśród młodszych najlepszy czas uzyskał Andrzej Jałowi-
czor z Istebnej zaś najlepszą spośród dziewcząt została Doro-
ta Kaczmarzyk z Istebnej. Najlepszy czas w biegu głównym 
uzyskał Marek Kubista z Katowic, pokonując dystans 6000 m 
w 24 minuty i 5 sekund. Tuż za nim, ze stratą dwóch sekund 
uplasował się Bartłomiej Rucki z Jaworzynki.

Najlepszą kobietą okazała się być Bogusława Kondzielik 
reprezentująca klub Sokół – Knurów. Jedyną reprezentantką 
naszej Gminy była Danuta Ligocka z Kubalonki.

Wręczenie nagród najlepszym w biegu głównym oraz 
w kategoriach wiekowych odbyło się podczas uroczyste-
go otwarcia XVI Dni Istebnej.  Wyróżnieni zostali również 

Kategoria Open - Kobiety

M-ce N Nazwisko Imię Rocznik Kat. Miejsc./Klub Wynik

1 444 Kondzielik Bogusława 1986 A Sokół - Knurów 28:10.0

2 433 Grabińska Aleksandra 1988 A Chorzów 28:17.5

3 442 Kubczak Bogusława 1967 B Brzuśnik 28:38.4

4 428 Ligocka Danuta 1965 B Istebna 30:33.5

5 449 Woźniczka Karolina 1994 A Istebna DSC

Kategoria Open - Mężczyźni

M-ce Nr Nazwisko Imię Rocznik Kat. Miejsc./Klub Wynik

1 432 Kubista Marek 81 A Katowice 24:05.8

2 437 Rucki Bartłomiej 95 A Jaworzynka 24:07.1

3 431 Chodnik Konrad 89 A Bielsko-Biała 24:12.8

4 438 Skurzok Tomasz 95 A Jaworzynka 24:41.7

5 420 Ryś Paweł 76 B Jaworzynka 25:55.8

6 429 Krupa Przemysław 83 A Mnich 26:18.0

7 441 Kupczak Tadeusz 62 C Brzuśnik 26:56.1

8 427 Hulawy Damian 96 A Istebna 27:02.4

9 426 Gorzołka Stanisław 72 B Ustroń 27:05.9

10 434 Kaganiec Grzegorz 71 B Olkusz 27:18.7

11 421 Prudel Leszek 76 B Rybnik 27:28.7

12 430 Frącz Tomasz 84 A Chybie 27:31.1

13 436 Gorzołka Przemysław 91 A Istebna 27:50.1

14 439 Kaleta Jan 60 C Cięcina 27:54.5

 Sport  Sport  Sport  Sport 

najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu – Janek Zawada
z Istebnej, 9-cio latek, który na mecie okazał się być lepszym 
od wielu starszych kolegów i koleżanek. Najstarszym uczest-
nikiem był Tomasz Żywioł z Cieszyna. 

Bieg nie odbyłby się, gdyby nie pomoc wolontariuszy: Eli, 
Darii, Zuzi, Ani, Reni i Janusza, oraz strażaków z jednostki OSP 
Istebna Centrum którym serdecznie dziękujemy za pomoc w 
organizacji biegu. 

Chcemy także podziękować naszym sponsorom: Panu 
Markowi Matusznemu z Koniakowa oraz Panu Mirosławowi 
Kowalczykowi z Jaworzynki.

Już dziś zapraszamy serdecznie na kolejne edycje Biegu 
„Doliną Olzy”, które odbywać się będą na rozpoczęcie Dni 
Istebnej.

Karina Czyż
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Medale Pucharu Świata dla duetu Karchów! 
Dwa medale wywalczyli nasi modelarze z Istebnej Andzio-

łówki podczas rozegranych w Zielonej Górze zawodów Pu-
charu Świata w modelarstwie kosmicznym. Antoni Karch zajął 
drugie miejsce w klasie S7 (makiety rakiet), a jego syn Tomasz 
był drugi w klasie S8E/P (rakietoplany zdalnie sterowane). 

Sukcesy Janusza Lewandowskiego
Janusz Lewandowski z Koniakowa wygrał swoją ka-

tegorię wiekową w rowerowej czasówce górskiej „Uphill 

MTB Beskidy 2012”, które rozegrano na blisko jedenasto-

kilometrowej trasie z Bystrzycy na szczyt Ostrego.

Warto dodać, że jeszcze w czerwcu nasz kolarz zajął dru-
gie miejsce w kategorii 56-65 lat w wyścigu ze startu wspól-
nego podczas X Mistrzostw Polski Lekarzy w Kolarstwie Szo-
sowym, które odbyły się w Bychawie.

KP TRÓJWIEŚ
Terminarz rozgrywek - Sezon 2012/2013 

- runda jesienna

Seniorzy:

11.08.12  17:00  KP Trójwieś - Mieszko Piast Cieszyn
15.08.12  17:00  KP Trójwieś - Hażlach
18.08.12  17:00  Goleszów - KP Trójwieś

25.08.12  17:00  KP Trójwieś - Brenna
01.09.12  17:00  Bąków - KP Trójwieś

08.09.12  16:00  KP Trójwieś - Pogwizdów
15.09.12  16:00  Zebrzydowice - KP Trójwieś

22.09.12  16:00  KP Trójwieś - Pogórze
30.09.12  16:00  Pruchna - KP Trójwieś

06.10.12  15:00  KP Trójwieś - Kończyce Wielkie
13.10.12  15:00  Górki - KP Trójwieś

20.10.12  15:00  KP Trójwieś - Pielgrzymowice
28.10.12  14:00  Zabłocie - KP Trójwieś

W sezonie 2012/2013 nasza drużyna seniorów zagra w 
Klasie A, w której znajduje się 14 drużyn. W związku z tym w 
rundzie jesiennej (również wiosennej) do rozegrania jest 13 
meczów. 

Uwaga! W rundzie jesiennej nasza drużyna wszystkie 

mecze na własnym boisku (także niektóre mecze wyjaz-

dowe) zagra w sobotę. To ważna informacja dla kibiców. 

Radzimy dokładnie zapoznać się z terminarzem.

15 435 Gołyś Dawid 95 A Knurów 28:34.6

16 443 Wielgos Józef 59 C Tychy 29:00.4

17 422 Dudek Edward 54 C Radziechowy 29:52.2

18 423 Kwiecień Zbigniew 56 C Tychy 31:10.9

19 424 Pudełko Wojciech 82 A Imielin 34:48.2

20 425 Paradowski Krzysztof 65 B Katowice 35:06.0

21 445 Żywioł Tomasz 46 C Cieszyn 35:31.0

22 440 Stolarczyk Stanisław 50 C Cięcina 35:33.7

23 402 Gorzołka Eugeniusz 66 B Jaworzynka 43:13.3

24 446 Przybyła Roman 58 C Istebna 43:28.8

Juniorzy i trampkarze:

25.08.12  10:00/11:30  KP Trójwieś - Kaczyce
01.09.12  10:00/11:30  KP Trójwieś - Wisła
08.09.12  10:00/11:30  Rajcza - KP Trójwieś

15.09.12  10:00/11:30  KP Trójwieś - Pogórze
22.09.12  10:00/11:30  Leśna - KP Trójwieś

29.09.12  10:00/11:30  KP Trójwieś - Koszarawa Żywiec
06.10.12  10:00/11:30  Jeleśnia - KP Trójwieś

13.10.12  10:00/11:30  KP Trójwieś - Łękawica
20.10.12  13:30/15:00  Ochaby - KP Trójwieś

27.10.12  10:00/11:30  KP Trójwieś - Kuźnia Ustroń
03.11.12  10:00/11:30  Landek - KP Trójwieś

Zapraszamy kibiców i zachęcamy do dopingu!
J. Kohut
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