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Promocja książki
„Ojcowizna koniakowskich górali”

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka
Naszym kochanym Babciom i Dziadkom 

z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, ra-
dości, miłości rodzinnej, szacunku i wiele ak-
tywnych lat przeżywanych wśród życzliwych 
i kochających ludzi. „Niech Wam Bóg da jesz-

cze długie lata w miłości bliskich, we czci u świata”
Tego życzą Wam

Wójt Gminy i Rada Gminy Istebna

REGULAMIN KONKURSU „XII ZAWODÓW FURMANÓW” 
Istebna - 27 stycznia 2013 r.

Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej - godz. 11.00 

str. 13

str. 21

Kolędowanie z zespołami Golec uOrkiestra
i Estradą Regionalną „Równica”

str. 12

 Serdecznie witamy wszystkich mieszkańców 
naszej gminy w Nowym 2013 Roku.  

Życzymy, by ten rok przyniósł Wam zdrowie, 
pomyślność, błogosławieństwo Boże i 

spełnienie  planów i marzeń.  
Życzymy Wam wiele uśmiechów, wzajemnej 

życzliwości i dużo miłości.  
 

                Wójt Gminy i Rada Gminy Istebna  
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Promocja książki
„Ojcowizna

Koniakowskich
Górali”

Kolędowanie z zespołami
Golec uOrkiestra i Estradą

Regionalną „Równica”

Po grudniowym świątecznym koncercie
na gliwickim rynku

Na zakończenie roku 2012
zespół kolędował w kościele w Jaworzynce Mikołaje

na Andziołówce

str. 13

str. 17
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Wójt Gminy informuje

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ
Informuje się, że Gminny Punkt Konsultacyjny w 2013 

roku czynny będzie w następujących dniach:
- Każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 

15.00 do 19.00 – zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych

- Każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 15.00 do 
19.00 – dyżur psychologa.

GKRPA Istebna

REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Zaczyna się przygotowana przez Ministerstwo Środowiska 

tzw. rewolucja śmieciowa, czyli nowe zarządzanie odpadami ko-
munalnymi, w którym gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we 
współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi 
odpady. 1 stycznia 2012 r. rozpoczęło się obowiązywanie nowej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli rewo-
lucji śmieciowej. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowie-
dzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od 
każdego mieszkańca. Polska dołącza do europejskiego standardu 
zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kra-
ju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. 
Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wy-
znaczoną w drodze uchwały stawką za odpady segregowane lub 
niesegregowane, zgodnie ze złożoną deklaracją. W gminie Isteb-
na uchwalono stawki odpowiednio 7 zł/osobę za odpady segre-
gowane i 14 zł/osobę za odpady niesegregowane miesięcznie. 

 W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróż-
ni pojemniki, a ich zawartość wywiezie. Będzie również musiała 
sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Dzięki równej, 
bez względu na ilość wytworzonych w danym okresie odpadów, 
stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się pod-
rzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, 
żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach, 
gdyż w zamian za opłatę każdy będzie mógł oddać tyle śmieci ile 
będzie miał, bez żadnych ograniczeń.

Podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości:
• złożenie deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do końca marca 2013r.,
• wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki na od-

pady komunalne,
• selektywne zbieranie odpadów,
• uiszczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w terminie, zgodnie ze złożoną deklaracją, w okre-
sach dwumiesięcznych.

Poniżej przedstawiamy podstawowy terminarz wprowa-
dzania zmian.

1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy powinny uchwalić 
lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane również wyznaczyć 
stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia.

W Biuletynie Informacji Publicznej naszego Urzędu Gmi-
ny w zakładce dotyczącej utrzymania czystości w gminach, czy 
gospodarki komunalnej znaleźć można uchwalone akty prawa 
miejscowego dotyczące odbierania odpadów komunalnych na 
terenie naszej gminy (regulamin utrzymania czystości i porządku, 
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, uchwała w sprawie termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uchwała w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości)

1 lipca 2013 r. – zatrudniona przez gminę firma, wyłoniona w 
drodze przetargu odbiera śmieci na terenie Trójwsi. Każdy miesz-
kaniec może oddać dowolną ilość śmieci.

Do 30 czerwca 2013r. - właściciele nieruchomości pozbywa-
ją się odpadów komunalnych na podstawie dotychczasowych 
umów zawartych z przedsiębiorcą odbierającym śmieci i nie 
wnoszą opłat na rzecz gminy. 

Po tym terminie, wszyscy mieszkańcy Gminy Istebna 
będą mieli obowiązek wnosić opłatę na rzecz gminy, stąd 

Statystyka za rok 2012 (2011)
Stan ludności na dzień 31.12.2012 (2011)

pobyt stały:                                                     pobyt czasowy:
Istebna 5078 (5082) 140 (134)
Jaworzynka 3196 (3178) 26 (28)
Koniaków 3643 (3621) 43 (51)
Ogółem 11.917 (11.881) 209 (213)

Urodzenia 2012 (2011)
 Istebna  62 (79)
 Jaworzynka      47 (50)
 Koniaków         61 (56) 
 Ogółem         170 (185) 
                                              chłopcy 89, dziewczynki 81

Małżeństwa zawarte na terenie gminy - ogółem zarejestro-
wane w USC  159 aktów (162 akty)

Zgony  2012  (2011)
                                  Istebna                  55    (46)
                                  Jaworzynka 32    (23)
                                  Koniaków 26 (39)      
                                  Ogółem 113 (108)     

Dowody osobiste
W 2012 roku wydano 1109 dowodów osobistych (952).

Zgodnie z nowymi zasadami rejestracją na potrzeby prowa-
dzenia ewidencji wojskowej objęci są mężczyźni i kobiety, 
którzy w danym roku kończą 18 lat.
W roku 2012 objęto rejestracją 89 mężczyzn i 79 kobiet rocz-
nika 1994.

Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa odbywała się w dniach 23-27 marca 
2012 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie do której 
stanęło 98 osób rocznika 1993.

Jubileusze
W roku 2012 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego ob-
chodziło 18 par. 5 par obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego. 26 mieszkańców gminy liczy powyżej 90 lat, w 
tym 23 kobiety. Jedna mieszkanka obchodziła 100 urodziny.
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Rada Gminy informuje
W dniu 18 grudnia  2012 roku o godz. 14,00 w sali Nr 100 od-

była się XXIII sesja Rady Gminy Istebna. Sesji przewodniczył Prze-
wodniczący Rady Gminy Istebna Jan Gazur. W sesji wziął udział radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, radny rady Powiatu 
Cieszyńskiego J. Juroszek oraz młodzież i mieszkańcy Gminy Istebna. 
Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
l Nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w 
sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
l Nr XXIII/216/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia  2012 w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Istebna na lata 2012 - 2025
l Nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia  2012 w 
sprawie zmiany uchwały nr IX/52/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 31 
sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia 
Społeczno – Kulturalnego „Istebna” z siedzibą w Istebnej.
l Nr  XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia  2012 w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013.
l Nr XXIII/219/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia  2012 w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Isteb-
na na lata 2013 – 2025.
l Nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia   2012 w 
sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny  w Gminie Istebna na lata  2013 – 2015.
l Nr XXIII/221/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia  2012 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
l Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia  2012 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 
Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności  Ośrodka Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
l Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia  2012 w 
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.
l Nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w 
sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów.
Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Istebna. Inspektor  M. Wieczorek

Informacja o ograniczeniach
w ruchu drogowym

27 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy Istebna odby-
ło się spotkanie z udziałem przedstawicieli czeskich sa-
morządów na czele ze starostką Obec Bukovec – Moniką 
Czepczorovą. W spotkaniu wzięła udział liczna reprezentacja 
sąsiadów z Czech oraz Nadleśnictwa Wisła i Gminy Istebna. 
Przedstawiciele czeskich samorządów regionu Jabłonkowskie-
go gorąco apelują o nie korzystanie przez ciężkie samochody 
ciężarowe z drogi łączącej Jabłonków z Jasnowicami w celach 
tranzytowych, a dotyczy to zwłaszcza tzw. „dłużyc” przewożą-
cych drewno przez granice polsko-czeską.

Samochody te w sposób negatywny wpływają na stan 
dróg, których wytrzymałość na obciążenia nie jest niestety 
wystarczająca i odpowiednia do potrzeb. Aktualnie na drodze 
tej ustawione są znaki zakazu ruchu dla samochodów cięża-
rowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 
tony. Takie ograniczenia dotyczą także wszystkich dróg gmin-
nych w rejonie Hrcavy i Bukovca.

Próba negocjacji tych ograniczeń ze strony Gminy Istebna 
spotkała się ze zdecydowaną odmową czeskiej strony, ponie-
waż techniczne parametry drogi nie pozwalają na ruch cięż-
szych pojazdów, jak uzasadniła strona czeska. 

Obec Bukovec reprezentujący stronę czeską apeluje 
do przedsiębiorców branży transportowej, budowlanej, 
tartaków, o zaniechanie ruchu o charakterze tranzytowym 
ciężkich pojazdów z ładunkami w celu uniknięcia dalszej 
degradacji dróg.

W uzasadnionych przypadkach, kiedy transport tego wyma-
ga, może zostać wydana jednorazowo zgoda na przejazd cięż-
kiego pojazdu. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy kiero-
wać do Obec Bukovec, gminy pośredniczącej w uzgodnieniach.

Kontakt:
Monika Czepczorová – Starostka Obec Bukovec
Bukovec 270, 73985 Bukovec
tel.: +420 558 358 245; tel.: +420 774 718 066
email: monika.czepczorova@bukovec.cz
Gmina Istebna liczy na to, że czeskim gminom uda się 

przekonać Morawsko-Slezsky Kraj (odpowiednik polskie-
go Województwa) administrującego drogę Jabłonków – 
Bukovec - Jasnowice do wykonania gruntownej moderni-
zacji, gdyż w innym przypadku dalsza współpraca i rozwój 
naszego regionu będzie ulegał zahamowaniu, a koszty 
społeczne i ekonomiczne w niepożądany sposób obciążą 
społeczności i samorządy lokalne.

Opracował: W. Legierski

istotnym jest, aby odpowiednio wcześnie przeanalizować 
umowy zawarte z przedsiębiorcami i zgodnie z zapisami tam 
zawartymi wypowiedzieć je we właściwym terminie, z reguły 
trzymiesięcznym. 

Istotne jest to by uniknąć sytuacji, w której przez brak zacho-
wania odpowiedniego terminu powstanie obowiązek płacenia za 
wywóz śmieci zarówno gminie, jak i przedsiębiorcy, z którym jest 
zawarta umowa.

Wszelkie informacje o postępie prac można będzie znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.istebna.eu, a szersze informa-
cje na temat samej ustawy można uzyskać pod adresem Minister-
stwa Środowiska: www.mos.gov.pl

Strategia 2020
Gmina Istebna przystąpiła do opracowania dokumentu Stra-

tegia Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020. 8 stycznia 2013 r. zo-
stała zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Go-
spodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna, które przedstawiło ofertę na 
wykonanie raportu ewaluacyjnego Zintegrowane Strategii Rozwoju 
Gminy Istebna na lata 2005-2015 oraz opracowanie nowego progra-
mu strategicznego do 2020 roku. Harmonogram prac na rok 2013 
przedstawia się następująco: l Przeprowadzenie badań społecznych 
na potrzeby strategii (styczeń – luty); l Ewaluacja poziomu realizacji 
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 2005-2015 
(luty – kwiecień); l Seria warsztatów strategicznych wraz z prezenta-
cją wyników badań oraz obejmujących (12, 26 lutego 2013, 12 marca 
2013); l Opracowanie wstępnej wersji Strategii Rozwoju Gminy Isteb-
na do 2020 roku (do końca kwietnia 2013); l Konsultacje społeczne 
projektu Strategii (maj 2013); l Ostateczna wersja Strategii Rozwoju 
Gminy Istebna do 2020 roku (do końca czerwca 2020).

W niniejszym numerze miesięcznika „Nasza Trójwieś” znaj-
duje się ankieta, którą po wypełnieniu można przekazać w ter-
minie do 20 lutego 2013 r.: sekretariatu Urzędu Gminy, szkół 
podstawowych nr 1 i nr 2 w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie, 
Gminnego Ośrodka Kultury, biur sołtysów.

Dodatkowo istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie 
elektronicznej dostępnej bezpośrednio na stronie pod adresem 
www.istebna.eu.

Wójt Gminy informuje
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UCHWAŁA NR XXI/193/2012
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2013 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 
poz. 1172) 

Rada Gminy w Istebnej 
uchwala, co następuje; 

§ 1. Stawka opłaty targowej wynosi dziennie: 

 
1. przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki 50,00zł 
2. przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczychi przemysłowych:  
 a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, 

własnych stolików przenośnych lub innych urządzeń 
65,00zł 

 b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy 100,00zł 

§ 2. 1. Na inkasentów powołuje się: sołtysa wsi Istebna - Pana Jerzego Michałka, sołtysa wsi Jaworzynka- Pana 
Pawła Ruckiego oraz sołtysa wsi Koniaków - Panią Teresę Stańko. 

2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% zainkasowanych kwot. 

3. Inkasenci, o których mowa w ust.1 zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot z Urzędem Gminy 
za okresy miesięczne w terminie do 5 każdego miesiąca z zastrzeżeniem iż rozliczenie za grudzień dokonywane 
jest do 31.12.2013 r. 

4. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do obliczania i uiszczenia bez wezwania z góry opłaty do rąk 
inkasenta w dniu sprzedaży. 

5. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Gazur

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 31D09415-A29F-4766-934F-DEA4D88E21A4. Podpisany Strona 1

Rada Gminy informuje
UCHWAŁA NR XXII/207/2012

RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172) 

Rada Gminy Istebna 
uchwala, co następuje; 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 

1) od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach 

 
Samochody ciężarowe Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej 
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 324,00 zł 555,00 zł 
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 843,00 zł 1 217,00 zł 
powyżej 9 t i poniżej 12 t 1 108,00 zł 1 265,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych 
2 osie 

12 15 1 361,00 zł 1 530,00 zł 
15  1 891,00 zł 2 010,00 zł 

3 osie 
12 19 1 818,00 zł 2 143,00 zł 
19 23 2 010,00 zł 2 410,00 zł 
23 - 2 275,00 zł 2 661,00 zł 

4 osie i więcej 
12 29 1 891,00 z ł 2 410,00 zł 
29 - 2 410,00 zł 3 087,00 zł 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t 

 
Ciągniki siodłowe lub balastowe Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i 
wcześniej. 

od 3,5 t do 7 t włącznie 1 108,00 zł 1 361,00 zł 
powyżej 7 t i poniżej 12 t 1 361,00 zł 1 615,00 zł 

UCHWAŁA NR XXII/207/2012
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172) 

Rada Gminy Istebna 
uchwala, co następuje; 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 

1) od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach 

 
Samochody ciężarowe Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej 
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 324,00 zł 555,00 zł 
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 843,00 zł 1 217,00 zł 
powyżej 9 t i poniżej 12 t 1 108,00 zł 1 265,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych 
2 osie 

12 15 1 361,00 zł 1 530,00 zł 
15  1 891,00 zł 2 010,00 zł 

3 osie 
12 19 1 818,00 zł 2 143,00 zł 
19 23 2 010,00 zł 2 410,00 zł 
23 - 2 275,00 zł 2 661,00 zł 

4 osie i więcej 
12 29 1 891,00 z ł 2 410,00 zł 
29 - 2 410,00 zł 3 087,00 zł 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t 

 
Ciągniki siodłowe lub balastowe Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i 
wcześniej. 

od 3,5 t do 7 t włącznie 1 108,00 zł 1 361,00 zł 
powyżej 7 t i poniżej 12 t 1 361,00 zł 1 615,00 zł 

UCHWAŁA NR XXI/192/2012
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od tego podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172) 

Rada Gminy Istebna 
uchwala, co następuje; 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie: 

 
1. Od budynków lub ich części:  
 a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 

b) piwnic od 1 m² powierzchni użytkowej 

c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 

d) strychów od 1m² powierzchni użytkowej 

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie tej 
działalności za 1m² powierzchni użytkowej 

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² 
powierzchni użytkowej 

g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej 

h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej 

0,73 zł 

0,73 zł 

0,73 zł 

0,73 zł 

20,00 zł 

10,65 zł 

4,63 zł 

7,30 zł 

2. Od budowli - 2% ich wartości  
3. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od 
1 m² powierzchni 

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² powierzchni 

0,84 zł 

4,45 zł 

0,27 zł 

§ 2. Podatek płatny w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna. 

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle: 

1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

2) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa           
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

Id: E6EBE382-854B-4177-A81D-23824473B19B. Podpisany
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UCHWAŁA NR XXI/192/2012
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od tego podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172) 

Rada Gminy Istebna 
uchwala, co następuje; 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie: 

 
1. Od budynków lub ich części:  
 a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 

b) piwnic od 1 m² powierzchni użytkowej 

c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 

d) strychów od 1m² powierzchni użytkowej 

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie tej 
działalności za 1m² powierzchni użytkowej 

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² 
powierzchni użytkowej 

g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej 

h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej 

0,73 zł 

0,73 zł 

0,73 zł 

0,73 zł 

20,00 zł 

10,65 zł 

4,63 zł 

7,30 zł 

2. Od budowli - 2% ich wartości  
3. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od 
1 m² powierzchni 

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² powierzchni 

0,84 zł 

4,45 zł 

0,27 zł 

§ 2. Podatek płatny w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna. 

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle: 

1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

2) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa           
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
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UCHWAŁA NR XXI/193/2012
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2013 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 
poz. 1172) 

Rada Gminy w Istebnej 
uchwala, co następuje; 

§ 1. Stawka opłaty targowej wynosi dziennie: 

 
1. przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki 50,00zł 
2. przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczychi przemysłowych:  
 a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, 

własnych stolików przenośnych lub innych urządzeń 
65,00zł 

 b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy 100,00zł 

§ 2. 1. Na inkasentów powołuje się: sołtysa wsi Istebna - Pana Jerzego Michałka, sołtysa wsi Jaworzynka- Pana 
Pawła Ruckiego oraz sołtysa wsi Koniaków - Panią Teresę Stańko. 

2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% zainkasowanych kwot. 

3. Inkasenci, o których mowa w ust.1 zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot z Urzędem Gminy 
za okresy miesięczne w terminie do 5 każdego miesiąca z zastrzeżeniem iż rozliczenie za grudzień dokonywane 
jest do 31.12.2013 r. 

4. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do obliczania i uiszczenia bez wezwania z góry opłaty do rąk 
inkasenta w dniu sprzedaży. 

5. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Gazur

—————————————————————————————————————————————————————————
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej Krystyny Kożdoń, emerytowanej 
nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej.

W sposób szczególny dziękujemy księdzu proboszczowi 
Tadeuszowi Pietrzakowi i towarzyszącym mu w koncelebrze 
księżom: Jerzemu Patalongowi, Jerzemu Mrukwie i Marci-
nowi Bytomskiemu. 

Dziękujemy wszystkim tak licznie zebranym, którzy 
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu - rodzinie, przyjacio-
łom, znajomym, byłym uczniom;  delegacji z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Istebnej - dyrekcji, pracownikom, 
uczniom; delegacji Gimnazjum w Istebnej- dyrekcji, pra-
cownikom, uczniom; Zbyszkowi Wałachowi i Olkowi Knop-
kowi za piękną muzykę rozbrzmiewającą w kościele.

Kochający mąż i córki z rodzinami

Podziękowanie
„Kto ludziom chce pomagać

musi być wypełniony miłością."

Dyrekcja Zespołu Szkół im. dra St. Kopczyńskiego przy WCP 
"Kubalonka" w Istebnej, uprzejmie dziękuje: Dyrektorowi LYS Fu-
sion Poland w Istebnej Panu Z. Kukuczce, Kierownikowi Sklepu 
"LEWIATAN" Panu J. Niesłanikowi, Panu J. Waszutowi, za wsparcie 
rzeczowe imprezy mikołajkowej dla uczniów - pacjentów naszej 
szkoły, z najlepszymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku. D. Węgrzyn-Welc

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
przy WCP "Kubalonka" w Istebnej
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Spotkanie Opłatkowe Samorządowców
z Biskupem Ordynariuszem

Tadeuszem Rakoczym
W dniu 3 stycznia 2013r. w Kurii Bielsko – Żywieckiej 

w Bielsku – Białej, odbyło się tradycyjne spotkanie opłat-
kowe władz samorządowych z jego Ekscelencją Biskupem 
Tadeuszem Rakoczym. 

W pierwszej części ks. Biskup odprawił uroczystą mszę 
święta, w trakcie której wygłosił homilię. Zwrócił w niej szcze-
gólną uwagę na ogromną odpowiedzialność tych, którzy 

sprawują władzę, ustanawiają prawo, które nie może być 
niezgodne z własnym sumieniem. Wezwał również do posza-
nowania wzajemnego mimo różnic, poglądów politycznych, 
kierując się dobrem wspólnym, a nie interesem partyjnym 
czy politycznym.

W drugiej części spotkania samorządowcy zostali zapro-
szeni przez ks. Profesora Borutko na poczęstunek i dzielenie 
się opłatkiem. Wystąpił dla zebranych młodzieżowy chór 
działający przy Instytucie Teologicznym. Wspólne śpiewano 
kolędy, a następnie zebrani w atmosferze Świąt Bożego Na-
rodzenia złożyli sobie Noworoczne życzenia dzieląc się przy 
tym opłatkiem. Życzenia złożył zebranym także ks. Biskup 
Tadeusz Rakoczy, podkreślając bardzo liczny udział samo-
rządów wszystkich szczebli, których prace i zaangażowanie 
dla społeczeństwa nie zawsze jest dostrzegane i doceniane. 
Mówił, że trzeba w pierwszej kolejności to widzieć, docenić 
to, co się robi. Bardzo serdecznie podziękował wszystkim 
zebranym, zapraszając na przyszły rok. 

W spotkaniu opłatkowym brali udział posłowie, senato-
rowie, prezydencji miast, burmistrzowie, wójtowie oraz radni 
wszystkich szczebli samorządowych. Z Gminy Istebna obecni 
byli: Przewodniczący Rady Jan Gazur, Przewodniczący Komisji 
Oświaty Zenon Knopek, Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
Jan Bocek, Radny Jacek Ligocki oraz Sołtys wsi Jaworzynka 
Paweł Rucki.

Jan Gazur

Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI”

O tym pisaliśmy 20 lat temu...
„Nasza Trójwieś” nr  4 styczeń – luty 1993 r.

Z KALENDARZA USC
Dane statystyczne USC za rok 1992 Gminy Istebna:
urodzenia – 137, śluby – 71, zgony – 112

APEL OSP (fragment)
Pożary stanowią jedną z najdotkliwszych i najgroźniej-

szych klęsk nękających od wieków ludzkość, niszczą bo-
wiem bezpowrotnie mienie a często i życie ludzkie. Nie-
powetowane straty, które rokrocznie ponosi gospodarka 
narodowa na skutek klęski pożarów sięgają miliardów 
złotych i zubażają całe społeczeństwo. Dotyczy to rów-
nież niestety i naszej gminy. Dla pewnego zobrazowania 
nieszczęść pożarów przytaczam cyfrowo zestawienie po-
wstałych pożarów w ostatnich latach w naszej gminie:

1986 r. – 10 pożarów, 1987 r. – 7 pożarów, 1988 r. – 5 
pożarów, 1989 r. - 5 pożarów, 1990 r. – 7 pożarów, 1991 r. – 4 
pożary, 1992 r. – 8 pożarów.

... Straty powstałe na skutek pożarów w ostatnim roku 
szacuje się na 995,5 miliona zł, a więc w przybliżeniu ok. 
1 miliarda zł.  

PZU (fragment)
I. Obowiązkowym ubezpieczeniem objęte są wszystkie 

zabudowania (mury) w gospodarstwach powyżej 1 ha.

II. Mienie rolnika podlega ubezpieczeniu dobrowol-
nemu wg cennika:

- od każdego ubezpieczonego 1 mln zł
1. ziemiopłody i pasze – 4 tys. zł
2. zwierzęta gospodarskie – 2 tys. zł
3. inwentarz martwy – 3 tys. zł
4. nieruchomości domowe – 5 tys. zł
5. od kradzieży i włamań – 9 tys. zł. 
Za wyjątkiem pkt. 5 ubezpieczenia dotyczą ubez-

pieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, jak hu-
ragan, powódź itp.

INFORMACJE SPORTOWE
W zależności od warunków pogodowych w dniach 

13 i 14 lutego planowane są zawody w biegach na nar-
tach „Zawody o Istebniański Bruclik” organizowane dla 
dzieci i dorosłych. Bliższe informacje obwieszczone 
będą na plakatach.

Stopka redakcyjna czwartego numeru
Redaguje zespół w składzie: Krystyna Rucka, Anna 

Polok, Wanda Suchodolska – Paszko, Elżbieta Legier-
ska. Układ graficzny i druk ksero – Andrzej Łaszewski

Urząd Gminy Istebna
Materiały na podstawie których opracowano infor-

macje znajdują się w Urzędzie Gminy.

oprac. Piotr Majeranowski
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Z życia szkół podstawowych

Indywidualizacja nauczania w klasach
I – III szkół Podstawowych 

W dniu 12 listopada 2012 roku na terenie gminy 
Istebna rozpoczęła się realizacja projektu współfinan-
sowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pt. „In-
dywidualizacja nauczania w klasach I – III w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Istebna”. Projekt został 
stworzony w grudniu ubiegłego roku, a następnie zatwier-
dzony do realizacji przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego w dniu 03.07.2012 r. W projekcie biorą udział 
wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Istebna. Dzia-
łania projektowe składają się z dwóch komponentów: reali-
zacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i doposażenie bazy 
dydaktycznej szkół. W ramach dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych odbywają się następujące zajęcia: zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci, które 
mają problemy z przyswajaniem wiedzy matematycznej, za-
jęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia 
dla dzieci mającymi problemy w komunikacji społecznej, za-
jęcia dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia dla dzieci z uzdol-
nieniami polonistycznymi, zajęcia dla dzieci z uzdolnieniami 
matematyczno-przyrodniczymi, zajęcia dla dzieci z uzdol-
nieniami z zakresu języków obcych. We wszystkich zajęciach 
bierze obecnie udział 308 dzieci. W grudniu 2012 zostanie 
zrealizowany drugi komponent projektu tj. doposażenie 
bazy dydaktycznej szkół. Zakończenie działań projektowych 
planowane jest na 30 czerwca 2013 r. 

Koordynator projektu
Jan Kierczak

Szkolne kolędowanie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej

20 grudnia każda klasa wraz z wychowawcą przygo-
towywała wigilijkę klasową. Uczniowie poważnie podeszli 
do sprawy - większość z nich przyszła ubrana na galowo. 
Sale lekcyjne zmieniły wygląd: pojawiły się choinki, świateł-
ka, prezenty oraz stoły z obrusami. Po spotkaniu i składaniu 
życzeń w gronie klasowym przyszła pora na wspólne kolę-
dowanie. Przygotowania do nich rozpoczęły się dużo wcze-
śniej. Uczniowie nie tylko uczyli się  pięknie śpiewać ale szy-
kowali odpowiednie przebrania. Wszystkie klasy oraz dzieci 
z przedszkola śpiewał znane kolędy.  Wspaniałą scenografię 
przygotowała p. Urszula. Całość przygotowały p. Barbara 
Mojeścik, p. Małgorzata Galej, s. Aleksandra a oprawę mu-
zyczną  stworzył p. Zenon Knopek. Pod  koniec spotkania or-
ganizatorka konkursu plastycznego na oryginalne, ciekawe 
i nietypowe przedstawienie choinki p. Danuta Konarzewska  
wręczyła nagrody zwycięzcom a p. Barbara Bołdys nagrody 
w konkursie matematyczno-przyrodniczym. Dla wszystkich 
pracowników szkoły samorząd uczniowski przygotował nie-
spodzianki.  Pan dyrektor Robert  Biernacki życzył wszystkim 
uczniom i  nauczycielom zdrowych i wesołych świąt Bożego 
Narodzenia.

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 uczniów 
klas pierwszych, jednak pan policjant przeprowadził pogadanki 
w każdej klasie od I do VI, jak również w naszej „zerówce” i przed-
szkolu. Na zajęciach z najmłodszymi uczniami policjant omówił 
zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania 

się w pobliżu drogi oraz czyhające na pieszych niebezpieczeń-
stwa. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność noszenia ele-
mentów odblaskowych przez dzieci. Policjant zaprezentował 
dzieciom film „Sznupek radzi dzieciom jak być bezpiecznym na 
drodze”, następnie najmłodsze dzieci pod jego okiem ćwiczyły 
przechodzenie przez jezdnię. 

W takich bezpiecznych, ale realistycznych warunkach, dzie-
ci wyrabiają w sobie właściwe nawyki, które dają im poczucie 

odpowiedzialności, a także uświadamiają im to, jakie zagroże-
nia 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 A. Kaczmarzyk
Pedagog SP 1 w Koniakowie
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Z życia szkół podstawowych

Pasowanie
Dwudziestu sześciu uczniów klasy pierwszej Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Koniakowie ma za sobą uroczy-
stość ślubowania i pasowania na ucznia. 25 października 
2012r., po blisko dwóch miesiącach uczestnictwa w szkol-
nym życiu, zostali oficjalnie włączeni w społeczność Szkoły 
Podstawowej. To bardzo ważny moment w życiu każdego 
ucznia. Przed doniosłą chwilą ślubowania maluchy wystąpiły 
ze swoim programem artystycznym, gdzie popisały się recy-
tacją wierszy i śpiewem piosenek. Dzieci wzorowo zdały swój 
pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne 
miano ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Koniakowie. Po ślubowaniu Pan Dyrektor do-
konał pasowania pierwszoklasistów na uczniów symbolicz-
nym ołówkiem oraz życzył im szkolnych sukcesów. Od swojej 
wychowawczyni dzieci otrzymały dyplomy potwierdzające 
udział w uroczystości oraz drobne upominki od Rady Rodzi-
ców, natomiast rodzice pierwszoklasistów obdarowali swoje 
pociechy tubami ze słodyczami. Po akademii dzieci i rodzi-
ce udali się do klasy na słodki poczęstunek. Uroczystość ta 

z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkich pierw-
szoklasistów.

Wychowawca klasy pierwszej
mgr K. Legierska

Z życia gimnazjum
ARKA NOEGO

- warsztaty profilaktyczne
22 listopada 2012r. do naszego gimnazjum przyjechali 

członkowie Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” z warsz-
tatami profilaktycznymi: „I ty możesz zmienić swoje życie”.

W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum 
wraz z nauczycielami i wychowawcami. Warsztaty dotykały 
problemów związanych z zażywaniem środków odurzających 
takich jak: papierosy, alkohol i narkotyki. Młodzież uważnie 
słuchała prowadzących i angażowała się w zajęcia. Terapeu-
ci bardzo szybko nawiązali kontakt z uczestnikami poprzez 
zabawy integracyjne i muzykę dostosowaną do odbiorcy. Ar-
tyści rapując, śpiewali o wolności wyborów, zdrowiu i radości 
z odkrycia Boga. Zajęcia poprowadzone były w dynamiczny 
sposób. Pogadanki przestrzegały przed niezdrową ciekawo-
ścią, by spróbować zakazanych środków. Nawet pierwszy raz 
może zadecydować o przyszłości młodego człowieka. Pro-
wadzący uzupełniali swoje wypowiedzi obrazami multime-
dialnymi, których przekaz był bardzo dosadny. Prezentacja 
przedstawiała skutki zażywania środków psychoaktywnych 

w życiu różnych ludzi. Ponadto cały czas prowadzili dialog 
z uczniami zadając pytania prowokujące do przemyśleń.  
Cieszymy się, że nasza szkoła uczestniczyła w takich warsz-
tatach, gdyż wypowiedzi odbiorców tych zajęć potwierdza-
ły potrzebę rozmowy na tak trudne tematy jak: narkomania, 
uzależnienia, wartość ludzkiego życia oraz wolność wyboru. 
Istotnym elementem tych działań były świadectwa życia sa-
mych prowadzących. W wiarygodny sposób pokazali, że Bóg 
może zmienić życie nawet najbardziej poranionego człowieka.  
Prawdziwą niespodzianką był występ naszego gimnazjalisty, 
który rapując zaśpiewał własną piosenkę. Mamy nadzieję, iż 
tego typu zajęcia będą budzić w młodzieży dążenie do odkry-
wania własnych talentów oraz refleksje, jak żyć żeby być na-
prawdę szczęśliwym.

Pedagodzy gimnazjum

Szkolny Konkurs Ortograficzny
Dnia 7 listopada 2012 r. odbył się po raz kolejny Szkol-

ny Konkurs Ortograficzny. Jak co roku cieszył się on wiel-
kim zainteresowaniem wśród młodzieży. Po ciężkich 
zmaganiach z dyktandem konkursowym wyłoniono zwy-
cięzców:

I miejsce  – Anna Kaczmarzyk kl. III f
II miejsce  – Dawid Macoszek kl. III f
III miejsce  – Karina Wojnar kl. III e
IV miejsce  – Justyna Zawada kl. III e
V miejsce  – Bartłomiej Golik kl. III d
VI miejsce  – Hubert Dragon kl. III a
                           Wojciech Krężelok kl. II e
Zwycięzcy (I-IV miejsce) wzięli udział w kolejnym etapie 

konkursu - Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Strumień-
ska Żaba”, który odbył się 5 grudnia w Strumieniu.

B. Matuszny
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Poranki muzyczne
W październiku rozpoczął się w istebniańskim gim-

nazjum cykl muzycznych audycji szkolnych tzw. „Po-
ranków muzycznych”. Cykl zakończy się w czerwcu 2013r. 
Darczyńcą jest Fundacja Pracownicza PRO-EKO z siedzibą 
w Łaziskach Górnych. Co miesiąc nasze gimnazjum odwie-
dzą muzycy Filharmonii Śląskiej, którzy wykonywać będą 
na żywo repertuar muzyki klasycznej. 45 minutowe spotka-
nia są podzielone tematycznie. W każdej części zawarta jest 
namiastka świata muzyki poważnej. Młodzież będzie miała 
więc okazję posłuchać, co ważne, na żywo fragmentów arii 
operowych czy utworów instrumentalnych. Jest to rodzaj 
muzyki, której raczej nie usłyszą w ogólnodostępnych me-
diach. Szkoła podstawowa czy gimnazjum to bardzo dobry 
moment, aby próbować choć trochę uświadomić młodzie-
ży, że w ogóle jest taki rodzaj muzyki i warto jej posłuchać.  
Czas i forma audycji są do zaakceptowania przez młodzież, 
więc należy się cieszyć, że taka możliwość zaistniała w naszej 
szkole.

Harmonogram i tematy spotkań:
Październik - „Przeboje mistrzów”
Listopad - „Polska muzyka współczesna”
Grudzień - „Wesele Figara – opera w przekroju”
Styczeń - „Minstrele – początki muzyki popularnej”
Luty - „Muzyczne rocznice.
Wielcy kompozytorzy europejscy”
Marzec - „Muzyka angielska”
Kwiecień - „Melodyczna perkusja i gitara” 
Maj - „ Instrumenty znane i mniej znane”
Czerwiec - „Koncert pożegnalny"

Z życia gimnazjum

„WARIACJE CHOINKOWE”
Tradycją naszej 

szkoły stał się kon-
kurs matematyczny 
"Wariacje choinko-
we" na najciekawszą 
bombkę w kształcie 
bryły matematycznej. 
W VIII-ej już edycji tego 
konkursu wzięło udział 

31 gimnazjalistów. Wykazali się oni ogromną pomysłowością 
i pracowitością. Ocenie podlegała estetyka wykonania, ory-
ginalność i wykorzystana matematyka.

Wyniki konkursu:
I miejsce  - Aleksandra Chrząstek, kl. 1b
II miejsce  - Karolina Pawlusińska, kl 3a
              - Patryk Kaczmarzyk, kl 2b
III miejsce  - Kamila Juroszek, kl 1d
Wyróżnienia:
Angelika Łuka, kl. 1a
Katarzyna Greń, kl. 1a
Przemysław Kunc, kl. 1c
Natalia Bartuś, kl. 1d
Weronika Urbaczka, kl. 1d

Alicja Małyjurek, kl. 1d
Sylwia Kilian, kl. 1d
Marta Czepczor, kl. 2c
Beata Vašina, kl. 2g    
Nikodem Małyjurek, kl. 3e
Wszystkie bombki zdobią szkolną choinkę, która zachwy-

ca kolorystyką i różnorodnością. Dziękujemy za spore zaan-
gażowanie wszystkim uczestnikom tego konkursu.

Czekamy na Wasze prace znów za rok!

Grażyna Pince - Polok, Gizela Kubica

I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
PROZY I POEZJI LUDOWEJ, c.d.

W związku z obchodami 300-lecia Koniakowa w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Koniakowie 30 października 2012 
roku odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Recyta-
torski Prozy i Poezji Ludowej.

Laureaci konkursu w kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce: Martyna Bestwina klasa II c
II miejsce: Dagmara Czepczor klasa II c
III miejsce: Elżbieta Heller klasa II c
Wyróżnienia
Izabela Mucha klasa III c
Ewa Ligocka klasa I c.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy opiekunom za przy-
gotowanie uczniów. Zapraszamy za rok.

Opracowała: Sylwia Michałek
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BAL PRZBIERANCÓW
DLA DZIECI

1 9 S T Y C Z E ( S O B O T A )  
GODZ. 12:00-15:00  GIMNAZJUM W ISTEBNEJ

Mile widziane ciekawe przebrania, 
kolorowe czapki i maski 

Zapewniamy darmowy przejazd w obie strony  
dla dzieci z Koniakowa i Jaworzynki: 
godz. 11:30 – z SP 1 w Koniakowie
godz. 11:45 – z SP 1 w Jaworzynce

Stowarzyszenia VIDES.
Kontakt: 502 244 896
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Z życia OSP

Terminarz Walnych Zebrań Sprawozdawczych
jednostek OSP Gminy Istebna

13.01.2013r.   godz. 14:00 – OSP Istebna Zaolzie
27.01.2013r.   godz. 14:00 – OSP Koniaków Centrum
03.02.2013r.   godz. 14:00 – OSP Koniaków Kosarzyska
09.02.2013r.   godz. 18:00 – OSP Istebna Centrum
10.02.2013r.   godz. 14:00 – OSP Jaworzynka Zapasieki
17.02.2013r.   godz. 14:00 – OSP Jaworzynka Centrum

Ex libris Biblioteki Publicznej w Istebnej - 
młodzi graficy wyróżnieni w konkursie! 

Ostatnie za-
jęcia artystyczne 
oraz lekcje pla-
styki upływały na 
przyswajaniu zja-
wiska z pogranicza 
bibliotekarstwa i 
sztuki, jakim jest 
"ekslibris". Biblio-
teka Publiczna w 
Istebnej zaprosiła 
wszystkie szkoły 
Trójwsi do wzięcia 
udziału w konkursie 
na małą formę gra-
ficzną, ekslibris, bę-

dący z założenia wyrazem szacunku dla książki, oraz przede 
wszystkim znakiem własnościowym, wklejanym do książek, 
określającym właściciela księgozbioru. Konkurs organizowa-
ny był w ramach realizowanego przez Bibliotekę Publiczną 
projektu pt. ”Biblioteka miejscem pielęgnowania tradycji i 
formowania postępu- organizacja warsztatów o tematyce 
regionalnej, czytelniczej, kulturalnej, medialnej” .

Konkursowy ekslibris zawierać miał więc czytelną, mo-
nochromatyczną grafikę symbolizującą bibliotekę, bądź 
Trójwieś, czy Beskidy, a przede wszystkim napis "Ex libris Bi-
blioteki Publicznej w Istebnej" - oznaczający, że dana książka 
pochodzi ze zbiorów tejże biblioteki.

Gimnazjaliści stanęli na wysokości zadania, na 80 wszyst-
kich zakwalifikowanych do wystawy prac aż 40 należało do 
naszych uczniów. Werdykt ogłoszono 17 grudnia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Istebnej na uroczystym wernisażu 
otwierającym wystawę pokonkursową. 

Zwycięskim okazał się ekslibris Michaliny Legierskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej - Zaolziu. Prosta, czytel-
na forma spełniła oczekiwania wymagającego Jury. 

Wyróżnienia I stopnia otrzymali uczniowie szkół: 

SP1 Istebna – Alicja Zawada

SP1 Koniaków – Klaudia Czepczor, Justyna Zogata, Miłosz 
Suszka

Prace gimnazjalistów, które otrzymały wyróżnienia I stop-
nia w konkursie, to:

* Ekslibris Artura Fiedora - za pomysł i wykorzystanie 
w projekcie motywu budynku biblioteki.

* Ekslibris Eweliny Urbaczki - Jury zwróciło uwagę na syn-
tetyczną, czytelną formę graficzną.

* Praca Barbary Macoszek zyskała uznanie w oczach Jury 
ze względu na użycie w projekcie wszystkich niezbędnych 
elementów. Basia w zgrabny sposób połączyła linię gór, 
książkę, koronkę koniakowską, oraz niezbędny napis.

Wyróżnienia II stopnia otrzymali: 

Szkółka malarska  Pania I. Konarzewskiej – Sara Sikora

SP1 Koniaków – Bartłomiej Suszka

SP2 Koniaków – Dominik Kukuczka,

A wśród młodzieży gimnazjalnej:

* Ekslibris Karoliny Legierskiej, która nawiązała w swojej 
pracy do pomysłu z konkursu na obrazkowe logo Google 
(dla przypomnienia - Karolina była w ścisłej czołówce kon-
kursu Google).

* Ekslibris Dominika Bocka, który został doceniony za 
wyjątkowe zaangażowanie w realizację projektu, dotarł bo-
wiem do źródłowych informacji na temat założenia bibliote-
ki. Dzięki temu, Dominik zamieścił w ekslibrisie datę powsta-
nia Biblioteki Publicznej w Istebnej, a był to rok 1950, o czym 
nikt, oprócz pań z biblioteki dotąd nie wiedział. 

* Praca Rafała Wawrzacza została zauważona również 
z uwagi na wyjątkową pracochłonność wykonania, oraz ory-
ginalne i odważne zastosowanie czerwonej barwy. 

Konkursy mają to do siebie, że zwycięzca jest tylko je-
den. Organizatorki z żalem stwierdziły, że nie mogą nadać 
większej ilości wyróżnień. Podczas rozmów przyznały, że tuż 
za czołówką znalazły się pomysły z traktorem - Jakuba i Pio-
tra Ruckich, realistyczny rysunek sarny w wykonaniu Marty 
Czepczor, typograficzna, dojrzała kompozycja Józefa Jałowi-
czora.

Wszystkim dziękuję za zaangażowanie, niekonwencjo-
nalne pomysły, staranne wykonanie oraz tak liczne przyby-
cie na wernisaż! Laureatom gratuluję i liczę na dalszą owocną 
współpracę!

Magdalena Krężelok
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Podsumowanie realizacji projektu systemowego
pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna”,

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII

 PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.1

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PODDZIAŁANIE 7.1.1.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

elementów do pasów góralskich, zajęcia z ceramiki - wyko-
nywanie dekoracji świątecznych,

3. instrumenty aktywizacji zdrowotnej: zajęcia  uspraw-
niające psychoruchowo z elementami ćwiczeń fizycznych- 
zajęcia sportowe na basenie i sali gimnastycznej, indywidu-
alne zajęcia rehabilitacyjne w Kompleksie Zagroń - Meridian 
Centrum Zdrowia i Energii w Istebnej.

W ramach realizacji działań środowiskowych, które są 
elementem programu aktywności lokalnej zostały zorga-
nizowane następujące spotkania i imprezy o charakterze 
kulturalno-integracyjnym, sportowym:

- W dniu 02 sierpnia 2012 r. uczestnicy warsztatów wzię-
li udział w 49. Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Występ 
odbył się na wiślańskim rynku. Zespół zaprezentował takie 
tańce jak : „Trómbita”, „Litery”, „Nie chcym Cie znać” , „Czwo-
rok”, „Kapusta” i „Zbójnicki”. Występ został ciepło przyjęty i 
nagrodzony gromkimi brawami. Do tańca przygrywała ka-
pela - Bartłomiej Rybka a śpiewem wsparły Jolanta Bocek i 
Danuta Bielesz, za co składamy serdeczne podziękowania. 
Występ podczas tak wielkiego święta folkloru jest dla grupy 
dużym wyróżnieniem.

- 04.10.2012 udział w Jesiennej Spartakiadzie w Lalikach- 
uczestnicy aktywnie uczestniczyli we wszystkich rogryw-
kach, otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Natomiast Pan 
Adam Dragon otrzymał puchar jako najlepszy sportowiec 
wszystkich konkurencji. Wręczony został przez Wójta Gminy 
- Panią Danutę Rabin.                        

− 06.11.2012r.- Wycieczka do Elektrowni Wodnej Żar-Po-
rąbka i Muzeum Browaru Żywieckiego,

- 16.11.2012r. - wycieczka do Cieszyna- grupa zwiedziła 
Wzgórze Zamkowe - Kaplicę św. Mikołaja oraz Wieżę Pia-
stowską, Cieszyńską Wenecję, Studnię Trzech Braci oraz 
rynek, gdzie znajduje się Fontanna św. Floriana. Następnie 
uczestnicy wycieczki obejrzeli w kinie film

„Asterix i Obelix W służbie Jej Królewskiej Mości” Scena-
riusz tego filmu bazuje głównie na humorze językowym, 
w który wplecione są dowcipy na temat społeczno-kulturowych, 
stereotypowych animozji miedzy europejskim narodami.

− 29.11.2012 r. - zabawa aktywizująco-integracyjna - An-
drzejki, grupa bawiła sie przy muzyce, były też tradycyjne 
wróżby oraz wspólne zabawy. 

− 21.12.2012 r. - spotkanie podsumowujące działania pro-
jektu- Wigilijka, uczestnicy projektu oraz ich rodzice, opieku-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej od 
lipca  2012 r. do 31.12.2012 roku realizował kolejną edy-
cję projektu systemowego.

Zadania określone w projekcie systemowym adresowa-
ne były do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania 
zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze 
społeczeństwem. Odbiorcami projektu były osoby nieak-
tywne zawodowo z powodu niepełnosprawności oraz osoby 
bezrobotne. Realizacja projektu systemowego obywała się 
w ramach następujących zadań:

ZADANIE AKTYWNA INTEGRACJA 
W ramach  zadania objęto wsparciem grupę 6 osób bez-

robotnych oraz 20 osób nieaktywnych zawodowo z po-
wodu niepełnosprawności. Narzędziami realizacji projektu 
w roku 2012 zgodnie z zasadami był kontrakt socjalny oraz 
Program Aktywności Lokalnej. Realizując wskazane narzę-
dzia obowiązkowe było zastosowanie co najmniej czterech 
instrumentów aktywnej integracji w ramach których były 
organizowane kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych oraz 
zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie działania, które były skierowane dla osób 
niepełnosprawnych odbywały się w ramach Programu 
Aktywności Lokalnej. 

Zajęcia te w roku 2012 odbywały się w okresie od sierpnia 
do grudnia 2012 r.  trzy razy  w tygodniu w miesiącu sierpniu, 
listopadzie i grudniu oraz dwa razy w tygodniu w miesiącu 
wrześniu i październiku. Miejscem realizacji zajęć była straż-
nica OSP w Koniakowie-Kosarzyska oraz Dom Parafialny w 
Istebnej.

Zajęcia te wpisywały się w poszczególne instrumenty ak-
tywnej integracji: 

1. instrumenty aktywizacji społecznej: zajęcia  muzyko-
terapia z elementami tańca regionalnego - śpiewanie kolęd 
i pastorałek, przygotowanie przedstawienia - Jasełka, zajęcia 
usprawniające manualnie - wykonywanie prac plastycznych 
i dekoracji, zajęcia kulinarne,

2. instrumenty aktywizacji edukacyjnej : zajęcia ręko-
dzieła - zajęcia nauki koronki koniakowskiej, nauka sztryko-
wania kopyc, nogawiczek, zajęcia z haftu - wykonywanie ele-
mentów do stroju regionalnego, nauka szycia kierpców oraz 
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nowie razem z instruktorami zajęć, pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej złożyli sobie wzajemnie życzenia. Wszy-
scy obecni na spotkaniu śpiewali kolędy, opowiadali o trady-
cjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.  

- Wernisaż wystawy „Co nam w duszy gra” - prezentacja 
prac wykonanych przez uczestników projektu na zajęciach 
warsztatowych realizowanych w ramach PAL oraz w ramach 
Centrum Aktywizacji osób niepełnosprawnych - Stowarzy-
szenie” Dobrze, ze Jesteś”. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Istebnej – Tadeusz 
Pietrzyk, Sekretarz Gminy - Pani Teresa Łaszewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury - Pani Elżbieta Legierska - Niewia-
domska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Teresa 
Łacek. Byli obecni wszyscy uczestnicy warsztatów, rodzice 
i opiekunowie. Można podziwiać piękne prace, niepowta-
rzalne, wykonane przez osoby, które pokonały własne barie-
ry. Wystawa jest czynna od 03.01.2013 r. do 31.01.2013 r. 
od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Istebnej. Serdecznie zapraszamy!!!

Wszystkie działania środowiskowe miały na celu  przy-
bliżyć i zaprezentować umiejętności i możliwości osób bio-
rących udział w zajęciach. Była to także możliwość promocji 
projektu a także przełamania barier wobec osób niepełno-
sprawnych.

W ramach kontraktów socjalnych osoby bezrobotne 
otrzymały następujące formy wsparcia:

1. Instrument aktywizacji społecznej
- warsztaty psychologiczno- aktywizacyjne - trening kom-

petencji i umiejętności społecznych: 6 osób 
2. Instrument aktywizacji edukacyjnej
- Kurs „Opiekun osób starszych, dzieci i niepełnospraw-

nych” - 3 osoby
- kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera 

i kas fiskalnych” - 5 osób
- Kurs „ Bukieciarz” - 2 osoby
- Kurs- „Podstawy księgowości” - 1osoba
 4. Instrument aktywizacji zawodowej
Warsztaty podniesienia kompetencji zawodowych - „Po-

ruszanie się po rynku pracy”, dokumenty aplikacyjne - CV 
i list motywacyjny, autoprezentacja, rozmowa z pracodawcą.  

Kursy, szkolenia, warsztaty zostały przeprowadzone 
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ustroniu.  

Dzięki kompleksowemu wsparciu uczestnicy projektu 
mają możliwość zwiększenia swoich możliwości na rynku 
pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności. 

Zapraszamy do obejrzenia strony internetowej - www.efs.
gops-istebna.pl - na której zostały umieszczane informacje 
i zdjęcia z realizacji poszczególnych zajęć. 

Zespół projektu

300 lat Koniakowa
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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

Uroczyste kolędowanie z zespołami
Golec uOrkiestra

i Estradą Regionalną  „Równica”
Jednym z ostatnich - szczególnie uroczystym i pięknym, 

akcentów obchodów jubileuszu 300-lecia Koniakowa był  
Koncert Kolęd i Pastorałek Zespołów 
„Golec uOrkiestra" oraz „Równica" z 
Ustronia, który to odbył się 29 grudnia 
w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła 
w Koniakowie.  To wzruszające i piękne 
wydarzenie stało się wspaniałym uwień-
czeniem całorocznych działań związanych 
z podkreśleniem 300-tu letniej historii 
wioski Koniaków. 

Pomysł koncertu zrodził się już kil-
ka lat temu. Pomysłodawcą wydarze-
nia był Zbyszek (Baja) Michałek, który 
to także brał udział w całorocznych 
spotkaniach Kóniokowian. Na jednym 
z nich zapadła decyzja, by koncert zor-
ganizować podczas Świąt Bożego Naro-
dzenia 2012 roku. Jak się okazało pomysł 
słusznie dojrzewał do tego, by stać się w 
ten sposób uroczystym zwieńczeniem 
roku Jubileuszowego. Dzięki przychylności księdza probosz-
cza Jerzego Kiery oraz hojności Zbigniewa Legierskiego, który 
dzięki swoim działaniom przyczynił się do realizacji „Daru Serca” 
Mieszkańcom Koniakowa, możliwe stało się zorganizowanie 
koncertu.

O godzinie 16 koncert rozpoczął się występem Estrady Re-
gionalnej Równica z Ustronia, która to zaprezentowała kolędy 
polskie, ale i lokalne pastorałki. Kolęda dla Nieobecnych, która 
wybrzmiała pod koniec występu niejednemu z Nas poruszyła 
sercem i ścisnęła za gardło. 

Po około godzinnym wystąpieniu przyszedł czas na 
d ł u g o  w y c z e k i w a n y  k o n c e r t  n a -
s z yc h  s ą s i a d ów  z  M i l ów k i ,  k tó r z y 
z Koniakowem i Jego mieszkańcami mają 
bardzo dużo pozytywnych wspomnień. 
Obecnie w szeregach Golec uOrkiestry grają 
także pochodzący z Koniakowa Zbyszek Mi-
chałek i Jarek Zawada, a także mieszkający w 
Jaworzynce Andrzej (Juri) Małyjurek. Bracia 
Golcowie wraz z zespołem zaprezentowali 
kolędy i pastorałki, a także własne aranżacje 
znanych świątecznych melodii. Nie obyło się 
także bez góralskich życzeń i sypania owsem 
na szczęście w nowym roku. 

Kościół pękał w szwach. I nawet telebim 
ustawiony na zewnątrz okazał się niewystar-
czający w porównaniu z zainteresowaniem 
jakie wzbudził koncert.

Obchody 300 lat beskidzkiej wsi Konia-
ków doczekały się obok wydania książki 
wspaniałego zakończenia. Pragniemy 

serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia 
koncertu.

Dziękujemy!!!
oprac. A. Legierska
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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

„OJCOWIZNA
KONIAKOWSKICH GÓRALI”

Dnia 16 grudnia br. w Koniakowie w „Gospodzie pod 
Ochodzitą” odbyła się impreza promująca książkę au-
torstwa Małgorzaty Kiereś: „Ojcowizna koniakowskich 
górali”. Wydarzenie bardzo ważne i wielkie dla mieszkań-
ców wsi Koniaków, stąd spotkanie to cieszyło się zaintere-

sowaniem i wysoką frekwencją. Swoją obecnością impre-
zę zaszczycili: przedstawiciele władz Gminy Istebna, Rady 
Gminy z Panem przewodniczącym na czele. Spośród zebra-
nych wymienić należy takie osobistości jak: Zdzisław Arlet z 
małżonką, Michał Bożek, Zbigniew Legierski i Ryszard Syta 
– osoby zaprzyjaźnione z „Galerią Kukuczka”, przybyli tak-
że znani koniakowscy sportowcy, przedstawiciele eduka-
cji i działacze kultury. Spotkanie to było prezentacją pracy 
Małgorzaty Kiereś i Jacka Kubieny, a decyzja Jana Kukuczki 
o zasponsorowaniu doprowadziła do wydania książki: „Oj-
cowizna Koniakowskich Górali”, która jest pierwszą próbą 
przedstawienia zagadnień historyczno – etnograficznych 
wsi Koniaków.

 Jak wyżej zostało już napisane autorką tekstu jest etno-
graf Małgorzata Kiereś. W gwarowym wstępie, mimo ogro-
mu pracy i zaangażowania w powstanie książki, pisze o tym 
skromnie i humorystycznie: Jo zaś napytano coby to spisować 
poszłach ku Cieszynu coby tam wszeckigo pochladać. Naszłach 
tam rozmaite rygoły, kiere wyuczoni panoćkowie o trzystach 
koniakowskich rokach zapisali. W rezultacie jednak otrzymu-
jemy niepowtarzalną pozycję książkową zarówno o walorach 
naukowych, jak i dydaktycznych, gdzie przedstawiana treść 
ułożona jest w bardzo klarowny sposób. Autorka wpierw 
przybliża położenie geograficzne Koniakowa, etymolo-
gię samej nazwy miejscowości jak i kontekst historyczny 
dla początków osadnictwa na tym terenie. Szerzej omawia 
urbarz dla gminy Koniaków z XVIII w., w którym zawarte były 
wszystkie zobowiązania pierwszych osadników. Z niego do-
wiadujemy się między innymi, że w latach 1770-1776 w Ko-
niakowie było 26 numerów domów, poznajemy też imienny 
wykaz osadników. Już wówczas mieszkańców klasyfikowano 
względem majątkowym na gazdów, zagrodników, półza-
grodników i komorników. Autorka zestawia też liczbę miesz-

kańców miejscowości poprzez wieki: od 1720 r., kiedy było 
ich zaledwie 6, po rok 2012 r., kiedy jest ich 3600.

W tekście Małagorzaty Kiereś znajdujemy też nazwy licz-
nych przysiółków i nazwiska ich mieszkańców na przestrzeni 
wieków. Na specjalnych mapach i klarownie rozrysowanych 
diagramach możemy znaleźć ich lokalizację. Wartością samą 
są fotografie różnych dokumentów, jak również reproduko-
wana na dwóch stronach mapa z 1836 roku, ukazująca po-
dział gruntów w Koniakowie. 

W dalszej części książki można wiele dowiedzieć się 
o sałaszu Rzawka czy młynie z ok. 1832 roku. Autorka opisu-
je też zalążki gminy Koniaków czy dzieje szkolnictwa. Zanim 
przechodzi do omówienia parafii w Koniakowie, przywołuje 
kontekst sytuacji religijnej Księstwa Cieszyńskiego od XVI. 
Swoje odrębne miejsce w opisie znalazła społeczność kato-
licka związana z kościołem św. Bartłomieja w centrum Konia-
kowa, jak również parafianie ewangeliccy, uczęszczający na 
nabożeństwa do kościoła na Kurzyszowskim. 

Kolejne dzieje odnoszą się do okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, II wojny Światowej, wreszcie czasów PRL 
i działalności wielu organizacji takich jak Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska, Kółka Rolniczego czy Koła Go-
spodyń Wiejskich. Autorka odmalowuje też historię zespo-
łów Mały Koniaków i Koniaków, sylwetki twórców ludowych: 
Jana Krężeloka, Jana Juroszka, Antoniego Krężeloka, Ludwika 
Kubaszczyka, wielu koronczarek, krajczych i hafciarek. Swój 
osobny rozdział znaleźli fajermani.

Cudowne fotografie podnoszące wartość estetyczną 
dzieła należą do Pana Jacka Kubieny - fotografa, znanego 
autora zdjęć do innych publikacji traktujących o wartościach 
Gminy Istebna. Wszystko to poddane obróbce edytorskiej 
i graficznej przedstawiono osobie – wydawcy, do której nale-
żało jakże ważne w tym wypadku słowo –„wydaję”.

Wydawcą książki jest Jan Kukuczka – właściciel „Galerii 
Kukuczka” na Jasnowicach, poczytujący sobie fakt uczest-
niczenia w powstaniu tego dzieła za akt szczególny z wielu 
powodów. Po pierwsze, źródłem informacji czerpanych do  
książki była obserwacja codziennego trudu mieszkańców 
tego skrawka Beskidów. Po drugie powstałe dzieło stanowi 
skarbiec wartości ojcowskiego domu. Poza tym jest to zapis 
epok ukryty we fragmentach analizowanych materiałów ar-
chiwalnych świadczący o wydarzeniach, które kształtowa-
ły obraz Koniakowa. Pozwala to czytelnikowi doświadczyć 
prawie bezpośrednio piękna, unikatowości, oryginalności 
„tamtych” zdarzeń, pozwala poczuć oddech historii. Publika-
cja oddana w takiej formie jest wspaniałą, jedyną po trzystu 
latach napisaną naukową retrospekcją, której wysoki poziom 
autorki i edytorski daje wrażenie urealnienia się rzeczywi-
stości. Podjęcie decyzji o wydaniu publikacji było przede 
wszystkim hołdem w stronę ocalenia od zapomnienia histo-
rii ziemi Koniakowa wpisanej także w biografie postaci, ludzi, 
których możemy dzisiaj bez wątpienia nazwać solą tej ziemi. 
Publikacja ta jak stwierdził Jan Kukuczka – wydawca – „jest 
dla mnie poczuciem dumy i wartości.”

Dzieło, jakie dzisiaj dostajemy do ręki wymagało ogrom-
nego nakładu czasu i pracy. Do napisania publikacji Małgo-
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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

Małgorzata Kiereś, zd. Michałek, góralka z Istebnej, 
absolwentka Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, od 1980 roku, etnograf Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle, badaczka i dokumentalistka historii 
i kultury górali śląskich oraz specjalizująca się w badaniu 
karpackiej dorocznej obrzędowości, autorka 8 książek., 16 
artykułów popularno-naukowych i ok. 120 artykułów popula-
ryzujących wartości kulturowe i historyczne regionu. Autorka 
kilku niespotykanych do tej pory wystaw etnograficznych jak 
m.in.  U zieliniorki, Mandory, Anioł w oczach dziecka, Od Mi-
kołaja do Trzech Króli, członek  Jury prestiżowych karpackich 
festiwali folklorystycznych.

Publikacje książkowe:
O. Leopold Tempes, Pierwszy Misjonarz  Beskidu Śląskiego. Studia 

i Materiały do Dziejów Historii i Kultury Beskidu Śląskiego, Strój górali 
wiślańskich, Strój górali śląskich Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, 
Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych religij-
nie na pograniczu polsko-czesko słowackim, Strój górali śląskich, /
album dwujęzyczny / Seria: Stroje ludowe w Karpatach polskich, red. 
Małgorzata Kiereś Fundacja Braci Golec, Historia koronki Koniakow-
skiej, 110 lat Zespołu Regionalnego Istebna z Istebnej, Ojcowizna 
Koniakowskich Górali 

wybrane przykłady artykułów: 200 lat katolickiej parafii pod 
wezwaniem Dobrego Pasterza – szkic historyczno-etnograficzny - na 
przykładzie wybranych zagadnień w: Studia i Materiały do Dziejów 
Historii i Kultury Beskidu Śląskiego. Istebna 1994, z.1, s.13- 56., Oso-
bliwości etniczne Wisły ukształtowane na przestrzeni 400 lat istnienia 
miejscowości. uwagi i refleksje. red. Idzi Panic. w: Wisła /1593-1993/ 
w czterechsetlecie  powstania miejscowości. PTH 1993, s.26-49, 
Andrzej Podżorski jako dokumentalista ginących zawodów – na pod-
stawie działu etnografii Muzeum Beskidzkiego w Wiśle [w: ]Dawne 
rzemiosło Beskidu Śląskiego, pod red. M. Kiereś, WOK, Bielsko Biała 
1995,.Etnograf wobec potrzeb lokalnej kultury [w:] Bogaci tradycją. 
Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej., Red. R. 

rzata Kiereś zaproszona została telefonicznie przez Anetę Le-
gierską z Gminnego Ośrodka Kultury, zaś pomysłodawczynią 
książki była Urszula Gruszka – kierownik Zespołu „Koniaków”. 
Inicjatywa napisania książki związana jest z obchodami 300-
letniej rocznicy powstania wsi Koniaków. Okazała się być 
najwspanialszym prezentem dla mieszkańców na tą jubile-
uszową okoliczność. Książka, jak podają organizatorzy, jest 
to całe spektrum, przekrój od spraw związanych z przyrodą i 
środowiskiem geograficznym poprzez badania archeologicz-
ne. Publikacja ta podkreśla duże znaczenie Koniakowa dla 
historii i dziedzictwa kulturowego ziemi Beskidu Śląskiego 
wskazując także na jego wyjątkowy potencjał i możliwości 
dalszego rozwoju stwarzane dzisiaj przez pozytywne zaan-
gażowanie wielu wpływowych osób.

Spotkanie promocyjne wzbogacił występ kapeli Zespołu 
„Koniaków”. Były słowa wzruszenia, gratulacje i podziękowa-
nia dla osób, które przyczyniły się do wydania tego dzieła, bo 
tak śmiało możemy nazwać, książkę jaką otrzymaliśmy.

Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem nie tyl-
ko wśród mieszkańców, ale również gości odwiedzających 
i znających nasz teren. Można ją nabyć w kilku punktach na 

terenie Trójwsi: Gminnym Ośrodku Kultury, w „Galerii Kukucz-
ka” na Jasnowicach i w sklepie Piotra Kohuta w Koniakowie.

Wydawca książki w dniu 02 lutego 2013 roku o godzi-
nie 17.00 w Galerii na Jasnowicach organizuje kolejne 
spotkanie promocyjne publikacji: „Ojcowizna Koniakow-
skich Górali”, któremu towarzyszyć będą inne wydarzenia 
artystyczno-kulturalne takie jak: występ kapeli Zespołu 
Estrada Regionalna „Równica” oraz autorska wystawa ma-
larstwa Włodzimierza Janoty. Wszystkich zainteresowanych 
spotkaniem ze wspaniałym, bogatym w doznania estetycz-
ne wydarzeniem kulturalnym zapraszamy w podanym wy-
żej terminie do „Galerii Kukuczka” na Jasnowicach. Będzie 
to niezwykłe spotkanie w miejscu, w którym realizuje się 
kultura najwyższego poziomu, gdzie pośród dzieł sztuki 
i cudownej muzyki książka znalazła zaszczytne miejsce.

Michał Kawulok, Joanna Kohut
Serdecznie zapraszamy!

Kantor, Kielce 1996, s.133-137,.Uwagi o zmianach kulturowych górali 
Śląska Cieszyńskiego. Wybrane zagadnienia z badań terenowych. 
[w :] Studia etnologiczne i antropologiczne. t.1, Śląsk Cieszyński i 
inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową 
i regionalną, UŚ Katowice 1997, s.89-96, Znaczenie misji jezuity o. Le-
opolda Tempesa dla kształtowania oblicza religijności i kultury górali 
Beskidu Śląskiego. [w:]Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. 
Studium ekumeniczne. Praca zbiorowa pod red. Ks. J. Budniaka i  ks. 
Karola Mozora, Kraków 2005, s. 149-163, Ekumeniczne refleksje. Przy-
padek Beskidu Śląskiego, [w:] Pojednajcie się, red. ks. Józef Budniak, 
Cieszyn 2002, s.. Z problematyki podłoża etnograficznego Ustronia 
[w:]Studia z dziejów Ustronia Red. Idzi Panic, Ustroń 200, s.71-80, 
Tradycja a Współczesność. Kultura ludowa społeczności Ustronia, 
Hermanie, Nierodzimia i Lipowca od schyłku XIX wieku do początku  
XXI wieku. Jej przeobrażenia, i współczesne oblicze, [w:] Monografii 
Ustronia, Ustroń 2008,s., Z problematyki pogranicza etnograficznego 
śląsko-żywiecko-czadeckiego. Wybrane zagadnienia. [w:]  Czadecka 
ojcowizna, s.36 -49, red Krzysztof Nowak, Lublin 2000,Ojcowski dom 
w Europie, [w:] W poszukiwaniu nowej tożsamości Europy, red.  Zyg-
fryd Glaesner, ks. Jan Górecki, Bytom 2006, s. 271-284. Dziedzictwo  
monarchii austro- węgierskiej w kulturze ludowej górali śląskich 
–wybrane zagadnienia, [:w] Tożsamość etniczno-narodowa miesz-
kańców Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego  s. 188-189 /.Das Erbe 
Osterreichisch-Ungarischen Monarchie in der Volkskultur der Obe-
rschlesien Goralem-ausgewaite Aspekte, [w:] jDie ethnisch-nationale 
Identitat der Bewohner Oberschlesiens und Teschner Schlesiens. 
s.174-187.  Zbójnictwo w Beskidzie Śląskim w świetle listów Zuzanny 
Gembołyś, [w:] Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego 
i czeskiego pogranicza, Terchova, 2007 s. 214-229.. Zbójnictvo 
v Morawsko-sliezkych Beskidach vo svetle listov Zuzanny Gembołyś 
z Istebnej, [w:] Janosik a fenomen zbójnictwa na slovensko-polsko-
ceskom pomedzi, Terchova 2007,s.214- 229. Andrzej Podżorski, nota 
biograficzna,[w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice 
biograficzne, T. II Wrocław – Kraków 2007
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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

300 lat minęło… uroczyście!
Uroczystym sygnałem z trómbity na przełomie 

2011/2012 roku rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 300 
lat Koniakowa. Główną ideą obchodów było zaangażowa-
nie mieszkańców we wspólne świętowanie. Dzisiaj, po roku 
czasu możemy powiedzieć, że … udało się! Udało się, dzięki 
WAM – tym wszystkim, którzy wzięliście udział w świętowa-
niu. Czy to z potrzeby serca, czy poczucia głębokiej tożsamo-
ści z miejscem skąd pochodzicie, czy ze względu na swoich 
Przodków. Za każde pozytywne działanie, gest, czy słowo – 
Dziękujemy!

Lato rozpoczęło się od Miyszanio Łowiec, gdzie warto 
wspomnieć, iż właśnie od pasterstwa wzięły się począt-
ki bytności Koniakowa. Miłośnicy siatkówki spotkali się na 
Szańcach podczas Zawodów „O Puchar Ochodzitej”. Zaś 10 
maja 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 spotkaliśmy się 
„WsiecyKóniokowianie”, gdzie oprócz wykładu pani Małgo-
rzaty Kiereś i Piotra Kohuta mogliśmy podziwiać przepiękną 

Spośród licznych spotkań i wydarzeń największym suk-
cesem są dla Nas wszystkich inicjatywy, które rozpoczęły się 
w roku jubileuszowym, a ich kontynuacja trwa po dziś dzień. 
Zanim jednak o nich – wspomnijmy.

Obchody rozpoczęły się w Sylwestra na górującej nad Ko-
niakowem – Ochodzitej. Przy dźwiękach trómbity, strzałach 
petard i korków od szampana inaugurowaliśmy obchody. W 
zimowej aurze odbyły się także pamiętne Zimowe Zawody 
Sportowe w biegach narciarskich, zjeździe na byle czym, czy 
skokach narciarskich. Karnawałowe spotkanie odbyło się 
podczas Balu Przebierańców. Początkiem roku odbył się tak-
że Koncert Charytatywny z udziałem Piotra Kupichy z zespo-
łu Feel, a także tradycyjny XIX Bal Góralski w centrum wioski. 
Wspólnie braliśmy udział w akcji oddawania krwi i wspomi-
naliśmy Koniaków z dawnych lat, kiedy to w lutym przykrył 
się cały pod prawie 2-metrową białą „kołdrą”. Dzieci miały 
szansę poznać dzieje Kóniokowa podczas Konkursu Wiedzy 
o Regionie, czy nauce czepiynio.

wystawę „Koniaków w starej fotografii”. 1/3 istnienia naszej 
wsi pamięta Kóniokowianka pani Katarzyna Rabin, która 12 
maja obchodziła 100-tną rocznicę swoich urodzin.

Ważnym wydarzeniem roku jubileuszowego była Sesja 
Rady Gminy połączona z Mszą Św. w intencji wszystkich 
mieszkańców w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Pod-
czas sesji pani Małgorzata Kiereś przedstawiła kolejne intere-
sujące fakty dotyczące życia w Koniakowie, które to znalazły 
się w powstającej już wówczas książce „Ojcowizna Konia-
kowskich Górali”. Swoim występem rozczuliły zebranych go-
ści dzieci z Zespołu „Mały Koniaków”, a członkowie Zespołu 
Regionalnego „Koniaków” przypomnieli jak ważną część na-
szego życia stanowi tradycja i dbałość o jej kultywowanie. 

Może Koniaków poszczycić się wieloma sławnymi oso-
bami działającymi w różnych dziedzinach życia. Część z nich 
już odeszła, ale są z nami tacy, których cenimy i chętnie od-
wiedzamy. Do nich należy Janko Gajdoś z Małej Łączki, do 
którego poszliśmy z imieninowymi życzeniami. Kolejnym 
sportowym akcentem w obchodach był Bieg na Tyniok, któ-
ry rozpoczął się przy SP2 w Rastoce, a zakończył miłym spo-
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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

tkaniem przy sałaszu na Tynioku. Dni Koronki Koniakowskiej 
wspaniale oddały charakter Koniakowa, który mimo wszyst-
ko wciąż najbardziej kojarzy się w całym kraju i poza jego 
granicami z koronkami. Podczas tych kilku dni mieliśmy oka-
zję zobaczyć Jarmark Pasterski z tradycyjnym rzemiosłem, 
Stolorski dzień, gdzie cieśle obrabiali drzewo w najbardziej 
archaiczny sposób, a także podziwialiśmy piękne kreacje wy-
heklowane na szydełku.

Góralski akcent na szeroką skalę miał występ zespołu „Za-
kopower”, który zagrał także w roku jubileuszowym. A naj-
urodziwszą dziewczyną w wyborach „najpiękniejszej Góral-
ki” została oczywiście Kóniokowianka. Ponad pół roku trwał 
konkurs fotograficzny dotyczący tematycznie naszej wioski,  
a jak się ostatecznie okazało jego laureatami zostali także 
młodzi Kóniokowianie. Koniaków obchodził swoje 300-lecie, 
zaś wywodzący się z niego Zespół Regionalny „Koniaków” 
świętował 80 lat swojej działalności. Podczas jubileuszu z rąk 

starosty brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla 
Zespołu odebrała kierownik Urszula Gruszka, zaś odznacze-
nia "Zasłużony Kulturze Polskiej" wręczono Elżbiecie Legier-
skiej-Niewiadomskiej i Piotrowi Kohutowi, którzy w znaczący 
sposób przyczynili się m.in. do idei obchodów jubileuszu.

Pod koniec roku stało się to na co wszyscy czekaliśmy. Do 
naszych domów trafiła książka „Ojcowizna Koniakowskich 
Górali” autorstwa pani Małgorzaty Kiereś, a wydana stara-
niem pana Jana Kukuczki z „Galerii Kukuczka”. Kolejnym wy-
darzeniem wieńczącym ubiegłoroczne wydarzenia był wzru-
szający koncert w koniakowskim kościele, zespołów Estrada 
Regionalna „Równica” i Golec uOrkiestra. Dzięki zaangażo-
waniu  Zbyszka Michałka, uprzejmości księdza proboszcza 
Jerzego Kiery i dzięki „darowi serca” Zbigniewa Legierskiego 
złożonemu przodkom oraz mieszkańcom Koniakowa mogli-
śmy wszyscy wziąć udział w tym wydarzeniu. Obchody za-
kończyliśmy…. fajerwerkami na Ochodzitej.

Tak jak wspomniałam na początku cieszy Nas fakt, iż ini-
cjatywy rozpoczęte trwają nadal.  Już dziś zapraszamy na 
kolejne imprezy kulturalne i sportowe: Bal Przebierańców, 
Zjazd na Byle Czym, Miyszani Łowiec, Dni Koronki, Bieg Na 
Tyniok, itp. Wszystko to nadal sprawdzicie na stronie www.
koniakow.eu

Istotne znaczenie ma także organizowany przez Pio-
tra Kohuta Redyk Karpacki TRANSHUMANCE 2013, który to 
w dobitny sposób poświadczy pochodzenie zarówno Miesz-
kańców Koniakowa (przodków rumuńskich Wołochów), jak 
i samej wioski, która od początku trudniła się wypasem 
owiec; www.redykkarpacki.pl

Nadzieją napawają nas także przedsięwzięcia inwestycyj-
ne, które dzieją się wokół naszej „bezleśnej Łochodzitej”.

Wszystkim, którzy brali udział w spotkaniach Kónioko-
wian oraz każdemu, kto w jakimkolwiek stopniu przyczynił 
się do uczczenia Jubileuszu składamy gorące podziękowania. 
Z całego Serca Wam wszystkim za wszystko – DZIĘKUJEMY!

W imieniu Komitetu Obchodów Jubileuszu
oprac. A.Legierska
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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. 

Zespół „Istebna” w roku 2012
– podsumowanie i podziękowanie

Zakończył się kolejny niezwykły rok dla naszego zespo-
łu. Zapraszam Państwa do przeczytania krótkiego podsu-
mowania działalności w ostatnich dwunastu miesiącach. Bę-
dzie to tylko zestawienie najważniejszych wydarzeń, gdyż dzięki 
uprzejmości zespołu redakcyjnego „Naszej Trójwsi” staraliśmy się 
na bieżąco, co miesiąc szerzej opisywać naszą aktywność.

Z pewnością rok 2012 był totalnie zaskakujący jak chodzi o 
miejsca, w których mogliśmy pokazywać piękno beskidzkiego 
folkloru. Najpierw w kwietniu odwiedziliśmy Zjednoczone Emira-
ty Arabskie, później w czerwcu Algierię, a w październiku Jorda-
nię. Tak egzotycznych zaproszeń dla naszego zespołu absolutnie 
się nie spodziewaliśmy! To efekt naszej szerokiej działalności pro-
mocyjnej, ale przede wszystkim pochodna ciężkiej pracy i licz-
nych prestiżowych nagród w latach poprzednich. W ten sposób 
fama o dobrym poziomie zespołu poszła w świat, a my mogliśmy 
owiynżioki, kołomajki czy piłki  pokazać aż na trzech kontynen-
tach, gdyż oprócz wymienionych krajów arabskich w minionym 
roku uczestniczyliśmy również w dwóch europejskich międzyna-
rodowych festiwalach – w Czechach oraz we Włoszech. 

Ogółem w roku 2012 daliśmy około 60 występów i prezentacji. 
Tradycyjnie już rozpoczęliśmy go koncertami kolędowymi, które z 
roku na rok cieszą się niesłabnącym powodzeniem, zwłaszcza na 
Górnym Śląsku. Kolejny też raz zaproszeni zostaliśmy na stołeczny 
Orszak Trzech Króli. Z programem tanecznym występowaliśmy nie 
tylko podczas zagranicznych festiwali, ale również uświetniając 
różne większe i mniejsze wydarzenia w najróżniejszych polskich 
miastach. Jak co roku nie mogło nas zabraknąć podczas Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. Sporo zaproszeń przychodzi z czeskiej strony 
Śląska Cieszyńskiego – w ostatnim roku występowaliśmy w Ol-
drzychowicach, Mostach koło Jabłonkowa czy podcieszyńskiej 
wiosce Koňakov. Staraliśmy się pokazywać też na terenie naszej 
gminy – uczestniczyliśmy m.in. w pierwszomajowym święcie 
górali śląskich, Dniu Turystyki czy spotkaniu z ambasadorem Sri 
Lanki w ośrodku „Zagroń”, otwarciu XII edycji „Skarbów z cieszyń-
skiej trówły” w Koniakowie, wernisażach w Galerii Kukuczka, czy 
międzynarodowych warsztatach tanecznych w gimnazjum dla 
gości z kilku krajów europejskich w ramach programu Comenius. 
Piąty rok z rzędu pojawiliśmy się wieczorem 6 grudnia z hałasującą 
grupą Mikołajów – tym razem dziękujemy za serdeczne przyjęcie 
mieszkańcom Andziołówki. Rok zakończyliśmy kolędowym kon-
certem na rynku w Gliwicach oraz w ostatnią niedzielę 2012 w ko-
ściele p.w. św. Piotra i Pawła w Jaworzynce.

„Istebna” może działać dzięki dotacji przyznanej przez Wójta 
Gminy Istebna na prowadzenie zespołu. Dzięki przyznanym środ-
kom możemy bez przeszkód na bieżąco nie tylko ćwiczyć, ale też 
starać się o inne dofinansowania, mając zapewniony podstawo-
wy byt. Dlatego też bardzo serdecznie dziękujemy zarówno Pani 
Wójt Danucie Rabin jak i całej Radzie Gminy. Wiele pomocy otrzy-
mujemy również w miarę potrzeb od lokalnych przedsiębiorców. 
Jest to wsparcie zarówno finansowe jak i rzeczowe. Dziękujemy 
Janowi Kukuczka z Galerii Kukuczka na Jasnowicach, Leszkowi 
Łazarczykowi z firmy Linter Group, Zbigniewowi Kukuczka z Lys-
Fusion Poland, Zbigniewowi Legierskiemu i Markowi Golikowi 
ze spółki „Ochodzita”, Zdzisławowi Legierskiemu z Zakładu Prze-
twórstwa Mięsnego „Legierski” oraz wielu innym. 

Niezmiernie wdzięczni  jesteśmy kolejny już rok Nadleśni-
czemu Witoldowi Szoździe za nieodpłatne użyczanie sali do 
prób w OEE na Dzielcu. Obecnie ośrodek ten jest w remoncie 
i już nie możemy się doczekać, kiedy w nowej odsłonie zosta-
nie udostępniony zarówno zwiedzającym jak i zespołowi. Na 
czas remontu przygarnięci zostaliśmy na próby tańca przez 
dyrektora gimnazjum Pana Bogdana Ligockiego, zaś na próby 
śpiewu do salki parafialnej przez księdza proboszcza Tadeusza 
Pietrzyka, za co również już teraz należą im się gorące podzię-
kowania.

Dziękujemy za merytoryczną pomoc i współpracę z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury i Punktem Informacji Turystycznej, z Od-
działem Górali Śląskich Związku Podhalan oraz z Panią Małgosią 
Kiereś – Dyrektorem Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom „Naszej Trójwsi” za to, że 
śledziliście nasze poczynania przez cały rok. Dziękujemy za prze-
kazane środki w ramach 1% swojego podatku. W ten sposób uda-
ło nam się zgromadzić  4089,26zł, a wpłaty napływały z urzędów 
skarbowych nie tylko z Cieszyna, ale także z Warszawy, Wrocławia, 
Katowic, Bielska, Żywca, itd. Już teraz polecamy się Waszej pamięci 
przy rozliczeniach za rok 2012. Ta forma wsparcia to najprostszy 
z możliwych sposobów i wymaga jedynie odrobiny dobrej woli i 
zaangażowania. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nasz 
numer KRS: 0000119330

Ja ze swej strony dziękuję także za owocne 12 minionych 
miesięcy swoim pomocnikom – instruktorom zespołu: Agnieszce 
Kierczak oraz Hance i Józkowi Łupieżowcom, ale przede wszyst-
kim członkom zespołu, tak bardzo zaangażowanym w jego ciągłą 
aktywność. Duża w tym pomoc  także rodziców, którzy przygo-
towują stroje, pomagają w organizacji wyjazdów, a najczęściej po 
prostu z wyrozumiałością patrzą na to, że ich dziecka znów nie bę-
dzie w domu, bo jedzie na występ.

Płynące liczne pochwały pod naszym adresem, jak i zdarza-
jące się niekiedy słowa krytyki jeszcze mocniej mobilizują nas 
do lepszego działania. „Istebna” wypracowała pewien poziom 
poniżej którego nie wypada nam schodzić, więc postaramy się, 
aby w roku 2013 nadal było głośno o zespole i aby mieszkań-
cy beskidzkiej Trójwsi mogli być z nas dumni. Nie spoczywamy 
na laurach, ale pragniemy się rozwijać. Ponownie na bieżąco 
będziemy informować o naszych poczynaniach, a wszystkich 
chętnych do działań zarówno w zespole jak i patronującemu 
mu stowarzyszeniu zapraszamy do współpracy. Wszystkiego 
dobrego w nowym roku!

Tadeusz Papierzyński
- Kierownik Zespołu Regionalnego „Istebna”

oraz wszyscy instruktorzy i członkowie
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Gmina Istebna zaprasza
na wyciągi narciarskie

Serdecznie zapraszamy turystów i mieszkańców na dwa 
czynne wyciągi narciarskie:

1. Kompleks Zagroń Istebna – Istebna Zaolzie
tel. 33 855 61 70, www.istebna.org
• kolej linowa kanapowa czteroosobowa, długość 840 m, 

różnica poziomów 145 m, cztery trasy zjazdowe o długości 1100 
m, 1000 m, 900 m, 900 m, przepustowość 2 400 os./godz., trasy 
oświetlone, naśnieżane i ratrakowane, pełne zaplecze gastrono-
miczne i hotelowe, kuligi, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, 
serwis, instruktorzy narciarscy i snowboardowi +48 796 926 857

• wyciąg talerzykowy, długość trasy 230 m, różnica pozio-
mów 40 m, przepustowość 650 os./godz. trasa średnio trudna 
oświetlona, ratrakowana i naśnieżana

• taśma narciarska dla dzieci długość 110 m, różnica poziomów 
30 m, przepustowość 300 os./godz.; ogródek zimowy dla dzieci

• liczne atrakcje kulinarne i kulturalne dla narciarzy – cykl im-
prez „Zimowy Zagroń Szokuje”

• aquapark,  medycyna i kuchnia chińska, salon kosmetycz-
ny, punkt informacji i wsparcia osób niepełnosprawnych

2. Złoty Groń – Istebna Zaolzie
tel. 510 250 220, 510 250 210; www.zlotygron.pl
• kolej kanapowa – 6 osobowa wyprzęgana, długość 800 m, 

przepustowość 2400 os./godz., różnica poziomów 150 m, trasy 
oświetlone, naśnieżane i ratrakowane; trzy trasy: 850- metrowa 
czerwona, 990-metrowa niebieska, 500 – metrowa niebieska

• wyciąg teleskopowy, 290 m długości, trasa niebieska, 33 m 
różnicy poziomów, przepustowość 900 os./godz., trasa naśnie-
żana, ratrakowana, oświetlona

• wyciąg dla dzieci Nartusek, długość 40 m, przepustowość 
400 os./godz.,  trasa łatwa

• GOPR
• możliwość wynajęcia tras
• Park Śnieżny Białego Misia a w nim: BEZPŁATNY wyciąg 

Nartusek, codzienne zajęcia dla najmłodszych (od 26.12.12), ko-
lorowe figurki i zabawki śnieżne, muzyka i dużo radości

• licencjonowana Szkoła Narciarska SITN-PZN +48 507 
070 677

• Szkoła SnowboarduHopa,  to młoda szkoła snowboardu z 
doświadczoną kadrą. W tym sezonie po raz pierwszy na stokach 
Złotego Gronia. W ofercie profesjonalne szkolenia snowboar-
dowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Nie zabrak-
nie jazdy sportowej i freestyle'u. W sezonie 2012/2013 będą 
odbywać się kursy na I, II i III stopień sprawności Polskiego 
Związku Snowboardu. Szkoła posiada patronat Stowarzysze-
nia Instruktorów i Trenerów Snowboardu Polskiego Związku 
Snowboardu. Doświadczeni instruktorzy mogą prowadzić zaję-
cia w języku angielskim, czeskim, słowackim.

• 4 punkty gastronomiczne  
• bezpłatny parking
• BAWIALNIA dla najmłodszych - mały i przyjazny pokój za-

baw. Pod opiekę w bawialni przyjmowane są dzieci od 3-7 roku 
życia.

3. Trwają ostatnie prace przed uruchomieniem wyciągu 
Koniaków Ochodzita.

Oprac. Oliwia Szotkowska na podstawie informacji zawartych na:
www.zlotygron.pl oraz www. istebna.org

Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5
Milowymi krokami zbliżają się ferie zimowe! Gminy 

„Beskidzkiej 5” Brenna, Istebna, Szczyrk, Wisła i Ustroń 
wraz z Radiem Zet zapraszają do uczestnictwa oraz 
zmagań o „Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5.” 
Imprezy będą odbywały się cyklicznie w każdej z gmin Be-
skidzkiej 5 w następujące po sobie soboty począwszy od 26 
stycznia br.

Hasłem przewodnim tegorocznych imprez jest bezpieczeń-
stwo na stokach narciarskich, dlatego „Beskidzka 5” oraz Radio 
Zet zaprosili do współpracy policję oraz GOPR, którzy przybliżą 
zasady bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich 
oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Imprezy „Beskidzkiej 5” to niepowtarzalna okazja, aby wziąć 
udział w slalomie rodzinnym na nartach, zobaczyć symulację 
akcji lawinowej z udziałem profesjonalnych psów ratowniczych 
prowadzonych przez instruktorów GOPR-u, założyć alkogo-
gle oraz spotkać się z policyjnym Sznupkiem, który opowie 
o bezpieczeństwie na stoku. Zapraszamy do budowy pojazdów 
śnieżnych i wspólnego wykonania śniegowego graffiti! Na 
uczestników czekają liczne animacje i zabawy rodzinne oraz 
nagrody, prezenty i gadżety. Każdy uczestnik będzie miał 
możliwość wzięcia udziału w ski-aerobiku oraz zapoznania 
się z prezentacją nowoczesnej odzieży narciarskiej. 

Harmonogram imprez przedstawia się następująco:
1. Ustroń – 26.01 – Stok Narciarski Czantoria
2. Istebna – 02.02 – Kompleks Istebna Zagroń
3. Brenna – 09.02 – Kompleks Rekreacyjno – Wypoczyn-

kowy „Dolina Leśnicy”
4. Szczyrk – 16.02 – Ośrodek Narciarski Czyrna
5. Wisła – 23.02 – Ośrodek Narciarski „Stożek”
Uroczyste otwarcie każdej z imprezy nastąpi o godz. 

10.00, a już godzinę później odbędzie się slalom rodzinny. 
Do wygrania atrakcyjne nagrody markowych firm!
Organizatorami imprezy są gminy Beskidzkiej 5: Brenna, 

Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła oraz Radio Zet.

Serdecznie zapraszamy!
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Spotkania opłatkowe 
z okazji Dnia Babci i Dziadka 

dla seniorów, rencistów i emerytów

Ciekawy program, wspólne kolędowanie, śpiewy,
poczęstunek  i miła atmosfera.

15 stycznia (wtorek) remiza OSP Koniaków, godz. 10.00

16 stycznia (środa) remiza OSP Jaworzynka, godz. 10.00

17 stycznia (czwartek) remiza OSP Istebna, godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy!!!

organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej,

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Istebnej
Dzieci i opiekunki klas „0”

Uszyj z nami swoją kreację
Jak już zapowiadaliśmy w marcu br., z okazji przyszło-

rocznego jubileuszu 5-ciolecia Pokazu Mody Anny Drab-
czyńskiej z okazji Dnia Kobiet organizowanego przez 
Ośrodek Kultury w Istebnej w Kompleksie Zagroń  będzie 
możliwość uszycia sobie kreacji na miarę.

Pani Anna zaproponowała, że dla ośmiu chętnych pań 
z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zaprojektuje, dobierze do 
figury, wieku i okazji oraz uszyje kreację wedle życzenia.

Zachęcamy do zgłoszenia się w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Istebnej ( tel. 33 855 62 08) do 14 stycz-
nia 2013 r.

Później już indywidualnie ustalimy spotkanie z zaintere-
sowanymi w celu pomierzenia, projektu i pierwszych przy-
miarek, które odbędą się w Istebnej.

Zbliżają się różne okazje, jak wesele, święta, urodziny, na 
które planujemy nową kreację. Często marnujemy czas na 
zakupach kupując coś z czego nie jesteśmy do końca zado-
wolone. Stąd pani Anna oferuje swoją profesjonalną pomoc 
w doborze odpowiedniego ubrania, które nie koniecznie 
musi być wielką kreacją. Można uszyć również spodnie, bluz-
kę, marynarkę, koszulę z gwarancją, że leżeć będą idealnie.

Serdecznie zapraszamy.
Lucyna Ligocka - Kohut

SIŁOWNIA 
Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnej 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.
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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.
„Ojcowizna koniakowskich górali”, 70 zł

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

Konkurs na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2012

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza konkursu na 
Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2012, który bę-
dzie trwał od grudnia 2012 do marca 2013 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze 
Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wize-
runku, wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może być 
każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona, 
córka, siostra, która jest na swój sposób interesująca i wy-
jątkowa: elegancka, schludna, może artystyczna, lubiąca 
się ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, 
otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli oryginalna.

Zgłoszenia kandydatek można dokonywać na podstawie 
formularzy zgłoszeniowych w terminie od 1 grudnia 2012 
do 30 stycznia 2013. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą 
elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl i w wersji pa-
pierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście 
do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury 
w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 oraz do siedziby najbliższe-
go ośrodka Kultury twojego miejsca zamieszkania na terenie 
Śląska Cieszyńskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Zło-
ta Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2012. O 
nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń 
złożonych na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie 
ich profilu, w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety 
Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2012. Wyboru Złotej Piątki i 
spośród nich  Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2012 
dokona kapituła, w której skład wchodzić będą przedstawicie-
le regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorzą-
dów, sponsorów i regionalne autorytety. W 
terminie od 1 do 24 lutego 2013 odbędzie 
się głosowanie internautów na portalu 
ox.pl, na swoją faworytkę wyłonioną do 
Złotej Piątki.

 Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej 
Śląska Cieszyńskiego 2012 otrzyma statuet-
kę wykonaną przez mgr Justynę Łodzińską 
na Finałowej Gali 10 marca 2013 r. podczas 
Jubileuszowego V Pokazu Mody Anny Drab-
czyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w Istebnej w 
Kompleksie Zagroń o godz. 18.00.

Zastanów się, która kobieta lub koleżan-
ka zwraca twoją uwagę i wyślij jej zgłoszenie. 
Może to zrobić każdy z nas. Zwracamy uwagę, 
iż zamierzeniem konkursu jest wyłonienie cie-
kawych Pań spośród naszego otoczenia i mamy 
nadzieję, że najwięcej zgłoszeń będzie z Gminy 
Istebna. Dlatego nie czekaj tylko wypełnij for-
mularz i prześlij do nas.

Szczegóły na stronach: WWW.istebna.eu; 
WWW.ox.pl  lub pod nr tel. 33 855 62 08

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut 

                                                 

patroni medialni:                                                                                           sponsor: 

                                     

 

Wytnij, wypełnij i wyślij!!! 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2012 wybieram 

Panią……………………………………………………………………………… 

Swój wybór argumentuję: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon oraz e-mail osoby zgłaszającej: 

……………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                 

   

patroni medialni: sponsor:

Szanowni Państwo mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej, 
w związku z pracami nad 3 częścią opracowania Istebna 
Jaworzynka Koniaków 1939 - 45 dotyczącego poczty obo-
zowo - więziennej poszukuję listów z niemieckich obozów 
koncentracyjnych. Jeżeli takie są w Państwa posiadaniu to 
zwracam się z gorącą prośbą o ich udostępnienie. Wszel-
kie informacje proszę kierować na adres kkieres1@wp.pl

Z poważaniem Krzysztof Kiereś
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REGULAMIN KONKURSU
„XII ZAWODÓW FURMANÓW”

Istebna 2013 
Czas i miejsce: 27 stycznia 2013 r. w Istebnej w Amfite-

atrze „Pod Skocznią”, godz. 11.00
Zapisy startujących w biurze zawodów od godz. 10.00
Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił 

trudną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również 
był promocją naszej Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła.

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para 
koni, dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie.

Przejazd do drewna stosowego
Załadunek drewna stosowego 1 mp
(około 500 kg drewna świerkowego)
Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka
Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych w 

ramach wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza 
linię będą liczone 3 sekundy karne. Podczas rozładunku dru-
gi furman ma za zadanie trzymać konia.

W całej tej konkurencji liczy się  czas. 
(3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód)
Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)
 - Konie pchają drewno dłużycowe (suche drewno świer-

kowe), które czołowo musi dotknąć drewnianego pala i zrzu-
cić z niego piłeczkę.

W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja prze-
jazdu między drzewkami. 

(3 sekundy karne za wywrócenie drzewka)

U W A G A !!!
Podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywa-

ją się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów 
i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną 
częścią garderoby. Będzie to karalne punktami karnymi, a 
nawet wykluczeniem z zawodów. Obowiązuje całkowity za-
kaz spożywania alkoholu przez zawodników, w przypadku 
stwierdzenia nietrzeźwości zawodnik zostaje usunięty z listy 
uczestników. Opuszczenie terenu, na którym odbywają się 
zawody jest automatycznym wykluczeniem z zawodów. Na 
terenie zawodów organizator zapewnia opiekę lekarza wete-
rynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu.

W zawodach mogą brać udział konie pracujące w lasach 
mające nie mniej niż 5 lata. Zawodnik jest zobowiązany do 
przedłożenia pisemnego poświadczenia organizatorom wie-
ku konia biorącego udział w zawodach. Zawody odbywają 
się na terenie utwardzonym i płaskim. 

PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STRO-
JU GÓRALSKIM LUB JEGO ELEMENTACH

Zgłoszenia w biurze GOK Istebna, Tel. 033 855 62 08 
do 25 stycznia w godz. 8.00 – 15.00
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styczeń
15.01. – Spotkanie opłatkowe w Koniakowie
16.01. – Spotkanie opłatkowe w Jaworzynce
17.01. – Spotkanie opłatkowe w Istebnej
19.01. – Bal Góralski w Koniakowie, Stara Karczma „Pod Ochodzitą”
27.01. – Zawody Furmanów, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
do 28.02. – Jasełka Śląskie Emanuela Grima – wystawa fotogra-
fii, GOK Istebna, s. 2
28.02. – Wystawa rzeźby Jana Bojki z Jaworzynki i malarstwa 
Jakuba Gazurka z Istebnej, GOK – BP - Istebna, s. 3

luty
02.02. – Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5, Kompleks „Zagroń” 
Istebna
10.02. – 38. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik, Isteb-
na Kubalonka 
17.02. – „Zjazd na Byle Czym” Zimowe Zawody Sportowe; 
 Koniaków Szańce 
do 28.02. – Jasełka Śląskie Emanuela Grima – wystawa fotogra-
fii, GOK Istebna, s. 2
28.02. – Wystawa rzeźby Jana Bojki z Jaworzynki i malarstwa 
Jakuba Gazurka z Istebnej, GOK – BP Istebna, s. 3

marzec
02.03. – Turniej Oldboy`ów 40+ w halowej piłce nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Istebna; Gimnazjum
10.03. – Finałowa Gala Wyborów „Oryginalnej Kobiety Śląska 
Cieszyńskiego 2012” i Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji 
Dnia Kobiet; Kompleks „Zagroń” Istebna
14.03. – 30.04. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta 
Zawady i rzeźby Zbigniew Krężeloka, GOK Istebna, s. 3
21.03. – Konkurs Wiedzy o Regionie; SP1 Jaworzynka

kwiecień
do 30.04. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta Za-
wady i rzeźby Zbigniewa Krężeloka, GOK Istebna, s. 3

maj
01.05. – Mieszanie Owiec, Koniaków Szańce - Ochodzita
09.05. – 15.06. – Wystawa rzeźby Józefa Zowady, GOK Istebna
11.05. – początek Redyku Karpackiego; www.redykkarpacki.pl
12.05. – Mieszanie Owiec; Istebna Stecówka
14.05. – Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwo-
ny Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2
16.05. – Konkurs Kulinarny; Karczma „Po Zbóju”, Istebna Andzio-
łówka
17.05. – XI Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki; Istebna
30.05. – 02.06. – Beskidy MTB Trophy - etapowy wyścig kolar-
stwa górskiego www.mtbtrophy.pl; Istebna Amfiteatr 

ZAJęCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

KALENDARZ  IMPREZ 2013

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej zaprasza 
na wernisaż wystawy „Jasełka Śląskie ks. Emanuela 
Grima w fotografii”, która odbędzie się 30 stycznia o 
godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
Centrum. Zapraszamy!
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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 
- czwartek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.15    

Zajęcia z PŁYWANIA dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych
- poniedziałek, Aqua Park w Zagroniu w Isteb-

nej, godz. 17.00 do 20.00
Karate, Kik-boxing
prowadzone przez Grzegorza Jurczek, tel. 505 128 
906 w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- piątek godz. 17.30 - dzieci
- piątek godz. 18.30 - dorośli
Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzew-
skiej
(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 pa-
tronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:ę y j
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:g y j
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: ą y Monika Wałach
w godz. 16.00 - 18.00 (co druga środa miesiąca)
Miejsce:j Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 30 stycznia, 13 lutego, 27 lutego,13 marca, 27 marca
De coupage
Prowadzący:ą y Katarzyna Zwolińska
w godz. 16.00 - 18.00 (co druga środa miesiąca)
Miejsce:j Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin:  9 stycznia, 23 stycznia
Koronka koniakowska
Prowadzący:ą y Wioleta Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi czwartek miesiąca)
Miejsce:j Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 10 stycznia, 24, stycznia, 7 lutego, 21 lutego, 7 marca, 
21 marca
Wyroby z filcu
Prowadzący:ą y Agnieszka Macoszek
(co drugi czwartek miesiąca) w godz. 16.00 - 18.00
Miejsce:j Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 17 stycznia, 31 stycznia, 14 lutego,
28 lutego, 14 marca, 28 marca

ZAJĘCIA STAŁE
organizowane w gminie Istebna

y
5.01. – Spotkanie opłatkowe w Koniakowie

KALENDARZ  IMPREZ 2013

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej zaprasza
na wernisaż wystawy „Jasełka Śląskie ks. Emanuela
Grima w fotografii”, która odbędzie się 30 stycznia o
godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
Centrum. Zapraszamy!
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XXXVIII Bieg Narciarski
„O Istebniański Bruclik”

Serdecznie zapraszamy wszystkich miło-
śników biegówek oraz kibiców na XXXVIII edycję biegu 
narciarskiego „O Istebniański Bruclik”, który odbędzie się 
10 lutego (niedziela) o godz. 10:00 na trasach biegowych 
Kubalonki. Są to tradycyjne zawody narciarskie organizowa-
ne corocznie od 1974 roku, cieszące się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci i dorosłych naszego region i sąsiadujących 
z nami gmin Czech i Słowacji oraz terenu całej Polski.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kate-
goriach wiekowych:

Kategoria Rocznik
Dy-

stans

Go-
dzina 
startu

Dziewczynki kl. I - II 2005 - 2004 500 m 10:00
Chłopcy kl. I - II 2005 - 2004 500 m 10:00

Dziewczynki kl. III - IV 2003 - 2002 1000 m 10:00
Chłopcy kl. III - IV 2003- 2002 1000m 10:00

Dziewczyny kl. V - VI 2001- 2000 2500 m 10:00
Chłopcy kl. V - VI 2001- 2000 2500 m 10:00

Dziewczyny - gimnazjum 1999 - 1997 3000 m 10:30
Chłopcy - gimnazjum 1999 - 1997 3000 m 10:30

Kobiety 17 – 25 lat 1996 - 1988 5 km 11:00
Kobiety 26 – 35 lat 1987 - 1978 5 km 11:00

Kobiety 36 lat i powyżej 1977 i 
starsze 5 km 11:00

Mężczyźni 17 – 19 lat 1996 - 1994 15 km 11:30
Mężczyźni  20 – 29 lat 1993 - 1984 15 km 11:30
Mężczyźni 30 – 39 lat 1983 - 1974 15 km 11:30
Mężczyźni  40 – 49 lat 1973 - 1964 10 km 11:30
Mężczyźni 50 – 59 lat 1963- 1954 10 km 11:30
Mężczyźni 60 – 69 lat 1953 - 1944 5 km 11:30

Mężczyźni 70 lat i powyżej 1943 i starsi 5 km 11:30
ROZDANIE NAGRÓD

ok. godz  13.30

Mistrzostwa Polski Górników
w pięciu kategoriach wiekowych

Od 20 do 29 lat, od 30 do 39 lat,
od 40 do 49 lat, od 50 do 59 lat i powyżej 60 lat.

Nagrody funduje Z.Z.G. w Polsce

REGULAMIN ZAWODÓW:
Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczynać 

się będą na godzinę przed startem, a kończyć 30 minut przed 
startem danej grupy. Przy zapisach zawodnik powinien oka-
zać dowód tożsamości.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Obo-
wiązuje wpisowe 15 zł lub 150 koron czeskich od doro-
słych, zaś dzieci bezpłatnie. Opłata zawiera ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Każdy za-
wodnik po ukończonym biegu otrzymuje pamiątkowy medal  
oraz ciepły posiłek i herbatę.

W biegu obowiązuje styl klasyczny.

Bieg rozpocznie się ze startu wspólnego dla poszczegól-
nych grup. W imprezie mogą startować zawodnicy czynni 
- zrzeszeni w klubach, towarzystwach zarówno w kraju jak 
i za granicą - oraz osoby indywidualne, traktujące udział 
w biegu jako zabawę. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
w każdej kategorii otrzymują puchary, nagrody  rzeczowe 
oraz dyplomy. Nagroda główna - istebniański bruclik -  zosta-
nie wręczona dodatkowo zwycięzcy biegu głównego męż-
czyzn na 15 km. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego 
interpretacja należeć będą do Komitetu Organizacyjnego.

Zawody zostaną przeprowadzone z regulaminem PZN.

Informacji udziela Ośrodek Kultury w Istebnej
tel. 33 855 62 08

Komitet organizacyjny XXXVIII Międzynarodowego
Biegu Narciarskiego „O Istebniański Bruclik",

serdecznie zaprasza wszystkich
miłośników czynnego wypoczynku oraz kibiców

do wzięcia udziału w imprezie.
Szczegóły dotyczące biegu można znaleźć na stronie

www.istebna.eu

Nasi biegacze drużynowymi
mistrzami Polski! 

Biegacze naszych klubów zdominowali imprezę, gdyż 
również pozostałe miejsca na podium padły łupem na-
szych sztafet - srebro zdobyła druga ekipa NKS Trójwieś 
Beskidzka zaś na trzecim stopniu podium stanęli biega-
cze MKS Istebna.

MP  – Na podium Mistrzostw Polski najlepsze sztafety męskie

Wśród kobiet na piątym miejscu ukończyła zawody szta-
feta NKS Trójwieś Beskidzka.

Składy naszych sztafet (w kolejności, w jakiej wystartowali):
NKS Trójwieś Beskidzka I - Gazur Tymoteusz, Michałek Mi-

kołaj, Rucki Bartłomiej, Gazurek Sebastian
NKS Trójwieś Beskidzka II - Dragon Mateusz, Legierski Ma-

ciej, Skurzok Tomasz, Ligocki Mateusz
MKS Istebna - Zawada Dawid, Jałowiczor Andrzej, Bury 

Kamil, Polok Patrycjusz
NKS Trójwieś Beskidzka (kobiety) - Gruszka Kamila, Łacek 

Aleksandra, Kaczmarzyk Dorota, Kilian Elżbieta
Sztafety składały się z czterech zawodników biegnących 

w kolejności: junior/ka D - junior/ka C - junior/ka B - junior/
ka A lub senior/ka. J. Kohut
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Brązowa Odznaka ŚlZPN
dla Krzysztofa Chorążego

Podczas uroczystych obchodów 35-lecia 
podokręgu Skoczów odznaczono zasłużo-
nych działaczy klubowych i związkowych 
za wkład w rozwój piłki nożnej na szczeblu 
regionalnym oraz zaprezentowano wydaną 
na tą okazję monografię podokręgu.

Wśród odznaczonych Brązową Odznaką 
Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej znalazł się Prezes 
KP Trójwieś Krzysztof Chorąży. Gratulujemy!

W monografii Podokręgu, która ukazała się w związku 
z Jubileuszem zaprezentowano turystyczne i sportowe walo-
ry naszej Gminy oraz historię naszego klubu piłkarskiego KP 
Trójwieś.

J. Kohut

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Pierwszy taki Turniej Oldbojów
– Zapraszamy!

W dniu 2 marca (sobota) w hali Gimnazjum w Istebnej 
odbędzie się I Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów 40+  
o „Puchar Wójta Gminy Istebna”.

Będzie to pierwszy w naszej gminie a zarazem jeden z nie-
wielu organizowanych w większej skali terytorialnej turniej 
dla panów po czterdziestce (dokładnie rocznik 1972 i starsi) 
i dlatego serdecznie zapraszamy do udziału .

Organizatorom szczególnie zależy na udziale w imprezie 
drużyn złożonych z „naszych chłopów” czyli mieszkańców 
Gminy Istebna. Chociaż niewielu panów po czterdziestce gra 
jeszcze w piłkę miejmy nadzieję, że uda się utworzyć choćby 
kilka drużyn (wystarczy 6 – 7 chłopa w drużynie).

Gdyby był z tym problem zaprosimy drużyny spoza naszej 
gminy, ale mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. 
Organizatorzy liczą na udział minimum 5 drużyn w turnieju.

Regulamin oraz inne informacje związane z turniejem – na 
stronie internetowej www.istebna.eu oraz w Naszej Trójwsi 
w numerze z lutego.

Wstępne zgłoszenia do dnia 25 stycznia:
telefonicznie – 509 055 834
mailowo – lufc1962@op.pl
osobiście – w biurze Informacji Turystycznej (budynek 

GOK) w Istebnej
Osoba odpowiedzialna za organizację – Jacek Kohut (509 

055 834).

Fantastyczny start naszych
młodych biegaczy! 

Kapitalnie rozpoczęli nowy rok nasi młodzi biegacze zdoby-
wając podczas rozegranych na Polanie Jakuszyckiej w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich "Bieg 
na Igrzyska" Mistrzostw Karkonoszy aż 15 medali w tym 9 z 
najcenniejszego kruszcu!

W dwudniowych zawodach, które były też zarazem XIII Me-
moriałem Jana Madrego nasi zawodnicy wywalczyli 9 złotych, 
2 srebrne oraz 4 brązowe medale zajmując jeszcze wiele miejsc 
tuż za podium a konkretnie uplasowali się na miejscach 4 – 10 
aż 24 razy! Oto lista naszych multimedalistów:

Juniorki:
Hulawy Dominika (Istebna/AZS AWF Katowice) - 2 złote 

Legierska Weronika (MKS Istebna) - 1 złoty, 1 srebrny 
Kobielusz Magdalena (MKS Istebna) - 1 srebrny, 1 brązowy

Juniorzy:
Polok Patrycjusz (MKS Istebna) - 2 złote
Dragon Mateusz (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 złote
Zawada Grzegorz (MKS Istebna) - 2 złote
Jałowiczor Andrzej (MKS Istebna) - 1 srebrny
Rucki Bartłomiej (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 brązowe
Gratulujemy naszym biegaczkom i biegaczom oraz ich opie-

kunom w osobach Jarosława Hulawego, Małgorzaty Galej, 
Tadeusza Krężeloka, Mirosława Kapasia i Waleriana Zawady 
z MKS Istebna oraz Tomasza Sikory i Mariusza Zowady z NKS 
Trójwieś Beskidzka. J. Kohut
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„Mieszanka” najlepsza w Turnieju im. Andrzeja Kamińskiego 

Drużyna pod nazwą „Mieszanka” wygrała kolejną edycję Turnieju im. Andrzeja Kamińskiego, który odbył się 
w miniony piątek w hali Gimnazjum w Istebnej.

Grupa A:
Siła Jasnowice 2 – Beskidek - 0:1
Koniaków – Pietroszonka - 4:1
Siła Jasnowice 2 – Pietroszonka - 0:0
Koniaków – Beskidek - 2:1 
Koniaków – Siła Jasnowice 2 – 1:1
Beskidek – Pietroszonka – 2:1

Tabela:
1. Koniaków – 7 pkt.
2. Beskidek – 6 pkt.
3. Siła Jasnowice 2 – 2 pkt.
4. Pietroszonka – 1 pkt.

Grupa B:
Siła Jasnowice 1 – Oldboje – 5:0
Mieszanka – Dwupak – 3:0
Mieszanka – Oldboje – 3:2
Siła Jasnowice 1 – Dwupak – 3:0
Dwupak – Oldboje – 4:3
Siła Jasnowice 1 – Mieszanka – 0:0

Tabela:
1. Siła Jasnowice – 7 pkt. (+8)
2. Mieszanka – 7 pkt. (+4)
3. Dwupak – 3 pkt.
4. Oldboje – 0 pkt.

Mecz finałowy pomiędzy Mieszanką a BeskidkiemZwycięska drużyna z organizatorami oraz wywalczonymi trofeami

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Półfinały:
Mieszanka – Koniaków - 5:3
Beskidek – Siła Jasnowice 1 – 4:2
O 3 miejsce:
Siła Jasnowice 1 – Koniaków - 10:6
Finał:
Mieszanka – Beskidek – 2:2 rz.k. 4:2

                                                                  J. Kohut

Na zakończenie cyklu „300 lat Koniakowa”
publikujemy wiersz o górze Ochodzita:

Ochodzito - Ochodzita
Stoi staro Ochodzito, nie pómknie sie dali,
wsiecy ludzie, młodzi, starzy, tak ją nazywali.
Była wielko, niedostępno, wsiecy sie ji bali.
Miała buki tak wielkucne i jeszcze z jedlami,
i szumiały, jakby grały w kościele organy.
Było zwierza pełno w lasach, jeleni, niedźwiedzi,
saren, wilków, dziwokich świń i rysiów i turów.
Szeł wandrownik w gorści kryka, ledwo sie pomyka,
a tu przed nim gróń wielkucny, drogę mu zamyka.
Obchodzi go bokym, nizi i fórt postępuje,
aż go obszedł i powiedział to jest Obchodzito.
Przesieł jeden, drugi, trzeci, zrobił sie chodniczek,
chodzili nim i zbójnicy każdy nios se miysiek,
a w nich były złote rzeczy, co ich zrabowali,
przyszli z nimi do dziedziny, chudobie rozdali.
Potym wsieckich pochytali, w Milówce wieszali.

Kany wasz skarb, jeszcze przed tym, wsiecy sie pytali.
W Ochodzitej tam pod bukym on jest zakopany.
Chodzili, chladali, buków uś nie było,
bo ich nasi pradziadowie downo wykorcowali.
Skarb ten jest tam fórt do dzisio,
chociaż go chladali.
Za chodniczkym jechoł furmón, ciągnół koniczek,
przejechali porym razy zrobił sie trowniczek.
Jak uś była tam ceścina, to ją utwardzali,
nawozili, ubijali no i poszerzali.
Jeździli nią kupcy po sól i różne towary,
wozili je tam i nazod, wsiecy zarobiali.
Potym przyszły wozy insi, co koni ni miały,
ale za to cestym fajnóm one potrzebowały.
Tóś zrobili asfaltową, ale popękała,
bo ty smoki jak przejadóm wsiecko wytargajóm,
Cestym niszczóm przez Kóniaków, żywcioki sie śmieją,
bo tam była Galicyja a tu Silesia -
(łacińska nazwa Śląska).

W. J. Legierski 
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Reklamy Reklamy Reklamy 

Istebna Dzielec

Koniaków Matyska

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
UBEZPIECZENIA 

UBEZPIECZENIA DLA FIRM
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE

BIURO 
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Bilety
Wczasy

Wycieczki

www.mea-travel.pl

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 33 444 60 43
istebna@mea-travel.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŚLUBÓW 
I INNYCH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH 

         ZORGANIZUJEMY 
TWOJĄ IMPREZĘ  

OD A DO Z !  Wesela, chrzty, komunie, urodziny, 
imprezy firmowe… 

Tel: 607629195/ 667408890, e-mail: marsylia-imprezy@10g.pl 
„marsylia” kontakt: 

Nasza Trójwieœ

Wrzesień 2012 Nasza Trójwieœ Strona 25Sierpień 2012 Nasza Trójwieœ 

 

 

 

    

 
   

 

 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

Wspólne zdjęcie drużyn z trzech pierwszych miejsc

str. 25

Choinkowe wariacje
młodzieży gimnazjalnej

str. 9
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Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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Zwyciężczyni konkursu na Ex libris Biblioteki Publicznej 
w Istebnej - Dominka Legierska

Uczestnicy finału konkursu na Ex libris 
Biblioteki Publicznej w Istebnej
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