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Święto Niepodległości Polski
Serdecznie zapraszamy do udziału 

w obchodach Święta Niepodległości Polski, 
które przypada na dzień 11 listopada 2012 r.

Program uroczystości:

11.00 – Uroczysta Msza Św. za Ojczyznę w kościele rzymsko-
                katolickim p.w. Św. Bartłomieja w Koniakowie

12.30 – Złożenie kwiatów (zbiórka pod Urzędem Gminy)
                - przed pomnikiem pomordowanych podczas
                 II wojny światowej;
                - na grobie kpr. Pawła Gustawa Pilcha – cmentarz
                 ewangelicki 
                - na zbiorowej mogile zamordowanych
                  w Jabłonkowie w czasie II wojny światowej
                  - cmentarz katolicki w Istebnej

Istebniański Uniwersytet
Trzeciego Wieku już otwarty !

Istebniańskie IT po raz kolejny najlepsze! Wyróżnienia dla naszych sportowców! 

Zaduszki istebniańskie
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Jubileusze małżeńskie 2012

ARCHIPELAG SKARBÓW Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie z Januszem Buzkiem

Występ zespołu młodzieżowego
z Ukrainy w Gimnazjum im. Jana Pawła II
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Informacja w sprawie podatków
Informujemy, że dnia 15 listopada 2012 r. upływa 

termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Jednocześnie przypominamy, że dnia 15 września 
2012 r. upłynął termin płatności II raty podatku od środ-
ków transportowych. Referat Finansowy

Rada Gminy informuje

W dniu 24 października 2012 roku o godz. 14.00 
w sali Nr 100 odbyła się XXI sesja Rady Gminy Istebna. Se-
sji  przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Istebna Jan 
Gazur. Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
l Nr XXI/188/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika 2012 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 
na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2013 rok.
l Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika  2012 w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia  ich granic, numerów i liczby rad-
nych wybieranych  w każdym okręgu.
l Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika  2012 w sprawie zbycia  nieruchomości.
l Nr XXI/191/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika 2012 w sprawie zbycia  nieruchomości.
l Nr XXI/192/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika  2012 w sprawie wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2013 oraz  zwolnień od tego  podatku.
l Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Istebna  z dnia 24 paź-

dziernika  2012 w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 
2013 oraz zarządzenia  poboru opłaty w drodze inkasa.
l Nr XXI/194/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika  2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2013.
l Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Istebna  z dnia 24 paździer-

nika  2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
l Nr XXI/196/2012 Rady Gminy Istebna  z dnia 24 paź-

dziernika 2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na 
rok 2012.
l Nr XXI/197/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika  2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na 
lata 2012-2025.
l Nr XXI/198/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/135/2012 
Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie 
zaciągnięcia  pożyczki.
l Nr XXI/199/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika 2012 w sprawie zmiany uchwały 
l Nr XIV/139/2012  Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woje-
wództwu Śląskiemu.
l Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika 2012 w sprawie zmiany uchwały 
l Nr XIV/140/2012  Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woje-
wództwu Śląskiemu.
l Nr XXI/201/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 paź-

dziernika 2012 w sprawie zmiany uchwały 
l Nr V/22/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 21 lutego 2011 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Istebna.
Inspektor M. Wieczorek

Wójt Gminy informuje

O G Ł O S Z E N I E 
o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Istebna przeznaczonych do sprzedaży.
Wójt Gminy Istebna informuje, że na tablicy ogłoszeń w 

budynku Urzędu Gminy w Istebnej 43-470 Istebna 1000 zo-
stały wywieszone na okres 21 dni tj. od 09 listopada 2012r. 
do 3 grudnia 2012r. wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujące:

- działkę Nr 2116/3 o powierzchni 116 m2, położoną w 
Gminie Istebna, obręb: Koniaków,

- działkę Nr 3744/5 o powierzchni 86 m2 położoną w Gmi-
nie Istebna, obręb: Istebna.

Istebna dnia 09 listopada 2012r.
Wójt Gminy Istebna

Gminna Biblioteka Publiczna w Istebnej
informuje

Gminna Biblioteka Publiczna z Istebnej zwraca 
się z prośbą o udostępnienie z prywatnych zbiorów  
zdjęć dokumentujących przedstawienia jasełkowe, 
które odbywały się w kościele pw. Dobrego Pasterza 
w Istebnej.

Zdjęcia te po zeskanowaniu i powiększeniu posłużą do 
zorganizowania wystawy upamiętniającej Jasełka Śląskie 
ks. E. Grima. Więcej informaci pod numerem telefonu 33 
855 60 83 w godzinach pracy biblioteki.
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OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/3 CZĘŚCI

W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W KONIAKOWIE

WÓJT GMINY ISTEBNA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z uchwałą NR XX/182/2012 Rady Gmi-
ny Istebna z dnia 20 września 2012 r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do 1/3 części 
w zabudowanej nieruchomości.  

Oznaczenie nieruchomości Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie

zagospodarowania
przestrzennego

i sposób
jej zagospodarowania

Cena
wywo-
ławcza  
udziału

Gmi-
na

Ob-
ręb

Nu-
mer

dział-
ki

Powie-
rzchnia

m2

Księga
wieczysta

1/3 część nierucho-
mości zabudowanej 
budynkiem użytko-
wym Koniaków 440
o powierzchni 
użytkowej 1022,61 
m2, w w/w budynku 
mieszczą się lokale 
handlowe i usługowe.
Nieruchomość wol-
na jest od obciążeń.

Zgodnie z Uchwałą Nr  XXXVIII
/336/2002 Rady Gminy Istebna z 
dnia 9 października  2002r uchwa-
lającą Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy 
Istebna opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskie-
go Nr 5 poz. 220 z dnia 6 lutego 
2003 r. działka Nr 1631 znajduje 
się w jednostce „Teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej – Konia-
ków 11 MNU”

765.000,00 złIsteb-
na

0003,
Ko-
nia-
ków

1631 1107 BB1/00057799/9

Cena wywoławcza 765.000,00 zł
Wadium 76.500,00 zł
Minimalne postąpienie 7.650,00 zł
Ustalenia formalne przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. o 

godz. 1100 w sali posiedzeń pok.  nr 100 Urzędu Gminy 
Istebna 43-470 Istebna 1000.

2. Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywo-
ławczej o kwotę postąpienia.

3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z uza-
sadnionych przyczyn.

4. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności 
związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy 
Istebna.

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przy-
sługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 z późn. zm.) upłynął w dniu 7 listopada 2012 r.

Warunki przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, 

które wpłacą wadium.
Wadium tylko w formie pieniężnej winno być wpłacone na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Istebna w Banku Spółdziel-
czym w Ustroniu O/Istebna nr 70 8129 1014 2002 0000 0172 
0001 do dnia 21 stycznia 2013 r. Za datę wpłacenia wadium 
uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości.

3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnie-
niu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedające-
go w zawiadomieniu, Wójt Gminy Istebna może odstąpić od 
zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas 
zwrotowi.

6. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowią-
zana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy 
notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości 
osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. 
Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawar-
cia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić 
nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy 
przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ 
wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy Istebna w 
Banku Spółdzielczym w Ustroniu O/Istebna nr 70 8129 1014 
2002 0000 0172 0001

7. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty 
sądowe ponosi wygrywający przetarg.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i 
Rolnictwa, pok. nr 201, II piętro, tel. 33 855-65-00 wew. 44 
od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób 
zainteresowanych do udziału w przetargu.
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Istebna, dnia 13 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, 
obejmującego obszary w rejonie przysiółków Olecki, Stecówka, 
Pietraszonka, Andziołówka, Suszki w Istebnej, przysiółków Czer-
chla, Łacki, Trójstyk, Czadeczka w Jaworzynce, przysiółków Ka-
dłuby, Deje w Koniakowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały nr XXVI/250/2009 Rady Gminy 
Istebna z dnia 15 października 2009 r. (zmienionej uchwałą nr XXI-
X/286/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 r. i uchwałą 
nr XXXVI/349/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, 
obejmującego obszary w rejonie przysiółków Olecki, Stecówka, Pie-
traszonka, Andziołówka, Suszki w Istebnej, przysiółków Czerchla, 
Łacki, Trójstyk, Czadeczka w Jaworzynce, przysiółków Kadłuby, Deje 
w Koniakowie, w granicach określonych na załącznikach graficz-
nych nr 1-11 do wyżej wymienionej uchwały wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 3.12.2012 r. do 8.01.2013 r., 
w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w pok. 
nr 206 (2 piętro) w godzinach od 1000  do 1300. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się w dniu 4.01.2013 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100 o go-
dzinie 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 22.01.2013 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymie-
nionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu miejsco-
wego do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy, w tym z: 

- ww. projektem planu,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym,
- stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnie-

niami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i 
opiniowania projektu planu.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących do-
kumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środo-
wisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.).  

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu 
dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 
terminie do dnia 22.01.2013 r., na piśmie do Wójta Gminy Istebna 
(na adres Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000), w postaci 
elektronicznej na adres e-mail:   urzad@ug.istebna.pl, lub ustnie do 
protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Wójt Gminy Istebna.

Wójt Gminy Istebna
Danuta Rabin  

Drugi etap w Jasnowicach 
31 października 2012 r. Wojewoda Śląski zatwierdził 

wstępną listę rankingową wniosków w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeń-
stwo - Dostępność - Rozwój". Do Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach wpłynęły 82 wnioski, ocenie merytorycznej 
podlegało 56 wniosków spełniających wymogi formalne.

Na 21 miejscu listy rankingowej znalazł się wniosek Gminy 
Istebna dotyczący przebudowy i remontu drogi gminnej „Pole-
nica – Jasnowice” o wartości kosztorysowej 1.493.188 zł brutto. 
Długość drogi Polenica – Jasnowice objęta wnioskiem wynosi 
łącznie 3910 m. Zadanie jest kontynuacją przebudowy i remon-
tu drogi, którą zrealizowano w roku 2012 ze środków budżetu 
państwa w ramach NPPDL. Zakres etapu pierwszego zrealizo-
wanego w 2012 r. obejmował drogę o łącznej długości 5127 m.

Wnioskowany poziom dofinansowania to 30% wartości zada-
nia, jednak trwają prace nad zmianą rozporządzenia i uchwały Rady 
Ministrów regulujących zasady wspierania popularnych "schetynó-
wek" na 2013 rok. Zmiany dotyczą poziomu dofinansowania pro-
jektów z 30% na 50%, wysokości środków przeznaczanych dla po-
szczególnych województw, procedur wprowadzenia modyfikacji 
we wnioskach już złożonych oraz naborów uzupełniających.   

Zadanie realizowane będzie w 2013 roku po uwzględnieniu 
złożonych zastrzeżeń do oceny i następnie zatwierdzeniu osta-
tecznych list rankingowej przez właściwe Ministerstwo.  

Opracował: W. Legierski

Projekty inwestycyjne

Dofinansowanie do wapnowania gleb
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, uprzejmie informuję, iż w dniu 

30.05.2012 r. została podpisana umowa dotacji, pomiędzy Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach a Zarządem Śląskiej Izby Rolniczej, na realizację 
w roku bieżącym zadania pod nazwą: „Wapnowanie gleb kwa-
śnych i bardzo kwaśnych w województwie śląskim”.

W ramach podpisanej umowy Śląska Izba Rolnicza otrzyma 
dofinansowanie  w wysokości 2 mln zł, na zakup i wysiew ponad 
26 tys. ton wapna nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia 
gleb użytkowanych rolniczo wyłącznie na terenie województwa 
śląskiego i wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Opracowanie naukowo-
badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu 
zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształce-
niami antropogenicznymi” .

Warunkiem otrzymania dotacji będzie: złożenie w siedzibie 
Biura Śląskiej Izby Rolniczej „Wniosku o wsparcie wapnowania 
regeneracyjnego gleb”; podpisanie umowy pomiędzy Odbiorcą 
Ostatecznym a ŚIR o dofinansowanie 

- złożenie wymaganych załączników do wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania 
z dofinansowania oraz wzory dokumentów dostępne są na 
stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej: 

www.sir-katowice.pl w zakładce „Wapnowanie gleb”
Referat Gospodarczy i Rolnictwa 

Zarząd Śląskiej Izby
Rolniczej informuje
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Jubileusze małżeńskie
Zgodnie z coroczną tradycją Urząd Stanu Cywilne-

go w Istebnej zorganizował w Sali Kompleksu „Zagroń” 
spotkanie małżonków, którzy w bieżącym roku obcho-
dzą swoje „Złote Gody”, czyli zawarli związek małżeński 
w 1962 roku. Zaproszono także pary obchodzące 60 lat po-
życia małżeńskiego, czyli Diamentowy Jubileusz.

Złoci Jubilaci:
1. Fuchs Anna i Alojzy - Istebna 
2. Gazur Maria i Jan - Istebna 
3. Gerat Jadwiga i Antoni - Jaworzynka 
4. Juroszek Jadwiga i Jan - Jaworzynka 
5. Juroszek Danuta i Stanisław - Istebna
6. Kaczmarzyk Teresa i Franciszek - Koniaków
7. Kukuczka Zofia i Jan - Koniaków
8. Kunc Paulina i Antoni - Istebna
9. Legierski Maria i Józef - Koniaków
10. Ligocki Anna i Alojzy - Koniaków
11. Łabaj Eryka i Jan - Jaworzynka
12. Małyjurek Maria i Józef - Jaworzynka
13. Michałek Jadwiga i Józef - Istebna
14. Olejniczak Sigrid i Józef - Koniaków
15. Rucki Maria i Bronisław - Koniaków
16. Słupny Zuzanna i Mieczysław - Istebna
17. Urbaczka Marianna i Michał - Istebna 
18. Zawada Helena i Alojzy - Koniaków
Diamentowi Jubilaci:
1. Bestwina Anna i Paweł - Jaworzynka 
2. Krężelok Stefania i Jan - Istebna 
3. Kukuczka Stefania i Antoni - Istebna 
4. Michałek Marta i Antoni - Istebna 
5. Waszut Anna i Rudolf – Jaworzynka
Uroczystość rozpoczęła Barbara Gwarek, która przywita-

ła dostojnych gości. Następnie Wójt Gminy p. Danuta Rabin 
złożyła gościom życzenia i gratulacje z okazji ich Jubileuszu. 
Specjalnie na te okazję wzruszający wiersz wspomnieniowy 
wygłosiła Krystyna Rucka – redaktor lokalnej gazetki „Nasza 
Trójwieś”. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Jan Gazur 
– przewodniczący Rady Gminy i Henryk Gazurek – zastępca 
Wójta Gminy, który wraz z p. Wójt i kierownikiem USC wrę-
czyli Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
oraz dyplomy, kwiaty i upominki. Następnie Jubilaci i goście 
zostali zaproszeni do poczęstunku, w czasie którego wznie-
siono toast za dalszą pomyślność w życiu i zdrowie.

Młodzież Gimnazjum przedstawiła program artystyczny 
słowno – muzyczny a sami Jubilaci rozśpiewali się i pięknie 
zaśpiewali wiele pieśni ludowych z terenu naszej gminy.                                                            
Jeden z Jubilatów Józef Kukuczka z humorem wygłosił wiersz 
„Miała babcia kurkę”, a dla wszystkich kobiet zaśpiewał sere-
nadę miłosną, którą przed laty oświadczył się swojej żonie. 
Wszyscy podziwiali jego doskonałą pamięć, głos i humor.                                                                                                     
Na zakończenie spotkania Jacek Kohut ustawił wszystkich 
do wspólnego zdjęcia, które prezentujemy. Zrobił też in-
dywidualne zdjęcia każdej parze, które USC przekaże Jubi-
latom na pamiątkę tego miłego, wzruszajacego spotkania.                                                                                              
Jeszcze raz wszystkim tegorocznym Jubilatom gratulujemy 
i życzymy dużo zdrowia i Błogosławieństwa Bożego na dal-
sze lata życia.

Krystyna Rucka

Inauguracja sezonu polowań zbiorowych
W dniu 13.10.2012r. odbyła się XXI Inauguracja Sezonu Po-

lowań Zbiorowych czterech Kół Łowieckich z terenu Nadleśnic-
twa Wisła tj. „Olza”, „Istebna”, „Głuszec” oraz „Jarząbek”. Polowa-
nie zwołał gospodarz łowiska Nadleśniczy Witold Szozda. Głównym 
celem pomysłodawcy było scalenie kół łowieckich, poznanie łowi-
ska sąsiednich kół, jak również wspólne uczestniczenie w biesiadzie 
myśliwskiej, gdzie myśliwi mogą nawzajem się poznać.

W dniu 13.10 gospo-
darzem polowania było 
koło łowieckie „Olza” w 
Istebnej, którego zada-
niem było przygotowa-
nie odprawy myśliwych 
przed polowaniem oraz 
przeprowadzenie ślubo-
wania, jako pierwszego 
obrzędu, z którym spo-
tyka się każdy młody 
myśliwy przyjęty do PZŁ. 
Obrzęd ten wprowadza 
młodego myśliwego w 
klimat tradycji i obyczaju 
łowieckiego.

W dniu polowania ślubowanie przeprowadził prezes KŁ „Olza”, 
Gruca Gerard, a ślubowanie złożyli Kol. Dariusz Łazarczyk, Adam Le-
gierski z KŁ. „Olza” oraz Kol. Jacek Sikora z KŁ. „Istebna”.

Odprawa myśliwych przed polowaniem miała charakter uro-
czysty, poprzez przywitanie myśliwych z łowiskiem (knieją - po-
lem) i spotkanie koleżanek i kolegów przed łowiecką przygodą.

Podczas odprawy myśliwi zostali podzieleni na 3 grupy. Koło Ło-
wieckie „Olza” jako gospodarz nie przeprowadzało polowania na 
swoim terenie. Tradycją zakończenia polowania jest pokot. Przy ubitej 
zwierzynie leżącej w określonym porządku wg. Łowieckiej hierarchii 
zbierają się myśliwi oraz pomocnicy (naganka). Niestety XXI wspólne 
polowanie 4 kół zakończyło się wynikiem zerowym. Ilość grzybiarzy w 
łowisku nie pozwalała na przeprowadzenie skutecznego polowania. 

Na zakończenie polowania Łowczy Koła „Olza” Antoni Micha-
łek złożył raport z polowania najstarszemu funkcją na polowaniu, 
Łowczemu Okręgowemu Kol. Michałowi Jordanowi. Po odegraniu 
hejnału „Koniec polowania” i „Darz Bór” myśliwi udali się na biesia-
dę w Ośrodku „Zagroń” w Istebnej, którego właścicielem jest kol. 
Leszek Łazarczyk, członek Koła „Olza”.

Biesiadę rozpoczęto bardzo uroczyście, witając zacnych gości. 
Byli to: Ambasador Sri Lanki Pan De Silva z małżonką, wice prezes 
Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Jan Suchorończak, Czł. Naczelnej 
Rady Łowieckiej Kol. Wiesław Tomecki, Wicemarszałek Woj. Śląskie-
go dr. Adam Stach, Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin, Burmistrz 
Miasta Wisły Jan Poloczek. Tradycją polowań inauguracyjnych jest 
wręczenie myśliwskich odznaczeń. I tak było podczas biesiady. 
Wyróżnieni koledzy to: M. Butanowicz, M. Piechota, St. Łupieżo-
wiec członkowie koła „Olza”. Najważniejszym jednak punktem było 
wręczenie najwyższego odznaczenia łowieckiego ustanowionego 
w dniu 28.11.1929 r. uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego 
Związku Stowarzyszeń Łowieckich „Honorowy Żeton Zasługi – 
Złom”. Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie uwzględniając 
wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną, osiągnięcia w gospo-
darce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli głuszca 
i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, 
wzorową postawę etyczną i koleżeńską nadał Kol. Witoldowi Szoz-
da najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom”. Tradycja łowiecka jest 
żywą tkanką: w wielu środowiskach myśliwskich powstają nowe, 
oryginalne zwyczaje tak jak to miało miejsce 21 lat temu na tere-
nie Nadleśnictwa Wisła, które wzbogacają kulturę łowiecką i tworzą 
nasz wspólny dorobek. Należy te inicjatywy rozwijać i kultywować.

Opracował: Gruca G.

Ślubowanie – od lewej: Dariusz Łazarczyk 
z opiekunem Antonim Michałkiem, Adam 
Legierski z opiekunem Józefem Legier-
skim, Jacek Sikora z opiekunem Józefem 
Czepczorem



Nasza Trójwieœ

Listopad 2012 Nasza Trójwieœ Strona 7

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

II Manewry Ratownicze – Istebna 2012
W dniu 13 października 2012 w odbyły się „II Manewry 

Ratownicze – Istebna 2012 zorganizowane przez Ochotni-
czą Straż Pożarną ISTEBNA-Centrum. 

Główną ideą przyświecającą organizatorom manewrów 
było rozwijanie współpracy między poszczególnymi grupami 
ratowników, które w wyniku różnych zdarzeń często wspólnie 
pokonują trudności związane z akcjami ratowniczymi. Chciano, 

by ratownicy mieli okazję ćwiczyć postępowanie z poszkodo-
wanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zdarze-
nia, aż po przekazanie poszkodowanego zespołowi ratownictwa 
medycznego. Aby osiągnąć ten cel zorganizowano dla uczestni-
ków ćwiczeń wiele urozmaiconych pozoracji, które obejmowały 
szeroko pojęty temat jakim jest ratownictwo; w każdej pozoracji 
wykorzystywane było ratownictwo medyczne. 

W manewrach brało udział łącznie dziewięć drużyn: SDH 
Mosty u Jablunkova (Czechy), Grupa Ratownicza KRYRY, OSP 
Istebna-Zaolzie, OSP Skoczów, OSP Ustroń-Nierodzim, OSP 
Puńców, OSP Goleszów, OSP Koniaków-Centrum, OSP Istebna-
Centrum. 

Zgrupowanie drużyn było przy OSP w Istebnej o godzinie 
7.30. Następnie po wypiciu kawy, zjedzeniu ciasta i odprawie 
dowódców drużyn przystąpiono do wykonywania przygoto-
wanych zadań. 

Pierwsze zadania, które zostało przygotowane dla bio-
rących udział w manewrach drużyn było udzielenie pomocy 
osobie, która upadła na rowerze i stoczyła się ze stromego zbo-
cza w wyniku czego złamała rękę. Ta pozoracja umiejscowiona 
była obok kościoła. 

W drugim zadaniu należało udzielić pomocy osobie, któ-
ra została przygnieciona przez bal drewna. Poszkodowany był 
nieprzytomny i z relacji świadków wynikało że przygniecenie 
powstało dłuższy okres czasu niż 10 minut od zdarzenia do 
przyjazdu ratowników. Do wyciągnięcia poszkodowane spod 
kłody drzewa potrzebne było użycie poduszek pneumatycz-
nych wysokiego ciśnienia. Poduszki wysokiego ciśnienia po-
trzebne do wykonania zadania były zabezpieczone przez or-
ganizatora. To zadanie zostało zlokalizowane na tartaku Pana 
Piotra Burego. 

W kolejnym zadaniu należało wyciągnąć dwoje dzieci, które 
weszły do ciasnej rury za piłką, która się tam wtoczyła podczas 
zabawy. Utrudnieniem dla ratowników była matka dzieci, która 
spanikowała widząc, że dzieci nie chcą wyjść z rury. Zadanie to 
było zlokalizowane w przysiółku Byrty. 

Czwarte w kolejności zadanie polegało na udzieleniu pomo-

cy osobom, które będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków 
pobiły się. Jeden z poszkodowanych miał wbitą w klatkę pier-
siową sztachetę z gwoździem a drugi miał rany jamy brzusznej 
i wytrzewienie. Oboje poszkodowanych było nieprzytomnych. 
Utrudnieniem dla ratowników była jeszcze jedna osoba będą-
ca pod wpływem środków odurzających, która zachowywała 
się agresywnie w stosunku do ratowników. Lokalizacja tego 
zdarzenia była przy pizzerii u Józefa na Beskidzie. 

W kolejnym zadaniu przygotowanym dla grup ratowni-
czych należało udzielić pomocy dziecku, niemowlęciu u któ-
rego doszło do nagłego zatrzymania oddechu i pracy serca. 
W tym zadaniu była jeszcze jedna osoba poszkodowana, mat-
ka dziecka - ofiara przemocy w rodzinie. Poszkodowana była 
przytomna, miała wbity nóż w udo. Utrudnieniem dla ratow-
ników był niezrównoważony ojciec dziecka, który zachowywał 
się bardzo agresywnie. To zdarzenie było zlokalizowane u Pana 
Bolesława Michałka u Wojtosza. 

W szóstym zadaniu należało udzielić pomocy osobie, która 
jadąc na motorze straciła równowagę i wpadła do rzeki. Po-
szkodowany był nieprzytomny, bez wyczuwalnych funkcji ży-
ciowych. To zdarzenie zlokalizowano na drodze Wywóz, przy 
rzece Olzie. 

W kolejnej pozoracji drużyny udzielały pomocy poszkodo-
wanym w zakładzie produkcyjnym. Jedna z osób poszkodowa-
nych miała amputowaną dłoń, a druga osoba miała oparzenia 
spowodowane działaniem wapna. Do tego zdarzenia doszło 
w zakładzie DREW-MAT. 

W ósmej pozoracji należało udzielić pomocy osobom z wy-
padku samochodowego. W zdarzeniu zostały poszkodowane 
cztery osoby. Jednego z poszkodowanych trzeba było uwolnić 
z samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych, dwoje kolej-
nych poszkodowanych również znajdowało się w pojazdach, ale 
ich wydobycie nie wymagało użycia specjalistycznego sprzętu i 
jeden z poszkodowanych znajdował się poza pojazdami. To za-
danie umiejscowione było na Amfiteatrze Pod Skocznią. 

W ostatnim zadaniu, które organizator przygotował, dru-
żyny udzielały pomocy osobom, które zostały poszkodowane 
w pożarze budynku. Należało ewakuować dwie kobiety z pło-
nącego budynku, jedna z poszkodowanych była w ciąży, a dru-
ga miała liczne oparzenia. Obie osoby były nieprzytomne. To 
zdarzenie było zlokalizowane Pod Grapą w Istebnej. 

Po wykonaniu przez wszystkie drużyny przygotowanych 
pozoracji nastąpiła przerwa na obiad. Następnie zostały omó-
wione przez sędziów zadania, założenia, najczęstsze błędy, do-
bre pomysły. 

Wszystkie pozoracje były realistycznie przygotowane. Sę-
dziowie po każdym zadaniu omawiali wykonanie zadania przez 
drużynę, zwracali uwagę na popełniane błędy oraz chwalili za 
dobrze wykonane czynności. 

Organizatorzy przygotowali pozoracje takie, do których 
zazwyczaj strażacy nie wyjeżdżają (bójka przy dyskotece, czy 
awantura domowa), ale upozorowane obrażenia jakie mieli 
poszkodowani, mogą występować w czasie każdej akcji ratow-
niczo-gaśniczej, czy wypadku samochodowym 

Dzięki takim manewrom znacznie podnosi się stan wiedzy 
ratowniczej strażaków biorących udział, co w przyszłości nada 
ratownikom pewności we własne umiejętności i zostanie nale-
życie spożytkowana w stanach zagrożenia.

Stanisław Kędzior 
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Z życia szkół podstawowych

Dzień Nauczyciela w SP nr 1 w Istebnej 
14 X obchodzimy każdego roku wyjątkowo. Jest to 

bowiem Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zostali 
zaproszeni emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Nasi ucznio-
wie prezentowali się wspaniale, bo tego dnia wszyscy przyszli 
ubrani na galowo. Akademię przygotowały klasy piąte z nauczy-
cielami panią Danutą Konarzewską, Magdaleną Czepczor oraz 
panem Zenonem Knopkiem. Podczas występu uczniowie mieli 
okazję popisać się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, ak-
torskimi i muzycznymi. Po pełnym humorystycznych akcentów 
występie głos zabrał Pan Dyrektor, który Nauczycielom życzył 
satysfakcji z wykonywanej pracy a w życiu osobistym spełnienia 
marzeń i wszelkiej pomyślności. Miłym akcentem na zakończe-
nie uroczystości było wręczenie, przez przedstawicieli Samorzą-
du Szkolnego, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 
kwiatów oraz laurek. Na ręce Dyrekcji  życzenia kwiaty i słowa 
uznania  złożyła też Rada Rodziców.

Elżbieta Krężelok

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
informuje

Od dnia 01.09.2012 roku Gminne Przedszkole w Istebnej 
zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 1 w Istebnej i 
nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej.

W Szkole pracuje 34 nauczycieli. Jest 16 klas i 2 klasy zerowe. 
Mamy 312 uczniów a w klasie zerowej 43. 

Dowożonych do szkoły jest 98 uczniów. Z żywienia korzysta 
301 uczniów.

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:
• Kółko hafciarskie,
• Kółko muzyczne (gitarowe)
• Kółko plastyczne,
• Kółko angielskie,
• Kółko polonistyczne
• Kółko sportowe (mini piłka nożna)
• Kółko matematyczne,
• Kółko przyrodnicze itp.
Świetlica szkolna działa w godzinach od 7:00 – 16:00.
Organizowane są cykliczne imprezy szkolne z udziałem 

uczniów, rodziców i nauczycieli. W szkole aktywnie działa Samo-
rząd Uczniowski oraz Uczniowska Rada Bezpieczeństwa.

W przedszkolu pracuje 4 nauczycieli, intendent, kucharka, 
2 woźne oddziałowe, logopedzi

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i edukacjędzie-
ciom w wieku od 2,5-5 lat. Jest to placówka, która realizujepod-
stawę programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzbogacone o zajęcia 
dodatkowe: 

• Język angielski
• Zajęcia artystyczno-plastyczne
• Religia,
• Zajęcia logopedyczne
Na terenie Zespołu jest dobrze wyposażony plac zabaw, 

gwarantujący naszym wychowankom bezpieczną i doskonałą 
zabawę na świeżym powietrzu.

W  Przedszkolu istnieją 2 oddziały. Liczba dzieci w grupie li-
czy 26 osób.

Posiadamy własną kuchnię, zapewniającą całodzienne 
wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczo-
rek). Wszystkieposiłki są świeże, przygotowywane na miejscu. 
Uwzględniamy także indywidualną dietę dziecka.

W przedszkolu odbywają się liczne imprezy, niektóre rów-
nież z udziałem rodziców, min :

• Przedstawienia teatralne dla dzieci
• Prelekcje i spotkania edukacyjne, na które zapraszamy cie-

kawe osoby (pan policjant, pielęgniarka, strażak, itd.)
• Atrakcyjne sesje fotograficzne
• Wyjścia do biblioteki,
• Wspólne świętowanie urodzin
• Liczne występy i akademie dla bliskich, w wykonaniu na-

szych przedszkolaków
• Bale przebierańców dla dzieci
• Wycieczki
• Bal Rodziców
Placówka funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 16:00, przez 

cały rok szkolny, między świętami Bożego Narodzenia oraz w 
czasie ferii zimowych.

Dzieci przedszkolne uczestniczą również w imprezach orga-
nizowanych przez szkołę. 

Ogólnie cały Zespół liczy 18 oddziałów, w których uczy się   
407 dzieci. Dyrektor: mgr Robert Biernacki

W-ce dyrektor: mgr Elżbieta Krężelok

Pasowanie na uczniów w SP1
w Koniakowie Centrum

Dwudziestu sześciu uczniów klasy pierwszej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Koniakowie ma za sobą uroczystość ślubo-
wania i pasowania na ucznia. 25 października 2012 r., po 
blisko dwóch miesiącach uczestnictwa w szkolnym życiu, zo-
stali oficjalnie włączeni w społeczność Szkoły Podstawowej. 
To bardzo ważny moment w życiu każdego ucznia. Przed donio-
słą chwilą ślubowania maluchy wystąpiły ze swoim programem 
artystycznym, gdzie popisały się recytacją wierszy i śpiewem 
piosenek. Dzieci wzorowo zdały swój egzamin udawadniając, 
że zasłużyły na zaszczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie. Po ślubowaniu 
Pan Dyrektor dokonał pasowania pierwszoklasistów na uczniów 
symbolicznym ołówkiem oraz życzył im szkolnych sukcesów. Od 
swojej wychowawczyni dzieci otrzymały dyplomy potwierdza-
jące udział w uroczystości oraz drobne upominki od Rady Rodzi-
ców, natomiast rodzice pierwszoklasistów obdarowali swoje po-
ciechy tubami ze słodyczami. Po akademii dzieci i rodzice udali 
się do klasy na słodki poczęstunek. Uroczystość ta z pewnością 
na długo zapadnie w pamięci wszystkich pierwszoklasistów.

Wychowawca klasy pierwszej, mgr Katarzyna Legierska

Bezpiecznie na drodze
W dniu 3 października 2012 roku w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Koniakowie odbyło się spotkanie z policjantem st. 
asp. Robertem Wajdą w ramach programu „Bezpieczna dro-
ga do i ze szkoły”.

Akcja adresowana była głównie dla ucziów klas pierwszych, 
jednak policjant przeprowadził pogadanki w każdej klasie od 
I do VI, jak również w naszej „zerówce” i przedszkolu. Na zajęciach 
z najmłodszymi uczniami policjant omówił zasady bezpiecz-
nego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się w pobliżu 
drogi oraz czyhające na pieszych niebezpieczeństwa. Zwrócił 
szczególną uwagę na konieczność noszenia elementów odbla-
skowych przez dzieci. Policjant zaprezentował dzieciom film 
„Sznupek radzi dzieciom jak być bezpiecznym na drodze”, na-
stępnie najmłodsze dzieci pod jego okiem ćwiczyły przecho-
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Z życia szkół podstawowych
dzenie przez jezdnię. W takich bezpiecznych, ale realistycznych 
warunkach, dzieci wyrabiają w sobie właściwe nawyki, które 
dają im poczucie odpowiedzialności, a także uświadamiają im 
to, jakie zagrożenia mogą wystąpić w ruchu pieszych.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusz policji pozwolił 
uczniom obejrzeć policyjny radiowóz, a nawet usiąść za jego 
kierownicą. Wszystkie przedszkolaki, a także uczniowie naszej 
szkoły otrzymali odblaski, które zostały ufundowane przez 
Urząd Gminy w Istebnej. W imieniu uczniów, za ten gest ze stro-
ny naszego organu prowadzącego, serdecznie dziękujemy.

mgr Alicja Kaczmarzyk, Pedagog SP 1 w Koniakowie 

Nowy mały plac zabaw 
Dzięki decyzji Rady Rodziców powstał przy Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Koniakowie mały plac zabaw. Za zgroma-
dzone przez Radę pieniądze zakupiono cytadelę, równoważnię 

i bujak. Do tej pory jedyną atrakcją dla maluchów była piaskow-
nica. Plac zabaw powstał z myślą o naszych pięcio- i sześciolat-
kach, ale mogą z niego korzystać wszyscy uczniowie. Zamonto-
wane urządzenia sprawiły, że przy szkole zrobiło się kolorowo 
i przytulnie. W dniu 29 października 2012r. plac zabaw został 
przekazany na rzecz uczniów szkoły. 

Chcę podkreślić wieloletnią wspaniałą współpracę między 
rodzicami a szkołą. Szczególne podziękowania kieruję do pani 
Bożeny Fiedor i Jadwigi Sala, które najmocniej zaangażowały się 
w ostatnie działania.

Uczniom życzę ciepłej i słonecznej jesieni.

Monika Kukuczka-dyr

Mobilna edukacja ekologiczna
Dnia 1 października 2012 roku w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Jaworzynce i w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
odbyły się warsztaty ekologiczne. W prowadzeniu zajęć wy-
korzystano „Jeżowóz” - pojazd wyposażony w lupy, mikroskopy 

stereoskopowe, plansze edukacyjne, które ułatwiły uczniom zro-
zumienie i poznanie  przyrody. W ten dzień lekcje przyrody wy-
glądały nieco inaczej. Zamiast standardowych lekcji w klasach, 
młodzi przyrodnicy udali się w teren, aby obserwować i badać 
najbliższe otoczenie. Pobierali próbki z lasu, poznawali budowę 
mchów, obserwowali drzewa, szukali owadów i dowiadywali się 
o środowisku ich życia. Ogromną atrakcją była zabawa w budo-
wanie sieci troficznej, czyli sieci zależności pokarmowych pomię-
dzy różnymi organizmami. Uczniowie w sposób interaktywny i 
innowacyjny spędzili poniedziałkowe zajęcia. 

 D. Polok

Spotkanie z Januszem Buzkiem
Dnia 1 października 2012r. odbyło się spotkanie z Janu-

szem Buzkiem – psychologiem pracy, ekonomistą i radnym 
Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dotyczyło ono planowania kariery zawodowej. Uczest-
niczyli w nim uczniowie klas trzecich, którzy zapoznali się 
z najbardziej atrakcyjnymi zawodami na rynku pracy.

Wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem młodzieży. 
Trzecioklasiści zadali prowadzącemu kilkanaście ciekawych py-
tań, świadczących o ich dojrzałości. Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy p. Janusza Juroszka.

Oprac. B. Matuszny

Z warsztatami
w śnieżnej Jaworzynce i Istebnej

Dziś odbyły się warsztaty „Surowce dla zwierząt” dla dzieci 
z klas 1–6 Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce i dwóch klas 
trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej! Krętymi, stromymi 
drogami dotarliśmy do położonej w urokliwym miejscu Jawo-
rzynki, gdzie panowała wyjątkowo miła, rodzinna atmosfera – 
bardzo dziękujemy Pani Mari Jałowiczor za zaproszenie!

Dziękujemy także Panu Damianowi Polokowi za organizację 
zajęć w Szkole w Istebnej, trzecioklasistom oraz paniom nauczy-
cielkom biorącym udział w zajęciach! Mamy nadzieję, że zapa-
miętaliście z naszych warsztatów wiele ważnych rzeczy dotyczą-
cych odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i że będziecie je 
na co dzień wcielać w życie!

Alicja Czerwińska
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„Młodzi Młodym” – 1 grudnia 2012 roku,  
Gimnazjum w Istebnej, godz. 16:00 

Zapraszamy młodzież naszej Gminy oraz sąsiednich 
miejscowości, do spędzenia sobotniego po południa i 
wieczoru w Gimnazjum im Jana Pawła II w Istebnej. 

W programie: 

16:00 – młodzieżowy turniej piłki nożnej – skierowany do 
młodzieży w wieku 13-20 lat, zapisy do 29.11 br., regulamin 
na stronie internetowej: www.istebna.eu 

Podczas turnieju dla zebranych kibiców na trybunach 
przygotowane są konkursy z nagrodami, gry i zabawy. 

19:00- rozdanie nagród  
19:15 – tańce i zabawy na hali- potrzebne obuwie zmienne z 
jasną podeszwą.  
20:00 – śpiew i wieczornica 
20:30 – zakończenie Apelem Jasnogórskim 

Będzie działać kawiarenka z dobrymi ciastami, kawą i herbatą 

Chcemy dobrze się bawić, w przyjemnej i radosnej atmosferze 

Przyjdź! Zagraj! I baw się razem z nami! 

Organizatorem akcji jest młodzież Ruchu Światło – Życie z Istebnej.  
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Z życia gimnazjum

ARCHIPELAG SKARBÓW
11 i 12 października 2012r. do naszego gimnazjum przy-

jechali realizatorzy programu „Archipelag Skarbów”. Mie-
liśmy okazję wspólnie z naszymi drugoklasistami przeżywać 
wspaniałą przygodę! Myślą przewodnią programu była miłość, 
szczęście i rodzina. Zajęcia prowadziło czterech młodych ludzi 
z różnych stron Polski, którzy starali się przekonać naszą mło-
dzież do życia w zgodzie z tymi wartościami. 

O sile tego programu decydowała dynamika i jego ciekawe 

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 15 października 2012r. w Gimnazjum im. Jana Pawła 

II odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Miała ona szczególnie uroczysty charakter. 

Nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły usłyszeli piękne ży-
czenia ze strony Rady Rodziców i przedstawicieli uczniów, prze-
kazane w czterech językach, których uczą się nasi gimnazjaliści.  
Wzruszającą chwilą było wręczenie kwiatów przez przedstawicie-
li samorządu. W części artystycznej usłyszeliśmy kilka dedykacji 
muzycznych w wykonaniu uczniów. Pierwszy utwór dedykowany 
był dyrekcji, natomiast kolejne wszystkim pracownikom szkoły. 
Niespodzianką były popisy taneczne, które nie pierwszy raz ujaw-
niły zdolności artystyczne naszej młodzieży. Następnym punktem 
przygotowanego programu było wręczenie orderów wybranym 
nauczycielom, wyłonionym drogą wcześniejszego głosowania.

Na zakończenie uroczystości gościnnie wystąpili przed nami 
członkowie klubu sportowego z Wisły, prezentując młodzieży 
swoje umiejętności.

Nad przebiegiem całości akademii czuwała grupa nauczy-
cieli: p. E. Czulak, p. I. Bogdał, nauczyciele języków obcych. 
Oprawę muzyczną przygotowała p. B. Kawulok i p. Piotr Kohut, 
natomiast scenografię p. M. Krężelok.

oprac. B. Matuszny

Występ zespołu młodzieżowego
z Ukrainy w Gimnazjum im. Jana Pawła II

W ramach  współpracy Ukrainy i Polski dnia 10 paź-
dziernika 2012roku mieliśmy zaszczyt gościć w murach na-
szej szkoły młodzieżowy zespół z Ukrainy, w skład którego 
wchodzą członkowie w wieku od 8 do 13 lat. Zespół ten po 
raz pierwszy występował w Polsce.

Repertuar przygotowany na  okazję występu w naszym gim-
nazjum wszystkich zachwycił. Były to  znane tańce i pieśni ukra-
ińskie. Naszych uczniów, którzy oglądali występ, najbardziej 
urzekł wdzięk młodych wykonawców, na szczególną uwagę za-
sługiwały  również piękne stroje.

oprac. B.Matuszny

formy. Otwartość, życzliwość i serdeczność prowadzących spo-
wodowały, że młodzież bardzo szybko i chętnie się zaangażowa-
ła w zajęcia. Program zbudowany był na atrakcyjnych udźwięko-
wionych prezentacjach multimedialnych, co wpłynęło na to, że 
wzbudzał duże zainteresowanie odbiorców. Wiele ważnych tre-
ści przekazywano poprzez mini wykłady, które na zmianę pro-
wadzili organizatorzy. Z ekranu do młodzieży przemawiały rów-
nież znane postaci sportu, mówiące o tym, jak ważne są w ich 
codziennym życiu miłość, szczęście i rodzina. Uczniowie chętnie 
podejmowali zadania, które wykonywali przed wszystkimi. Cała 
sala dopingowała ochotników, a prowadzący nagradzali ich ak-
tywność. Chłopcy i dziewczęta poznali historie młodych boha-
terów, często swoich rówieśników, którzy nie zawahali się nara-
zić własnego życia dla ratowania człowieka. Podkreślano tutaj, 
jak ważne jest życie zgodne z własnymi zasadami.

Sporo uwagi było poświęcone tematowi kształtowania się 
seksualności, tak odmiennej u chłopców i dziewczyn. Konkretne 
wskazówki miały na celu ukierunkowanie spojrzenia młodego 
człowieka na drugą płeć poprzez pryzmat szacunku. 

Treści były utrwalane za pomocą symboli:
* GWIAZDA – człowiek jako jedność ciała, duchowości, uczuć, 

rozumu i więzi z innymi.
* TYGRYS–siła gniewu, zakochania i pobudzenia.
* KUFER – prawdziwe szczęście.
Podsumowaniem dwóch dni zajęć był Festiwal Twórczości, 

gdzie młodzież prezentowała swoje prace, będące wynikiem ich 
refleksji na podejmowane tematy. 

Cieszymy się, że nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli 
poznać tak cenne i ważne treści dzięki realizatorom programu 
„Archipelag Skarbów”. Polecamy ten program wszystkim, dla 
których ważne są dobre wybory naszej młodzieży!

Magdalena Krężelok i Sławomira Patyk – pedagodzy gimnazjum
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Istebniański Uniwersytet
Trzeciego Wieku już otwarty !

Już prawie od roku trwały przygotowania do otwarcia 
Istebniańskiego Uniwersytetu III Wieku. Z inicjatywy ks. 
Pastora Alfreda Stańka i p. Marii Kujawy powstał uniwer-
sytet, na którego otwarcie w dniu 20 października przyszli 
studenci i zaproszeni goście.

ganizatorom i studentom gratulacje i stwierdził, że tematyka 
geriatrii jest modna tym bardziej, że rok 2012 został ogłoszo-
ny Światowym Rokiem Geriatrii. Czy geriatria jest potrzebna? 
Dr Pecold stwierdził, że bardzo, bo społeczeństwo się starzeje 
i następuje powolna zmiana podejścia do problemu starzenia 
się. Starość jest nieuniknionym etapem życia człowieka, do 
którego należy się przygotować już od młodości. Mottem ge-
riatrii jest idea pomyślnego starzenia się, „nie chodzi o to by 
dodać lat do życia, ale nawet bardziej o to, by dodać życia do 
lat”. Zaczyna się zmieniać spojrzenie na starość i pozycja star-
szych. Starsi to nie kula u nogi społeczeństwa, ale zaczyna się 
dostrzegać, że starsi to osoby mądre, doświadczone. Szczegól-
nie doceniane to jest w Indiach, w Polsce starość utożsamiana 
jest z okresem poproduktywnym. Przed seniorami stoją nowe 
wyzwania, bo mają trudności z nadążaniem za współczesno-
ścią. Dlatego należy prowadzić aktywny styl życia. Aktywność 
powinna być fizyczna, ale też intelektualna, należy myśleć po-
zytywnie, spotkać się z przyjaciółmi, dużo się uśmiechać. Po-
tem dr Pecold odpowiedział na kilka pytań, które skierowali do 
niego słuchacze i zakończył życzeniami, by wszystkich ogarniał 
optymizm. Między innymi, by osiągnąć taki stan ducha utwo-
rzono Uniwersytety III wieku. W naszym istebniańskim utwo-
rzono kilka zespołów, w których studenci będą mogli rozwijać 
swoje zainteresowania i wzmacniać tężyznę fizyczną. 

Studenci mieli okazję, aby zapoznać się z instruktora-
mi prowadzącymi zajęcia oraz dokonać wyboru zajęć. Dla 
usprawnienia organizacji zdecydowano na organizację co 
miesięcznych spotkań wszystkich zainteresowanych wspól-
nym poszerzeniem horyzontów na emeryturze. Kolejne od-
będzie się w Muzeum na Grapie w Jaworzynce 10 listopada 
(sobota) o godz. 10.00. Lista jest ciągle otwarta.

Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Isteb-
nej pod nr tel. 33 855 62 08

Krystyna Rucka

Zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku
1. Gimnastyka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej
piątek - godz. 17.30  
Prowadzący: Aleksandra Nosowicz; Koszt: 20 zł/miesiąc
2. Nordic Walking, raz w miesiącu 
Prowadzący: Aleksandra Nosowicz
3. Basen, Kompleks Zagroń – Istebna Zaolzie
Wtorek – godz. 14.00
Prowadzący: Marta Micek; Koszt: 45 zł/miesiąc
4. Informatyka, Gimnazjum w Istebnej; Koszt: 20 zł/miesiąc
Czwartek - godz. 16.00
Prowadzący: Karina Czyż, Koszt: 20 zł/miesiąc
5. Tkactwo artystyczne, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Piątek – godz. 14.00
Prowadzący: Danuta Kopczyńska;  Koszt: 20 zł/miesiąc
6. Język angielski, Salka na plebanii ewangelickiej w Istebnej
Sobota – godz. 10.00
Prowadzący: Sabina Rabin; Koszt: 20 zł/miesiąc
7. Język niemiecki, Salka na plebanii ewangelickiej w Istebnej
Poniedziałek – 15.30
Prowadzący: Aneta Staniek; Koszt: 20 zł/miesiąc
8. Zajęcia malarstwa, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Środa – godz. 15.30
Prowadzący: Iwona Konarzewska
9. Zajęcia ze śpiewu, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Środa – godz. 15.00
Prowadzący: Anna Łupieżowiec; Koszt: 20 zł/miesiąc

Ks. Staniek podziękował p. Wójt Gminy Istebna Danucie Ra-
bin za to, że projekt nie poszedł do szuflady, ale dziś się urze-
czywistnia. Dziękował też Elżbiecie Legierskiej – Niewiadom-
skiej i Katarzynie Ruckiej – Ryś z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej, a także wszystkim, którzy przybyli na tę inaugurację 
studentom i prowadzącym zajęcia. Zgodnie ze zwyczajem rok 
akademicki rozpoczął się od odśpiewania pieśni „Gaudemaus 
Igitur” w wykonaniu chóru uczniów Gimnazjum w Istebnej, 
pod kierownictwem Piotra Kohuta. Pani Wójt powitała wszyst-
kich i stwierdziła, że „jest to wielka rzecz” i zadeklarowała ze swej 
strony pomoc w prowadzeniu tego wielkiego przedsięwzięcia, 
a słowami „otwieram Istebniański Uniwersytet III wieku” zainau-
gurowała jego działalność. Następnie wręczyła ok. 60 legitymacji 
studenckich. Honorowymi członkami Istebniańskiego Uniwersy-
tetu III Wieku zostali: ks. Pastor Alfred Staniek, Ewa Darmolińska, 
Danuta Rabin, Witold Szozda, Henryk Gazurek – zastępca wójta, 
sołtysi Jerzy Michałek, Paweł Rucki, Teresa Stańko, Krystyna Ruc-
ka – redaktor „Naszej Trójwsi”, Stanisław Legierski – komendant 
gminny OSP w Istebnej, Bogdan Ligocki – dyrektor Gimnazjum i 
Robert Biernacki – dyrektor SP1 w Istebnej.

Po odśpiewaniu przez chór pieśni ludowych „Szumi jawor 
szumi” i „Janiciek trowym siecie” poproszono o zabranie głosu 
dr n. med. Marcina Pecolda lekarza geriatrii, ordynatora naj-
młodszego oddziału Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Złożył or-



Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ  Listopad 2012Strona 12

300 lat Koniakowa

Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ  Sierpień 2012Strona 12

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

OJCOWIZNA KONIAKOWSKICH GÓRALI
- monografia wsi Koniaków już w druku

Refleksje Pani Małgorzaty Kiereś na temat jej najnowszej
publikacji dokumentującej historię i dzieje wsi Koniaków.

Do napisania zarysu historyczno-etnograficznego beskidz-
kiej wsi Koniaków, jako że obchodzony  jest w tym roku Jubi-
leusz 300- lecia jego powstania zaprosiła mnie telefonicznie 
Pani Aneta Legierska z Biura Informacji Turystycznej.  Niestety, 
nie wiem sama dlaczego się zgodziłam na zrealizowanie tego 
przedsięwzięcia. Wprawdzie nie żałuję, ale nigdy nie przypusz-
czałam, że o tak niewielkiej  beskidzkiej wsi znajduje się tak dużo 
fantastycznych materiałów archiwalnych, które dotąd oprócz 
Profesora Franciszka Popiołka nikt nie opracowywał. Niestety z 
bólem serca stwierdzam, że rok pracy nad tą publikacją, wiele 
godzin w archiwach, które poświęciłam nie pozwalają na opra-
cowanie archiwaliów. 

Po pierwsze:  publikacja ta to tylko pierwszy  niewielki ZA-
RYS do dziejów tej wsi. 

Po drugie  bardzo niewielka ilość materiału źródłowego 
znajduje się terenie. Często nie ma żadnych możliwości ich 
weryfikacji.  Zupełny brak o pracy tutejszego wydziału gmin-
nego w okresie międzywojennym nie pozwala na ustalenie 
wielu ważnych faktów historycznych, szczególnie personal-
nych.  Materiały uzupełniane notatkami prasy to tylko kropelka 
w morzu potrzeb przy  tego typu próbie dokumentacji wsi. 

Po trzecie w wielu kronikach zapisano wiele wydarzeń po 
swojemu. Z kolei ludzka pamięć zawodna  więc fakty istnieją, w 
czasie ale nie z konkretną  datą.

Po czwarte trudno nie odnotować, że była to roczna bar-
dzo ciekawa  przygoda związana z zasiedziałością tutejszych 
rodów np. Legierskich Janów, których na przestrzeni 300 lat jest 
na setki, ale nikt nie podaje numerów domów, a ja niestety nie 
potrafię ich odróżnić, /ani po gymbie/ jeżeli nie został podany 
przydomek lub nr domu. 

Ta ciekawa przygoda jest rezultatem wielu godzin pracy, a 
efekt dla piszącego jest zawsze niezadowalający. Kiedy się do-
kumentuje rzeczywistość to widzi się ciągle coś ważnego do 
opisania a tu nie wszystko jest możliwe, ze względu na CZAS.  
Cieszę się ,że znalazłam zapis Chałupy na Koniakowie 1712, Ko-
niakowski młyn z 1814 roku i z 1823 roku i wiele innych nowo-
ści, o których do tej pory nie pisano. Właściwie wszyscy miesz-
kańcy Koniakowa długo żyli sobie z jednego sałaszu Rzawka. 
Archiwalia pozwalają nam mieszkańców Koniakowa podziwiać 
za ich niewyobrażalną dziś dla nas pracę karczowania pól, przy-
gotowywania gruntów w sumie leśnych pod wypas owiec, i 
niewielkie znikome rolnictwo. Proszę pamiętać, że wieś ma bar-
dzo trudne ukształtowanie terenu, ciągle do góry lub w dół. Do 
tego trudne warunki klimatyczne np. w 1832 roku 2 września 
spadł śnieg który trwał do 20 maja  1933 roku. Podziwiać należy 
mieszkańców obu wyznań katolickiego i ewangelickiego za ich 
silną wiarę, mimo iż tyle lat nie mieli kościoła, i przynależeli do 
tak odległych parafii. To fenomen! Jednak do napisania peł-
nej monografii tej wsi potrzeba przynajmniej trzech lat, aby 
jej dzieje opracować.

Najważniejsze  jest to, że znalazł się prywatny wydawca 
z Koniakowa tej książki, która zgodnie z wcześniejszą umową 
niechaj będzie prezentem pod kóniokowski kryzban.

Promocja monografii Koniakowa
pt. „Ojcowizna kóniokowskich górali” 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójw-
si, a szczególnie Koniakowa na promocję monografii Konia-
kowa autorstwa mgr Małgorzaty Kiereś, które odbędzie się 
9 grudnia 2012 (niedziela) o godz. 15.00 w  gospodzie „Pod 
Ochodzitą” w Koniakowie Centrum. 

W programie wykład Małgorzty Kiereś na temat historii Ko-
niakowa, oprawa muzyczna Zespółu Regionalnego Koniaków. 
Publikację będzie można nabyć w cenie ok. 70 zł.

Nasza Trójwieœ

Październik 2012 Nasza Trójwieœ Strona 15

300 lat Koniakowaœ j

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-

Kalendarz imprez kóniokowskich
listopad - grudzień

LISTO-
PAD

09.11. – Wernisaż Pokonkursowej Wystawy Konkur-
su Fotograficznego; sala GOK w Istebnej
10.11. – Jubileusz Zespołu Regionalnego Konia-
ków– Karczma Pod Ochodzitą
11.11.  - Msza święta w intencji ojczyzny
w Kościele w Koniakowie
17.11. - Zabijaćka – OSP Koniaków 
Przedstawienie Zwyczaje koniakowskie- listopad  – 
SP1 Koniaków

GRU-
DZIEŃ

9.12. godz. 15.00 - Promocja „Monografii Koniako-
wa” - Gospoda „Pod Ochodzitą” w Koniakowie
26.12.2012 do 30.12.2012 - Przegląd Kapel Góral-
skich z Koniakowa – Jama Zbójnicka
29.12. - Koncert kolędowy w kościele w Koniakowie

Więcej na stronie www.koniakow.eu; plakaty z impre-
zami do odebrania w Punkcie Informacji Turystycznej. 
Zapraszamy!
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Osobliwi ludzie różnych przezwisk
- przydomków, czasów minionych z Koniakowa

Przezwiska, przydomki wymyślono po to, aby wiadomo było 
o kogo chodzi, dużo bowiem było nazwisk i imion powtarzają-
cych się – jednakowych.

Byli oni różnych zawodów i każdy jakieś wspomnienie po 
sobie zostawił, warto więc na 300-lecie Koniakowa ocalić je od 
zapomnienia.

• „Poeta” Juroszek Michał od Karcha z Bąbolówki, ur. w 1864r. 
Chłop poeta, pieśniarz, organista w Wiśle na „Farce”, chodził 
tam grać pieszo w niedzielę.

• Legierski Michał ur. w 1880r., z Żurówki nr 142, padł na walce 
przeciw Moskalom pod Wysoko- Litowsk w 1915r. miał 35 lat

• Haratyk Jerzy ur. 1882r. z pod lasu zza Rastoki nr 131, poległ 
w walce przeciw Rosji przy Buczaczu, pogrzebany jest we Wsi 
Dobre Wody na katolickim cmentarzu na północny zachód do 
Buczaczu w Galicji w 1916r., miał 34 lata

• Ligocki Jerzy ur. w 1880r. zginął podczas I Wojny Światowej
• Fantzl Henryk gospodzki, ur. w 1886r. poległ w 1914r. w Kozie-

nicach u Radomska w Królestwie Polskim, miał 28 lat.
• Ligocki Tomasz – Dalmacyja, ur. w 1827r., z Zimnej Wody nr 146. 

Dalmacyja zwany, bo służył w Dalmacji, w wojsku austriackim. 
Zmarł w 1907r., miał 80 lat. Pogrzeb z polskimi godzinkami 
i kazaniem nad grobem 20 Koron.

• Juroszek Paweł ur. w 1883r., z Bagna nr 492, służył w wojsku 
austriackim, był na froncie  okopach w Karpatach, cierpiał 
tam głód.

• Ligocki Józef z Ośmiatej, Usnobocz (usłonna bocz), był 
w wojsku austriackim, dostał się do niewoli rosyjskiej w roku 
1914, w której przebywał do roku 1920. Wywieziony aż do 
Władywostoku na zesłanie. Wrócił w 1920 r.

• Legierski Michał od Haratyka nr 112, był w wojsku autriackim 
na I Wojnie Światowej i również na II Wojnie Światowej.

• Francek od Simoszka – Ligocki, był na I Wojnie Światowej
• Cisowian Jan Legierski, był 3 lata w wojsku austriackim 

w Krakowie, później wyjechał do Ameryki do Sheridan, gdzie 
pracował w kopalni, po powrocie w 1920r. był rolnikiem, fur-
manem ur. w 1887r.

• Kubzok, Kohut Jan, rolnik, furman, miał kuźnię.
• Potek zza Bagien na Rzawce, Kawulok Józef, dużo razy był 

chrzestnym z żoną Marią, więc wszyscy nazywali ich potek, 
potka. Był rolnikiem, furmanem, cieślą, po II Wojnie Światowej 
wyremontował szkołę w Rastoce.

• Rucki z Pustek ojciec Kulejki koronkarki. Rozprowadzał przed 
II Wojną Światową czasopismo „Rycerz Niepokalanej” drukowa-
ne w Warszawie przez o. Maksymiliana Kolbe, przesyłane było 
pociągiem do Zwardonia. Rucki chodził po odbiór pieszo. Raz 
o.Kolbe odwiedził Ruckiego w Koniakowie, niestety nie było 
go wtenczas w domu

• Spiwok z Jasieniowej, ojciec obecnego, Zowada Jan był spiwo-
kym, przewodnikiem na Kalwarię, rolnik, kowal, miał kuźnię.

• Haratykowie ze Szańców, Golik z Rozceścio, Juroszek od Deja 
– orkierstra dęt, grali na weselach, zabawach.

• Gajdosz Sikora z Małej Łączki- gajdy, Jóneczek Matuszny 
z Wołowej, Polok z Wołowej- skrzypce, kapela regionalna.

• Bazalówka – Sikora z Małej Łączki, grał na bębnie, rolnik, 
furman

• Rabin Jan z Bukowiny – od Krajcigo, szył brucliki, stroje ludowe
• Rabin Jakub od Krajcigo, z Usnejboczy nr 123, był krawcem

• Rabin z Długiej Czerchle- krawiec, szył czapki najlepiej
• Rabin Karol z Bukowiny, malarz pokojowy, malował „Picasso” 
• Frantzl Alojzy, arcyksiążęcy nadgajowy, wybudował gospodę  

nad Legierami . Syn jego Henryk był gospodzkim
• Rabinka – Maria Gwarek- koronkarka, załatwiła w Warszawie 

prąd dla przysiółków w Koniakowie
• Stolor – Legierski, właściciel gospody, piekarni, młyna, sklepu 

przed wojną
• Masor – Suszka Antoni, właściciel rzeźni, sklepu przed wojną
• Legierski – właściciel schroniska w Grapce, które spłonęło
• Cesor Jerzy Bielesz z Odkrzasu nr 26, był w wojsku austriac-

kim w Wiedniu, widział Cesarza Franciszka Józefa I i ciągle to 
wszystkim opowiadał, stąd przydomek „Cesor”

• Skucior, Stańko Jerzy z Odkrzasu, wyrabioł homonty, pierzynki, 
zbierał śkutę ze świń, którą wypełniał swoje wyroby, handlarz 
krowski

• Kiepus z Odkrzasu nr 28, Legierski Michał był w Ameryce 
2 razy

• Psiara z Dolinek nr 88 – Śliwka Paweł, miał najwięcej pola: Do-
linki, Hyrblik, Płóniec, las nad Cisowym. Rolnik, miał kuźnię

• Brzidok spod Jasiówki – Sikora, rolnik, furman, miał przysłowie 
„ty brzidoku”

• Kierownicy szkoły nr 1 są upamiętnieni portretami w szkole. 
Jednakże nauka odbywała się już przed wybudowaniem 
starej szkoły, nauczyciel z Istebnej uczył w domach, ale chyba 
nie regularnie. W pierwszych domach koło drogi (Matyska) 
i w drugiej części Koniakowa na Rzawce, za to dostawał tzw. 
Kolędę. Później jego pomocnikiem, a następnie nauczycielem 
był Jan Legierski z Odkrzasu nr 28, który ożenił się do Sodku 
i był ojcem późniejszego fojta, też Jana Legierskiego „Sody”.

• W szkole nr 2 w Rastoce kierownikami byli: Paweł Juroszek, 
Helena Józiak, Antoni Handl, Józef Kuchta. Nauczyciele: 
Lipowczan, Michał Stuligłowa, Ferdynand Kubel.

• Proboszczowie: Franciszek Tobola, Antoni Goliasz
• Kubel Karol, ur. w 1861 we Frynsztacie. Długoletni kierownik 

szkoły (45 lat w czynnej służbie). Jego staraniem powstał 
tutejszy kościół, on postarał się on organy, które służyły do 
niedawna, był organistą od chwili powstania kościoła, zasłu-
żony człowiek.

• Łacek Jerzy (1897-1979) z Wołowej, opiekował się starym zega-
rem na kościele, konserwacja, naciąganie (zegarmistrz)
Po II Wojnie Światowej, dnia 02.05.1945r. oficer sowiecki prze-
kazał urząd wójta:

• Bajgerowi Józefowi, nauczycielowi, który powrócił z obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu

• Wójt Jóneczek z Wołowej – Matuszny
• Wójt Ligocki Michał z Jasiówki, powrócił z II Wojny Świato-

wej, później przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Koniakowie

• Obsyłka – Rucki Józef z Łąki pod kościołem, nr 268, był listo-
noszem

• Cestowy - Marekwica Paweł, zięć od Zgróniaka – dróżnik
• Stawianica ze Szańców – Waszut Michał, kamieniarz, murarz, 

budował probostwo, dom ludowy, rozbudował kościół
• Duga z Pleniska, Krężelok Paweł, wyrabiał, wyplatał kosze 

z korzeni świerkowych przecinanych na pół
• Kowol ze Szkatółki – Kaczmarzyk, kowol miał kuźnię, motor na 

naftę, młócił ludziom zboże. 
• Michoł z Ośniatej – Kawulok, miał silnik elektryczny podłą-

czony do słupa, młócił ludziom zboże, furman, był woźnym 
w Technikum Ekonomicznym w Cieszynie i palaczem.
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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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Finał Konkursu Fotograficznego
„Wokół Ochodzitej”

Organizatorzy konkursu fotograficznego „Wokół Ocho-
dzitej” pragną serdecznie podziękować wszystkim za udział. 
Cieszymy się, że w celu popularyzacji Koniakowa oraz idei foto-
grafowania poświęciliście państwo  swój czas i umiejętności.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt, iż tak wiele osób z wielu 
zakątków Polski i Europy rejestruje piękno i tradycję naszego, 
300letniego już Koniakowa, wzbogacając tym samym kultu-
rę Naszej Małej Ojczyzny. Do Konkursu zgłosiło się ponad 70 
fotografów przysyłając ponad 200 autorskich zdjęć, z których 
30 najlepszych zostało zakwalifikowanych do II etapu. Spo-
śród tych prac jury w składzie: Katarzyna – Łata – Wrona, prze-
wodnicząca Związku Polskich Artystów Fotografików Okregu 
Śląskiego, Michał Cała, Krzysztof Miller i Józef Wolny -  artyści 
fotograficy z Z.P.A.F. oraz Ryszard Kocybik, komisarz konkursu-
wybraLo laureatów. 

Nagrodę główną w wysokości 3000 złotych zdobył Michał 
Legierski za zdjęcie p.t. „Zuzanna Gwarek – koronczarka”. Druga 
nagroda w wysokości 2000 złotych to zdjęcie Teresy Legier-
skiej p.t. „Spotkanie na Ochodzitej”. Nagrodę trzecią w wysoko-
ści 1000 złotych otrzymuje Marcin Czyż za pracę p.t. „Poranek 
owiec”. Ponadto jury przyznało sześć równorzędnych wyróżnień 
z nagrodami rzeczowymi dla Mirosława Czepczora za zdjęcia 
„Naprawa ogrodzenia” i „Pocałunek na Ochodzitej”, dla Wiesła-
wy Karch za fotografię p.t. „Żywobyci”, dla Piotra Kozłowskie-
go za pracę bez tytułu, dla Magdaleny Krężelok za pracę p.t. 
„Przed burzą śnieżną” oraz dla Marka Wesołowskiego za zdjęcie 
p.t. ”koronki koniakowskie”. Ponadto wszyscy uczestnicy II etapu 
Konkursu  zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

 Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do 
obejrzenia wystawy pokonkursowej, której otwarcie wraz z 
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Komisarz konkursu: 
Ryszard Kocybik, email: kocybik@tlen.pl

uroczystością wręczenia nagród odbyło się w dniu 9 listopada 
w Sali nr3 Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej .

W tak ważnym dla nas wydarzeniu , oprócz przedstawicieli 
władz Gminy Istebna, fotografów startujących w Konkursie i 
zaproszonych gości wzięliudział przedstawiciele Związku Pol-
skich Artystów Fotografików oraz sponsorzy, którzy wręczyli 
nagrody i wyróżnienia. Trzeba podkreślić, że ich życzliwość i 
wsparcie finansowe były ogromne i sprawiły, że Konkurs Fo-
tograficzny „Wokół Ochodzitej” został zauważony w środowi-
sku fotograficznym i stał się ważnym wydarzeniem obchodów 
300lecia Koniakowa. W miłej atmosferze wernisażu odbyło się 
wiele rozmów, które mamy nadzieję, przekonały wszystkich, że 
warto czasem spojrzeć na świat przez obiektyw aparatu foto-
graficznego i utrwalać go w sposób kreatywny i piękny. Piękną 
muzykę tego wyjątkowego  wieczoru  „wyczarowali”  muzycy 
grający w zespole „Wołosi i Lasoniowie” a o projekty graficzne 
całego Konkursu zadbała firma „Piotr Kocybik i inni”. Fotografie 
oprawiła firma Almat – Bis z Katowic.

Dodatkową atrakcją  wydarzenia był ekscytujący pokaz 
zdjęć  autorstwa Józefa wolnego wykonanych na Haiti krótko 
po pamiętnym trzęsieniu ziemi.

 Rok obchodów 300 lecia Koniakowa dobiega końca  ale już 
dzisiaj warto pomyśleć o zorganizowaniu następnego konkur-
su fotograficznego, który będzie rozsławiał piękno krajobrazu 
Trójwsi, jej mieszkańców i wspaniałe tradycje.

Jeszcze raz pragnę podziękować hojnym sponsorom, bez 
których nasz konkurs w ogóle nie doszedłby do skutku. 

Ryszard Kocybik, komisarz konkursu                                   
A oto lista sponsorów konkursu:
* DREWNOSTYL – Skoczów 
* LYS FUSION POLAND – Istebna 
* F.H.U. ANEX – Anna & Franciszek Suszka  -  Koniaków 
* KARCZMA OCHODZITA 
* PPHU DREW – MAT - Istebna 
* G.O.K. Istebna, 
* Pracownia Ramiarska  ALMAT- BIS - Katowice 
* Techniplast – Koniaków

Zapraszamy serdecznie do Koniakowa
na

I Świniobicie po naszymu "Zabijaćka"
Impreza odbędzie się w OSP Koniaków Centrum. 

17.11.2012
Rozpoczęcie o godzinie 18.00. 

Muzyka na żywo:
Kapela Zwyrtni, Kapela Rajwach, Zespół Kaczmarzycy. 

Przewidziane dania regionalne
które robiło się podczas zabijaczki oraz tradycyjne. 

 Bilety do nabycia w Sklepie ODIDO u Pawła 

Koszt 70zł/os. 

 Wszelkich informacji udziela Bartek Rybka
pod nr 511 903 769

• Mikuś z Rozceścio – Legierski, skupował skóry, szczególnie 
z królików, rzucał je na ziemię i mówił „pchle 5 zł”

• Rzeźbiór – Michałek Jan z Dachtonów, pochodził z Andziołówki, 
stolarz meblowy, rzeźbiarz.

• Śleziak Jan, malarz pokojowy, rzeźbiarz z Gronika
• Bolszewik, Jan Juroszek, pochodził z Istebnej, rzeźbiarz, cieśla
• Poleśny, Jan krężelok od Deja, mieszkał na Legierach, malarz, 

rzeźbiarz
• Staro Sołtyska Jadwiga Legierska, zd. Juroszek, przewodnicząca 

Koła Gospodyń Wiejskich, długoletnia sołtyska
• Mlyczor zzo ławki – Kawulok, pierwszy woził koniem mleko do 

mleczarni na Krzyżową, z powrotem jak ktoś zamówił – cmer, 
maślankę.

• Szewc z Raju – naprawiał buty
• Filip od Niedobiszki, naprawiał parasole
• Bajzlowy wyrabiał tarluszka do ćwikli, maszynki do ziemniaków 

(cdn)
Opracowali: Wiktoria i Józef Legierski, od Cisowiana

Na podstawie własnych materiałów
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Zespół Regionalny „Istebna” w Jordanii
Kolejną niezwykłą przygodę mają za sobą członkowie 

Zespołu Regionalnego „Istebna”. Po raz drugi w tym roku 
udali się koncertować na Półwysep Arabski, tym razem 
w zachodnią jego część – do Jordanii. 

Największe jednak wrażenie zrobiła na wszystkich Petra – 
ruiny skalnego miasta z II w. p.n.e. – wpisane na listę siedmiu 
nowych cudów świata. Rzeczywiście jest to niezwykłe miej-
sce i choć z Irbidu musieliśmy jechać ponad 400 km, to zde-
cydowanie było warto. Aby w pełni poznać to miejsce po-
trzeba ponoć siedmiu dni – my mieliśmy tylko kilka godzin, 
dlatego odwiedziliśmy przede wszystkim najbardziej znaną 
część – świątynię Khazneh, znaną m.in. z filmu „Indiana Jones 
i ostatnia krucjata”. 
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Informacje turystyczne

Prośba do właścicieli bazy turystycznej
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Infor-

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

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

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

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

Za wszelkie informacje i korekty z góry dziękujemy!

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

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

Oprac. O. Szotkowska

Trzy kraje w trzy tygodnie
– intensywny czas wakacji

Zespołu Regionalnego „Istebna”
Po kwietniowej wyprawie do Zjednoczonych Emiratów 

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

W afrykańskich klimatach

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

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

Uczestniczyliśmy tam w dniach 21-29 października w 
międzynarodowym festiwalu kultury i sztuki w mieście Irbid 
na północnym zachodzie kraju w pobliżu granicy z Syrią i Pa-
lestyną, około 100 km od stolicy kraju – Ammanu. 

Bogaci we wcześniejsze doświadczenia z krajów arab-
skich po tegorocznych koncertach w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich czy Algierii, pozytywnie zaskoczeni byliśmy 
organizacją festiwalu. Mimo niewielkiego rozmachu, gdyż 
oprócz nas uczestnikami były zespoły z Ukrainy, Egiptu i gru-
py jordańskie, zazwyczaj wszystko odbywało się punktual-
nie, co wcześniej zdarzało się rzadko.

Koncertowaliśmy tylko w Irbidzie, natomiast w czasie 
wolnym, którego było mnóstwo, organizatorzy chcieli po-
kazać nam jak najwięcej atrakcji całego swojego kraju. I tak 
zwiedzić mogliśmy stanowisko archeologiczne Umm Qays 
z pozostałościami jeszcze z przed naszej ery, w tym monu-
mentalnych amfiteatrem rzymskim, z którego rozciąga się 
widok na Jezioro Galilejskie czy wzgórza Golan, o które toczą 
spór Izrael z Syrią. Innego dnia pojechaliśmy do miasteczka 
Pella, gdzie Jordanię od Izraela oddziela ważna dla chrześci-
jan rzeka Jordan. 

Ostatni dzień w Jordanii spędziliśmy nad Morzem Mar-
twym, największej depresji na Ziemi, położonym ponad 400 
m p.p.m. Polecamy to miejsce zwłaszcza wszystkim tym, któ-
rzy nie umieją pływać, gdyż ze względu na wyjątkowo wyso-
kie stężenie soli, człowiek cały czas unosi się na powierzchni. 
Słynie też z leczniczych właściwości błota, którym przy-
bywający tam smarują swoje ciała. Był to najgorętszy ze 
wszystkich dni jakie tam przebywaliśmy. Temperatura wody 
wynosiła ponad 30 stopni. Tym trudniej wrócić było do Pol-
ski, gdzie na warszawskim lotnisku przywitał nas śnieg. Z 
pewnością czas spędzony w Jordanii będzie dla nas nieza-
pomnianym. Poznaliśmy fantastycznych ludzi i zobaczyli-
śmy niezwykłe miejsca. Dziękujemy wszystkim sponsorom 
i dobroczyńcom, dzięki którym mogliśmy pojechać tak da-
leko, by reprezentować tam Polskę, ale przede wszystkim 
naszą istebniańską ziemię.

Tadeusz Papierzyński 
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Wernisaż wystawy fotografii
''Schroniska turystyczne...''

W poniedziałek 8 października w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Pu-
blicznej odbył się uroczysty wernisaż wystawy fotografii 
pt. "Schroniska turystyczne, dawniej i dziś", realizowa-
nejwspólnie z GOTIC, přispěvkováorganizace z Mostów koło 
Jabłonkowaw ramach projektu„Poznajcie Region Trójstyku 2“ 
– „Poznavejte Region Trojmezi 2“ o numerze ewidencyjnym: 

Informacje turystyczne

PL.3.22/3.3. 05/12.03038, finansowanego z Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - TěšínskéSlezsko 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Repu-
blika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Na wystawie prezentowano schroniska turystyczne pol-
skie i czeskiej strony regionu Trójstyku. Odwiedzając mogli 
zapoznać się z archiwalnymi i obecnymi zdjęciami schronisk 
górskich, a także poczytać i dowiedzieć się wielu ciekawo-
stek nt. ich działalności na przestrzeni lat. Na wystawie po-
kazano m.in. czeskie schroniska na: Ropiczce, Girowej, Ba-
gieńcu, Filipce, Czantorii Wielkiej, Studenicnym, Skałce, zaś 
z polskiej strony m.in. Soszów, Stożek, Zaolzianka, Stecówka, 
Pietroszonka.

Wśród gości na wystawę przybyli m.in. sołtys wsi Jaworzyn-
ka, z-ca prezesa koła cieszyńskiego pan Henryk Więzik, prze-
wodnicy: Tadeusz Leżański,  Józef Polok, Stanisław Cendrzak, 
zaś prelekcje poprowadziła przewodnik Oliwia Szotkowska. 
Gminę Mosty koło Jabłonkowa reprezentowali pracownicy 
tamtejszego Góralskiego Centrum Informacji GOTIC.

oprac. A. Legierska

Realizowane w ramach projektu o nazwie „Poznajcie Region Trój-
styku 2“ – „Poznavejte Region Trojmezi 2“ o numerze ewidencyjnym: 
PL.3.22/3.3. 05/12.03038, finansowany z Funduszu Mikroprojektów Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński - Těąínské Slezsko Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 
2007 – 2013.

Kolejna Perła
- tym razem za placki ziemniaczane!
Trójwieś na targach Smaki Regionów. Odbywająca się 

na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich im-
preza towarzyszyła targom POLAGRA FOOD, POLAGRA 
TECH 2012 i POLAGRA GASTRO.

W niedzielę 7 paździer-
nika już po raz dwunasty 
Międzynarodowe Targi Po-
znańskie oraz Polska Izba 
produktu Regionalnego i 
Lokalnego wyłoniły zwy-
cięzców w konkursie „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. 

To wyjątkowe trofeum 
każdorazowo trafia do naj-
lepszych - zdaniem jury 
- produktów regionalnych 
osadzonych w polskiej tra-
dycji, od lat produkowa-
nych według sprawdzo-
nych receptur, zanim odejdą w zapomnienie.

Ideą konkursu jest poznanie i udokumentowanie polskich 
regionalnych produktów żywnościowych, promocja narodo-
wych specjałów, a także przygotowanie ich producentów do 
uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym. Konkurs ma również na 
celu zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłasz-
cza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do 
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Tym razem dla województwa śląskiego Perłę za placki 
ziemniaczane zdobyli panowie Jan i Kazimierz Juroszek z go-
spodarstwa agroturystycznego "Halny" z Jaworzynki.

Serdecznie gratulujemy!
Placki ziemniaczane dostępne były na stoisku wojewódz-

twa śląskiego m.in. wraz z serami gazdowskimi i oscypkiem, 
które prezentował Piotr Kohut z Koniakowa - laureat Perły 
z lat poprzednich.

Oprac. A. Legierska

Goście ze Sri Lanki w Istebnej!
W sobotę 13 października 2012 roku w Kompleksie 

Istebna Zagroń odbyło się niecodzienne spotkanie biz-
nesowe. Gościem zarządu spółki był ambasador Sri Lanki 
w Polsce wraz z Małżonką.

Oprócz spotkania biznesowego i uroczystej kolacji, 
w której goście wzięli udział - ambasador wraz z małżonką 
mieli także okazję zwiedzić teren gminy Istebna. Największe 
wrażenie zrobił na Nich Trójstyk, a także rosnąca na polu ka-
pusta i grzyby w lesie.

Egzotyczni Goście spędzili w gminie Istebna dwa dni, ale 
obiecali odwiedzać istebniańskie okolice częściej oraz reko-
mendować je wśród znajomych. Spotkanie miało charakter 
biznesowo - promocyjny.

Wieczorne spotkanie swoją obecnością wzbogacili: 
Zespół Regionalny Istebna, kapela Jetelinka i Mali Zgrapianie 
oraz przebywający na wymianie zespół "Koraliki" z Delatyni 
na Ukrainie (porozumienie gmin z grudnia 2011 roku).
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Światowy Dzień Turystyki w Istebnej
W piątek 19 października, w kompleksie wypoczynko-

wym „Zagroń” w Istebnej odbyły się wojewódzkie obcho-
dy Światowego Dnia Turystyki. Impreza objęta patrona-
tem Marszałka Województwa Śląskiego, zgromadziła osoby 

aktywnie związane z działalnością turystyczną na terenie 
województwa śląskiego. Spotkanie zostało zainaugurowane 
uhonorowaniem osób oraz instytucji zasłużonych dla rozwo-
ju turystyki w województwie śląskim w 2012 r. Uroczystego 
wręczania odznak oraz dyplomów dokonał w imieniu Mar-
szałka Adama Matusiewicza Członek Zarządu Jerzy Gorzelik. 
Głos zabrali także Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczykoraz 
Wójt Gminy Pan Henryk Gazurek. Dla zebranych gości wystą-
pił Zespół Regionalny „Istebna”. Światowy Dzień Turystyki jest 
świętem ustanowionym 27 września 1979 roku przez Świa-
tową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNW-
TO), będącą wyspecjalizowaną jednostką ONZ. Polska jest jej 
członkiem od 1975 roku.Celem święta jest podniesienie świa-
domości na temat roli turystyki w ramach społeczności mię-
dzynarodowej i ukazanie jej wpływu na społeczne, kulturowe, 
polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

Z naszego terenu nagrodzeni zostali Pan Leszek Łazarczyk 
oraz Pan  Janusz Waszut z firmy Linter Tour za działalność na 
rzecz rozwoju turystyki w powiecie cieszyńskim i żywiec-
kim oraz Pan Bogdan Kasperek ze Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej "OLZA". Gratulujemy!

Oprac. A. Legierska

Istebniańskie IT po raz kolejny najlepsze!
Na trwających w Po-

znaniu targach Tour Salon 
rozstrzygnięty został - or-
ganizowany przez Polską 
Organizację Turystyczną, 
VIII konkurs na najlepsze 
Punkty i Centra Informacji 
Turystycznej.

Po raz kolejny 1 miejsce w 
kategorii ** zdobył nasz Punkt 
Informacji Turystycznej w 
Istebnej. Spośród kilkunastu 
zgłoszeń komisja przyznała 

tylko 1 i 2 miejsce w tej kategorii. To dla nas ogromne wy-
różnienie, ale i potwierdzenie tego, iż od 2010 roku (pierw-
sza nagroda) świadczone przez IT usługi są stale na wysokim 
poziomie.

Oprac. A. Legierska

Poznańskietargi Tour Salon  24-27.10.
TOUR SALON co roku gromadzą na terenie Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudzie-
sięciu krajów oraz wielotysięczną publiczność - zarówno 
profesjonalistów podczas dwóch pierwszych dni branżo-
wych, jak i klientów indywidualnych, szukających pomy-
słów na ciekawe spędzanie wolnego czasu.

Targi są miejscem szerokiej prezentacji krajów, regionów, 
najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a także spotkań 
biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów handlo-
wych wśród przedstawicieli branży.

Gmina Istebna wystawiała się wspólnie z Beskidzką 5 na 
stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej. Poznańskie targi są 
największymi w kraju, na których ofertę prezentują podmio-
ty turystyczne, obiekty, biura podróży czy izby turystyczne.

Krajem partnerskim w tym roku była Palestyna, zaś regio-
nem Małopolska. Oprac. A. Legierska

Restauracja Lesniczówka
na kulinarnym szlaku śląskiego 

Dwadzieścia trzy lokale z całego województwa znalazły 
się na Szlaku Kulinarnym "Śląskie Smaki", którego działalność 
zainaugurowano 24.10.2012 r. w Katowicach. Wśród nich jest 
również reprezentant naszego regionu.

- Kuchnia śląska jest najbardziej rozpoznawalna wśród 
Polaków. Przygotowanie tradycyjnego dania pochodzącego 
z województwa śląskiego to nie lada sztuka. Tym bardziej 
cieszymy się, że powstał szlak restauracji, które znają tajniki 
tej sztuki i przygotowują potrawy smaczne, które zachwycą 
nawet najbardziej wymagających amatorów tej kuchni. To 
będzie w pewnym sensie szlak sensoryczny, gdyż będziemy 
kusić turystów nie tylko smakiem, ale i wyglądem oraz zapa-
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chem potraw - powiedział w trakcie prezentacji szlaku wice-
marszałek województwa śląskiego, Mariusz Kleszczewski.

Szlak Kulinarny "Śląskie Smaki" powstał z inicjatywy Ślą-
skiej Organizacji Turystycznej w celu ochrony i promowania 
dziedzictwa kulinarnego województwa śląskiego. Znajdują 
się na nim 23 restauracje z całego regionu, reprezentujące 
różne "stoły" i różne tradycje. Warunkiem przystąpienia do 
Szlaku było przejście ścisłego procesu certyfikacji, obejmu-
jącego zarówno kwestie smaku potraw, ich przygotowania, 
użytych składników, ale także jakość samej restauracji - czy-
stość i dbałość o obsługę. W komisji konkursowej oceniającej 
lokale obok kucharzy znaleźli się również etnografowie, bo 
jak podkreślają organizatorzy, kuchnia to nie tylko jedzenie, 
ale też element tradycji i kultury. 

- Województwo śląskie słynie z dobrej kuchni. Niewielu 
zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak bardzo jest ona róż-
norodna. Wpływy czeskie, austriackie, niemieckie, w końcu 
żydowskie - wszystko to zostawiło swój ślad i sprawiło, że 
Śląskie to jeden z najciekawszych kulinarnie regionów Polski. 
Szlak łączy w sobie pasję z tradycją, obok której nie można 
przejść obojętnie. Ze względu na wyjątkowość potraw jest 
to szlak, który warto odwiedzić - mówi Agnieszka Sikorska, 
Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Wśród dwudziestu trzech restauracji, które znalazły się na 
szlaku, jest również jedna z naszego regionu. To działająca od 
pięciu lat restauracja "Leśniczówka" z Istebnej. Mariola Bie-
lesz, menadżerka lokalu, mówi, że nie jest zaskoczona wyróż-
nieniem. - Od samego początku staraliśmy się dbać o jakość 
potraw, obsługę i wystrój lokalu - zapewnia. Daniem, które 
szczególnie zasmakowało komisji certyfikacyjnej, była zupa 
grzybowa z ziemniakami. Sam lokal specjalizuje się przede 
wszystkim w daniach kuchni regionalnej, chociaż, jak za-
uważa Bielesz, w przeszłości serwował również dania kuchni 
francuskiej, czy europejskiej, ale nie cieszyły się one takim 
powodzeniem, jak te kuchni regionalnej.

Jak zapowiadają twórcy Szlaku Kulinarnego "Śląskie Sma-
ki" już wkrótce ruszy jego promocja. Planowany jest między 
innymi cykl telewizyjnych programów kulinarnych, w którym 
prezentowany będzie i sam produkt turystyczny, i wchodzą-
ce w jego skład lokale. Łącznie w TVP Katowice wyemitowa-
ne zostaną 23 odcinki.

oprac A. Legierska na podst. mat. pras.

Siłownia! 
Przypominamy o możliwości skorzystania z bez-

płatnej siłowni i salki gimnastycznej w Istebnej 
na Zaolziu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym.

Czynne w poniedziałki i środy w godz: 11:00 do 19:00, 
a we wtorki, czwartki i piątki 8:00 - 15:30.

Tel. 33 855 61 58

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla 

pana Władysława Tomczyka – 
dyrektora Ośrodka Kultury w Al-
werni, za wykonanie i ufundowa-

nie tablicy pamiątkowej, wskazującej drogę do Izby Pamięci 
Jerzego Kukuczki. Tablica usytuowana została przy stacji 
benzynowej w Istebnej. Jest mi niezmiernie miło, że mam ta-
kich przyjaciół, którzy sercem są zawsze z nami.

Cecylia Kukuczka

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania Strażakom Pań-

stwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie, Strażakom 
Ochotnikom z OSP Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa za pro-
fesjonalne przeprowadzoną akcję ratowniczo-gaśniczą na 
terenie firmy Stollux w Istebnej oraz Pani Wójt Gminy Isteb-
na, Danucie Rabin i funkcjonariuszom Policji.

Dziękujemy wszystkim, którzy udzielili pomocy w trakcie 
trwania pożaru i po zakończeniu akcji gaśniczej.

Właściciele firmy Stollux
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Wystawa
„Pasterstwo w twórczości

Jana Wałacha”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej od 26.10.2012 

– 30.11.2012 prezentowana jest wystawa Jana Wałacha 
z Istebnej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nie-
powtarzalnych i zachwycających prac tego z śmiałością 
można powiedzieć najwybitniejszego profesjonalnego 
istebniańskiego malarza. 

Artysta Jan Wałach (1884 – 1979) przez swoje długie 
życie wielokrotnie wędrował na sałasze w Beskidzie Śląskim, 
aby z autopsji łapać tematy dla swojej sztuki. Jeszcze jako 
nastoletni młodzieniec na sałaszu na Girowej szukał okazów 
sztuki ludowej, które później eksponowano na wystawach 
towarzystwa Polska Sztuka Stosowana w Krakowie i Warsza-
wie. W późniejszym czasie, już jako ukształtowany artysta 
wędrował na sałasz na Stecówce, Śliwkuli, Tynioku oraz Ba-
raniej Górze. Rozmawiał z pasterzami, słuchał ich opowieści 
i muzyki, a następnie malarsko uwieczniał ich pracę i obrzę-
dy. Przy tej okazji pochłaniała go dzika przyroda i dalekie gó-
rzyste widoki, wpatrując się w Ochodzitą, Złoty Groń, Młodą 
Górę i Girową, które siłą swojego piękna wkradały się w jego 
obrazy.

Jednak nie wszystkie kompozycje o tematyce pasterskiej 
miały aż tak daleki horyzont. Czasami artyście za tło wystar-
czała sama ziemia i trawa, ciemny las lub ściana drewnianej 
chałupy, nie wpuszczając w obręb obrazu nawet malutkiego 
fragmentu nieba. Widnokrąg kurczył się zwłaszcza późną je-
sienią, kiedy pasterze z owcami schodzili z owcami do dolin, 
wypasając je bliżej góralskich zagród. Siłą rzeczy artysta uzy-
skiwał wówczas odmienną perspektywę. Motywy związane 
z pasterstwem artysta przedstawiał w różnych technikach: 
rysunku, akwareli, malarstwie olejnym, czy drzeworycie, 
uzyskując w nich odrębne właściwości formalne. Pasące się 
owce mogły stanowić główny temat w obrazie lub tworzyć 
dalsze jego plany, będąc zaledwie skromnym elementem, 
który pejzaż zmieniał w sztafaż.

W wielu obrazach artysty o tej tematyce zaglądamy do 
wnętrza koszoru. J. Wałach lubił zwłaszcza mocne światło 
dnia słonecznego, kiedy zwierzęta wygrzewały się, podno-
sząc dostojnie swoje głowy lub kuląc się do siebie. Taka aura 
odpowiadała spokojnemu i rytmicznemu dojeniu owiec 
przez pasterzy. Nie omieszkał przedstawić też czasem ciem-
nego nieba, zapowiadającego deszcz i burzę, gubiąc tym sa-
mym cały idylliczny nastrój sałaszu. 

Nie wszystkie prace tego typu powstawały w plene-
rze. Kiedy jednak J. Wałach tworzył bardziej alegoryczne 
kompozycje, wszystkie wcześniej wystudiowane motywy 
pasterskie spokojnie łączył ze sobą w swojej pracowni. 

W takich obrazach pasące się owce są tylko jednym z ele-
mentów, tak samo ważnym jak gra na gajdach, góralski 
taniec, strój ludowy, czy zadumane spojrzenie starszego 
mężczyzny. Oczywiście w takim obrazie znowu horyzont 
znowu musi wypełniać górzysta panorama, przez którą 
przebłyskują nawet skaliste Tatry.

mgr Michał Kawulok

Tradycje pasterskie słów kilka
W muzeum artysty Jana Wałacha na Andziołówce znajduje się 

ciekawy eksponat-  niewielkie gliniane naczynie ulepione ręka-
mi artysty. Wałach nazwał je „urną góralska”, gdyż zawierać się w 
niej miały ponadczasowe wartości, składające się na tożsamość 
górali. Owe wartości w symboliczny sposób wyrażone zostały za 
pomocą scen rodzajowych wyrytych na zewnętrznej stronie urny. 
Widzimy tu między innymi muzykantów i wirujące w tańcu góral-
skie pary, zaś na dole, u samej podstawy naczynia zobaczyć moż-
na mnóstwo maleńkich sylwetek owiec. Takie ich umiejscowienie 
z pewnością nie było przypadkowe, bowiem to właśnie pasterstwo 
stanowiło niezaprzeczalny fundament bytu górali. Intensywna 
gospodarka sałasznicza przez wieki wyznaczała rytm codzienne-
go życia beskidzkiej wsi i miała ogromny, wpływ na kształtowanie 
się kultury materialnej i duchowej jej mieszkańców. 

Tradycje pasterskie na Śląsku Cieszyńskim sięgają począt-
ków XVI wieku. Wtedy to, wiedzieni obietnicą nowych pastwisk 
dla swoich stad, przybyli na te ziemię pasterze wołoscy. Zdaniem 
historyków, kolebką koczowniczego plemienia Wołochów były 
tereny dzisiejszej Rumunii. Ci potomkowie starożytnych dackich 
pasterzy, przynieśli ze sobą w Beskidy wartości bezcenne: wie-
dzę na temat hodowli owiec w trudnych górskich warunkach 
oraz umiejętność przetwórstwa wełny i mleka owczego. Stała 
za nimi wielowiekowa tradycja owczarska, wzbogacona o ele-
menty kultur, z którymi zetknęli się podczas swoich wędrówek. 
Ich system wspólnego wypasu owiec, które na czas miesięcy 
letnich łączono w jedno ogromne stado, szybko zaczął przyno-
sić pożądane efekty. Dziś mówi się o beskidzkim „Złotym wieku 
sałasznictwa”, który trwał do połowy XVIII wieku. Na zielonych 
halach, pod okiem baców i juhasów pasły się miliony owiec. 
W bacówkach nie ustawała praca przy wyrobie żętycy i serów 
wołoskich. Te wyroby, dziś uważane za luksusowe specjały, 
wówczas spełniały rolę góralskiego „chleba powszedniego”. 
Przy okazji rozwijała się także  barwna obrzędowość pasterska. 
Dniem szczególnym dla sałaszniczej społeczności było miesza-
nie owiec przypadające od 24 kwietnia do 25 maja. Było to nie-
zwykłe widowisko, w którego symbolicznej oprawie elementy 
chrześcijańskie mieszały się z obrzędowością pogańską. Tego 
dnia wiosenne powietrze przeszywał dźwięk trąbity, na której 
sałasznik wygrywał Anioł Pański, obwieszczając gazdom, że 
najwyższy czas wygnać owce na hale. Zebrani pasterze for-
mowali krąg,  następnie wspólnie klękali i modlili się. W po-
wietrzu unosił się dym z ognia i zapach palonych ziół, który-
mi Bacza okadzał stado, słychać było świst batów, z których 
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XIII Zaduszki Istebniańskie
2 XI odbyły się XIII Zaduszki Istebniańskie, tym razem po-

święcone postaci ks. prał. Józefa Londzina (1862 – 1929), w 
jego 150 rocznicę urodzin. Spotkanie odbyło się w domu para-
fialnym przy koś. Dobrego Pasterza w Istebnej, które zorganizował 

Zbigniew Wałach oraz Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Istebnej. 
Prelekcję na temat jubilata wygłosiła Małgorzata Kiereś oraz Michał 
Kawulok. Wieczór był pełen muzyki w wykonaniu Z. Wałacha wraz 
z zespołem. Dodatkową atrakcją była wystawa prezentująca doro-
bek ks. prał. J. Londzina, którą przywiozła specjalnie na to spotkanie 
Alicja Świeży – Sobel, dziennikarka Gościa Niedzielnego. Sala domu 
parafialnego wypełniona była po brzegi.

Spotkanie rozpoczął ks. prob. Tadeusz Pietrzyk, witając zgroma-
dzonych gości i dzieląc się duszpasterskim słowem. Główna część 
wieczoru należała do Małgorzaty Kiereś, która w ciekawy i dociekli-
wy sposób przedstawiała sylwetkę księdza jubilata. Mówiła o jego 
studiach w Ołomuńcu, 40 – letniej redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej, 
działalności w Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, aktyw-
ności politycznej na różnych polach, w tym jako posła do parlamen-
tu wiedeńskiego czy burmistrza Cieszyna. Prelegentka podkreśliła 
wagę stypendiów Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego dla 
ubogiej i zdolnej młodzieży, które udzielał ks. prał. J. Londzin. W ten 

sposób również wybrane osoby z Istebnej 
mogły się kształcić w Polskim Gimnazjum 
Macierzy Szkolnej, działającym od 1895 
roku.

Z kolei Michał Kawulok w wystąpieniu 
skupił się na działalności ludoznawczej ks. 
prał. J. Londz na w ramach Dziedzictwa bł. 
Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Ślą-
sku i Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego, kierując akcją zbierania okazów rze-
miosła i sztuki ludowej. Zasadniczym celem 
przedsięwzięcia było stworzenie podwalin 
pod przyszłe muzeum oraz organizacja wystawy, która w 1903 roku 
miała miejsce w gmachu Polskiej Szkoły Ludowej w Cieszynie. M. 
Kawulok przybliżył też postać Jerzego Warchałowskiego, z którym 
ks. prał. J. Londzin współpracował przy organizacji wspomnianej 
wystawy.

Całość spotkania uświetnił koncert Z. Wałacha z zespołem, 
podczas którego można było poznać najnowsze kompozycje 
w bogatej aranżacji muzycznej. Nie brakło też bardzo znanych 
utworów, które wraz z zespołem odśpiewała cała sala, jak choćby 
Ojcowski Dom czy Barka. Wiele osób nie kryło przy tej okazji swo-
jego wzruszenia. W krótkiej przerwie między utworami swoimi 
refleksjami na temat ks. prał. J. Londzina podzielił się też ks. prał. 
Jerzy Patalong oraz Anna Bury.

Michał Kawulok

strzelano ponad zwierzętami, kiedy trzykrotnie okrążały sto-
jące na środku kręgu jodłowe drzewo. Od tego dnia owce po-
łączone w jedno wielkie stado, miały wypasać się na halach 
aż do dnia świętego Michała (29 września), kiedy wracały do 
właścicieli. Można powiedzieć, że te dwa dni w roku wyzna-
czały niegdyś rytm życia w Beskidach, a ich wspólne obchody 
scalały ze sobą społeczność góralską,

Cezurą w historii sałasznictwa na Śląsku był rok 1853. Wtedy 
to górale stracili znaczną ilość pastwisk, a pogłowie owiec za-
częło gwałtownie maleć. W połowie XIX wieku sałasze, a więc 
tereny gdzie wypasano owce, zostały ostatecznie odebrane pa-
sterzom, a następnie zalesione. Istebniański proboszcz Emanuel 
Grim słowami pieśni wyraził żal miejscowej ludności po tej nie-
powetowanej stracie: 

„Hale nasze hale
pełne Górskiej paszy
Już na was górale
nie majóm sałaszy”
Kryzys pasterstwa doprowadził do zubożenia ludności i 

zmusił wielu górali do emigracji zarobkowej. W okresie mię-
dzywojennym na terenie gminy Istebna funkcjonował już tyl-
ko jeden tradycyjny sałasz na Śliwkuli w Jaworzynce. Po dru-
giej wojnie światowej, która w oczywisty sposób nie sprzyjała 
działalności rolnej, upadek beskidzkiego „pasterstwa na wiel-
ką skalę” stał się faktem a stada owiec wypasające się na 
halach zaczęły być coraz rzadszym widokiem. Nie wszyscy 
jednak pogodzili się z takim zaprzepaszczeniem wołoskiego 

dziedzictwa. Współcześni bacowie łączą dziś siły, by przeciw-
stawić się zanikowi archaicznego sposobu wypasu owiec w 
Beskidach. Dzięki nim, tak jak przed wiekami, w dzień mie-
szania owiec wciąż usłyszeć można dźwięk trąbity wzywający 
pasterzy do połączenia swoich stad. Nie jest to bynajmniej 
tylko widowisko, organizowane dla turystów ale prawdziwy, 
budujący rytuał, który przypomina współczesnym owcza-
rzom, że są dziedzicami  i kontynuatorami wspaniałej, wielo-
wiekowej tradycji wołoskiej.

Stada owiec pasące się na hali pod okiem bacy i juhasów to 
najbardziej pierwotny i naturalny element krajobrazu  beskidz-
kiego. Czy Jan Wałach uwieczniając go na swoich płótnach, 
miał poczucie dokumentowania świata z wolna odchodzącego 
w niepamięć? A może raczej istebniański artysta z właściwym 
sobie niezachwianym optymizmem przewidywał trwałość 
tradycji pasterskiej? Patrząc na symboliczną „urnę góralską” i 
umiejscowione u samej jej podstawy pokorne sylwetki owie-
czek, które zdają się podtrzymywać na swoich barkach całą 
konstrukcję, nietrudno odpowiedzieć sobie na to pytanie. 
Warto także zwrócić uwagę na pewien ciekawy szczegół natu-
ry etymologicznej - wyraz „Valach” w języku węgierskim ozna-
cza owczarza. Jakże znamiennym jest fakt, że nazwisko które 
Jan Wałach, Mistrz spod Złotego Gronia rozsławił w kraju i za 
granicą, jest autentyczną, zachowaną w języku pamiątką, przy-
pominającą o wołoskich przodkach oraz ich wszechobecnej 
spuściźnie. ..

Barbara Juroszek
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LISTOPAD
02.11. Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
11.11. Obchody Święta Niepodległości, Istebna, Koniaków
09.11 – 30.12. – Pokonkursowa wystawa fotografii „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  – OSP – 300 lat Koniakowa
do 30.11. Wystawa „Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha”, GOK – 
BP Istebna, s.3
19.11. Obchody Jubileuszu 20-lecia „Naszej Trójwsi”  - GOK Istebna

GRUDZIEŃ
04.12. – 30.01. Wystawa rzeźby Jana Bojki z Jaworzynki i malarstwa 
Jakuba Gazurka z Istebnej, GOK – BP Istebna, s. 3
29.12. - Koncert Kolędowy – kościół Koniaków – 300 lat Koniakowa
do 30.12. – Pokonkursowa wystawa fotografii „Wokół Ochodzitej” 
z okazji 300 lat Koniakowa R. Kocybik, s.2

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 ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino”, 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.

Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU 
prowadzone przez Barbarę Szmek  
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).         

- poniedziałek, czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK
-  środa – godz. 19.00 - PILATES 
Zajęcia z AQUA AEROBIKU
Prowadzone przez Martę Micek 
- 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, młodzie-
ży 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 Kona-
rzewskiej ( tel. kontaktowy 506 444 211)
z powodu remontu Ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrod-
ku 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 – 14.00 – 17.00 
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
WARSZTATY TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
Haft krzyżykowy dwustronny
Prowadzący: Monika Wałach
w godz. 16.00 - 18.00 (co druga środa miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin:  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: 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: 8 listopada, 22 listopada, 6 grudnia,  20 grudnia…

Wyroby z filcu
Prowadzący: Agnieszka Macoszek
(co drugi czwartek miesiąca) w godz. 16.00 - 18.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 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: 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: 16 listopada, 30 listopada

Zajęcia stałe: 
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                                    - 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  
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1. Urzędu Gminy w Istebnej: 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00  
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 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
 wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30 
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                                      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 – 14.00 – 17.00  
 
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, czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK 
                                 -  środa – godz. 19.00 - PILATES  
                                    Zajęcia z AQUA AEROBIKU 
                                   Prowadzone przez Martę Micek  
                                    - 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 – 14.00 – 17.00  
 
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, czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK 
                                 -  środa – godz. 19.00 - PILATES  
                                    Zajęcia z AQUA AEROBIKU 
                                   Prowadzone przez Martę Micek  
                                    - 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 – 14.00 – 17.00  
 
2. Nadleśnictwa Wisła :  
 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
 wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30 
 

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

KALENDARZ  IMPREZ 2012
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KP Trójwieś
– Runda jesienna

Seniorzy – Klasa A:
06.10.12  KP Trójwieś – Kończyce Wielkie 2:4 
13.10.12  Górki – KP Trójwieś 5:3
20.10.12  KP Trójwieś – Pielgrzymowice 5:1
27.10.12  Zabłocie – KP Trójwieś 2:6
04.11.12  KP Trójwieś – Pogórze 3:2  

Juniorzy – Liga okręgowa B:
06.10.12  Jeleśnia – KP Trójwieś 0:1
10.12.12  KP Trójwieś – Łękawica 0:5
20.10.12  Ochaby – KP Trójwieś 2:2
27.10.12  KP Trójwieś – Kuźnia Ustroń 3:1
03.11.12  Landek – KP Trójwieś    

Trampkarze – Liga Okręgowa B:
06.10.12  Jeleśnia – KP Trójwieś 0:2
13.10.12  KP Trójwieś – Łękawica 3:0 
20.10.12  Ochaby – KP Trójwieś 2:4
27.10.12  KP Trójwieś – Kuźnia Ustroń 2:0
03.11.12  Landek – KP Trójwieś  

Tabele po rundzie jesiennej w przyszłym numerze
J. Kohut    

Szkolne Sztafetowe Biegi Przełajowe
Dziewczęta:
1. SP 1 Istebna
2. SP 1 Jaworzynka
3. SP 1 Koniaków
4. SP 2 Koniaków Rastoka
5. SP 2 Istebna Zaolzie 
Chłopcy:
1. SP 1 Istebna
2. SP 1 Jaworzynka
3. SP 1 Koniaków

Wystawa rzeźby Jana Bojki z Jaworzynki
 i malarstwa Jakuba Gazurka z Istebnej 04.12.2012 – 30.01.2013

                      
wernisaż 4 grudnia o godz. 15.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Serdecznie zapraszamy!!!

ISTEBNA TEATRALNIE
Teatr Polski zaprasza

mieszkańców Trójwsi na kultową komedię!

"TESTOSTERON"
Wieczór andrzejkowy 30 listopada godz. 19.00

Duża scena Teatru Polskiego
Bilety w cenie ulgowej 30 zł

Gorąco polecamy !!!
Zgłoszenia w biurze Informacji Turystycznej

Istebna 33 855 61 58; promocja@ug.istebna.pl

l Sport l Sport l
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l Sport l Sport l Sport l Sport l
*** Sztafety dziewcząt i chłopców reprezentujące Szkołę 

Podstawową nr 1 w Istebnej triumfowały w Gminnych Szta-
fetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych 
rozegranych 2 października na obiekcie „Pod Skocznią” 
w Istebnej. Zacięta rywalizacja toczyła się w sportowej at-
mosferze a biegaczki i biegacze dali z siebie wszystko. Słowa 
uznania należą się także opiekunom, którzy przygotowali 
młodych sportowców do zawodów. Organizatorem Biegów 
był z ramienia Szkolnego Związku Sportowego Jarosław 
Hulawy.

*** Trzy zwycięstwa oraz jedno drugie miejsce to rewe-
lacyjny bilans startu naszych sztafet w Powiatowych Szta-
fetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych 
rozegranych 4 października w Chybiu. W zawodach repre-
zentowały naszą gminę sztafety dziewcząt i chłopców ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej oraz Gimnazjum im. Jana 
Pawła II. Nasi młodzi biegacze zaprezentowali się znakomicie 
wygrywając rywalizację w kategorii szkół podstawowych za-
równo wśród dziewcząt jak i chłopców oraz w kategorii szkół 
gimnazjalnych wśród chłopców. Bardzo dobrze zaprezento-
wały się także nasze gimnazjalistki, które ukończyły rywaliza-
cję na drugim miejscu.

*** Wielki sukces odniosły nasze szkolne sztafety zdoby-
wając dwa brązowe medale podczas rozegranego w Rudzie 
Śląskiej Wojewódzkiego Finału Sztafetowych Biegów 
Przełajowych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół 
Ponadgimnazjalnych! W zawodach wzięły udział drużyny 
wyłonione w trzech kolejnych etapach: na szczeblu gmin-
nym, powiatowym i rejonowym.

Naszą gminę reprezentowały sztafety dziewcząt ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej oraz dziewcząt i chłop-
ców z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej. Zaprezen-
towały się one znakomicie zajmując w gronie najlepszych 
drużyn wojewódzkich dwa trzecie i jedno szóste miejsce. 
Brązowe medale imprezy wywalczyły dziewczęta SP 1 
w Istebnej oraz chłopcy z Gimnazjum zaś dziewczęta z Gim-
nazjum zajęły szóste miejsce.

Gratulujemy naszym młodym biegaczkom i biegaczom 
oraz ich opiekunom, którzy przygotowywali ich do startu - 
Małgorzacie Galej i Jarosławowi Hulawemu (SP 1 Istebna) 
oraz Amelii Jałowiczor, Aleksandrze Kawulok, Henrykowi 
Gazurkowi i Michałowi Nosowiczowi (Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej)!                                                                                                                 J. Kohut

 

Janusz Lewandowski raz jeszcze!
Janusz Lewandowski z Koniakowa wygrał swoją katego-

rię wiekową podczas kolarskich zawodów MTB w jeździe in-
dywidualnej na czas pod górę 'MEGIW Uphill Stożek 2012', 
które rozegrano w Wiśle.

Zawody rozgrywano na dystansie 4000 metrów.   
J.K.

Wyróżnienia dla naszych sportowców! 
Czterech przedstawicieli sportów zimowych z Isteb-

nej znalazło się wśród sportowców naszego powiatu, 
którzy otrzymali wyróżnienia za sportowe osiągnięcia, 
które rozsławiły nasz powiat w kraju i zagranicą w ubie-
głym roku.

Nagrody i wyróżnienia za znaczące wyniki uzyskane 
w roku 2011 na sportowych arenach w kraju i zagranicą wrę-

czono w Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Gratulacje na 
początku uroczystości złożył sportowcom oraz ich trenerom 
Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk, który życzył aby ciężka 
praca, trud i wyrzeczenia przyniosły kolejne sukcesy. Nagro-
dy i wyróżnienia wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Cie-
szyńskiego Stanisław Kubicius oraz Starosta Cieszyński Jerzy 
Nogowczyk.

Wśród sportowców wyróżnienionych za sportowe osią-
gnięcia, które rozsławiły nasz powiat w kraju i zagranicą 
w ubiegłym roku znaleźli się:

Sebastian Gazurek - zawodnik Narciarskiego Klubu 
Sportowego „Trójwieś” Beskidzka, trenujący narciarstwo 
biegowe, zajął dwukrotnie I miejsce na Młodzieżowych Mi-
strzostwa Polski, II miejsce na Mistrzostwa Polski, II miejsce 
w Pucharze Kontynentalnym Slavic Cup, jest Członkiem Ka-
dry Narodowej PZN.

Mateusz Ligocki – zawodnik Narciarskiego Klubu Spor-
towego „Trójwieś Beskidzka” zdobył dwa złote i jeden srebrny 
medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bie-
gach narciarskich.

Patrycjusz Polok – zawodnik Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego Istebna, trenujący narciarstwo biegowe, zajął 
dwukrotnie I miejsce, oraz III miejsce podczas Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych.

Adam Cieślar - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustro-
nianka” zdobył II miejsce na Mistrzostwach Polski w kombi-
nacji norweskiej oraz cztery złote medale na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w kombinacji norweskiej oraz w bie-
gach i skokach narciarskich. 

Gratulujemy naszym sportowcom i ich opiekunom!
                                                                                           J. Kohut

Źródło: strona internetowa Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 
Reklama 9 x 5 cm 
 

 

OSW „Szarotka”  
poszukuje osoby na stanowisko 

kelnerka 
Dodatkowe informacje można uzyskać  

pod numerami telefonów  
033 855 60 18 lub 504 033 134. 

CV oraz podanie prosimy przesłać na adres mailowy: 
dyrekcja@szarotkaistebna.pl 
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 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

K R E D Y T Y  

5 3 1 -  6 2 8 -  3 0 7   

GOTÓWKI HIPOTEKI  

SAMOCHODOWE KONSOLIDACJE 

FIRMOWE 
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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!

str. 17

Inauguracja sezonu polowań zbiorowych

str. 6



Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ  Listopad 2012Strona 26

„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY w Istebnej
 Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej 

Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Redaguje Zespół w składzie:

Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut. Korekta: Krystyna Rucka

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

II Manewry Ratownicze 2012
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Inauguracja
sezonu
polowań
zbiorowych

Goście ze Sri Lanki w Istebnej

Przyjęcie gratulacji od prezesa
Koła Łowieckiego Olza Gerarda Grucy

Wręczenie odznaki „Złom”
– od lewej Witold Szozda.

str. 6


