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Dożynki gminne 2012

Dzień Turystyki w SP 1 Jaworzynka II Szkolny Rajd „Do źródeł Olzy”

Gratulacje dla Urszuli Gruszki
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Szanowny Panie Janie
- Przewodniczący

Rady Gminy Istebna
Z okazji urodzin proszę przyjąć najszczersze życzenia;

wiele sił i odwagi w realizacji nowych planów i zamierzeń,
zdrowia, wszelkiej pomyślności w pełnieniu stanowiska 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz samych pogodnych dni
na dalsze lata życia.

Wójt Gminy, Radni Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

Szanowna Pani Krystyno! 
Serdecznych życzeń niesiemy mnóstwo

Odczutych w duszy najszczerszej
Lecz nie pozwala słowa ubóstwo

Wyrazić ich jak należy!
Życzymy zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności
na dalsze lata życia, wiele uśmiechu każdego dnia

oraz owocnej dalszej współpracy w zespole redakcyjnym.

Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy
oraz zespół redakcyjny „Naszej Trójwsi”

„Perła Podbeskidzia 2012” dla Małgorzaty Kiereś
Małgorzata Kiereś, beskidzka góralka, działaczka społeczna, naukowiec i populary-

zator kultury góralskiej, otrzymała tytuł "Perły Podbeskidzia 2012" podczas sobotniego 
III Kongresu Kobiet Podbeskidzia w Bielsku-Białej. str. 17
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Biblioteka miejscem pielęgnowania
tradycji i formowania postępu
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Gminne Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
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W dniu święta pracowników oświaty życzymy wszystkim
nauczycielom, katechetom, wychowawcom oraz

pracownikom administracji szkolnej dużo zdrowia,
szczęścia i radości w wykonywanej pracy. Najcenniejszym

i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać
dziecku, jest wykształcenie. Życzymy Wam więc, by w tej
niełatwej pracy sprzyjał Wam los oraz, by podejmowany

trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Wójt Gminy, Rada Gminy Istebna.

UWAGA ! ŚMIECI !!!
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomo-

ści w zamian za opłatę zapewnia gmina.
Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi od-

bierania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa. Zgod-
nie ze znowelizowaną ustawą Rada Gminy, określając stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę  mię-
dzy innymi: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wy-
twarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,  koszty funk-
cjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Osoby segregujące odpady zapłacą mniej i przyczyniają się do 
ochrony środowiska. Segregując odpady dajemy produktom „dru-
gie życie” - szansę, że odpad znowu stanie się użyteczny. Przy tej 
okazji ponawiamy apel o nie palenie śmieci w piecach!!! Wiele osób 
postrzega spalanie śmieci w domowych piecach jako łatwy sposób 
pozbywania się odpadów. W trakcie spalania odpadów do atmos-
fery uwalniane są toksyczne związki. Toksyny dostają się do dróg 
oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając to, co wyrasta 
w naszych ogródkach, dostają się do wód gruntowych.

Pamiętajmy paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich naj-
bliższych.                 Zofia Waszut

Wójt Gminy informuje

Ktoś, kto was kocha
Gdy odrobione są lekcje wszystkie
I gdy już sobie od dawna śpicie,
Gdy śpią spokojnie książki w tornistrze,
Ktoś wam zadania sprawdza w zeszycie.

Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt.
Choć jest zmęczony-jeszcze pracuje.
Gdy piątkę stawia - bardzo się cieszy.
Bardzo mu przykro - gdy stawia jedynkę.

Bo chciałby przecież, by same piątki
Gęsiego biegły jedna za drugą.
Więc co dzień w szkole jest już przed dzwonkiem,
Więc wieczorami nie śpi tak długo.

Jerzy Ficowski

KOLEJNA ZBIÓRKA ELEKTROZŁOMU
ZAKOŃCZONA !!!

W dniach od 18 do 20 września br. odbyła się zbiórka zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrano 8 580 
kg odpadów. Akcja organizowana była przez Urząd Gminy Istebna 
przy współudziale Fundacji „Czysta Ziemia” na rzecz walki z odpada-
mi. Zbiórkę prowadziła firma Elektrozłom Sp. z o.o. Kolejna zbiórka 
będzie organizowana  wiosną !!!
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Rada Gminy informuje

Informacja  Przewodniczącego
Rady Gminy Istebna

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w 
IV kwartale 2012 r. będzie przyjmował mieszkańców na 
dyżurach w Urzędzie Gminy Istebna /pok.115 /w każdy 
wtorek miesiąca.

Październik: 2, 9, 16, 23, 30 od godz. 14.00 do 15.15  
Listopad: 6, 13, 20, 27 od godz. 14.00 do 15.15                                          
Grudzień: 4, 11, 18, od godz. 14.00 do 15.15

W dniu 20 września 2012 roku o godz. 14.15 w sali Nr 
100 odbyła się XX sesja Rady Gminy Istebna.

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Istebna. 
Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
l Nr  XX/179/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 wrze-

śnia 2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2013. 
l Nr  XX/180/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 

2012 w sprawie zamiany  nieruchomości.
l Nr  XX/181/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 

2012 w sprawie nabycia nieruchomości.
l Nr  XX/182/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 

2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
l Nr  XX/183/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 

2012 w sprawie nabycia  nieruchomości.
l Nr XX/184/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września   

2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
l Nr XX/185/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 

2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2012-
2025.
l Nr XX/186/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 

2012 w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego „ Istebna”z siedzibą w Istebnej
l Nr  XX/187/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 

2012 w sprawie przyznania Lauru Srebrnej cieszynianki 2012.
Wyróżnienie Laurem Srebrnej Cieszynianki 2012 

przyznano Panu Józefowi Brodzie zamieszkałemu w Ko-
niakowie.

Po sesji radni udali się do Wisły gdzie wzięli udział we 
wspólnej  sesji połączonych Rad Gmin i Miast Beskidzkiej 5. 
Na sesji omówiono dotychczasową działalność Beskidzkiej5, 
wymieniano poglądy oraz dyskutowano na temat rozwoju 
współpracy w zakresie wspólnych działań mających na celu 
promocję i rozwój turystyczny gmin.

Podjęto również okolicznościową uchwałę nadzwyczajną 
połączonych Rad Gmin i Miast Beskidzkiej 5 z  dnia 

20 września 2012 roku dotyczącą współpracy samorzą-
dów Beskidzkiej5 w zakresie wspólnej promocji walorów 
turystycznych Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. 
(tekst uchwały w załączeniu)

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

M. Wieczorek

Nadzwyczajna sesja połączonych
Rad Gmin i Miast Beskidzkiej 5

20 września 2012 r. 
w Hotelu Gołębiew-
ski w Wiśle odbyła 
się nadzwyczajna 
sesja połączonych 
Rad Gmin i Miast 
Beskidzkiej 5, która 
została poświęcona 
współpracy w ra-
mach Beskidzkiej 5, 
w tym promocji wa-

lorów turystycznych Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia 
i Wisły. W posiedzeniu uczestniczyli niemal wszyscy radni z 
poszczególnych gmin, oraz wójtowie i burmistrzowie.

Spotkanie otworzyli Przewodniczący Rady Miasta Wisła Ja-
nusz Podżorski oraz Burmistrz Miasta Wisła Jan Poloczek. Następ-
nie przewodniczący poszczególnych Rad Gmin i Miast zostali 
poproszeni o poprowadzenie obrad połączonej, nadzwyczajnej 
sesji. W pierwszej kolejności głos zabrali właśnie przewodniczą-
cy, podkreślając, że działania w ramach Beskidzkiej 5 stanowią 
częsty przedmiot obrad Rad Gmin i Miast, a także że współpraca 
ta jest doceniana przez radnych, jako istotny kierunek rozwoju 
i promocji turystyki w poszczególnych gmin. 

Mateusz Werpachowski Prezes Zarządu SWIG DELTA PART-
NER (operatora Beskidzkiej 5) przedstawił projekty, osiągnię-
cia i sukcesy Beskidzkiej 5 od momentu jej powołania w 2004 
roku oraz wskazał cele i wyzwania dla Beskidzkiej 5 na najbliż-
sze lata. Jednym z ważniejszych założeń jest promocja idei 
Beskidzkiej 5 wśród samych mieszkańców mikroregionu, aby 
marka ta była rozpoznawalna w nie tylko w Polsce i na świecie, 
ale przede wszystkim stała się elementem tożsamości miesz-
kańców. Dzięki temu, ta wyjątkowa inicjatywa, pozwoliłaby na 
jeszcze silniejsze zacieśnienie współpracy, dając podstawy do 
tego, aby o Beskidzkiej 5, mówiono, że stanowi przykład pol-
skiego Tyrolu.

Podsumowaniem spotkania było podjęcie przez połączo-
ne Rady Gmin i Miast Beskidzkiej 5 okolicznościowej uchwały 
nadzwyczajnej, w której radni zadeklarowali poparcie dla dal-
szego rozwoju Beskidzkiej 5 i zacieśniania współpracy na rzecz 
rozwoju turystyki w ramach mikroregionu. 

Ranga tego spotkania oraz jego doniosły charakter wska-
zuje, że wspólna sesja połączonych Rad wejdzie od teraz na 
stałe do kalendarzy radnych i działań Beskidzkiej 5.
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W związku z pojawieniem się na terenie wojewódz-
twa śląskiego  wirusa Schmallenberg  Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Cieszynie informuje:

• zaleca się wdrożenie wzmożonego nadzoru właściciel-
skiego w gospodarstwach, w których utrzymywane jest by-
dło, owce i kozy,

• właściciele w/w zwierząt zobowiązani są przekazywać 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Cieszynie informa-
cje o zaobserwowaniu u zwierząt objawów nasuwających 
podejrzenie zakażenia wirusem Schmallenberg, jak również 
każdej nagłej zmiany stanu zdrowia zwierząt,

• zaleca się zwracanie szczególnej uwagi, na to skąd za-
kupywane są zwierzęta (chorobę stwierdzono w krajach za-
chodniej Europy),

• właściciele zwierząt  zobowiązani są zgłaszać  Powiato-
wemu Lekarzowi Weterynarii w Cieszynie każdy przypadek 
poronienia u przeżuwaczy.

Objawy zakażenia wirusem Schmallenberg:
a) u zwierząt dorosłych (objawy utrzymują się kilka dni, 

często mogą być bardzo słabo wyrażone): gorączka, pogor-
szenie ogólnego stanu zdrowia, brak łaknienia, spadek pro-
dukcji mleka, biegunka i ronienia.

b) wady rozwojowe u płodów (urodzenie w fizjologicz-
nym terminie lub poronienie): artrogrypoza (wrodzona 
sztywność stawów), wodogłowie, tyło zgryz, skolioza, anky-
loza,  torticollis (sztywność karku).

Powiatowy Lekarz Weterynarii
informuje

Koniaków po odnowie
Od połowy września br. mieszkańcy Koniakowa, turyści 

mogą nieodpłatnie korzystać z nowego miejsca rekreacji, 
jaki powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej pn. „Zagospodarowanie centrum wsi 
Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-

rekreacyjne”. Na jego terytorium powstały dwa place zabaw 
dla dzieci młodszych i starszych, wyposażone w bezpieczne, 
nowoczesne i kolorowe urządzenia. Młodsze dzieci mogą 
aktywnie spędzić czas korzystając ze zjeżdżalni, pomostu 
z osłonami, domku, huśtawek (w tym na sprężynie) oraz 
piaskownicy. Z kolei starsze mają do dyspozycji zestaw za-
bawkowy wyposażony w: zjeżdżalnię, ślizg rurowy, ściankę 
linowo-pajęczną, pomost belkowy, koci grzbiet oraz kładkę, 
most i tunel linowy. Pomiędzy placami zabaw powstała wiata 
grillowa z miejscami siedzącymi na 15 osób. Teren ten został 
wyposażony w ławki, stoły z ławkami oraz kosze na śmieci. 
Wykonano także ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe 
oraz zrewitalizowano zieleń. 

Po drugiej zaś stronie budynku szkoły gruntownie zmo-
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Koniaków po liftingu 

 
Od połowy września br. mieszkańcy Koniakowa, turyści mogą nieodpłatnie korzystać z nowego miejsca rekreacji, jaki 

powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zagospodarowanie centrum wsi 
Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”. Na jego terytorium powstały dwa place 

zabaw dla dzieci młodszych i starszych, wyposażone w bezpieczne, nowoczesne i kolorowe urządzenia. Młodsze dzieci 

mogą aktywnie spędzić czas korzystając ze zjeżdżalni, pomostu z osłonami, domku, huśtawek (w tym na sprężynie) oraz 

piaskownicy. Z kolei starsze mają do dyspozycji zestaw zabawkowy wyposażony w: zjeżdżalnię, ślizg rurowy, ściankę 

linowo- pajęczną, pomost belkowy, koci grzbiet oraz kładkę, most i tunel linowy. Pomiędzy placami zabaw powstała 

wiata grillowa z miejscami siedzącymi na 15 osób. Teren ten został wyposażony w ławki, stoły z ławkami oraz kosze na 

śmieci. Wykonano także ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe oraz zrewitalizowano zieleń.  

Po drugiej zaś stronie budynku szkoły gruntownie zmodernizowano boisko sportowe(30x18m), gdzie liniami wydzielono 

boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Obiekt oprócz nowej nawierzchni z 

poliuretanu wzbogacił się o piłkochwyty. Przy nim na skarpie wykonano mini trybuny z 48 siedziskami. 

W ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły zamontowano 16 lamp oświetleniowych, wybudowano ogrodzenie i 

wiatę śmietnikową oraz zamontowano monitoring. Ogółem wartość zadania wyniosła ponad 730 tys. zł brutto, z czego 

ponad 560 tys. zł to wydatki kwalifikowane. Planowana refundacja poniesionych przez Gminę Istebna wydatków to 

424.500 zł, które będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

******************************************************************************************************************************* 

Sposób korzystania z powyższego obiektu sportowo-rekreacyjnego szczegółowo opisany jest na regulaminie, jaki 

znajduje się przy wejściu głównym na teren szkoły podstawowej. Boisko wielofunkcyjne i place zabaw w okresie 

szkolnym są czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00  do 20.00; w dni wolne od zajęć szkolnych, sobotę                    

i niedzielę od godz. 10.00 do 20.00. Pierwszeństwo do korzystania z boiska i placów zabaw mają dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym w ramach szkolnych i przedszkolnych  zajęć sportowych, pod opieką nauczyciela. 

Poza zajęciami szkolnymi za dzieci i młodzież korzystającą z boiska i placów zabaw odpowiedzialność ponoszą 
rodzice bądź opiekunowie. Dzieci do lat 10 korzystają z boiska i placów zabaw wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. 

Wejście na boisko grup zorganizowanych jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u dyrektora szkoły lub dozorcy obiektu. 

Osobiście lub pod numerem tel. 33/855-64-22 (poniedziałek- piątek 8.00-15.00) można dokonać rezerwacji boiska, jedna 

osoba z grupy korzystającej zobowiązana jest przedstawić do wglądu legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.  

Z uwagi na zastosowaną na boisku sportowym poliuretanową nawierzchnię, wejście na jego teren możliwe jest 
tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym, sportowym o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia 

piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi. 
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424.500 zł, które będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

******************************************************************************************************************************* 

Sposób korzystania z powyższego obiektu sportowo-rekreacyjnego szczegółowo opisany jest na regulaminie, jaki 

znajduje się przy wejściu głównym na teren szkoły podstawowej. Boisko wielofunkcyjne i place zabaw w okresie 

szkolnym są czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00  do 20.00; w dni wolne od zajęć szkolnych, sobotę                    

i niedzielę od godz. 10.00 do 20.00. Pierwszeństwo do korzystania z boiska i placów zabaw mają dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym w ramach szkolnych i przedszkolnych  zajęć sportowych, pod opieką nauczyciela. 

Poza zajęciami szkolnymi za dzieci i młodzież korzystającą z boiska i placów zabaw odpowiedzialność ponoszą 
rodzice bądź opiekunowie. Dzieci do lat 10 korzystają z boiska i placów zabaw wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. 

Wejście na boisko grup zorganizowanych jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u dyrektora szkoły lub dozorcy obiektu. 

Osobiście lub pod numerem tel. 33/855-64-22 (poniedziałek- piątek 8.00-15.00) można dokonać rezerwacji boiska, jedna 

osoba z grupy korzystającej zobowiązana jest przedstawić do wglądu legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.  

Z uwagi na zastosowaną na boisku sportowym poliuretanową nawierzchnię, wejście na jego teren możliwe jest 
tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym, sportowym o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia 

piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi. 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

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

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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

dernizowano boisko sportowe(30x18m), gdzie liniami wy-
dzielono boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręcz-
ną oraz mini piłkę nożną. Obiekt oprócz nowej nawierzchni 
z poliuretanu wzbogacił się o piłkochwyty. Przy nim na skar-
pie wykonano mini trybuny z 48 siedziskami.

W ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły za-
montowano 16 lamp oświetleniowych, wybudowano ogro-
dzenie i wiatę śmietnikową oraz zamontowano monitoring. 
Ogółem wartość zadania wyniosła ponad 740 tys. zł brutto, z 
czego ponad 560 tys. zł to wydatki kwalifikowane. Planowa-
na refundacja poniesionych przez Gminę Istebna wydatków 
to 424.500 zł, które będą pochodzić z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

*********
Sposób korzystania z powyższego obiektu sportowo-re-

kreacyjnego szczegółowo opisany jest na regulaminie, jaki 
znajduje się przy wejściu głównym na teren szkoły podsta-
wowej. Boisko wielofunkcyjne i place zabaw w okresie szkol-
nym są czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00  
do 20.00; w dni wolne od zajęć szkolnych, sobotę i niedzielę 
od godz. 10.00 do 20.00. Pierwszeństwo do korzystania 
z boiska i placów zabaw mają dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym w ramach szkolnych i przedszkolnych  
zajęć sportowych, pod opieką nauczyciela. Poza zajęcia-
mi szkolnymi za dzieci i młodzież korzystającą z boiska 
i placów zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź 
opiekunowie. Dzieci do lat 10 korzystają z boiska i pla-
ców zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Wejście na boisko grup zorganizowanych jest możliwe po 
uprzedniej rezerwacji u dyrektora szkoły lub dozorcy obiektu. 
Osobiście lub pod numerem tel. 33/855-64-22 (poniedziałek 
- piątek 8.00-15.00) można dokonać rezerwacji boiska, jedna 
osoba z grupy korzystającej zobowiązana jest przedstawić do 
wglądu legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości. 

Z uwagi na zastosowaną na boisku sportowym poli-
uretanową nawierzchnię, wejście na jego teren możliwe 
jest tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym, sportowym 
o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia pił-
karskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.

STUDNIE  WIERCONE
W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi wyko-

nywania studni głębinowych przez mieszkańców infor-
mujemy, że prace winne być zgodne z obowiązującymi 
przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
(Dz.U. 2012.145) oraz Ustawy  z dnia 09 czerwca 2011 
r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 
z 2011 r.)

Zgodnie z obowiązującym od dnia 01.01.2012 r. Prawem 
geologicznym i górniczym każda studnia musi być wykona-
na na podstawie zatwierdzonego przez organ administracji 
geologicznej (Starostę Cieszyńskiego) „projektu robót geo-
logicznych „Realizacja ujęcia bez zatwierdzonego projektu, 
przez działającego na „dziko” studniarza i bez fachowego 
nadzoru jest nie tylko łamaniem przepisów ale wiąże się dla 
inwestora z dużym ryzykiem, którego nie rekompensują  niż-
sze koszty nielegalnego ujęcia. Karę za wykonanie studni bez 
zatwierdzonego projektu robót  ustalono na podstawie art. 
140 ... Art. 140 Opłata podwyższona

1. Działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo 
bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych podlega 
opłacie podwyższonej.

2. Organami właściwymi w sprawach, o których mowa 
w ust. 1, są:

1) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu 
do działalności:

a) wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

b) w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazy-
nowania substancji,

c) w zakresie podziemnego składowania odpadów;
2) starosta w zakresie niewymienionym w pkt 1.
3. Opłatę podwyższoną za:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin okre-

ślonych w art. 10, złoża objęte własnością górniczą, prawo 
własności górniczej, ust. 1, ustala się w wysokości 50.000 zł 
za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego 
taką działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr kwadrato-
wy powierzchni terenu liczy się jako cały;

2) wykonywanie robót geologicznych ustala się w wyso-
kości 40.000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni 
terenu objętego taką działalnością, przy czym rozpoczęty ki-
lometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;

3) wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdzie-
stokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju 
kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji 
kopaliny;

4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substan-
cji ustala się w wysokości dwustukrotnej stawki opłaty dla 
danego rodzaju magazynowanej substancji, pomnożonej 
przez ilość zatłoczonej bez koncesji substancji;

5) podziemne składowanie odpadów ustala się w wyso-
kości dwustukrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju skła-
dowanych odpadów, pomnożonej przez ilość składowanych 
bez koncesji odpadów.

4. Do ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie 
kopaliny, dla której stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 
0 zł za jednostkę miary przyjmuje się stawkę w wysokości 
1,32 zł/m3 w przypadku wód termalnych i 5,89 zł/1000 m3 
w przypadku metanu z węgla kamiennego.

5. Opłaty podwyższone, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5, 
ustala się stosując stawki obowiązujące w dniu wszczęcia po-
stępowania.

6. Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym 
decyzja stała się ostateczna. Dowód wniesienia opłaty nie-
zwłocznie przedstawia się właściwemu organowi oraz pod-
miotom określonym w art. 141, wpływy z opłat jako dochód 
gminy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.
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Zgodnie z naszą tradycją we 
wrześniu odbywają się zawsze do-
żynki gminne. Z tej okazji odbywają 

się we wszystkich kościołach msze święte dożynkowe, każda 
wieś ma swoich starostów. Na dożynkach gminnych są jeszcze 
starostowie główni, którzy reprezentują wieś, która w danym 
roku jest gospodarzem dożynek gminnych. W tym roku ten 
zaszczyt przypadł wsi Jaworzynka. Tutaj też odbyła się uro-
czysta msza święta, w której uczestniczyli zaproszeni goście 
i władze gminy. W czasie mszy składano dary ofiarne w postaci 
płodów ziemi, które w tym roku obrodziły. Były więc warzywa, 
owoce, sery, jajka, nabiał i różne wytwory rąk ludzkich.

Po odprawieniu mszy świętej we wszystkich wsiach usta-
wiły się korowody dożynkowe, które połączyły się w Istebnej 
Centrum. W pięknie przystrojonych bryczkach i kolasach je-
chali starostowie, czyli gospodarze dożynek, księża, władze 
gminy i goście.

Czoło korowodu stanowiła banderia konna, która zawsze 
robi ogromne wrażenie na gościach oczekujących na pobo-
czach drogi oraz w amfiteatrze Pod Skocznią. Potem kolasy, 
pięknie przystrojone wozy, traktory, na których wieziono ma-
szyny rolnicze i wykonywano i naśladowano czynności gospo-
darskie np. darcie pierza, przesiewanie zboża, młócenie cepa-
mi, robienie masła. Koło Łowieckie z Istebnej udekorowało swój 
wóz różnymi trofeami myśliwskimi i hucznie strzelało na wiwat. 
Korowód otwierały i zamykały samochody strażackie z OSP.

Podczas oczekiwania na przyjazd korowodu do amfiteatru, 
konferansjerka p. Elżbieta Legierska- Niewiadomska zabawiała 
zebranych tam widzów, a zespół Jetelinka z Moniką Wałach ode-
grał kilka utworów muzycznych, a zespół Mali Zgrapianie pod 
kierownictwem Małgorzaty Małyjurek zatańczył trzy tańce.

Kiedy już korowód gorąco oklaskiwany przez widzów zje-
chał do amfiteatru, orkiestra dęta strażacka przywitała wszyst-
kich gości muzyką.

Po odegraniu hymnu narodowego głos zabrał przewod-
niczący Rady Gminy, który przywitał i przedstawił przyby-
łych gości, gospodarzy wsi, sołtysów i gospodarzy dożynek. 
Obecni byli: główni gospodarze z Jaworzynki Centrum Halina 
Jałowiczor i Jan Polok, gospodarze z Istebnej Centrum Magda-
lena i Piotr Byrtus, gospodarze z Koniakowa Centrum Elżbieta 
i Piotr Kukuczka, gospodarze z Jaworzynki Trzycatka Barbara 
Michałek i Józef Lorenc, gospodarze z Istebnej Stecówki Zo-
fia i Czesław Ligoccy, a także posłowie Aleksandra Trybuś, 
Czesław Gluza, Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk, Radny 
Sejmiku Wojewódzkiego Jan Kawulok, Wójt Gminy Istebna Da-
nuta Rabin, Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, wójtowie 
i burmistrzowie z Hyrczawy, Czadcy, Bukowca, Czernego, Branic 
– zaprzyjaźnionej gminy z opolskiego, duszpasterz rolników ks. 
Prałat Jerzy Palarczyk z księżmi dekanatu istebniańskiego, Nadle-
śniczy Witold Szozda, Sołtys wsi Jaworzynka Paweł Rucki, Sołtys 
wsi Koniaków Teresa Stańko, Sołtys wsi Istebna Jerzy Michałek, 
Właściciel obiektu „Zagroń” Leszek Łazarczyk oraz przedstawicie-
le OSP, Policji, redakcji prasowych w tym „Naszej Trójwsi”. 

Obrzęd dożynkowy rozpoczęła grupa śpiewacza „Zgrapia-
nie” pieśnią „Plon niesiemy, plon w gospodarza dom”. Następnie 
wręczono chleby dożynkowe. Chleby dożynkowe otrzymali:

Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin od gospodarzy z Jawo-
rzynki Zapasieki. 

Sołtys wsi Jaworzynka Paweł Rucki od gospodarzy z Trzy-
catka

Sołtys wsi Koniaków Teresa Stańko od gospodarzy z Koniakowa
Sołtys wsi Istebna Jerzy Michałek od gospodarzy z Istebnej
Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur od gospodarzy ze 

Stecówki
Duszpasterz Rolników ks. Prałat Jerzy Palarczyk od gospo-

darzy z Jaworzynki Zapasieki
Nadleśniczy Witold Szozda od gospodarzy z Trzycatka
Starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk od gospodarzy 

z Bystrego. Następnie chleby pokrojono i każdy mógł się nim 
poczęstować zgodnie z powiedzeniem: „Nie każdy z nas go-
spodaruje, ale każdy go je”.

Odbierający je dziękowali i obiecywali dzielić go sprawie-
dliwie. Ks. Prałat Jerzy Palarczyk, duszpasterz rolników zwrócił 
się do wszystkich słowami:” Dożynki to święto narodzin chleba. 
Chleb narodził się z ziarna, z Bożej woli. Ceńmy, szanujmy chleb, 
owoc ludzkiej pracy, by zawsze była ceniona i wynagrodzona”.

Starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk podziękował wszyst-
kim rolnikom, którzy w wakacje mają najwięcej pracy, nie 
mogą wziąć urlopu i wyjechać. Powiedział też, że są to ostat-
nie dożynki w powiecie, ale te są najpiękniejsze. Nadleśniczy 
Witold Szozda zameldował, że po kilku latach klęski las jest 
odbudowany „DARZ BÓR” pozdrowił wszystkich zebranych.

W dalszym ciągu obrzędu dożynkowego grupa śpiewacza 
śpiewała „Gospodarze mili” i wyniesiono wieniec dożynkowy, 
który zostanie zaniesiony do biura pani Wójt. Obrzędy dożyn-
kowe powoli dobiegały końca, wszyscy zebrani odśpiewali 
„Ojcowski Dom”, a gospodarze częstowali kołaczem i miodon-
ką. Grupa śpiewacza pieśniami „Wiwat, wiwat zaśpiewajmy”, 
„To gazdowe pole”, „Dy my się tak zeszli” zakończyła obrzęd 
dożynkowy. Tradycyjnie taniec z VIP-ami w rytmie walca i po-
leczki zakończył część oficjalną.

Po części oficjalnej odbyły się konkurencje dla gazdów- 
śkrobani ziymnioków, zamiatanie delin i wiysiani ździorbów 
– od nejmniyjsich do nejwiynksich.

Uczniowie z gimnazjum pod kierunkiem pani Urszuli 
i Agnieszki Kierczak przedstawili sztukę „Zmorysaniec”. Za-
bawę taneczną do późnej nocy prowadził zespół Max Beyer, 
sprzyjała jej także dobra pogoda.

Obsługę gastronomiczną powierzono Szkołom Podstawo-
wym nr 1 i 2 z Jaworzynki.

Krystyna Rucka

Podziękowania 
Gminny Ośrodek Kultury z Istebnej składa serdeczne 

 podziękowania sponsorowi dożynek, państwu Danucie 
i Franciszkowi Kawulok z piekarni z Istebnej Centrum.

Dożynki Gminne, 16.09.2012 rok

P O D Z I Ę K O W A N I E
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki składa 
serdeczne podziękowania Pani Wójt za umożliwienie prowadzenia 
obsługi gastronomicznej podczas Dożynek.
Dziękuję również rodzicom, nauczycielom, uczniom oraz pracowni-
kom szkoły  za olbrzymie zaangażowanie i trud włożony w przygo-
towanie i organizację dożynek.
Szczególne podziękowania kieruję do Przyjaciół Szkoły:
- Państwa Renaty i Eugeniusza Kawulok - właścicieli Pizzerii WERONA
- Pana Zdzisława Legierskiego - Zakład Przetwórstwa Mięsnego
   LEGIERSKI
- Państwa Anny i Piotra Ruckich - właścicieli sklepu ZAPASIEKI
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki.

mgr Dorota Małyjurek
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

Gminne Młodzieżowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze gminy Istebna i miasta Wisły 

8 września na stadionie w Wiśle odbyły się gminne za-
wody sportowo-pożarnicze gminy Istebna i miasta Wisły. 
W zmaganiach brały udział 2 drużyny reprezentujące miasto 
Wisła i 4 drużyny z gminy Istebna. Były to Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze z OSP Istebna C., OSP Jaworzynka C. które 
wystawiły po jednej drużynie mieszanej oraz z OSP Konia-
ków C., która wystawiła 2 drużyny: chłopców i dziewcząt.

Młodzi strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach. W 
sztafecie mieli do pokonania 700 m omijając przeszkody i wy-
konując różne zadania wymagające sprytu, zwinności oraz 
precyzji. W bojówce natomiast ich zadanie polegało  na roz-
winięciu linii gaśniczej, nalanie pięciu litrów wody hydronetką 
(co w brew pozorom wcale nie jest takie łatwe), zawiązanie 
różnych węzłów oraz odpowiednie ustawienie armatury.

Po zameldowaniu się na mecie oraz podliczeniu punktów 
przez sędziów młodzi druhowie zajęli:

Kategoria dziewczyn:  I miejsce - OSP Koniaków C
Kategoria chłopców:   I  miejsce - OSP Koniaków C
                 II miejsce - OSP Istebna C
                III miejsce - OSP Jaworzynka C.

Zwycięzcy tegorocznych i ubiegłorocznych zawodów 
gminnych kwalifikowali się do drugiego etapu czyli zawodów 
powiatowych, które w tym roku odbyły się w Skoczowie.

Tam nasi reprezentanci,drużyny chłopców i dziewcząt 
z OSP Koniaków Centrum  zajęli:

chłopcy 3, a dziewczyny 4 miejsca.
Wszystkim młodym strażakom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów, a  ich opiekunom dziękujemy za poświę-
cenie i zaangażowanie.

OSP Koniaków dziękuje również pizzerii "U Kruka" za ufun-
dowanie dla drużyn pizzy,  Firmie Kukuczka za użyczenie busa 
oraz panu Czesławowi Polokowi za nieodpłatny transport 
zawodników na zawody.

Barbara Zowada

Zarząd OSP Koniaków Centrum serdecznie dziękuje druhnie 
Barbarze Zowada za przygotowanie i udział drużyn młodzieżo-
wych w zawodach gminnych i powiatowych.

Za Zarząd, dh Bolesław Haratyk
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze gr. A i C, które odby-

ły się dnia 07.10.2012 r. w Istebnej Zaolziu.
Tradycją jest, że Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze organizu-

jemy wspólnie z Jednostkami OSP z terenu Wisły. W tym roku Zarząd 
ZOSP RP Gminy Istebna był organizatorem zawodów w grupach A, C.

Na zawody przybyli zaproszeni goście: z-ca wójta Henryk Gazu-
rek, przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Jan Bocek oraz kibice 
z Wisły i z Gminy Istebna. Chociaż pogoda była nienajlepsza to za-
wody zostały przeprowadzone bardzo sprawnie.

Jednostki OSP z Wisły wystawiły 6 drużyn w gr. A (mężczyźni). 
Wśród drużyn wiślańskich pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP 
Wisła Jawornik z łącznym wynikiem 118 pkt.

Jednostki OSP z Gminy Istebna wystawiły 8 drużyn w grupie A 
oraz 1 drużynę w grupie C (kobiety). 

W grupie C drużyna z OSP Koniaków Centrum uzyskała wynik 
157 pkt. W grupie A uzyskano następujące wyniki:

I m-ce:   OSP Koniaków Centrum II    - 127 pkt.
II m-ce:  OSP Koniaków Centrum III  - 128 pkt.
III m-ce:  OSP Koniaków Centrum I     - 142 pkt.
IV m-ce:  OSP Jaworzynka Centrum     - 145 pkt.
V m-ce:  OSP Istebna Zaolzie I             - 146 pkt.
VI m-ce:  OSP Jaworzynka Zapasieki    - 158 pkt.
VII m-ce: OSP Koniaków Kosarzyska   - 159 pkt.
VIII m-ce: OSP Istebna Zaolzie II          - 193 pkt.
Najlepszy wynik zawodów uzyskała drużyna z OSP Wisła Jawor-

nik I – 118 pkt. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne z przezna-
czeniem na zakup sprzętu bojowego pamiątkowe puchary i dyplo-
my. Super puchar otrzymała drużyna z OSP Wisła Jawornik 

Dziękuję wszystkim uczestnikom zawodów za udział i sportową 
rywalizację, kibicom za gorący doping. 

Szczególne podziękowania składam Zarządowi OSP Koniaków 
Kosarzyska za zabezpieczenie i organizację zawodów.

Komendant Gminny OSP, Stanisław Legierski

Jaworzynka Centrum

Koniaków Centrum 2

Koniaków Kosarzyska

Koniaków Centrum 3

Kobiety - Koniaków Centrum wraz z prezesem OSP Koniaków 
Kosarzyska, z-cą wójta oraz komendantem gminnym

Jaworzynka Zapasieki

Istebna Zaolzie 2

Koniaków Centrum 1

Istebna Zaolzie 1
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DZIEŃ TURySTyKI
Tradycji stało się 

zadość: Jak zwykle 
końcem września (w 
tym roku był to wto-
rek, 25-go) zorgani-
zowaliśmy w Szkole 
Podstawowej nr 1 w 
Jaworzynce Dzień Tu-
rystyki. Wszystko było 
dopięte na ostatni guzik-

autobusy zamówione, muzea zarezerwowane. Mało brakowało, a 
wszystko popsułaby nam pogoda. Dzień przywitał nas mżawką, 
niebo zasłonięte było czarnymi chmurami. Udaliśmy się do szko-
ły, zabierając odpowiednie na tę pogodę ubrania, choć mieliśmy 
wątpliwości, czy w ogóle uda nam się wyruszyć w trasy.

W szkole po długiej i burzliwej naradzie zdecydowaliśmy się 
jednak wyruszyć na szlaki. Jak się później okazało, była to trafna 
decyzja, gdyż po godzinie świeciło już słońce!

Klasy " 0" z paniami: A. Szczotką, R. Adamus i H. Wawrzacz-
Haratyk pomaszerowały do punktu styku trzech granic. Maluchy 
nie miały odległej trasy, więc szybko dotarły do Trójstyku. Klasy 
pierwsze, tradycyjnie już, przemierzają trasę pomiędzy swoimi 
domami. W ten sposób dowiadują się, gdzie mieszkają ich ko-
ledzy i koleżanki z klasy. Opiekunami tych grup- gdyż klasa "A" 
poszła w stronę Skrzyżowania, a "B" - Trzycatka - były panie: A. 
Zeman, C. Kohut, R. Szkawran i B. Probosz.

Z życia szkół
Panie I. Łacek, M. Czyż i E. Juroszek zabrały swych wy-

chowanków do doliny Krężelki. Tam dzieci mogły posilić się, 
a następnie zużyć energię na placu zabaw. Trzeba było jeszcze 
wrócić do Centrum....

Turystykę z edukacją regionalną połączyły klasy IV. Ze swo-
imi opiekunami - panem M. Juroszkiem oraz paniami K. Kolek 
i M. Klimek zdobyli Złoty Groń, a następnie udali się do Chaty 
Kawuloka. Tam dzieci posłuchały ciekawych opowieści, poznały 
życie naszych przodków.

Uczniowie starsi udali się na dłuższe trasy. Młodzież klas 
czwartych pojechała autobusem na Ochodzitą. Wyszła na 
szczyt, a następnie udała się do kapliczki. Zbiegając z góry, we-
szła na szlak do Wyrchczadeczki. Na miejscu dzieci czekały nie 
lada atrakcje. Na początek przy ognisku zregenerowały siły. Kieł-
baski, chleb i inne smakołyki znikały bardzo szybko. Następnie 

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Dowódcy drużyn z pucharami i dyplomamiZbiórka drużyn przed zawodami

Pokonywanie przeszkody w biegu sztafetowym Zwycięska drużyna w czasie ćwiczeń bojowych
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Z życia szkół

II SZKOLNy RAJD „DO ŹRÓDEŁ OLZy”
Dnia 20 września zorganizowaliśmy pieszy rajd do źró-

deł Olzy. W czwartkowy ranek uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej Centrum pełni zapału zebra-
li się o godzinie 8.45 na boisku szkolnym. Dyrektor mgr Robert 
Biernacki przypomniał uczestnikom zasady bezpiecznego poru-
szania się po szlakach oraz życzył udanej wędrówki. Uczniowie 
z opiekunami wyruszyli w kierunku Gańczorki wyznaczonymi 
wcześniej trasami. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury w posta-
ci chłodu i drobnej mżawki dobry humor i zapał do wędrówki 
nie opuszczał nikogo ani na chwilę. Wszyscy piechurzy, nawet 

najmłodsi drugoklasiści, dzielnie podążali do celu. W drodze po-
wrotnej każda grupa zatrzymała się na boisku, na Zaolziu, gdzie 
czekał gorący posiłek – pyszny bigos ugotowany przez panie 
kucharki. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie a na pa-
miątkę klasy otrzymały dyplomy. W przyszłym roku znowu wy-
ruszymy na szlak, żeby podziwiać piękno naszych gór. 

Pragniemy serdecznie podziękować pracownikom Gminne-
go Ośrodka Kultury w Istebnej za pomoc, życzliwość i udostęp-
nienie zaplecza sportowego na Zaolziu.

Organizatorzy II Szkolnego Rajdu „Do źródeł Olzy”  

„ISTEBNA UCZy SIę JęZyKÓW”
W dniu 25 września br. rozpoczęły się w istebniańskim 

gimnazjum zajęcia językowe dla aktywnych zawodowo 
mieszkańców Gminy Istebna. 

Jest to już II edycja półrocznych, bezpłatnych kursów języ-
kowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretnie Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Działania 9,5 – „Od-
dolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

 We współpracy ze szkołą językową „Świat Języków” z By-
tomia kolejny raz udało się stworzyć projekt i doprowadzić 
do jego realizacji, za co szkole zaangażowanej w edukację 
naszych mieszkańców bardzo dziękuję.

W projekcie założono przeprowadzenie kursu języka an-
gielskiego na 2 poziomach dla trzech 15-osobowych grup 
oraz języka czeskiego dla jednej również 15-osobowej grupy. 
Łączna ilość osób biorących udział w projekcie wynosi 60.

Podczas rekrutacji okazało się, że jest wielu mieszkań-
ców gminy, chętnych do udziału w powyższych zajęciach. 
Wszystkich chętnych zgłosiło się ponad 90 osób, niestety z 
powodu ograniczeń projektowych byliśmy zmuszeni zakwa-
lifikować wymagana liczbę uczestników. Pozwala to jednak 
zastanowić się nad zwiększeniem ilości grupy kursantów na 
przyszłość, aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na 
kształcenie.

Bardzo dziękuję za życzliwość dyrekcji gimnazjum, która 
udostępniła pomieszczenie na przeprowadzenie dwudnio-
wej rekrutacji i sale wykładowe na przeprowadzenie zajęć 
językowych w ramach projektu.

Wszystkim uczestnikom oraz lektorom życzymy miłej, 
serdecznej współpracy, jak również  owocnych rezultatów 
podjętej nauki. 

Asystent koordynatora Agnieszka Marekwica-Barcik 

chłopcy i dziewczęta zostały zaproszone do hodowli głuszców. 
Dzieci miały wyjątkowe szczęście, gdyż w tym dniu udało im się 
zobaczyć głuszca z bliska, a nie przez szybę, a przede wszystkim 
usłyszeć, jak tokuje! To niecodzienne doświadczenie. Niejed-
ni byli tam wiele razy, a nie słyszeli jeszcze głosów tokujących 
kogutów! Na koniec uczniowie zwiedzili Muzeum Świerka i po-
wędrowali do Jaworzynki Centrum. Opiekunami tej grupy byli 
panowie P. Polok, P. Kohut i pani I. Bojko.

Szlakiem Planetarnym przeszła młodzież klas piątych wraz z 
paniami M. Łacek, M. Juroszek oraz ks. L. Waleczkiem. Wyruszy-
li z Kubalonki-Osiedla, gdzie znajduje się symbol Słońca. Jest to 
początek tego szlaku. Podążając od planety do planety, dotarli 
do Istebnej- Wilczego, gdzie znajduje się Izba Pamięci Jerzego 
Kukuczki. Tam mieli chwilę na odpoczynek, posiłek. Następnie 
uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali pani Cecy-
lii, żony himalaisty, która zajmująco opowiadała o osiągnięciach 
swojego męża. Po tak pięknej, żywej lekcji historii młodzież kon-
tynuowała trasę. Zmierzali do Muzeum na Grapie w Jaworzynce, 
gdzie znajduje się ostatni już obiekt - Pluton.

Najdłuższą trasę przeszli szóstoklasiści. Ich celem był Sto-
żek. Wędrowali z wychowawcami: M. Suszką, D. Kukuczką i N. 
Bestwiną. Najpierw udali się autobusem na Kubalonkę, a na-
stępnie ruszyli na Stożek drogą poniżej przysiółka Mrózków. 
Czerwonym szlakiem przez Kiczory dotarli na miejsce. Odpo-
częli w najstarszym polskim schronisku w Beskidzie Śląskim. W 
drogę powrotną udali się zielonym szlakiem przez Kiczory. Byli 
pod wrażeniem widoków, prawdopodobnie najpiękniejszych w 
naszym regionie. Dalej maszerowali przez Młodą Górę, Polankę 
i Wilcze, aż doszli do Istebnej-Bucznik. Tam czekał na nich  auto-
bus, który zabrał ich do Jaworzynki.

Kolejny Dzień Turystyki już za nami…. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak czekać do następnego roku!!!

I. Bojko
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Biblioteka miejscem pielęgnowania
tradycji i formowania postępu

W styczniu tego roku Biblioteka Publiczna w Istebnej 
złożyła wniosek o dofinansowanie operacji: Biblioteka 
miejscem pielęgnowania tradycji i formowania postępu 
– organizacja warsztatów o tematyce regionalnej, czytel-
niczej, kulturalnej, medialnej. Wniosek został złożony w za-
kresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i został rozpatrzony 
pozytywnie.

Celem projektu jest budowanie postawy zwanej kultu-
rą literacką poprzez budzenie refleksji nad rolą i wartością 
książki w świecie i życiu człowieka. Promocja bogactwa tra-
dycji kulturalnej i dorobku literackiego regionu Beskidu Ślą-
skiego.

Projektem obejmujemy mieszkańców Istebnej, Koniako-
wa i Jaworzynki. Grupą docelową całej operacji jest młodzież 

szkolna z różnych grup wiekowych jak również z różnych 
miejscowości naszej gminy.

W okresie od września do czerwca realizowane będą za-
daia o następujących tematach:

„Od tabliczki glinianej do książki drukowanej”
„Zofia Kossak-Szczucka – jej droga do serc czytelników”
„Szczynści, zdrowi, pokój świynty, winszujymy wóm”
„Spotkanie z kulturą – teatr, kino”
„Jestem góralem – poznajemy nasze dziedzictwo kultu-

rowe”
„Z książką po górskich szlakach”

Dnia 20 września rozpoczęliśmy realizację projektu od 

pierwszego tematu „Od tabliczki glinianej do książki druko-

wanej”, w tym dniu zostały zorganizowane warsztaty czerpa-

nia papieru dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej 

klasy 0a, 0b, 1a i 1b, oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jawo-

rzynce klasy 1a i 1b. W trakcie warsztatów członkowie  grupy 

„Kalander” z Gliwic ubrani w stroje z epoki,  poprzez zabawę 

przedstawili dzieciom historię papiernictwa. Dzieci miały 

okazję własnoręcznie czerpać papier z masy papierniczej z 

zatopionymi w niej płatkami kwiatów, mogły barwić papier 

techniką japońską, oraz pisać gęsim piórem na kawałku pa-

pieru z odciśniętą pieczęcią lakową z inicjałem swojego imie-

nia. Udział w tych zajęciach był dla dzieci wesołą przygodą, 

ale jednocześnie można było zauważyć ogromne zaangażo-

wanie i cierpliwość w wykonaywaniu wszystkich prac. Dzię-

kujemy bardzo dyrektorom za możliwość zorganizowania 

warsztatów na  terenie szkół, oraz nauczycielom klas które 

brały w nich udział, za pomoc w ich realizacji.

Chcemy przez nasze działania ukazać mieszkańcom bi-

bliotekę jako miejsce dostępu do dóbr nauki i kultury. Po-

przez kontakt z książką, sztuką i innymi środakami wyrazu 

aktywizować dzieci i młodzieży w poznawaniu dziedzictwa 

kulturowego naszego regionu. 
E. PolokNasza Trójwieœ
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Rada Gminy informuje

Czas na odnowę Jaworzynki
Po zagospodarowaniu centrum wsi w Istebnej przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej w 2010 r. i wykonywanym 
obecnie zagospodarowaniu centrum Koniakowa, także przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, w przyszłym roku bę-
dzie realizowana podobna inwestycja w Jaworzynce.  

W ramach projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ja-
worzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-
rekreacyjne” planuje się zagospodarować teren wokół szkoły 
w Jaworzynce poprzez budowę ogólnodostępnych urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych m.in.: placów zabaw dla dzieci młod-
szych i dzieci starszych, ścianki wspinaczkowej, bieżni ze skocz-
nią w dal oraz remont istniejącego boiska sportowego (m.in. 
nawierzchnia z poliuretanu). Ponadto przewiduje się stworzyć 
siłownię zewnętrzną (popularnie zwaną siłownią pod chmur-
ką czy placem zabaw dla dorosłych) poprzez montaż urządzeń 
typu � tness, a także zamontować dwa betonowe stoły do gry 
w szachy. Prócz tego zamierza się wykonać oświetlenie, miejsca 
postojowe dla samochodów, remont istniejącego ogrodzenia 
oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych. Przy powstałej infra-
strukturze zostanie zrewitalizowana zieleń oraz zamontowane 
ławki wraz z koszami na śmieci i stojaki na rowery. 

Wartość kosztorysowa zadania wynosi ponad 1.300 tys. zł 
brutto, wnioskowana kwota do� nansowania ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 (PROW) wynosi 440 tys. zł.  

* * *
Sierpniowe posiedzenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „Żywiecki Raj” okazało się nadzwyczaj szczęśliwe dla 
Gminy Istebna. Spośród 11 złożonych wniosków dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi”, projekt Gminy Istebna pn. „Zagospoda-
rowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej 
nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”  znalazł się na 1 miejscu na 
liście rankingowej.  

Natomiast szczególny „urodzaj” projektów wybranych do 
do� nansowania z terenu Trójwsi miał miejsce na opublikowanej 
liście rankingowej wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach 
działania „Małe projekty”.    

Spośród 29 złożonych projektów aż 8 będzie realizowanych 
na terenie Gminy Istebna, są to:

nr Tytu  projektu Nazwa wnioskodawcy

1. Narciarstwo biegowe - siła tradycji regionu na-
dzieją na przyszłość młodzieży

Międzyszkolny Klub Sportowy 
Istebna

2. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – 120 lat 
służby mieszkańcom Istebnej, Jaworzynki i Ko-
niakowa istebniańskich strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna 
Istebna-Centrum

3. Weekend Rowerowy w Istebnej – promocja 
sportu i turystyki rowerowej na obszarze LGD 
„Żywiecki Raj”

Gmina Istebna

4. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego 
i historycznego poprzez wydanie i promocję 
publikacji „Zespół regionalny Koniaków – 80 
lat działalności”

Stowarzyszenie miłośników 
beskidzkiego folkloru, muzyki, 
tańca i śpiewu „Pod Ochodzitą”

5. Aktywizacja Muzeum Malarstwa Jana Wałacha 
w Istebnej

Stowarzyszenie im. Artysty 
Jana Wałacha w Istebnej

6. Zakup strojów dla Juhasów jako forma promo-
cji lokalnego folkloru, zwyczajów i tradycji oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego obszaru LSR

Piotr Kohut

7. Orkiestra Dęta Muzycznym Atutem Społeczeń-
stwa Gminy Istebna

Ochotnicza Straż Pożarna Ko-
niaków Centrum

8. Remont budynku Muzeum Regionalnego „Na 
Grapie” w Jaworzynce – etap I

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Regionalnego „Na Grapie”

                                                                                                 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
   Rozwoju Obszarów Wiejskich  
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Rada Gminy informuje

Czas na odnowę Jaworzynki
Po zagospodarowaniu centrum wsi w Istebnej przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej w 2010 r. i wykonywanym 
obecnie zagospodarowaniu centrum Koniakowa, także przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, w przyszłym roku bę-
dzie realizowana podobna inwestycja w Jaworzynce.  

W ramach projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ja-
worzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-
rekreacyjne” planuje się zagospodarować teren wokół szkoły 
w Jaworzynce poprzez budowę ogólnodostępnych urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych m.in.: placów zabaw dla dzieci młod-
szych i dzieci starszych, ścianki wspinaczkowej, bieżni ze skocz-
nią w dal oraz remont istniejącego boiska sportowego (m.in. 
nawierzchnia z poliuretanu). Ponadto przewiduje się stworzyć 
siłownię zewnętrzną (popularnie zwaną siłownią pod chmur-
ką czy placem zabaw dla dorosłych) poprzez montaż urządzeń 
typu � tness, a także zamontować dwa betonowe stoły do gry 
w szachy. Prócz tego zamierza się wykonać oświetlenie, miejsca 
postojowe dla samochodów, remont istniejącego ogrodzenia 
oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych. Przy powstałej infra-
strukturze zostanie zrewitalizowana zieleń oraz zamontowane 
ławki wraz z koszami na śmieci i stojaki na rowery. 

Wartość kosztorysowa zadania wynosi ponad 1.300 tys. zł 
brutto, wnioskowana kwota do� nansowania ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 (PROW) wynosi 440 tys. zł.  

* * *
Sierpniowe posiedzenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „Żywiecki Raj” okazało się nadzwyczaj szczęśliwe dla 
Gminy Istebna. Spośród 11 złożonych wniosków dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi”, projekt Gminy Istebna pn. „Zagospoda-
rowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej 
nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”  znalazł się na 1 miejscu na 
liście rankingowej.  

Natomiast szczególny „urodzaj” projektów wybranych do 
do� nansowania z terenu Trójwsi miał miejsce na opublikowanej 
liście rankingowej wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach 
działania „Małe projekty”.    

Spośród 29 złożonych projektów aż 8 będzie realizowanych 
na terenie Gminy Istebna, są to:

nr Tytu  projektu Nazwa wnioskodawcy

1. Narciarstwo biegowe - siła tradycji regionu na-
dzieją na przyszłość młodzieży

Międzyszkolny Klub Sportowy 
Istebna

2. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – 120 lat 
służby mieszkańcom Istebnej, Jaworzynki i Ko-
niakowa istebniańskich strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna 
Istebna-Centrum

3. Weekend Rowerowy w Istebnej – promocja 
sportu i turystyki rowerowej na obszarze LGD 
„Żywiecki Raj”

Gmina Istebna

4. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego 
i historycznego poprzez wydanie i promocję 
publikacji „Zespół regionalny Koniaków – 80 
lat działalności”

Stowarzyszenie miłośników 
beskidzkiego folkloru, muzyki, 
tańca i śpiewu „Pod Ochodzitą”

5. Aktywizacja Muzeum Malarstwa Jana Wałacha 
w Istebnej

Stowarzyszenie im. Artysty 
Jana Wałacha w Istebnej

6. Zakup strojów dla Juhasów jako forma promo-
cji lokalnego folkloru, zwyczajów i tradycji oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego obszaru LSR

Piotr Kohut

7. Orkiestra Dęta Muzycznym Atutem Społeczeń-
stwa Gminy Istebna

Ochotnicza Straż Pożarna Ko-
niaków Centrum

8. Remont budynku Muzeum Regionalnego „Na 
Grapie” w Jaworzynce – etap I

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Regionalnego „Na Grapie”

                                                                                                 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
   Rozwoju Obszarów Wiejskich  
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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 Am� 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 - Para� 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, o� 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 gra� 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, � 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

INAUGURACJA VIII BESKIDZKICH
INTEGRACJI SZTUKI

GALERIA KUKUCZKA NA JASNOWICACH
29 września w Galerii 

Kukuczka na Jasnowicach 
odbyła się uroczysta inau-
guracja Beskidzkich Inte-
gracji Sztuki – pleneru ma-
larskiego organizowanego 
przez Bożenę i Jana Kukucz-
ków. W tym roku plener jest 
już ósmym wydarzeniem ar-
tystycznym organizowanym 
przez Państwo Kukuczków. 
Zbieg wydarzeń sprawił, że 
tegoroczne integracje sztuki 
upływają w świetle obcho-
dów 300 lat istnienia wsi Ko-
niaków i tym samym Galeria 

wplata się w obchody uczczenia tego jubileuszu.  „300 lat u 
stóp Ochodzitej” – taka jest myśl przewodnia tegorocznego 
pleneru. Malarskie plenery inicjowane przez Bożenę i Jana 
Kukuczków sięgają po wzniosłe cele, stwarzają atmosferę 
wyjątkowo twórczą, opartą na bazie tradycji Wielkich Twór-
ców, których zrodziła ta ziemia. Organizowane są po to, by 
wciąż powstawały nowe, oryginalne dzieła, stanowiące ślad 
po obecności wspaniałych artystów z różnych stron świata 
właśnie tutaj w Jaworzynce na styku trzech kultur: polskiej, 
czeskiej i słowackiej. Sztuka to wielka umiejętność zatrzyma-
nia w ramach obrazu pamięci o ulotnych chwilach, miejscach 
i ludziach, to także obraz skoncentrowany tylko na człowieku 
przeżywającym radość, zwątpienie, nudę ale także rozterkę 
i zdradę. Beskidzkie Integracje Sztuki to plener malarski sta-
nowiący wspólnotę dążeń: wzajemnej tolerancji, pełne od-
danie pasji twórczej, umacnianie więzi w zmaganiach z ma-
terią malarską oraz wiary w swoje wartości. W tym roku na 
plener przybyli artyści tacy jak: Jagoda Adamus, Agnieszka 
Czyżewska, Włodzimierz Janota, Monika Juroszek, Barbara 
Karch, Krystyna Kocybik, Beata Legierska, Juliusz Marweg, 
Franciszek Maśluszczak, Karol Mazuś, Bogdan Piasecki,  Anna 
Szymanek, Henryk Trojan, Helena Zadrejko, Jan Żyrek. Jak co 

roku, tak i teraz komisarzem pleneru jest wybitny polski ma-
larz współczesny – Stanisław Mazuś.

Wieczorne spotkanie inauguracyjne w Galerii Kukuczka 
na Jasnowicach rozpoczęto  poezją. Dwa wiersze wyrecyto-
wali: Urszula Gruszka i Piotr Probosz – aktor. Liryczny wstęp 
wypełniła gra trombit. Muzykę tą zaprezentowali: Tadeusz 
Rucki i Jan Bogłowski. Refleksje poplenerowe VII  BIS przed-
stawił Michał Kawulok. Wieczór uświetnił koncert kapeli Ze-
społu Regionalnego Istebna. Taki dobór wydarzeń wskazuje 
i podkreśla nierozdzielność istnienia  świata muzyki ze świa-
tem sztuki. Jeden jest dopowiedzeniem drugiego. Podczas 
imprezy zaprezentowane zostały sylwetki  malarzy. Artyści 
wyrażali swoje podziękowania pod adresem organizatorów 
pleneru, ale również i oczarowanie ze spotkania „z tym zakąt-
kiem świata”. „Kraj urzekająco piękny, a jeszcze podbarwiony 
jesienną porą, staje się bardziej atrakcyjny. Uroda tej ziemi 
zdumiewa! Spotykani mieszkańcy wzbudzają sympatię 
i szacunek. Znają i szanują walory i tradycje Ziemi, na której 
wyrośli. A jednocześnie są otwarci, zorganizowani i wyposa-
żeni zgodnie z wymaganiami czasu…” - mówią uczestnicy 
pleneru. Impreza obchodzona w ramach jubileuszu 300-le-
cia istnienia Koniakowa nie mogła być pozbawiona akcentu 
folkloru. Jakże piękna była ta „rozmowa instrumentów” uner-
wiona przebiegiem rytmicznym, wabiąca bogatą figuracją, 
przyprawiona melodyjnym wokalem. To był koncert pełen 
pięknej muzyki  regionalnej, w mistrzowskim wykonaniu, na 
najwyższym poziomie. 

Impreza, którą prowadzili: Maciej Szczawiński – redaktor 
polskiego Radia Katowice i właściciel Galerii Jan Kukuczka 
zgromadziła wiele wybitnych osobistości przedstawicieli 
władz, świata biznesu, nauczycieli i artystów. Inaugurację 
VIII Beskidzkich Integracji Sztki swoją obecnością zaszczycili: 
Jan Gazur – przewodniczący Rady Gminy Istebna, Piotr Tyr-
lik – Wójt Gminy Węgierska Górka i zastępca Wójta - Marian 
Kurowski, Teresa Łaszewska, Zdzisław Arlet, Antoni Juraszek- 
dyrektor szpitala powiatowego w Żywcu, Marek Podgrodzki, 
Maciej Wiewióra, Ludwik Kania, Roman Suchanek, Marian 
Stanek. Przybyli również przedstawiciele Republiki Czeskiej 
oraz mieszkańcy Trójwsi. Potwierdza się, że spotkania w Ga-
lerii przyciągają coraz więcej osób, cięszą się one zaintereso-
waniem i uznaniem. Są jednocześnie gwarancją na wspaniałe 
spędzenie wolnego czasu, ale i mostem łączącym splatające 
się tutaj różne dziedziny sztuki dając nam możliwość uczest-
niczenia w realizowaniu się kultury najwyższego poziomu, w 
wydarzeniach fenomenalnych – tak określa je Maciej Szcza-
wiński.

Joanna Kohut
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300 lat Koniakowaj
Kapliczka
Na ochodzitej jest ubogo kapli ka
cichy modlitewnik w rodku natury …
Ca o z kamiynia tak skrómno jak moje Cykani
i tak prosto jako moje s owa
Tu zbierym si  z Panym kiedy mie biere tynsknota …
Tam latym spiywajóm skowronki
locóm tam hore kany s o ce wiyci
by modlitwa by a rado niyjszo.
Na ochodzitej w cisi oglóndóm
malowane any galicyjski.
Tu z wyrchu bli yj do Boga
tu otwiyróm serce zadowolony z pi knego wiata…
Dziwej si  Bozie to za  tyn naród odradzo si  dzisio…
Za  s ycha  hu li grani ta ce i spiywani.
Duma kiero unosi górola je cie wy yj ni  ty gronie …

Piotr Kohut

Przypominamy - Konkurs fotogra� 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 Fotogra� czny „Wokół 
Ochodzitej” pod patronatem Związku Polskich Artystów Fo-
togra� ków. 

Cel:
- ukazywanie poprzez fotogra� e - mieszkańców, ich obyczajów 

oraz piękna naszej wyjątkowej miejscowości - Koniakowa.
- popularyzacja fotogra� 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 fotogra� 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 zakwali� kowane do II etapu konkursu oraz wysta-
wy fotogra� cznej.

7. Autorzy prac zakwali� 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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300 lat Koniakowaj
Kapliczka
Na ochodzitej jest ubogo kapli ka
cichy modlitewnik w rodku natury …
Ca o z kamiynia tak skrómno jak moje Cykani
i tak prosto jako moje s owa
Tu zbierym si  z Panym kiedy mie biere tynsknota …
Tam latym spiywajóm skowronki
locóm tam hore kany s o ce wiyci
by modlitwa by a rado niyjszo.
Na ochodzitej w cisi oglóndóm
malowane any galicyjski.
Tu z wyrchu bli yj do Boga
tu otwiyróm serce zadowolony z pi knego wiata…
Dziwej si  Bozie to za  tyn naród odradzo si  dzisio…
Za  s ycha  hu li grani ta ce i spiywani.
Duma kiero unosi górola je cie wy yj ni  ty gronie …

Piotr Kohut

Przypominamy - Konkurs fotogra� 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 Fotogra� czny „Wokół 
Ochodzitej” pod patronatem Związku Polskich Artystów Fo-
togra� ków. 

Cel:
- ukazywanie poprzez fotogra� e - mieszkańców, ich obyczajów 

oraz piękna naszej wyjątkowej miejscowości - Koniakowa.
- popularyzacja fotogra� 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 fotogra� 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 zakwali� kowane do II etapu konkursu oraz wysta-
wy fotogra� cznej.

7. Autorzy prac zakwali� 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

Nominacja Urszuli Gruszki
do „Kobiet Sukcesu Śląska 2012”

24 września w gmachu Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach odbyła się gala wręczenia statuetek "Ko-
bieta Sukcesu Śląska 2012". Pośród "Złotej Dziesiątki" 
znalazła się Urszula Gruszka, kierownik Zespołu Regio-
nalnego Koniaków, której do głównego miejsca zabra-
kło 1 punktu.

UROCZySTy JUBILEUSZ
ZESPOŁU REGIONALNEGO „KONIAKÓW”

10.11.2012 r.

Karczma „Pod Ochodzitą” w Centrum
12:00 - Uroczysta Msza Święta
13:30  - Powitanie Gości i rozpoczęcie
14:30 - Obiad
16:00 - Występ Zespołu „Koniaków”
17:00 - Koncerty Kapel
18:00 - Zabawa taneczna

Zespół Regionalny Koniaków w roku 1952 rozpoczął 
wznowioną działalność pod kierownictwem Marii Gwar-
kowej. Jednak w archiwach państwowych pojawiają się 
zdjęcia i informacje nt. zespołu już z roku 1932, kiedy to 
członkowie zespołu ubrani w stroje występują na scenie. 
Można zatem domniemać, iż dzieje zespołu z Koniakowa 
są jeszcze starsze, ponieważ do występu trzeba było się 
przygotować, ułożyć program, przygotować stroje…

Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych człon-
ków Zespołu do wzięcia udziału w organizowanych 
obchodach Jubileuszu. Prosimy o wcześniejszy kon-
takt z panią Urszulą Gruszką – kierownikiem Zespołu, 
w terminie do 5 listopada br. Tel. 502 742 880

nych i samorządów. Są nimi panie, które w minionym roku 
były bohaterkami dziennikarskich publikacji, zostały zauwa-
żone przez swoje środowiska, otrzymały nagrody w różnych 
dziedzinach. Spośród kandydatek Złotą Dziesiątkę i spośród 
niej Kobietę Sukcesu 2012 wyłania kapituła składająca się z 
autorytetów i uznanych postaci Śląska. To niezwykle budu-
jące, że na tak duże województwo ze Śląska Cieszyńskiego 
do 10 nominowanych dostały się aż trzy panie, czyli Urszula 
Gruszka, Ewa Gołębiowska Dyrektor Zamku Cieszyn oraz Iza-
bela KulaDyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Gratulujemy i życzymy chęci do dalszej pracy oraz takie-
go nastawienia, jakie jedna z kandydatek wyraziła słowami 
„...ja kocham swoją pracę, dlatego cieszę się, że nie muszę 
pracować…”

Więcej informacji: http://www.kobietysukcesu.eu/

Lucyna Ligocka - Kohut

Śląsk dołączył do regionów, które honorują swoje Kobiety 
Sukcesu. Uroczyście ogłoszona została Złota Dziesiątka pań 
wyróżnionych podczas I Wyborów Kobiety Sukcesu Śląska, a 
statuetkę z rąk Pana Marszałka otrzymała Jolanta Czernicka-
Siwecka wybrana przez kapitułę Kobieta Sukcesu 2012.

Podczas gali odbyły się trzy pokazy mody młodych ślą-
skich projektantów oraz studentów Wyższej Szkoły Tech-
nicznej przygotowane przez Ilonę Kanclerz, obejrzeliśmy 
program taneczny "Burleska" Salmy Marty Galewskiej, słu-
chaliśmy zespołu "Karolinki" w nietypowym wykonaniu wg 
aranżacji śląskiego kompozytora Pierra, wystąpiła też młoda 
wokalistka z Katowic Katarzyna Moś, znana m.in. z udziału w 
programie Telewizji Polsat "Must be the music".

Na Gali obecne były Minister Rozwoju Regionalnego Pani 
Elżbieta Bieńkowska i Wiceminister Skarbu Państwa Pani Ur-
szula Pasławska. Patronat nad całością objęli prof. Danuta 
Huebner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w 
Parlamencie Europejskim, Minister Rozwoju Regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska oraz Marszałek Województwa Śląskiego 
Adam Matusiewicz. 

Kandydatki do Wyborów Kobiety Sukcesu Śląska zgłaszali 
przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecz-
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300 lat Koniakowaj
Kapliczka
Na ochodzitej jest ubogo kapli ka
cichy modlitewnik w rodku natury …
Ca o z kamiynia tak skrómno jak moje Cykani
i tak prosto jako moje s owa
Tu zbierym si  z Panym kiedy mie biere tynsknota …
Tam latym spiywajóm skowronki
locóm tam hore kany s o ce wiyci
by modlitwa by a rado niyjszo.
Na ochodzitej w cisi oglóndóm
malowane any galicyjski.
Tu z wyrchu bli yj do Boga
tu otwiyróm serce zadowolony z pi knego wiata…
Dziwej si  Bozie to za  tyn naród odradzo si  dzisio…
Za  s ycha  hu li grani ta ce i spiywani.
Duma kiero unosi górola je cie wy yj ni  ty gronie …

Piotr Kohut

Przypominamy - Konkurs fotogra� 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 Fotogra� czny „Wokół 
Ochodzitej” pod patronatem Związku Polskich Artystów Fo-
togra� ków. 

Cel:
- ukazywanie poprzez fotogra� e - mieszkańców, ich obyczajów 

oraz piękna naszej wyjątkowej miejscowości - Koniakowa.
- popularyzacja fotogra� 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 fotogra� 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 zakwali� kowane do II etapu konkursu oraz wysta-
wy fotogra� cznej.

7. Autorzy prac zakwali� 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

Kalendarz imprez kóniokowskich
wrzesień - grudzień

PAŹ-
DZIER-

NIK

27.10. - Czeski wieczór dla Koniakowa – Jama 
Zbójnicka
Galeria Kukuczka na Jasnowicach - VIII Beskidzkie 
Integracje Sztuki 2012 pt. "300 lat u boku Ocho-
dzitej"

LISTO-
PAD

09.11. – Wernisaż Pokonkursowej Wystawy Kon-
kursu Fotograficznego; sala GOK w Istebnej
10.11. – Jubileusz Zespołu Regionalnego Konia-
ków– Karczma Pod Ochodzitą
17.11. - Zabijaćka – Jama Zbójnicka 
Przedstawienie Zwyczaje koniakowskie- listopad  
– SP1 Koniaków

GRU-
DZIEŃ

26.12.2012 do 30.12.2012 - Przegląd Kapel Gó-
ralskich z Koniakowa – Jama Zbójnicka
Grudzień - Koncert kolędowy

Więcej na stronie www.koniakow.eu; plakaty z impre-
zami do odebrania w Punkcie Informacji Turystycznej. 
Zapraszamy!

Obchodzito - Ochodzita

Stoi staro Ochodzito, nie pomknie się dali,

wsiecy ludzie, młodzi, starzy, tak ją nazywali.

Była wielko, niedostępno, wsiecy się i bali.

Miała buki tak wielkucne i wwkk z jedlami,

I szumiały, jakby grały w kościele organy

Było zwierza pełno w lasach, jeleni, niedźwiedzi

saren, wilków, dziwokich świni i rysiów i turów.

Szełandrownik w gorścikyrka, ledwo się pomyk

a tu przed nim gróńwielkucny, drogę mu zamyka.

Obchodzi go bokym, nizi i furt postympuje

aż go obszedł i powiedział to jest OBCHODZITO.

Przesieł jeden, drugi, trzeci, zrobił się chodniczek

chodzili nim i zbójnicy każdy nióssemiysiek,

a w nim były złote rzeczy, co ich zrabowali,

prziszły z nimi do dziedziny, chudobie rozdali.

Potymwsieckichpochytali, w Milówce wieszali.

Kany wasz skarb, jeszcze przed tym wsiecy się pytali

W Obchodzitej, tam pod bukym on jest zakopany

Chodzili, chladali, buków uś nie było,

bo ich nasi pradziadowie downowykorcowali

Skarb ten jest tam fórt do dzisio,

chociaż go chladali.

Za chodniczkymjechołfurmón, ciągnął go koniczek,

przejechali porym razy, zrobił się trowniczek.

Jak uś była tam ceścina, to ją utwardzali,

nawozili, ubijali no i poszerzali.

Jeździli nią kupcy po sól i różne towaryj,

wozili je tam i nazot, wsiecyzarobiali.

Potym przyszły wozy insi, co koni nimiały,

ale za to cestymfajnóm one potzrebowały

Toś zrobili asfaltową, ale popękała,

bo ty smoki, jak przejadómwsieckowytargajom,

cestymniszczóm, przez Konioków, żywcioki się śmieją

bo tam była Galicyja a tu Silesia

W. J. Legierski
Kukuczka
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„Perła Podbeskidzia 2012”
dla Małgorzaty Kiereś

Małgorzata Kiereś, beskidzka góralka, działaczka spo-
łeczna, naukowiec i popularyzator kultury góralskiej, 
otrzymała tytuł "Perły Podbeskidzia 2012" podczas sobot-
niego III Kongresu Kobiet Podbeskidzia w Bielsku-Białej. 
Wyboru dokonała kapituła pod przewodnictwem byłej liderki 
podbeskidzkiej "Solidarności", parlamentarzystki i europosłan-
ki, a obecnie bielskiej radnej Grażyny Staniszewskiej. 

Małgorzata Kiereś jest człowiekiem nauki i kultury, i to w 
bardzo szerokim zakresie. Jest znana nie tylko w Wiśle, czy na 
Śląsku Cieszyńskim, ale także na Żywiecczyźnie i w powiecie 
pszczyńskim. W wielu przedsięwzięciach popularyzuje doro-
bek, kulturę, dziedzictwo górali karpackich od Ukrainy i Ru-
munii poprzez Słowację aż po Zaolzie. Szeroki teren społecznej 
działalności spowodował, że na "Perłę Podbeskidzia" wybraliśmy 
właśnie Małgorzatę Kiereś - powiedziała w rozmowie Grażyna 
Staniszewska. Inicjatorem konkursu jest bielskie stowarzyszenie 
"Ewa - Maja - Krystyna. Kobiety dla kobiet". Wyróżnienie zostało 
przyznane po raz drugi. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji, laur 
odebrała Grażyna Chorąży, współtwórczyni pierwszego stacjo-
narnego hospicjum na południu województwa śląskiego. 

Małgorzata Kiereś pochodzi z Istebnej w Beskidzie Śląskim. 
Jest etnografem i przewodnikiem beskidzkim. Od 1980 pra-
cuje w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, którym od 15 lat kieruje. 
Wykłada na kursach beskidzkich przewodników PTTK. Inicjuje 
lokalne konkursy i jest komisarzem wystaw etnograficznych. 
Organizuje sesje popularnonaukowe. Jest też członkiem jury 
festiwali folklorystycznych m.in. Festiwalu Górali Polskich w 
Żywcu, Godów Żywieckich i Międzynarodowego Festiwalu 
Ziem Górskich w Zakopanym. Jest laureatką prestiżowych na-
gród, m.in.: Nagrody im. Juliusza Ligonia, przyznawanej wy-
bitnym osobom i instytucjom, które szczególnie zasłużyły się 
dla Śląska. Jest także autorką wielu książek m.in. napisała „Hi-
storię Koronki Koniakowskiej”, dokonała opisu etnograficznego 
w „Dorocznej obrzędowości w społecznościach zróżnicowa-
nych religijnie na pograniczu polsko-czesko-słowackim”, a tak-
że jest współautorką „Monografii Wisły”. Obecnie pracuje nad 
wydaniem historii 300-lecia Koniakowa. 

Tegoroczna "Perła Podbeskidzia" otrzymała w nagrodę sta-
tuetkę przedstawiającą postać kobiety, której autorką jest biel-
ska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia. W Kongresie uczestniczy około 
400 aktywnych pań z okolic Bielska-Białej, Pszczyny, Cieszyna 
i Żywca. Jego celem jest promocja działań na rzecz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn oraz szerszej aktywizacji kobiet 
w różnych dziedzinach życia. GRATULUJEMY!

Mat.prasowy: gazetacodzienna.pl 

Projekt „Poznajcie Region Trójstyku 2”
W ostatnich tygodniach zrealizowane zostały kolejne 

działania w ramach projektu „Poznajcie Region Trójstyku 2“ 
– „Poznavejte Region Trojmezi 2“ o numerze ewidencyjnym: 
PL.3.22/3.3. 05/12.03038, finansowanego z Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. 

Pierwszym z nich było wydanie sześciu ulotek tematycz-
nych poświęconych walorom turystycznym oraz bazie rekre-
acyjno-sportowej Gminy Istebna oraz wybranym atrakcjom 
ze strony czeskiego partnera projektu. Powstały tym samym 
publikacje informacyjne, których zadaniem jest odpowiedź 
na potrzeby osób o zróżnicowanych zainteresowaniach. W 
ramach realizacji zadania opracowane zostały następujące 
ulotki:

• „Kultura i sztuka“ – przegląd galerii, izb twórczych, ze-
społów regionalnych, kapel i imprez kulturalnych, a także 
podstawowe informacje na temat sztuki ludowej;

• „Z kart historii“ – krótka historia Beskidzkiej Trójwsi i jej 
najważniejszych zabytków;

• „Aktywnie zimą“ – publikacja dedykowana miłośnikom 
białego szaleństwa;

• „Aktywnie latem“ – baza rekreacyjno-sportowa, szlaki 
turystyczne i ciekawostki przyrodnicze;

• „Z tradycją w kuchni“ – kilka słów o bogatej tradycji ku-
linarnej Trójwsi, przegląd karczm regionalnych, no i oczywiś-
cie przepisy!

• „Milusińscy“ – ulotka dla rodzin z dziećmi, najlepsze 
atrakcje dla całkiem małych i nieco większych pociech na-
szych gości.

Ulotki tematyczne miały swoją premierę na Dożynkach 
Gminnych, kiedy to zostały wystawione na stoisku Punktu 
Informacji Turystycznej, a w dniach 27 – 29 września promo-
wały naszą gminę na XX Międzynarodowych Targach Turys-
tycznych TT Warsaw.

Kolejnym działaniem w ramach projektu „Poznajcie Regi-
on Trójstyku 2“ – „Poznavejte Region Trojmezi 2“ było opra-
cowanie i wydanie zupełnie nowej formy materiału promo-
cyjnego, jakim jest gra memory. Jej zadaniem jest zachęce-
nie całych rodzin nie tylko do wspólnej zabawy, ale także do 
poznawania atrakcji turystycznych polsko-czesko-słowackie-
go pogranicza. Gra została przygotowana dzięki współpracy 
GOTIC, přispěvková organizace z Mostów koło Jabłonkowa 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turys-
tycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej.

W poprzednim artykule z cyklu „Projekt „Poznajcie Re-
gion Trójstyku 2” zapraszaliśmy Państwa do odwiedzenia 
wystawy poświęconej historii schronisk turystycznych na 
polsko-czeskim pograniczu, która była prezentowana przez 
GOTIC, přispěvková organizace z Mostów koło Jabłonkowa, 
dzisiaj z przyjemnością informujemy, że wystawa fotogra-
fii zostaje przeniesiona do Polski. Jej inauguracja nastąpi 8 
października o godzinie 1630, kiedy to pragniemy wszystkich 

(dok. na nast. stronie)
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Informacje turystyczne
zainteresowanych serdecznie zaprosić na uroczysty werni-
saż. 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 Pietroszonce.
Będą tu również prezentowane materiały dotyczące in-

nych schronisk w regionie Trójstyku, posiadających nierzad-
ko długolenią i ciekawą historię.

 Wystawa „Schroniska turystyczne dawniej i dziś“ prezen-
towana będzie w sali wystawowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w 
Istebnej. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 16.00.

Do wędrówki szlakami historii serdecznie 
zapraszamy wszystkich miłośników

turystyki górskiej!

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.

Oprac. Oliwia Szotkowska

20 lat targów TT Warsaw
W dniach 27-29 wrze-

śnia 2012 roku dobiegła 
końca XX. jubileuszowa 
edycja Międzynarodowych 
Targów Turystycznych TT 
Warsaw. Wśród wystawców 
tegorocznej edycji podobnie 
jak w zeszłym roku nie zabra-
kło bogatej oferty wojewódz-
twa śląskiego, a w tym gminy 
Istebna. Zainteresowani na-
szym regionem mogli zapo-
znać się z materiałami oraz 

ofertą następujących podmiotów:
- Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 

„Olza” z Cieszyna (Beskidzka 5, LGR Żabi Kraj, SRiWR „Olza”, 
Jastrzębie – Zdrój, Godów)

- Stowarzyszenia „Region Beskidy” (powiaty: bielski i ży-
wiecki, miasto Bielsko-Biała, Euroregion Beskidy), miasta Za-
brze, miasta Katowice wraz z Convention Bureau,

- Związku Gmin Jurajskich, miasta Częstochowa,
- Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski, 

miasta Zawiercie,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, na którego stanowisku 

można było oddać się w ręce profesjalnego wizażysty ze-
społu oraz przymierzyć tradycyjne stroje. Oprócz tego sto-
isko województwa śląskiego uświetniały występy chóru ZPiT 
„Śląsk” z Koszęcina, który wzbudzał ogromne zainteresowa-
nie wśród odwiedzających targi.

XX. jubileuszowa edycja targów TT Warsaw okazała 
się dla województwa śląskiego niezwykle udana. Pod-
czas uroczystej gali 27 września na Zamku Królewskim 
przyznano największe wyróżnienie konkursu Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny 
– Złoty Certyfikat POT. Zdobył go Szlak Orlich Gniazd. To 
drugi z 5 Złotych Certyfikatów przyznany produktowi z 
województwa śląskiego. Pierwszy otrzymał w 2008 roku 
Szlak Zabytków Techniki. Ponadto województwo śląskie 
podczas targów TT Warsaw dystrybuowało swoje materia-
ły na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej wśród pozo-
stałych regionów z Polski.

W tym roku ze względu na XX - lecie Międzynarodowych 
Targów Turystycznych TT Warsaw impreza obchodzona była 
wyjątkowo uroczyście, a na oficjalnym otwarciu pojawiły się 
znamienite osobistości zarówno ze świata polityki, turystyki, 
jak i kultury. Odświętną oprawę dopełniły interesujące semi-
naria, pokazy, koncerty i szereg imprez okolicznościowych. 
Przez dwadzieścia lat na TT Warsaw swoją ofertę przedstawi-
ło ponad 8300 wystawców, w tym ponad 100 krajów. W tym 
czasie imprezę odwiedziło 400 000 zwiedzających.

Dwudziestą, jubileuszową edycję Targów TT Warsaw Pa-
tronatami Honorowymi objęli: Cezary Grabarczyk -Wicemar-
szałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Joanna Mucha - Mini-
ster Sportu i Turystyki, Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy oraz Związek Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej. Patronatów udzielili również: Ra-
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Szkolenie
Śląskiej Organizacji Turystycznej

Trwają szkolenia kompetencyjne realizowane w ramach 
doskonalenia kadr Śląskiego Systemu Informacji Turystycz-
nej, organizowane przez Śląską Organizację Turystyczną. W 
ramach cyklu szkoleń pracownicy informacji turystycznych, 

a także przedstawiciele organizacji turystycznych poznają 
walory i bazę turystyczną województwa śląskiego. W dniach 
od 6 do 7 września 2012 r. odbyło się study tour po Śląsku 
Cieszyńskim. Jego celem było pogłębienie wiedzy informa-
torów na temat tego wyjątkowego, zarówno pod względem 
kulturowym, jak i historycznym regionu. W ciągu dwóch 

dni szkolenia, jego uczestnicy mieli okazję poznać wybrane 
atrakcje i zagospodarowanie turystyczne Strumienia, Sko-
czowa, Simoradza, Wisły, Ustronia, Cieszyna, Kończyc Ma-
łych, Zebrzydowic, Jastrzębia Zdroju oraz Istebnej.

Na terenie naszej gminy informatorzy turystyczni zwie-
dzili Galerię i Pracownię Rodziny Konarzewskich, zapoznając 
się z wielowiekową historią, tego artystycznie uzdolnionego 
rodu i jego twórczością w dziedzinie sztuki i muzyki, a także 
działalnością na polu pedagogiki i historii sztuki. Goście wy-
słuchali pięknej prelekcji wnuczki Ludwika Konarzewskiego 
seniora – artystki Iwony Konarzewskiej.

Następnym punktem programu w ramach pobytu w 
Istebnej była kolacja i nocleg w Kompleksie Zagroń Istebna, 
gdzie uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z ofertą rekre-
acyjną, sportową i medyczną tego ośrodka. Po śniadaniu go-
ście udali się zobaczyć jeden z najważniejszych naszych za-
bytków, jakim jest Kościół pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. 
W tym miejscu ponownie mieli okazję zetknąć się z bogatą 
historią naszej gminy i dorobkiem artystycznym rodziny Ko-
narzewskich oraz Jana Wałacha.

Na zakończenie zwiedzania Istebnej, informatorzy udali 
się do Punktu Informacji Turystycznej, w którym otrzymali 
materiały promocyjne Gminy Istebna i zapoznali się z aktu-
alnie realizowanymi przez nas projektami z zakresu rozwoju 
infrastruktury okołoturystycznej i promocji.

W cyklu szkoleń Śląskiej Organizacji Turystycznej biorą 
udział również przedstawiciele Punktu Informacji Turystycz-
nej w Istebnej, co ma na celu podwyższenie poziomu świad-
czonych tutaj usług.

oprac. Oliwia Szotkowska

Dogtrekking w Istebnej! 
W  piątek 21 września na terenie gminy Istebna odbył 

się jeden z etapów Finału Pucharu Polski w Dogtrekkin-
gu. Impreza odbyła się w dniach 21-23.09.2012 roku na tere-
nie gminy Brenna i Istebna. 

Zawodników i ich psy można było zobaczyć w Istebnej, 
Jaworzynce i Koniakowie w piątek 21 września w godzinach 
popołudniowych, gdzie trafili po starcie w Brennej o godz. 
10:00. Była to część  90-cio kilometrowego odcinka, który w 
dalszej części pokonywali w sobotę po wyruszeniu ze schro-
niska na Zaolziu. Po pokonaniu 52 kilometrów stacjonowali 
w schronisku, gdzie wspominali doskonałe trasy, piękne wi-
doki, wspaniałą pogodę…. i jedyne czego zawodnicy żało-
wali, to fakt, iż nie mogli usiąść, by podziwiać na dłużej be-
skidzkie widoki. Mat.pras.

fał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Paweł 
Niewiadomski - Prezes Polskiej Izby Turystyki, Adam Struzik 
- Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Jolanta Ko-
czorowska Burmistrz Dzielnicy Wawer.

Gmina Istebna z roku na rok jest coraz bardziej znana 
wśród turystów i branży. Zainteresowaniem jak zawsze cie-
szą się szlaki rowerowe, oferta agroturystyczna i ta przygoto-
wana specjalnie dla najmłodszych. W związku ze zbliżającym 
się sezonem zimowym, mapy tras narciarskich rozeszły się 
jak świeże bułeczki…

Oprac. A.Legierska na podst. mat.pras/ foto ŚOT   
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Japońscy touroperatorzy
odwiedzili śląskie

Początkiem września gościliśmy w województwie ślą-
skim grupę touroperatorów z Japonii wraz z dyrektorem 
zamiejscowego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycz-
nej w Tokio. Początek trzydniowej podróży po regionie miał 
miejsce w Zabrzu – tam goście zjechali 320 m pod ziemię w 
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, zobaczyli 
też jak działa maszyna parowa w Skansenie Górniczym „Kró-
lowa Luiza”. Kolejnymi punktami centralnej części regionu 

były Gliwice z Radiostacją Gliwicką, Willą Caro oraz starówką 
i Katowice z osiedlem robotniczym na Nikiszowcu. Następ-
ne dni podróży obejmowały zwiedzanie Zameczku Myśliw-
skiego w Promnicach i Pszczyny (Zagroda Żubrów, rynek, 
Muzeum Zamkowe) oraz Beskidów – Bielska-Białej (m.in. 
Muzeum Zamkowe, Szyndzielnia), Żywca (Muzeum Miejskie, 
Muzeum Browaru w Żywcu).

Ekipa z Japonii zagościła także w Istebnej, Koniakowie 
i Jaworzynce, gdzie goście zwiedzili Chatę Kawuloka, Mu-
zeum Koronki oraz Trójstyk. Największe wrażenie zrobiło na 
odwiedzających spotkanie trzech granic, gdyż Japonia nie 
posiada żadnej granicy lądowej z innym państwem. Także 
koronki oraz muzyka pasterska była dla Nich wyjątkowe.Go-
ście zostali na noclegu w Istebnej w Lesniczówce, a pierogi 
i oscypek nie tylko chętnie degustowali, ale także z każdej 
strony robili zdjęcia niecodziennym potrawom.

Wśród japońskich touroperatorów znaleźli się przedsta-
wiciele m.in. takich biur podróży jak Kuoni Travel Japan, Tra-
vel Plan Co czy Okinawa Tourist Service.

oprac. A.Legierska

TEATRALNA JESIEŃ!
Punkt Informacji Turystycznej i Teatr Polski w Biel-

sku-Białej zaprasza wszystkich mieszkańców Trójwsi 
oraz turystów i przyjaciół tego pięknego zakątka Be-
skidu Śląskiego na spektakl:

"AMADEUS" Petera Shaffera

26, 27, 28 października godz. 18.00

Bilety w cenie promocyjnej

30 zł (normalna cena biletu 50 zł)

To najnowsza premiera bielskiego Teatru (czerwiec 

2012). Wspaniały spektakl, arcydzieło gatunku. Tekst na 

podstawie, którego powstał słynny film, nagrodzony 

Oskarem. W teatrach europejskich sztuka grana jest od 

lat 80-tych. Historia życia genialnego Mozarta i włoskiego 

kompozytora Salieriego, który z zazdrości o talent gotów 

był walczyć z samym Bogiem. Fenomenalne kostiumy 

zaprojektowane przez Barbarę Ptak (najbardziej utytuło-

wany polski kostiumolog - stworzyła kostiumy do seriali 

i filmów m.in. Ziemia obiecana, Królowa Bona), genialna 

muzyka Mozarta, nowoczesna scenografia - to wszystko 

składa się na wspaniałe widowisko teatralne. W rolach 

głównych: aktor i reżyser warszawskiego teatru Rampa - 

Witold Mazurkiewicz jako Salieri oraz młody, niezwykle 

utalentowany Mateusz Znaniecki jako Mozart.

Zgłoszenia rezerwacja biletów do 23 paź-
dziernika  w IT Istebna pod nr tel. 33 855 61 
58 lub mailowo: promocja@ug.istebna.pl

Informacje turystyczne
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II Spotkanie Integracyjne
Artystów im. Jana Wałacha

Za nami II spotkanie integracyjne artystów im. Jana 
Wałacha. W ramach tegorocznej imprezy, która odbyła 
się w niedzielę 9 września 2012 roku, zaplanowano ple-
nerowe spotkanie przy ognisku. Pogoda jak zwykle do-
pisała, był to bowiem jeden z ostatnich, prawdziwie letnich 
wieczorów tego roku. 

Lucyna Ligocka Kohut, główna inicjatorka i organizatorka 
imprezy, przywitała przybyłych artystów i miłośników sztuki 
a Michał Kawulok, przedstawił ciekawy wykład o kontaktach 
Jana Wałacha ze środowiskiem artystów. Następnie przystą-
piono do zwiedzania pracowni artysty oraz wciąż otwartej 
dla zwiedzających wystawy pasterskiej. O oprawę muzyczną 
imprezy zadbała kapela „Zwyrtni”, dając wspaniały koncert 
muzyki góralskiej. Dźwięk ludowych instrumentów i słowa 
tradycyjnych piosenek wspaniale komponowały się z ma-
giczną atmosferą tego miejsca. To tutaj właśnie Jan Wałach, w 
tych nielicznych chwilach, gdy odpoczywał od sztalug i dłu-
ta, chwytał za skrzypce czy gajdy i w naturalnym amfiteatrze, 

na skraju szumiącego lasu, oddawał się przyjemności muzy-
kowania. Współcześnie miejsce to zazwyczaj jest oazą ciszy i 
spokoju, lecz tego niedzielnego wieczoru tętniło życiem. Na 
łące okolonej lasem, w bezpiecznej odległości od wspaniałej 
130-letniej lipy, rozpalono ognisko. Można było skosztować 
rozmaitych specjałów, posłuchać kapeli i wspólnie pośpie-
wać. Przy wesoło trzaskającym ogniu, długo rozbrzmiewały 
echa rozmów i dźwięki muzyki. Wzajemnie przypominano 
sobie częściowo zapomniane słowa tradycyjnych piosenek. 
Bo w końcu gdzie odświeżyć pamięć o minionych czasach, 
jak nie pod rozgwieżdżonym niebem, w cieniu pracowni 
Jana Wałacha, którego sztuka ma niezwykłą moc przywoły-
wania przeszłości. Liczna grupa artystów malarzy w osobach 
Piotra Jakubczaka, Włodzimierza Janoty, Magdaleny Kręże-
lok, Doroty Miechowicz i innych wymieniała się wrażeniami 
na temat malarstwa oraz pomysłami na przyszłe inicjatywy.

Niepowtarzalny klimat zakątka, w którym żył i pracował 
Jan Wałach, sprzyja spotkaniom z wielką sztuka, ale także z 
drugim człowiekiem. Dlatego też Integracje „u Wałacha” na 
stałe zagoszczą już w kalendarzu wrześniowych Imprez i z 
pewnością artyści oraz miłośnicy sztuki za rok spotkają się 
znowu w tym najbardziej „malowniczym” zakątku Istebnej.

Barbara Juroszek
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W ostatni weekend września tyle się 
działo, że ani turyści, ani mieszkańcy nie 
mogli narzekać na brak wydarzeń.

28 września w piątek w Karczmie „Pod 
Ochodzitą”  w Koniakowie Centrum miało 
miejsce symboliczne otwarcie imprezy 
Skarby Cieszyńskiej Trówły.  Rozpoczyna-
jąc spotkanie dyrektor Zamku Cieszyn Ewa 
Gołębiewska podkreśliła, że powracają do 
matecznika, ponieważ Trójwieś to kolebka 
twórczości ludowej, którą na Zamku od po-
czątku istnienia się promuje oraz próbuje 
podtrzymywać.

Inauguracji na trómbicie dokonał Ta-
deusz Rucki, a wieko skrzyni zaskrzypiało 
w rękach burmistrza Cieszyna Mieczysława 
Szczurka, Vita Slováčka burmistrza Czeskie-
go Cieszyna, Henryka Gazurka Zastępca 

Wójta Gminy Istebna oraz pani Ewy. Wy-
stęp Zespołu Istebna jak zwykle zachwycił 
wszystkich gości, niektórym nawet zakręci-
ła się łezka w oku pod wpływem pięknego 
śpiewu i muzyki istebniańskich pieśni. Nie 
zabrakło również i  najważniejszego, czyli 
tych skarbów, które „trówła” mieści, miano-
wicie koronek koniakowskich Marioli Wojtas 
i Marii Legierskiej, strojów góralskich szy-
tych przez Jolantę Rucką, rzeźb Jana Bojki, 
koszyczków z korzeni Jana Zogaty oraz pier-
ników malowanych przez Vierę Kullovą.

Ostatni jesienny weekend pełen atrakcji…

Otwarcie Trówły w Koniakowie

Wernisaż na zamku w Cieszynie

Otwarcie Trówły w Koniakowie

Otwarcie Trówły w Koniakowie

Wernisaż na zamku w Cieszynie

Otwarcie Trówły w KoniakowieOtwarcie Trówły w Koniakowie

Otwarcie Trówły w Koniakowie

Otwarcie Trówły w Koniakowie

Monika Wałach z kapelą przygrywała na Stecówce podczas rozsodu owiec

* W sobotę na Ochodzitej, a w niedzielę 
na Stecówce odbył się Rozsód Owiec. Za-
równo baca z Koniakowa Piotr Kohut, jak i 
Henryk Kukuczka z Istebnej w symbolicznym 
dniu Świętego Michała, który ma być gwa-
rantem sprawiedliwego podziału owiec, sera 
i zapłaty pasterzom oddają owce ich właści-
cielom. Na Ochodzitej pasło się w tym roku 
ok. 1000 owiec od 20 baców, w Istebnej zaś 
panu Henrykowi swoje owce powierzyło 8 
gazdów dając sumę 250 głów wypasanych 
na Złotym Groniu. Organizatorzy zadbali 
także i o dobrą góralską muzykę, częstowali 
serami, baraniną i miodulą na rozgrzanie. 

* Była i okazja na spotkanie ze sztuką. 
Już po raz 8 w Galerii Kukuczka na Jasno-
wicach rozpoczęto Beskidzkie Integracje 
Sztuki.  W sobotni wieczór mieliśmy okazję 
poznać artystów, którzy do 6 października 
spędzą czas głównie u szczytów Ochodzitej, 
ponieważ tegoroczne integracje poświęco-
ne są obchodom trzystulecia Koniakowa. 
Na wernisażu wystawy VII BIS  jak zawsze 
ciekawie zaplanowanego przez gospoda-
rza galerii Jana Kukuczkę odbył się między 
innymi koncert kapeli góralskiej Zespołu 
Istebna.

* W niedzielne południe natomiast na 
Zamku w Cieszynie miało miejsce otwar-
cie wystawy „Świat w drzeworytach Jana 
Wałacha”, która będzie tam prezentowana 
do 4 listopada.

Jesienna słoneczna pogoda połączona z 
wielością i różnorodnością imprez sprawiła 
iż koniec września był niezwykle ciekawy.

Lucyna Ligocka - Kohut
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Warsztaty Twórczości Ludowej 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej od lipca do marca przyszłego odbywają się 
Warsztaty Twórczości Ludowej. Udało się je zorganizować dzięki pozyskanym środkom         
z Funduszu Wyszehradzkiego. I tak przez wakacje dzieci pod okiem pani Danuty Gałuszki 
wyplatały z trawy i siana  kury, kosze, zające. Mariola Wojtas uczy  „heklowania”, Monika 
Wałach, która na dzień dzisiejszy jako jedyna w Trójwsi potrafi haftować krzyżykiem 
dwustronnie zaznajamia z tą sztuką zainteresowane panie, a Agnieszka Macoszek prowadzi 
warsztaty filcowania. Józef Rucki zapoznaje z szyciem kyrpców, Jan Zogata z wyplataniem 
koszy z korzeni. Katarzyna Zwolińska natomiast zaznajamia z techniką de coupage. 

Pomysł na zorganizowanie warsztatów zrodził się, gdy zorientowaliśmy się, że 
praktycznie nie ma w Trójwsi osób, które potrafią jeszcze wykonać haft dwustronny, kyrpce 
czy kosze z korzeni. Jeśli nie zaczniemy stwarzać możliwości nauki nowym osobom nasza 
twórczość zaginie. Chcemy spełnić oczekiwania szerszej grupie zainteresowanym stąd 
warsztaty z de coupagu, filcu, czy siana cieszące się ogromnym zainteresowaniem.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, szczególnie z filcu, koronki i haftu, 
które będą trwały do marca 2013. 

Harmonogram zajęć znajduje się w rubryce zajęć stałych. 

                                                                                            

                                                                                         Lucyna Ligocka – Kohut 

 

Warsztaty Twórczości Ludowej
W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej od lipca do mar-

ca przyszłego odbywają się Warsztaty Twórczości Ludowej. 
Udało się je zorganizować dzięki pozyskanym środkom z 
Funduszu Wyszehradzkiego. I tak przez wakacje dzieci pod 
okiem pani Danuty Gałuszki wyplatały z trawy i siana  kury, 
kosze, zające. Mariola Wojtas uczy „heklowania”, Monika 
Wałach, która na dzień dzisiejszy jako jedyna w Trójwsi po-
trafi haftować krzyżykiem dwustronnie zaznajamia z tą sztu-
ką zainteresowane panie, a Agnieszka Macoszek prowadzi 
warsztaty filcowania. Józef Rucki zapoznaje z szyciem kyrp-
ców, Jan Zogata z wyplataniem koszy z korzeni. Katarzyna 
Zwolińska natomiast zaznajamia z techniką de coupage.

Pomysł na zorganizowanie warsztatów zrodził się, gdy 
zorientowaliśmy się, że praktycznie nie ma w Trójwsi osób, 
które potrafią jeszcze wykonać haft dwustronny, kyrpce 
czy kosze z korzeni. Jeśli nie zaczniemy stwarzać możliwo-
ści nauki nowym osobom nasza twórczość zaginie. Chcemy 
spełnić oczekiwania szerszej grupie zainteresowanym stąd 
warsztaty z de coupagu, filcu, czy siana cieszące się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, szczegól-
nie z filcu, koronki i haftu, które będą trwały do marca 2013.

Harmonogram zajęć znajduje się w rubryce zajęć stałych.
Lucyna Ligocka – Kohut

Szycie kyrpców

Haft dwustronny

De coupage

Koronka koniakowska Wyplatanie koszy

Siano i trawa
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Zapraszamy do odwiedzenia wyjątkowego miejsca, jakim jest… 

Muzeum Malarstwa 
Jana Wałacha 

w 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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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  
- Am� 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 – Am� 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. – Am� teatr pod Wieżą Piastowską
16.30 
„Ojcowski dom to istny raj” – występ zespołów regionalnych: Pie-
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Slezan, Olza – Am� 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 gra� ki Władysława Szpyrca - Galeria Domu Narodowego - 
wernisaż 6 IX, godz. 17.00
24. 9. -18. 11. 2012, 
Toulky Těšínem - výstava fotogra� 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 wyj tkowego miejsca, jakim jest… 

Muzeum Malarstwa 
Jana Wa acha 

w 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!

„Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej od 26 paź-

dziernika prezentowana będzie wystawa „Pasterstwo w 
twórczości Jana Wałacha”, na którą serdecznie zaprasza-
my. Ekspozycja potrwa do 30 listopada 2012 r.

N a b ó r   2 0 1 2
Jak co roku jesienią zapraszamy młodzież zaintereso-

waną śpiewem, tańcem i muzyką góralską do wstąpienia 

w szeregi Zespołu Regionalnego „Istebna”!!  Szukamy mło-

dych ludzi chcących aktywnie spędzać czas, ciekawych 

świata, otwartych na poznawanie nowych ludzi i pragną-

cych przeżyć artystyczną przygodę na scenach krajowych 

i zagranicznych. Chętnych do śpiewu, tańca a także grają-

cych na instrumentach.

Wystarczy, że masz od 13 do 25 lat i wolny czas w piąt-

kowe wieczory i odrobinę artystycznego zacięcia! 

Pierwsze spotkanie dla zainteresowanych  w piątek 

19 października o godzinie 17:00 w holu gimnazjum 

w Istebnej!! 

Warto przyjść już teraz, gdyż nabór prowadzimy tylko 

w październiku, a kolejna okazja dopiero za rok! 
Zapraszamy!!!
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Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU 
prowadzone przez Barbarę Szmek  
sala �tness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).         
- poniedziałek, środa, czwartek – godz. 18.00      
Zajęcia z AQUA AEROBIKU

prowadzone przez Martę Misik 
- wtorek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.15 i 21.00
- czwartek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.15 i 21.00     

Zajęcia z PŁYWANIA dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych
- poniedziałek, Aqua Park w Zagroniu w 
Istebnej, godz. 17.00 do 20.00

Zapisy od 8 października 2012 r.  pod nr tel. 604 581 555.
Karate, Kik-boxing        
prowadzone przez Grzegorza Jurczek, tel. 
505128906 w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- piątek godz. 17.30 - dzieci
- piątek godz. 18.30 - dorośli

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
z powodu remontu Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej zajęcia odbywać się będą w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej w sali nr 2
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odby-
wają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
poniedziałek – 14.30 – 17.30 
2. Nadleśnictwa Wisła : 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
piątek - 12.30 -14.00
Haft krzyżykowy dwustronny
Prowadzący: Monika Wałach
w godz. 16.00 - 18.00 (co druga środa miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin:  3 października, 17 października,  31 października, 
14 listopada, 28 listopada, 12 grudnia…
De coupage
Prowadzący: Katarzyna Zwolińska
w godz. 16.00 - 18.00 (co druga środa miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 10 października, 24 października, 7 listopada, 
21 listopada, 5 grudnia, 19 grudnia.
Koronka koniakowska
Prowadzący: Wioleta Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi czwartek miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 11 października, 25 października, 8 listopada, 22 li-
stopada, 6 grudnia,  20 grudnia…
Wyroby z �lcu
Prowadzący: Agnieszka Macoszek
(co drugi czwartek miesiąca) w godz. 16.00 - 18.00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 4 października, 18 października, 15 listopada, 
29 listopada, 13 grudnia, 27 grudnia…
Szycie kyrpców
Prowadzący: Józef Rucki
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi piątek miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 5 października, 19 października, 9 listopada, 23 listopada
Wyplatanie koszy
Prowadzący: Jan Zogata
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi piątek miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 12 października, 26 października, 16 listopada, 
30 listopada

ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

Elba Szkoła Języków Obcych
Elba Szkoła Języków Obcych przyjmuje zapisy na 

kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskie-
go, włoskiego i francuskiego. Zajęcia w małych grupach 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kursy maturalne. Konia-
ków, Istebna i Wisła. Zapisy i informacje pod nr tel 605 481 
225 lub 607 467 586.

Aktualne informacje na naszej stronie internetowej, 
www.elbasjo.pl

Zajęcia stałe: 
 

   Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU  
                                  prowadzone przez Barbarę Szmek   
                                  sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).          
                                  - poniedziałek, środa, czwartek – godz. 18.00       
 
                                    Zajęcia z AQUA AEROBIKU 
                                    prowadzone przez Martę Misik  
                                    - wtorek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.15 i 21.00 
                                    - czwartek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.15 i 21.00  

   
                                  Zajęcia z PŁYWANIA dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
                                   - poniedziałek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 17.00 do 20.00  
         

        Karate, Kik-boxing         
                                   prowadzone przez Grzegorza Jurczek, tel. 505128906 w Szkole                
                                   Podstawowej nr 1 w Istebnej 
                           
                                 - piątek godz. 17.30 - dzieci 
                                 - piątek godz. 18.30 - dorośli 
                                   

             Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej 
                                      ( tel. kontaktowy 506 444 211) 
                                      z powodu remontu Ośrodka Edukacji Ekologicznej zajęcia odbywać się 
będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w sali nr 2 
 
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  się pod patronatem: 
 
1. Urzędu Gminy w Istebnej: 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
poniedziałek – 14.30 – 17.30  
 
2. Nadleśnictwa Wisła :  
 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
 wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30 
 

Zajęcia stałe: 
 

   Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU  
                                  prowadzone przez Barbarę Szmek   
                                  sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).          
                                  - poniedziałek, środa, czwartek – godz. 18.00       
 
                                    Zajęcia z AQUA AEROBIKU 
                                    prowadzone przez Martę Misik  
                                    - wtorek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.15 i 21.00 
                                    - czwartek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.15 i 21.00  

   
                                  Zajęcia z PŁYWANIA dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
                                   - poniedziałek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 17.00 do 20.00  
         

        Karate, Kik-boxing         
                                   prowadzone przez Grzegorza Jurczek, tel. 505128906 w Szkole                
                                   Podstawowej nr 1 w Istebnej 
                           
                                 - piątek godz. 17.30 - dzieci 
                                 - piątek godz. 18.30 - dorośli 
                                   

             Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej 
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KALENDARZ  IMPREZ 2012

PAŹDZIERNIK
08.10. – Wystawa fotogra�i „Schroniska turystyczne, wczoraj i dziś, 
regionu Trójstyku. GOK Istebna, sala nr 2
26.10. – 30.11. Wystawa Konkursu im. Jana Wałacha 2012, GOK – 
BP Istebna, s.3
27.10. – Czeski wieczór dla Koniakowa – Jama Zbójnicka – 300 lat 
Koniakowa
wrzesień-październik - VIII Beskidzkie Integracje Sztuki Istebna 2012 
pt. "300 lat u boku Ochodzitej"- 300 lat Koniakowa

LISTOPAD
02.11. Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
11.11. Obchody Święta Niepodległości, Istebna
09.11 – 14.12. – Pokonkursowa wystawa fotogra�i „Wokół Ocho-
dzitej” z okazji 300 lat Koniakowa R. Kocybik, s.2
10.11. – Jubileusz Zespołu Regionalnego Koniaków – 300 lat Konia-
kowa; U.Gruszka
17.11.  Zabijaćka  – Jama Zbójnicka – 300 lat Koniakowa
19.11 Jubileusz 20 lat „Naszej Trójwsi” GOK Istebna
do 30.11. Wystawa Konkursu im. Jana Wałacha 2012, GOK – BP 
Istebna, s. 3

GRUDZIEŃ
04.12. – 30.01. Wystawa rzeźby Jana Bojki i malarstwa beskidzkie-
go Nikifora Jakuba Gazurka, GOK – BP Istebna, s. 3
14.12. – 30.01. – Wystawa Prac Osób Niepełnosprawnych Realizo-
wanych na warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie „Do-
brze, że Jesteś”, s. 2
26 – 30.12. – Przegląd Kapel Góralskich z Koniakowa – Jama Zbój-
nicka – 300 lat Koniakowa
Koncert Kolędowy – kościół Koniaków – 300 lat Koniakowa
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KP Trójwieś – runda jesienna

Seniorzy – Klasa A:
01.09.12  Bąków – KP Trójwieś  1:6                                                                                                                                    
08.09.12  KP Trójwieś – Pogwizdów  2:1
15.09.12  Zebrzydowice  – KP Trójwieś  3:1
30.09.12  Pruchna – KP Trójwieś  5:0               
Przełożony z dnia 22.09.12 mecz VIII kolejki KP Trójwieś 
– Pogórze odbędzie się 4 listopada.  
Juniorzy – Liga Okręgowa B:
01.09.12  KP Trójwieś – Wisła  3:1
08.09.12  Rajcza – KP Trójwieś  4:0
15.09.12  KP Trójwieś – Pogórze  2:2                                                                                                                   
22.09.12  Leśna – KP  Trójwieś  0:1                                                                                                                              
29.09.12  KP Trójwieś – Koszarawa Żywiec  0:8   
Trampkarze – Liga Okręgowa B:
01.09.12  KP Trójwieś – Wisła  1:2                                                                                                                                     
08.09.12  Rajcza – KP Trójwieś  0:2                                                                                                                                  
15.09.12  KP Trójwieś – Pogórze  6:1
22.09.12  Leśna – KP  Trójwieś  0:2                                                                                                                              
29.09.12  KP Trójwieś – Koszarawa Żywiec  1:1
Informacje bieżące na stronie www.trojwies.futbolowo.pl

J. Kohut                                

Siła Jasnowice w etapie Regionalnym
8 września w Pszczynie odbył się turniej wojewódzki, 

czyli drugi etap rozgrywek w ramach programu „Orlik 
Polska”.  Naszą Gminę reprezentowała drużyna Siły Ja-
snowice, która zwyciężyła w eliminacjach regionalnych. 

W rozgrywkach wojewódzkich wzięło udział 16 drużyn., 
które rywalizowały ze sobą systemem grupowym. Piłkarze z 
Jasnowic zajęli pierwsze miejsce w grupie, zdobywając kom-
plet 9 pkt. (wygrywając również 1:0 z Częstochową – później-
szym zwycięzcom turnieju ).  W dalszej fazie turnieju poko-
nali 3:1 Wodzisław Śląski. Pierwszą porażkę (1:0) ponieśli w 
meczu ½ finału z drużyną z Bielska-Białej. W meczu o 3 lokatę 
w turnieju Siła Janowice pokonała Tychy 3:2 i ostatecznie za-
jęła III miejsce w województwie. 

Młodym piłkarzom gratulujemy sukcesu i życzymy powo-
dzenia w dalszym zmaganiach. 

Turniej Piłkarski o Puchar Premiera
w Istebnej !

Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję zmie-
rzyć się w Piłkarskim Turnieju o Puchar Premiera. Turniej 
w Istebnej był jednym z etapów ogólnopolskich rozgrywek, 
nad którymi patronat objął premier Donald Tusk. Do udzia-
łu w turnieju,zachęcała wszystkie gminy, sama pani minister 
sportu – Joanna Mucha. W odpowiedzi na to zaproszenie 12 
września na boisku „Orlik” w Istebnej spotkały się reprezen-
tacje Szkół Podstawowych nr 1 z Istebnej, Jaworzynki i Ko-
niakowa.  Chłopcy rywalizowali w dwóch kategoriach wieko-
wych: 10-11 lat i 12-13 lat.

Wyniki meczów w kategorii  12-13 lat:
SP 1 Jaworzynka – Szkoła Istebna 1 (1:0)
SP 1 Koniaków – Szkoła Istebna 2 (1:2)
SP 1 Jaworzynka – Szkoła Istebna 2 (3:1)
Szkoła Istebna 1 – SP 1 Koniaków (3:0)
Szkoła Istebna 2 – Szkoła Istebna 1 (2:5)
SP 1 Jaworzynka – SP 1 Koniaków (5:1)
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP1 Jaworzynka
II miejsce – SP1 Istebna 1
III miejsce-  SP1 Istebna 2
IV miejsce – SP1 Koniaków
Wyniki meczów w kategorii 10 – 11 lat:
SP 1 Istebna – FC Szkoła Jaworzynka ( 3:1)
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FC Jaworzynka – SP 1 Koniaków (0:2)
SP 1 Istebna- SP 1 Koniaków ( 7:0)
FC Szkoła Jaworzynka – FC Jaworzynka (1:1)
SP 1 Koniaków – FC Szkoła Jaworzynka (0:1)
SP 1 Istebna – FC Jaworzynka (3:0)
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 
II miejsce –FC Szkoła Jaworzynka 
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
IV miejsce –FC Jaworzynka
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom oraz ma-

teriały promocyjne o Gminie, a na zwycięzców obu kategorii 
czekał szklany puchar. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe koszulki ufundowane przez sponsorów turnieju – PKN 
Orlen oraz PZU. 

Dziękujemy również opiekunom: pani Barbarze Bury, 
panu Mariuszowi Juroszkowi , panu Piotrowi Polokowi oraz 
panu Jarosławowi Hulawemu za zorganizowanie reprezenta-
cji Szkół  i opiekę nad nimi.

Karina Czyż

Rodzinny Piknik Rowerowy
Rodzinny Piknik Rowerowy – czas i miejsce, aby spo-

tkały się rodziny, które łączy ta sama pasja – jazda na ro-
werze. 

W rodzinnych konkurencjach rowerowych wzięły udział 
4 rodziny. Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach 
przedstawia się  następująco: 

1. Rodzinny Przejazd Rowerowy
I miejsce – Kubale Team (Szymon, Eliza, Jakub i Daniel 

Ruccy z Istebnej) – wynik: 2,19.1min.
II miejsce – Rowerzyści (Michał, Maciej, Izabela i Leszek 

Małyjurek z Ustronia) wynik: 2,38.5 min.
III miejsce – Ogniste Koła (Jan, Antoni, Aleksandra 

i Michał Nosowicz z Istebnej) wynik: 2,47.0 min.
IV miejsce – Super Rowery (Joanna, Mateusz, Anna 

i Tomasz Majcher z Tych) wynik: 3,23.8 min. 
2. Rodzinna Najwolniejsza Jazda na rowerze
I miejsce – Kubale Team (Jakub i Daniel Ruccy z Istebnej) 

– wynik:4,45.5 min.

II miejsce – Rowerzyści (Izabela i Leszek Małyjurek z Ustro-
nia) wynik: 3,21.7 min.

III miejsce – Super Rowery (Mateusz i Tomasz Majcher z 
Tych) wynik: 1,12.4min.

IV miejsce – Ogniste Koła (Jan i Michał Nosowicz z Isteb-
nej) wynik: 1,09.8 min.

3. Rodzinna Ósemka
I miejsce – Kubale Team (Szymon i Eliza Ruccy z Istebnej) 

– wynik: 17,4 sek.
II miejsce – Rowerzyści (Michał i Maciej Małyjurek z Ustro-

nia) wynik: 20,3 sek.
III miejsce – Ogniste Koła (Antoni i Aleksandra Nosowicz 

z Istebnej) wynik: 21,3 sek.
IV miejsce – Super Rowery (Joanna i Anna Majcher z Tych) 

wynik: 22,9 sek. 
Najmłodszym uczestnikiem zawodów został Maciej 

Małyjurek z Ustronia, który ma 4 lata. 
Dla każdego uczestnika organizatorzy przygotowali pa-

miątkowe koszulki oraz posiłek z grilla, a dla zwycięzców ma-
lowane puchary, dyplom oraz nagrody. 

Po zmaganiach rowerowych przyszedł czas na chwilę re-
laksu, ponieważ do akcji wkroczył Michał Koziołek z Wrocła-
wia. Michał zaprezentował swój pokaz trików rowerowych- 
czyli fikołki, wymyki, przeskoki na rowerze. Piękne widowisko 
zapierające dech w piersiach. 

Mamy nadzieję, że amatorów dwóch kółek w naszej Gmi-
nie będzie coraz więcej. 

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

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 - Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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2012 epilog – Istebna MTB Marathon
Ostatni, przepiękny weekend września był jednocześnie 

ostatnim naszym spotkaniem w ramach Powerade MTB 
Marathon 2012. I pewnie przytłaczająca większość z Was 
nie miała nic przeciwko, że już 5 raz, a czwarty z rzędu ma 
to miejsce w otoczonej Beskidem Śląskim i Żywieckim ma-
lowniczo położonej Istebnej. Tym bardziej, że finałowe roz-
strzygnięcia miały rozegrać się na praktycznie niezmienionej 
od 2009 roku trasie (przynajmniej jeśli mówimy o najliczniej 
uczęszczanym wariancie mega). 

Tym samym, jeśli w ostatniej edycji cyklu w minioną so-
botę uczestniczyliby wyłącznie stali bywalcy tras mini i mega 
jedynym, co musiałbym w tym momencie zrobić, to pokrót-
ce przestawić rywalizację, przypomnieć emocje dekoracji i 
wspomnieć o tradycyjnym zakończeniu przy kufelku.

Jednak daję obie ręce, że na każdym dystansie wśród 
łącznie ponad 900 uczestników pojawili zupełni nowicjusze, 
którym kilka zdań przypomnienia na pewno napędzi smak 
na kolejny sezon. 

Na starcie delikatnie odświeżonego dystansu giga poja-
wili się w pierwszym rzędzie, oprócz reprezentantów w czar-
nych strojach Kross’a (Radek Rękawek i Bogdan Czarnota) i 
DSR (Bartek Janowski) także walczący w cyklu Inter Mounta-
in Series Ondrej Fojtik (zwycięzca m.in. tegorocznego Salza), 
a także biało czerwoni kolarze jbg-2 (Adrian Brzózka, Tomek 
Dróżdż oraz niepokonany w M4 tego dnia Jacek Brzózka). 
Punktualnie o 10.00 ćwierć tysiąca gigowców ruszyło na 
wzbogaconą w tym roku o czeską górę Girovą trasę. W przy-
padku pierwszych 45 kilometrów nowości nie należało się 
spodziewać. Bo w sumie i czemu miałyby one służyć? Popra-
wianiu dobrego? Nie ma potrzeby. W zasadzie już 4 wielki finał, 
jak wspomniano, kończymy w podobny sposób. Rozgrzewka 
przez ostępy Połomia przechodząca w kilka soczystych, tech-
nicznych, pełnych korzeni singli opasających Stecówkę i wy-
prowadzających na ogołocone z drzew, a tym samym kipiące 
widokami na migocącą Ochodzitą, zbocza Baraniej Góry (w 
postaci pasemka Filipionki i Karolówki z charakterystyczny-
mi skalnymi płytami). Za nimi nielichy zjazd właśnie ze wspo-
mnianej Karolówki daje tylko na chwilę odsapnąć płucom 
przed krótką, ale treściwą wspinaczką na Ganczorkę, której 
trawers przeszedł już do annałów poprzednich edycji. Przede 
wszystkim za sprawą fenomenalnych strzałów migawki 
uwieczniających Wasze przejazdy tym odkrytym i odkrywa-
jącym widoki na Beskid Żywiecki fragmentem. Z kolei sza-
leńczy zjazd z Tynioka i następujący po nim podjazd „ściana” 
to ostatnie metry, by dokonać jakichkolwiek rozstrzygnięć w 
przypadku kolarzy na mini. Megowcy i uczestnicy „królew-
skiego” od tego momenty musieli spojrzeć w górę i podnieść 
rękawicę, którą przy każdej edycji rzuca górująca nad Konia-
kowem Ochodzita.  Ale także tą, którą rzucali rywale. A na 
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obu głównych dystansach trwała zaciekła walka – na giga w 
tym momencie pogoń, za jadącym na czele bezkonkurencyj-
nie Czechem i jadącymi niedaleko za nim Bartkiem Janow-
skim oraz kolarzami Kross’a i kolegą z jbg-2, prowadził Ad-
rian Brzózka, który w wyniku defektu punkt kontrolny minął 
dopiero jako 9ty. O klasie Adriana świadczy fakt, że odcinek 
między kolejnymi punktami pokonał o 13 minut szybciej niż 
Ondrej Fojtik. Stratę do jadącego na pozycji M3 zniwelował 
także Bartek Janowski. I to właśnie jego ataki przez większość 
pozostałego dystansu musiał zwycięzca Crocodile Trophy aż 
do mety. Z kolei na mega, na tym etapie rywalizacji ucieka-
jący od początku Mateusz Zoń pojawił się na horyzoncie ści-
gających go zawzięcie Dominika Grządziela, Darka Porosia 
i podążających jak cień Pawła Urbańczyka, Remika Cioka i 
Wojtka Stawarza. Tu jeszcze wszystko mogło, i jak się okazało 
na mecie, wydarzyło się. Górująca nad Koniakowem kopu-
ła z charakterystycznym nadajnikiem potrafi umęczyć, ale i 
chwilę radości zapewni na frykaśnym zjeździe. Co tu stracimy 
ponownie odzyskać będziemy musieli za przełęczą Rupien-
ka. Sztywna wspinaczka na Sołowy i dalej ku migocącej na 
otwartym terenie Kikuli zwiastują nie tyle przekroczenie pół-
metka (w przypadku mega), co zbliżanie się do tak lubianych 
przez Was słowackich połonin pozwalających niemal rozwinąć 
skrzydła. Następne 15 km aż do Trójstyku to urozmaicona, czę-
sto sztywna, jeszcze częściej szybka jazda u Słowaków. Migocą-
ca na horyzoncie drewniana budka graniczna oznaczać będzie 
zbliżający się dla gigowiczów transfer – w lewo na Girovą, na 
stronę czeską. Dla megowiczów trzeci bufet, kilka zmarszczek 
terenu w okolicach Jaworzynki i w zasadzie tyle… A na mega 
właśnie tu zaczęły się dokonywać największe rozstrzygnięcia. 
Mateusz nie wytrzymał narzuconego samemu sobie tempa i w 
końcu musiał spojrzeć za mijającymi go Dominikiem i Darkiem. 
I to między nimi właśnie rozegrała się walka o zwycięstwo open. 
Liderzy giga, mający do pokonania 20km więcej po raz pierw-
szy w historii pojawili się na wspomnianej sekcji przed czołówką 
mega. Za sprawą dość łatwego tym razem, przez rezygnację ze 
spornego, obwarowanego przez ekologów Stożka,  królewskie-
go giga Adrian Brzózka złamał granicę 3,5h. Na utytułowanego 
Czecha i walczącego zaciekle do ostatnich metrów Bartka, Ad-
rian musiał poczekać  tylko albo aż 4 minuty. Z kolei ze wspo-
mnianej walki na trasie mega zwycięsko ostatecznie wyszedł 
reprezentujący DSR Author Dominik. Co więcej, po wycofaniu 
się kontuzjowanego Piotrka Wilka Dominik praktycznie rzutem 
na taśmę wyrwał koledze z drużyny pozycję wice lidera general-
ki mega M2. Pudło open i 2 pozycję M3 wywalczył, w końcu nie 
nękany defektami, Paweł Urbańczyk. Wyzwanie w postaci licz-
nie obleganej przez tłumy kibiców ścianki z korzeni oznaczało 
dla każdego z Was ni mniej ni więcej na metę całego sezonu. 
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Biegi na nartorolkach
Tradycyjnie w tym okresie roku rozgrywane są zawody w 

biegach na nartorolkach, w których z powodzeniem startują 
również reprezentanci naszych klubów narciarskich.

* Trzy zwycięstwa odnieśli nasi biegacze na nartorolkach 
podczas rozegranych 15 września w Istebnej IX Międzynaro-
dowych Zawodów w Biegach na Nartorolkach „Beskidy bez 
Granic”. Impreza zaliczana była do klasyfikacji Pucharu Polski 
2012. Na najwyższym stopniu podium w swoich kategoriach 
wiekowych stanęli: Weronika Legierska (MKS Istebna), jej ko-
lega klubowy Patrycjusz Polok oraz reprezentujący NKS Trój-
wieś Beskidzką Sebastian Gazurek. Drugie miejsce zajął w tych 
zawodach Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) zaś na 
trzecim miejscu finiszowali Dominika Hulawy (MKS Istebna) 
oraz Mikołaj Michałek i Tomasz Skurzok (obaj NKS Trójwieś 
Beskidzka).

* W rozegranych 16 września w Bystrej zawodach „Rol-
lsprint”, które zaliczane były do klasyfikacji Pucharu Polski 
2012 w biegach na nartorolkach nasi zawodnicy wywalczyli 
siedem medali. Na najwyższym stopniu podium stanęli We-
ronika Legierska, Patrycjusz Polok oraz Tomasz Skurzok. 
Na drugich miejscach rywalizację ukończyli Dominika Hulawy 
i Sebastian Gazurek, natomiast trzecie lokaty wywalczyli Bar-
tłomiej Rucki oraz Mikołaj Michałek.

* W Marklowicach rozegrano w dniach 23 – 24 września fina-
łowe zawody Pucharu Polski w biegach na nartorolkach - „Puchar 
Śląska”. Dominika Hulawy i Patrycjusz Polok zajęli drugie, zaś 
Sebastian Gazurek i Bartłomiej Rucki - trzecie miejsca.

* W klasyfikacji generalnej Silesia Rolski Tour obejmującej 
zawody w Istebnej, Bystrej i Marklowicach Sebastian Gazurek 
zajął drugie, zaś Dominika Hulawy piąte miejsce.

* Cztery medale wywalczyli nasi zawodnicy na Ogólno-
polskich Spotkaniach Uczniowskich Klubów Sportowych w 
biegach na nartorolkach, które odbyły się w Marklowicach. Na 
drugim stopniu podium stanęła Magdalena Kobielusz, nato-
miast brązowe medale zdobyli Weronika Legierska, Grzegorz 
Zawada (wszyscy MKS Istebna) oraz Tymoteusz Gazur (NKS 
Trójwieś Beskidzka).

J. Kohut

O sukcesach Janusza Lewandowskiego
raz jeszcze!

* Będący w tym roku w znakomitej formie Janusz Lewan-
dowski  zdominował  X Igrzyska Lekarskie, które odbyły się w 
dniach 5-8 września w Zakopanem.  Startujący w kategorii 56 
– 65 lat kolarz z Koniakowa wygrał jazdę indywidualną na czas, 
wyścig szosowy oraz wyścig MTB.

* Tydzień później Janusz Lewandowski z powodzeniem 
wystartował w Polanicy Zdroju, gdzie  rozegrano dwunaste za-
wody w maratonie rowerowym z cyklu „Bikemaraton 2012”. W 
rywalizacji na dystansie Mini nasz zawodnik zajął w swojej kate-
gorii trzecie miejsce. 

Medal na orientację
Bartosz Chmielewski z Koniakowa wygrał rajd pieszy pod-

czas rozegranych w pierwszych dniach września w Simoradzu 
Zawodów na Orientację Hi-Tec Wyzwanie 2012.

J. Kohut
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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

Z A T R U D N I Ę  D O  P R A C Y  
na „trzecim” wyciągu w Istebnej na stanowisko: 
* pracownik obsługi  * operator ratraka  * kasjer 
Praca sezonowa na podstawie umowy o dzieło. 

K O N T A K T :  6 0 2  7 1  2 0  2 7  

DOMOWE WYPIEKI NA ZAMÓWIENIE 

C I A S TA , T O R T Y  NA  K AŻ DĄ  O K AZ J Ę  
C I A S T E C Z K A   Ś W I Ą T E C Z N E  

T e l .  5 0 6  2 0 2  2 4 6  Z a m ó w :  
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 PRZYJMĘ DO PRACY 
 

Uwaga !  
OD 29.10 OTWARCIE DRUGIEGO BIURA W ISTEBNEJ, KTÓRE 

MIEŚCIĆ SIĘ BĘDZIE OBOK SKLEPU DELIKATESY NA DZIELCU. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH STAŁYCH 
 I NOWYCH KLIENTÓW. 
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 Wina, piwa i wódki 
 Warzywa i owoce    
 S odycze i desery 
 Soki i napoje 
 wie e mi so , w dliny i drób 
 Ryby mro one i w dzone  
 Pieczywo 
 Nabia  
 Kawy i herbaty  
 Chemia gospodarstwa domowego       
 Kurczak z ro na 

 (Zamówienia równie  telefonicznie) 
   Tel: 33 855 71 04 

                                        *Kup 5 kurczaków z ro na 6-ty GRATIS 
                                        *Karta sta ego klienta(atrakcyjne nagrody)    
                                        *Mo liwo  p atno ci kart     
                                       *Przyjmujemy równie  BONY SODEX 

Codziennie: 
Poniedzia ek-Czwartek   600 -  2130 
Pi tek – Sobota                600  -  2230 

Niedziela             900  -  2100 
e-mail:istebna@spar.pl 
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 Wina, piwa i wódki 
 Warzywa i owoce    
 S odycze i desery 
 Soki i napoje 
 wie e mi so , w dliny i drób 
 Ryby mro one i w dzone  
 Pieczywo 
 Nabia  
 Kawy i herbaty  
 Chemia gospodarstwa domowego       
 Kurczak z ro na 

 (Zamówienia równie  telefonicznie) 
   Tel: 33 855 71 04 

                                        *Kup 5 kurczaków z ro na 6-ty GRATIS 
                                        *Karta sta ego klienta(atrakcyjne nagrody)    
                                        *Mo liwo  p atno ci kart     
                                       *Przyjmujemy równie  BONY SODEX 

Codziennie: 
Poniedzia ek-Czwartek   600 -  2130 
Pi tek – Sobota                600  -  2230 

Niedziela             900  -  2100 
e-mail:istebna@spar.pl 
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Nominacja do Perły po raz kolejny!
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„Koniaków po odnowie”
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Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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Rodzinny piknik rowerowy

Turniej Piłkarski o Puchar Premiera
w Istebnej !
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