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Z   acny Księże Kanoniku, Probosz-
czu parafii w Koniakowie. Z okazji 

Jubileuszu 40. Lat kapłaństwa składamy 
życzenia zdrowia, pomyślności i wszyst-
kiego najlepszego. Niechaj Bóg Wszech-
mogący otoczy Cię szczęściem i błogo-
sławi każdemu Twemu dziełu. 

Życzymy, by Bóg błogosławił dalszej 
drodze Twego życia oraz by spełniło się wszystko, czego pra-
gniesz zgodnie z wolą Bożą. Obyś Księże Proboszczu dalej 
szedł przez życie otoczony miłością Boga i ludzi.

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
i Zespół Redakcyjny

Obchody 7 rocznicy
śmierci Ojca Świętego
02.04.2005 - 02.04.2012

2 kwietnia br. minęła 7 rocznica śmier-
ci papieża Polaka bł. Jana Pawła II. 
Z tej okazji w wielu Kościołach odbyły 
się czuwania modlitewne.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
naszym współpracownikom,
mieszkańcom gminy i gościom
życzymy wielu łask
od Zmartwychwstałego Pana,
radosnego świętowania 
w gronie najbliższych
oraz tradycyjnego smacznego jajka
i udanego śmigusa – dyngusa. 

Jan Gazur 
Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Rabin
Wójt Gminy
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Zawody w biegach narciarskich
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce

l Jak spędziliśmy
Dzień Kobiet - Pokaz mody
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Odsłonięcie Tablic Pamiątkowych 

  XXXVII Mi dzynarodowy  
  Bieg Narciarski  
 
 
 
 

 
 „O Istebnia ski Bruclik” 
 
    

Szczegó y na: www.istebna.eu 

300 lat
Koniakowa

Ślązaczka nad Ślązaczkami
- ŁUCJA DUSEK Z JAWORZYNKI!!! 

Laur Srebrnej Cieszynianki 2011

str. 11

str. 7

str. 15

W numerze:
Projekty inwestycyjne - str. 9

Z ŻYCIA OSP - str. 9

Ocalmy od zapomnienia - str. 14

SPORT - str. 24str. 24

Krótkie kalendarium
wsi Koniaków str. 10

VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie



Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ Kwiecień 2012Strona 2

Jak spędziliśmy
Dzień Kobiet
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Terminy Zebrań Wiejskich 2012 r.
Wójt Gminy, sołtysi gminy Istebna podają do informacji 
mieszkańców terminy i miejsca zebrań wiejskich:
KONIAKÓW – 15 kwietnia (niedziela) 2012 r. godz. 10.30
w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie                                                                      
JAWORZYNKA – 22 kwietnia (niedziela) 2012 r. godz. 
10.15 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce
ISTEBNA  - 29 kwietnia (niedziela) 2012 r. godz. 9.45
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej.

Podziękowanie
Serdeczne wyrazy wdzięczności i podziękowania za po-

moc w gaszeniu żywiołu ognia, którą okazali nam strażacy  
jednostek OSP, a także sąsiedzi, przyjaciele oraz wielu życz-
liwych nam ludzi. składa Rodzina Macurów z Jaworzynki

INfORMAcJA
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna

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

Kwiecień:  3, 10, 17, 24 od godz. 14.00 do 15.15  
Maj:  8, 15, 22, 29 od godz. 14.00 do 15.15                                          
Czerwiec:  5, 12, 19, 26 od godz. 14.00 do 15.15  

Wójt Gminy informuje

Wiosenna zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego  i elektronicznego

Wieś Jaworzynka  - 21 maja 2012 (poniedziałek),
 obok SP Nr 1
Wieś Koniaków  - 22 maja 2012 (wtorek),
 Koniaków, przy OSP Centrum
Wieś Istebna  - 23 maja 2012  (środa),
 Istebna przy oczyszczalni Tartak
 Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt:
- urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodówki, 

czajniki,roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia
- oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd

Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 10.00-16.00 
w wyznaczonych punktach jeden dzień w każdej wsi. 
Inny sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany!

Akcja organizowana przez jest przez Urząd Gminy Istebna 
przy współudziale Fundacji CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki 
z odpadami (www.czystaziemia.org).

Zbiórkę odpadów prowadzić będzie firma Elektrozłom 
sp. z o.o.

Nie laminować dowodów osobistych
W związku wystąpieniem Departamentu Spraw Oby-

watelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie 
posługiwania się przez obywateli zalaminowanymi lub 
ofoliowanymi dowodami osobistymi przedstawiam po-
niżej zajęte w tej kwestii stanowisko, dotyczące ważności 
takich dokumentów.

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi 
wynikać z przepisów prawa. Taki wymóg nie został przewi-
dziany we wzorze dowodu osobistego, określonym w art. 19 
ust. 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 
r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postę-
powania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 
unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 47, poz. 384 z późn. zm.), zgodnie z którym dowód oso-
bisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter, 
a w przypadku adresu przy użyciu wielkich i małych liter, 
karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej 
z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie 
i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer 
dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód oso-
bisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpie-
czające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Oklejenie, ofoliowanie lub zalaminowanie dowodu osobi-
stego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, 
takich jak np.: elementy grawerowane, elementy zabezpie-
czeń utajonych (widoczne w promieniach UV), hologram, 
OVI (farby drukowe zmienne optycznie); może również w 
znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić ocenę, czy 
dany dokument został podrobiony lub przerobiony. Wska-
zane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą spowodo-
wać nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak 
możliwości maszynowego odczytu danych zawartych w do-
kumencie w polu MRZ - Machine Readable Zone.

Biorąc pod uwagę powyższe, zalaminowanie, ofoliowa-
nie lub naklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, 
uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy 
uznać za jego uszkodzenie, co zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. 
zm.) rodzi obowiązek wymiany dokumentu.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród obywa-
teli ważności takich dokumentów, poprzez umieszczenie 
krótkich komunikatów na stronach internetowych urzędów 
gmin, tablicach informacyjnych, a także miejscach dokony-
wania czynności meldunkowych.

Rada Gminy Istebna informuje, że zgodnie z podję-
tymi uchwałami: NR V/15/2011;  NR V/16/2011 z dnia 21 
lutego 2011 roku, termin składania wniosków o Nagro-
dę Rady Gminy Istebna za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury mija 30 kwietnia br. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Istebna.
Szersze informacje można znaleźć na stronie interne-

towej:  www.istebna.eu
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Obowiązek  zgłaszania obiektów
do użytku

Informuje się, że zgodnie z art.54 i 57 Ustawy Prawo Bu-
dowlane, tekst ujednolicony (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 
ze zmianami) każdy właściciel nowobudowanego oraz 
rozbudowywanego budynku mieszkalnego lub innego 
obiektu budowlanego, zobowiązany jest do zgłoszenia 
faktu ukończenia budowy  na 21 dni przed przystąpieniem 
do jego użytkowania w Powiatowym Inspektoracie Nad-
zoru Budowlanego w cieszynie.  Numer adresowy budynku 
nadawany jest w tutejszym Urzędzie na podstawie zgłoszenia 
dokonanego u PINB oraz mapki inwentaryzacji powykonaw-
czej. Nadany numer budynku  należy umieścić na widocznej 
z drogi elewacji budynku lub ogrodzeniu nieruchomości.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje zgodnie 
z art. 55 w/w Ustawy karą za użytkowanie obiektu bez wyma-
ganego zgłoszenia i wynosi np. dla budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 10 tys. zł.

Nadmienia się również, że zgodnie z art.6 pkt. 2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 
613) nawet fakt nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia bu-
dynku do użytkowania nie zwalnia z obowiązku płacenia 
podatku od powierzchni użytkowej obiektu, jeżeli jest on za-
siedlony lub użytkowany. Szczegółowe informacje uzyskać 
można w Urzędzie Gminy Istebna pok.113 i 206 oraz pod nu-
merem telefonu 33  855 65 00 wew. 113 i 49.

U W A G A   W Ł A Ś C I C I E L E   L A S Ó W 

Informacja Wójta Gminy Istebna
Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu 

Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonego we 
wsi: Istebna, Jaworzynka, Koniaków.

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 
28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z 2011 r. Nr 34, 
poz. 170) w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy 
Istebna w pokoju nr 201, na okres 60 dni zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urzą-
dzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczone-
go planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów 
mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miej-
scu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uzna-
nia lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

W dniach 24, 25 i 27 kwietnia 2012 r. w godz. od 07:15 
do 15:15 w sali posiedzeń pok. nr 100 w Urzędzie Gminy 
Istebna, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. 
KRAMEKO spółka z o.o., w ramach konsultacji społecznych, 
będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał infor-
macji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożo-
nym planie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jednolity tekst: 
Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) dane zawarte 
w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą 
naliczenia podatku leśnego.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Wójt Gminy informuje

Interpelacja radnego
Sejmiku Województwa Śląskiego

Szanowni  Państwo
Przedstawiam poniżej stanowisko Marszałka Województwa Śląskiego 

dotyczące odnowienia i pomalowania zardzewiałych i niszczejących ba-
rierek na moście przez rzekę Olza w Istebnej. Informuje, że wyniku remontu 
jakiego dokonano na moście w Istebnej. Podjąłem starania w celu moder-
nizacji barierek. Dzięki pomocy Radnego Sejmiku Śląskiego Janusza Buzka 
i osobistej interwencji, udało się uzyskać  kwotę 30 tys. na  pomalowanie ba-
rierek. Wspomniane barierki będą pomalowane do końca lipca 2012 roku.

Radny Powiatu Cieszyńskiego
Janusz Juroszek
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Projekty inwestycyjne

Woda na Zaolziu
W związku z zapytaniami i wątpliwościami mieszkań-

ców Zaolzia związanymi z funkcjonowaniem wodociągu 
Istebna Zaolzie przedstawiam poniżej informacje zebra-
ne na podstawie dostępnych materiałów i opracowań 
oraz praktyki eksploatowania ujęcia i sieci wodociągo-
wej w Istebnej Zaolziu.

W roku 2011 na zlecenie Urzędu Gminy opracowana zosta-
ła przez specjalistę, uprawnionego hydrologa „Dokumentacja 
Hydrologiczna” ustalająca zasoby eksploatacyjne źródła natu-
ralnego „Pietraszonka-Sztoczek” tj. ujęcia wody dla wodociągu 
biegnącego od Pietroszonki, przez Skałę, Łączynę, Mlaskawkę 
na Zaolzie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów najwyż-
szą zaobserwowaną wydajnością źródła była ilość 18 m3/godz. 
Zasoby eksploatacyjne źródła określono według najniższej 
zaobserwowanej wydajności - 10,8 m3/godzinę, czyli 260 m3 
/dobę. Jakość wody o odczynie lekko zasadowym zakwalifiko-
wano do pierwszej klasy jako wody bardzo czyste.

Aktualnie wodociąg wybudowany na początku lat 70-
tych przez mieszkańców dostarcza wodę do 76 budynków 
(liczba przyłączy) w ilości około 6000 m3 w ciągu roku.  Śred-
nie zapotrzebowanie dobowe to ilość 16,5 m3 wody, co sta-
nowi niespełna 7% wydajności źródła.

Z powyższych danych wynika jednoznacznie, że wydaj-
ność źródła na Pietroszonce przekracza wielokrotnie aktu-
alne zapotrzebowanie na wodę, także przy uwzględnieniu 
postępującej budowy nowych obiektów i wykonywania do-
datkowych przyłączy do budynków.

Kolejna kwestią związaną z dostarczeniem wody są sto-
sunkowo duże różnice w poborze wody, wynikające z okre-
sów wolnych od pracy, kiedy obserwujemy wzmożony ruch 
turystyczny oraz pobyty osób posiadających domy zamiesz-
kałe tylko czasowo. Ten okres przypada najczęściej w sezonie 
wakacji letnich, tzw. „długich weekendów”, świąt itp.

Zbiornik „Nad Brzyszkiem” ma pojemność całkowitą 40 
m3 i zgodnie z wyliczeniami oraz obserwacją konserwatora 
zapewnia wystarczającą ilość wody nawet przy jej maksy-
malnym poborze. Ilość wody w zbiorniku w okresie długo-
trwałej suszy w 2011 roku była wystarczająca. 

W roku 2009 dokonano wymiany starej, nieszczelnej sieci 
na odcinku 660 m na Pietroszonce. Sieć wymaga nadal suk-
cesywnej wymiany, co spowoduje dodatkowe  oszczędności 
wody, która w starej, nieszczelnej sieci wykonanej z rur PCV 
„na wtyk” znajduje luki. Zdarzają się także awarie sieci, zwią-
zane z jej nienajlepszym stanem technicznym oraz nierzadko 
wadliwie wykonaną instalacją wewnątrz budynku, za co od-
powiada właściciel.

Awaria sieci, przyłącza domowego lub duży pobór wody 
w wyniku nieprzewidzianej sytuacji może powodować nagły 
spadek ciśnienia, który odczuwają w pierwszej kolejności 
mieszkańcy najwyżej położonych budynków na Pietroszon-
ce i na Skale. Nawet w sytuacji dużej wydajności źródła opa-
dający słup wody „zasysa” wodę z bocznych rur i może poja-
wić się problem „braku wody”.

W lutym 2012 r. na wniosek Gminy Istebna Starosta Cie-
szyński udzielił pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody 

ze źródła w ilości średniej 86,4 m3 /dobę w okresie do 4 stycz-
nia 2022 r., który stanowi ważny krok do dalszych działań, 
których efektem będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów 
wody i zapewnienie ich racjonalnego gospodarowania.

Aktualnie prowadzone są działania zmierzające do ure-
gulowania spraw własnościowych działki, na której położone 
jest źródło i ujęcie wody na Pietroszonce, gdyż jest to teren 
prywatny. Kolejnym krokiem będzie remont studni, ogrodze-
nie terenu wokół ujęcia, odprowadzenie wód podskórnych 
i inne prace. Konieczna jest wymiana starej, awaryjnej sieci 
z rur PCV, co zapobiegnie przyszłym awariom. Działania te 
zapobiegną stratom wody i zapewnią większą rezerwę po-
trzebną na okres zwiększonego poboru lub nieprzewidzia-
nej sytuacji kryzysowej.

Wszystkie powyższe działania wymagają zapewnienia od-
powiednich nakładów finansowych, dokumentacji, a wymia-
na sieci zgody właścicieli działek na wejście w teren budowy. 

Pobór wody w nowo powstałym budynku zaplecza sani-
tarnego przy boisku na Zaolziu wg wyliczeń wynosić będzie 
średnio 2 m3/dobę. Ilość ta odpowiada  średnio dobowemu 
zużyciu wody od 2 do maksymalnie 4 budynków zamieszka-
łych przez 5 osób każdy. System nawadniania boiska trawia-
stego czerpie wodę bezpośrednio z rzeki Olzy.

Na podstawie danych z Referatu Usług Komunalnych i Referatu 
Gospodarczego UG Istebna opracował: Wiesław Legierski, inwestycje@
ug.istebna.pl 

Szanowni Rolnicy
Hodowcy zwierząt gospodarskich

Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym 
skarbem  narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, 
mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem docho-
du dla wielu polskich rodzin.

Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej 
w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przy-
pomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie do-
kumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt. 

Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez 
lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakoń-
czyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten 
fakt. Nieudokumentowane leczenie zwierząt w gospodar-
stwie może skutkować utratą części lub całości dopłat bez-
pośrednich. Dokument potwierdzający leczenie zwierząt 
w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres 
pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się pod-
pis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

Szanowni Państwo!
Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwie-

rzęta wystawiania takiego dokumentu. Jest to Państwa 
niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczą-
cych zwierzęta gospodarskie.

Główny Lekarz Weterynarii, Janusz Związek

Uwaga Rolnicy
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Z życia OSP

Zrób test na HIV
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w cieszy-

nie zaprasza do włączenia się w Ogólnopolską Kampanię 
Multimedialną dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS pod ha-
słem: ,,Zrób test na HIV”.

Każdego dnia na świecie zakaża się HIV ponad 7 tysięcy 
osób, a około 5 tysięcy umiera  z przyczyn związanych z HIV/
AIDS. W Polsce tymczasem, każdego roku wykrywa się około 
800 zakażeń. Od początku epidemii tj. od 1985 roku do 31 
lipca 2011 odnotowano 14 725 zakażeń. Obecnie leczeniem 
ARV objętych jest około 5,5 tys. pacjentów, w tym 134 dzieci. 
W 2010 roku test kierunku HIV w punktach konsultacyjno-
diagnostycznych (PKD) wykonało ponad 25 tys. osób i liczba 
ta z roku na rok wzrasta, świadomość możliwości wykonania 
testu nadal jest zbyt mała.

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Zrób test na 
HIV” realizowana w 2011 i 2012 roku jest kontynuacją do-
tychczasowych działań, wzmocnieniem kampanii „Wiedza 
ratuje życie” z przełomu 2010 i 2011 roku. Głównym celem 
kampanii „Zrób test na HIV” jest promowanie wykonywa-
nia testów w kierunku HIV, które można zrobić bezpłatnie i 
anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych w 
całym kraju. Działania kampanii skierowane są do osób do-
rosłych, aktywnych seksualnie, odpowiedzialnych za zdro-
wie własne oraz partnera.

Więcej informacji dotyczących HIV/AIDS można uzy-
skać na stronie internetowej Krajowego centrum ds. 
AIDS www.aids.gov.pl

W akcję promowania różnorodnych walorów naszej 
gminy włączyli się ostatnio strażacy OSP w Istebnej centrum. 
W numerze magazynu  „W akcji” 2/2012 na luty-marzec zamiesz-
czona została reklama firmy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., do 
której wykorzystano zdjęcie samochodu należącego do jednostki 
z Istebnej Centrum. Zdjęcie to wykonał jeden z druhów ubiegłej 
zimy na drodze Kameralna we wsi Istebna.

Fakt, że spośród tysięcy samochodów pożarniczych marki 
MAN właśnie ten znalazł się w reklamie to wielkie wyróżnienie 
dla tej jednostki i samochodu.

Przy okazji spraw związanych z promocją warto dodać, że na 
okładce ogólnopolskiego Magazynu Stowarzyszenia Wspiera-
nia Rozwoju Turystyki „TurBiznes” nr styczeń - luty 2012 znalazło 
się zdjęcie wykonane przez naszego fotoamatora w Koniakowie 
Rastoce a inne zdjęcia z Koniakowa wykorzystano w artykule 
„Beskidy to turystyczna przestrzeń”.

Jak widać promocja może przybierać różną formę.

Powiatowy Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej

W dniu 30.03 w OSP 
Zebrzydowice odbył się 
powiatowy Ogólnopol-
ski Turniej Wiedzy Po-
żarniczej. Naszą gminę 
reprezentowało 3 dh. Z 
OSP Koniaków C. Każdy w 
swojej kategorii wiekowej, 
a byli to: w Gr. Podstawowej Małgorzata Legierska, w gr. Gimnazjum 
Szymon Legierski i w grupie ponadgimnazjalnej Dawid Legierski.

Turniej rozpoczął się punktualnie o 
10, później była część pisemna, w któ-
rej musieli odpowiedzieć na 30 pytań. 
Po krótkiej przerwie  i obiedzie uczest-
nicy z największą ilością punktów 
przechodzili do części ustnej, gdzie 
czekał na nich zestaw pytań o różnym 
stopniu trudności, z którego musieli 
wybrać po 3 pytania. I tak Gosia zaję-
ła I-sze miejsce, Dawid III. Szymonowi 
brakło  jednego punktu, żeby zakwali-
fikować się do odpowiedzi ustnej. Na II 
miejscu w grupie ponadgimnazjalnej 

stanął pochodzący z naszej jednostki jednak reprezentujący LO im 
Pawła Stalmacha i  Miasto Wisła  Tomasz Legierski. Wszyscy uczest-
nicy dostali atrakcyjne upominki. Na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody.  Małgorzata zajmując I-sze miejsce będzie reprezentować 
nasz powiat na szczeblu wojewódzkim 14.04.2012 w Siewierzu.

Dla Gosi był to debiut, gdyż nie startowała jeszcze w OTWP. Nato-
miast dla Dawida i Tomka był to już niestety ostatni start, gdyż w tym 
roku kończą swoją edukację.  Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Dla uczestników organizatorzy przygotowali pokaz sprzętu, 
film upamiętniający 20 rocznicę największego pożaru lasu w Kuź-
ni Raciborskiej. Największą atrakcją miała być przejażdżka ponto-
nami  ratowniczymi po pobliskich zbiornikach wodnych, niestety 
ze wględów atmosferycznych realizacja nie była możliwa.   

Gosi życzymy dalszych sukcesów a Dawidowi i Tomkowi du-
żej ilości punktów na  Maturze !!!  dh Barbara Zowada

Strażacka promocja
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Misterium Męki Pańskiej w SP nr 1
Dnia 4 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 

uczniowie klas szóstych chcąc wprowadzić w Święte Tri-
duum Paschalne przedstawili Misterium Męki Pańskiej. 
Piękne stroje i scenografia pomogły uczniom zrozumieć ta-
jemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Przejmu-
jąca muzyka dopełniła nastrój. Przedstawienie przygotowały 
p. Barbara Mojeścik, Anna Krężelok i Mirosława Zowada.

Iwona Kosińska-Białas

Z życia szkół

ZBIÓRKA MAKULATURY 
W dniach 12-22 kwietnia br. W Gimnazjum im. Jana 

Pawła II zostanie kolejny raz przeprowadzona zbiórka 
makulatury w ramach akcji „Drzewko za makulaturę”. 
Makulaturę można oddawać w godzinach 7.30-15.00 
każdego dnia w wyznaczonym punkcie w gimnazjum.

Klub Ekologiczny
wraz z opiekunami

Zimowa Spartakiada
Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej 

Na stoku Ośrodka „Zagroń” 28 marca odbyła się Zi-
mowa Spartakiada Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej. 
O godzinie 9.00 na-
uczyciele wf rozpo-
częli spartakiadę od 
zapoznania jej uczest-
ników z regulaminem 
korzystania z wycią-
gu krzesełkowego, z 
trasami biegowymi i 
trasą do zjazdu na ja-
błuszkach. Zachęcali 
również do kibicowa-
nia swoim kolegom 

i koleżankom. W atmosferze zabawy i sportowej rywalizacji 
miały miejsce następujące rozgrywki: biegi narciarskie, zjazd 
na jabłuszkach i slalom (wszystkie w kategoriach: klas I-III, IV- 
VI dla dziewcząt i chłopców). Podczas rozgrywek nasze panie 
kucharki poczęstowały wszystkich uczestników gorącą her-
batą i smacznym posiłkiem, który zjedli z ochotą na świeżym 
powietrzu. Po zawodach była możliwość jazdy na wyciągach 
do godziny 13.00, wtedy też uroczyście Pani dyrektor Danu-
ta Konarzewska zakończyła  spartakiadę. Wszyscy dobrze się 
bawili. Dziękujemy organizatorom P. Jarosławowi Hulawemu, 
P. Małgorzacie Galej, właścicielowi Ośrodka Zagroń, rodzicom 
za możliwość wspaniałego spędzenia tego pełnego sporto-
wych wrażeń dnia. Na uroczystym szkolnym apelu w dniu 
2 kwietnia zwycięzcy we wszystkich kategoriach otrzymali 
dyplomy oraz medale.              Iwona Kosińska-Białas

Gimnazjum
- Rocznica śmierci Jana Pawła II

W gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Istebnej, w siódmą rocz-
nicę śmierci patrona szkoły, jak 
co roku, zapalono znicz pod pa-
miątkową tablicą oraz przygo-
towano okolicznościową gazet-
kę. Na lekcjach religii młodzież 
obejrzała film poświęcony na-
szemu Wielkiemu Papieżowi.

20 maja, w Dniu Patrona 
Szkoły odbędzie się uroczysta 
akademia i zostaną złożone 
kwiaty pod tablicą Jana Pawła II 
w holu szkoły.

Dyrektor, Bogdan Ligocki

O 7. rocznicy śmierci naszego Wielkiego Rodaka, Jana 
Pawła II jak co roku nie zapomniała młodzież ze wspólnoty 
Ruchu Światło – Życie przy parafii pw. „Dobrego Pasterza” 
w Istebnej. 31 marca w kościele parafialnym przygotowali Wie-
czór Poezji Karola Wojtyły, przeplatany pieśniami i poezją śpie-
waną. W recytowanym repertuarze nie zabrakło fragmentów 
wiersza „Pieśń o słońcu niewyczerpanym”, „Do sosny polskiej”, 
który wyraża uczucie tęsknoty za ojczyzną, jakie towarzyszyło 
Karolowi Wojtyle po wyborze na Stolicę Piotrową. Zebrani w ko-
ściele uczestnicy mieli okazję pochylić się także nad tajemnicą 
obecności Maryi w życiu Jana Pawła II, wsłuchać się w wyśpie-
wywane fragmenty Tryptyku Rzymskiego. Całość zwieńczyła 
wspólna modlitwa Litanii do Błogosławionego Jana Pawła II. 

Ojciec Święty bardzo umiłował młodzież, która po dzień dzi-
siejszy odwdzięcza się tym samym – pamięcią i miłością. 

Karina Czyż
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2. miejsce Karolina Pogorzelska kl. 2a
3. miejsce Julia Kawulok kl. 1a
Grupa II cHŁOPcY Kl. 1- 2
1. miejsce Józef Dragon kl. 2a
2. miejsce  Łukasz Gazurek kl. 2b 
3. miejsce  Szymon Glet kl. 2b
Grupa III DZIEWcZYNKI Kl. 3 – 4
1. miejsce Ewa Gazur kl. 3a
2. miejsce Weronika Bartuś kl. 4a
3. miejsce Patrycja Bury kl. 4b
Grupa IV cHŁOPcY Kl. 3 - 4
1. miejsce Mateusz Małyjurek kl. 4a
2. miejsce Przemysław Łacek kl. 4b
3. miejsce Marcin Małyjurek kl. 3a
Grupa V DZIEWcZYNKI Kl. 5
1. miejsce Kinga Patyk kl. 5b
2. miejsce Paulina Bestwina kl. 5b
3. miejsce Barbara Byrtus kl. 5b
Grupa VI cHŁOPcY Kl. 5-6
1. miejsce Daniel Juroszek kl. 5a
2. miejsce Marek Kawulok kl. 5a
3. miejsce Szymon Marekwica kl. 6a
Grupa VII  DZIEWcZYNY KL. 6
1. miejsce Anna Polok kl. 6a
2. miejsce  Klaudia Juroszek kl. 6b
3. miejsce  Anna Pasterka kl. 6b
Grupa VIII ZAWODNIcY 
1. miejsce Mateusz Dragon kl. 6b
2. miejsce  Dawid Bojko kl. 6b
3. miejsce Jan Wawrzacz kl. 6b

Szkolne zawody w biegach narciarskich 
na Kubalonce

W czwartek 15 marca 2012 r. już po raz dwunasty 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Jaworzynce mogli spróbować swoich sił 
w walce o zwycięstwo na trasach biegowych Kubalonki.

Piękna, słoneczna pogoda przywitała na starcie 104 
młodych sportowców, a bardzo dobre warunki narciarskie 
pozwoliły sprawnie przeprowadzić zawody. Rywalizacja po-
między zawodnikami była bardzo zacięta, każdy z biegaczy 
walczył do samego końca z dopingiem kibiców w tle.

Na krótszych dystansach startowały dziewczynki i chłop-
cy z  klas 1-3, następnie na dłuższych trasach rywalizowały ze 
sobą dzieci z klas 4-6. Uczniowie, którzy trenują w klubie NKS 
Trójwieś Beskidzka zmierzyli się ze sobą w odrębnej grupie 
startowej. Wśród uczestników znalazły się również 2 zawod-
niczki z oddziału przedszkolnego, które zostały nagrodzone 
medalami. Po zakończeniu zawodów wszyscy uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast zwycięzcy zostali 
nagrodzeni medalami.   

Wszystkim uczestnikom serdecznie  gratulujemy i życzy-
my  kolejnych sukcesów sportowych.

Cała impreza nie byłaby możliwa bez wsparcia osób, dla 
których uśmiech naszych dzieci jest najważniejszy. Dlatego z 
całego serca dziękujemy za pomoc i wsparcie w przygotowa-
niu imprezy: Urzędowi Gminy w Istebnej i Polskiemu Związ-
kowi Narciarskiemu. Do zobaczenia za rok.

Opracowała: Natalia Bestwina
(galeria z zawodów na stronie internetowej: www.istebna.eu) 
Biegi odbyły się w 9 grupach wiekowych. Poniżej przed-

stawiamy wyniki:
Grupa 0 DZIEWcZYNKI Kl. 0
1. miejsce Kornelia Łacek kl. 0b
2. miejsce Dominika Dragon kl. Oa.
Grupa I DZIEWcZYNKI Kl. 1-2
1. miejsce Michalina Gazur kl. 2b

Mobilność
szkolnej kadry edukacyjnej

W dniach 13-25 lutego br. wzięłam udział w szkoleniu 
językowo-metodycznym w Richard Language college 

w Bournemouth 
w Anglii. Zajęcia, 
prowadzone przez 
bardzo kompe-
tentnych a zara-
zem przyjaznych 
nauczycieli, miały 
charakter wykła-
dowy i warsztato-
wy. Wspólnie z po-

zostałymi uczestnikami - z Czech, Turcji, Hiszpanii, Szwajcarii 
i Francji  wymieniliśmy się doświadczeniami w pracy z mło-
dzieżą, metodami nauczania, pomysłami na organizację za-
jęć. Wzięłam również udział w wycieczkach fakultatywnych. 
Wyjazd prawdopodobnie zaowocuje w przyszłości współ-
pracą między szkołami. Program, z którego skorzystałam i w 
całości mogłam sfinansować swój wyjazd, to Comenius - Mobil-
ność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Program ten skierowany jest 
do  nauczycieli wszystkich typów szkół i dotyczy szkoleń euro-
pejskich w wybranych obszarach wiedzy. Zachęcam do odwie-
dzenia strony www.comenius.org.pl, gdzie podane są wszystkie 
szczegółowe informacje. Znalezienie odpowiedniego szkole-
nia, napisanie wniosku oraz późniejsze formalności nie zajmują 
dużo czasu, a korzyści są ogromne! 

Agnieszka Kierczak
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Podziękowania
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Istebnej składają podziękowania za cegiełki 
złożone na rzecz Szkoły z okazji organizowanego Balu Rodziciel-
skiego w styczniu 2012.

1. Apteka na Dzielcu Grzegorz Kulik Istebna 1475 
2. Apteka pod „Kasztanami” Istebna Centrum Poloczek, Szlauer-Bujok 
3. Barbara Marek Bołdys-Żegoccy  Istebna 981
4. Bielesz Jolanta Istebna 1119
5. F.H.U ,,SUMAR” Marian Suszka Istebna 700
6. Firma Ogólno Budowlana Juroszek Zdzisław Istebna 1246
7. Firma Uslugowo- Produkcyjna Góral Józef Kukuczka Istebna 304 
8. Hurtownia Jarzynowa Kędzior Wisła
9. Hurtownia Langhamer 
10. Jałowiczor Ryszard FMU GUM669 SERWIS  Istebna 145
11. Janoszek Zdzisław Istebna 669
12. Karczma ,,Po Zbóju”  Niesłanik Józef Istebna Andziołówka
13. Firma Usługowa Kędzior Hubert Istebna 848
14. Kompleks ,,Zagroń” Istebna 
15. Firma Handlowo-Usługowa Kowalczyk Izabela Istebna 1442 
16. Kraina Firan Agnieszka Pilch Istebna 948
17. KRAM Krężęlok Józefa, Jolanta  Istebna Centrum 
18. Kwiaciarnia ,,Małgorzatka” Istebna 
19. Restauracja ,,Leśniczówka” Istebna Centrum 
20. LYS FUSION POLAND Istebna 1222
21. AGROTURYSTYKA DO GAZDY Marekwica Halina Istebna 775
22. MED. BUD -  Elias Karina Chorzów ul. Stefana Batorego 19
23. PHU Golik Jan Józef Istebna 
24. Piekarnia Małgorzata Zbigniew Kawulok Koniaków
25. PIZZA „WERONA” Kawulok Renata  Eugeniusz Istebna
26. PIZZA u „Józefa”  Beskid  Istebna 
27. ,,REMA”  Teresa Kamińska Istebna
28. Rzeźnia ,,Legierski”  Istebna 1150
29. Salon Fryzjerski ,,ANNA” Legierska Anna Istebna  1418 
30. Działalność Gastronomiczno-Handlowa - Sikora Józef Istebna 909
31. Sikora Piotr  Sklep NIKOLA Koniaków 
32. Sklep – ,,Wszystko dla Dziecka”  Istebna 1442
33. Sklep ,,ALF” Koniaków
34. Sklep ,,EURO” Istebna
35. Firma Handlowo Usugowa Glet Edward Istebna 1000
36. Sklep Trybalska Małgorzata Istebna 888 
37. Sklep Warzywa-Owoce Ligocka Halina Istebna 268
38. ,,STOLLUX”  Łacek Jan Beata Istebna 1444
39. Tartak Bury Piotr Istebna 1234
40. Tartak Czepczor 
41. Tartak Kawulok Andrzej, Zawada Walerian  Istebna 1078
42. Tartak Szymcze Bury Adam  Bury Rafał Istebna 1464
43. Urbaczka Tadeusz Halina Istebna 762
44. Waszut Józef Beata Istebna 1145
45. Wolny Piotr Zakład Remontowo Budowlany Istebna 871
46. Wyciąg Narciarski Szance Koniaków 
47. Zawada Kinga Wacław Istebna 1435
48. Galeria Florystyczna Kinga - Kinga Matuszny Istebna 44
49. Barbara Juroszek Istebna 1554
50. Teresa Macoszek Istebna Jasnowice

Serdeczne podziękowania kierujemy do Straży Pożarnej w Istebnej 
za wieloletnią współpracę i bezpłatne wynajmowanie Sali na Bale Ro-
dzicielskie.

Składamy podziękowania wszystkim rodzicom, którzy przyczynili 
się do zorganizowania i uświetnienia balu rodzicielskiego.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,  Rada Rodziców SP1 Istebna

Ferie z Biblioteką 2012 - podsumowanie konkursu

Brzechwolandia w bibliotece
W dniu 1 marca br. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w cie-

szynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej odbyło się 
uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu plastycz-
nego pt. „Baśniowy świat Jana Brzechwy”, organizowanego 
w ramach akcji ferie z Biblioteką 2012.

Wieści z biblioteki

Wiersze Brzechwy charakteryzujące się ogromnym humorem 
i fantazją zna każde dziecko. Stąd też zainteresowanie konkursem 
było ogromne, zarówno wśród  czytelników bibliotek, w tym uczniów 
szkół podstawowych, jak i przedszkolaków. Na konkurs wpłynęło 
220 prac ilustrujących kolorowy świat Pana Brzechwy. Celem kon-
kursu  było przybliżenie twórczości polskiego poety, popularyzacja 
literatury dziecięcej oraz rozwijanie fantazji i wyobraźni twórczej.

Oceny nadesłanych prac dokonało trzyosobowe jury w skła-
dzie: Anna Ptasińska – przewodnicząca komisji, Daria Wieteska 
oraz Beata Parchańska. Przyznanych zostało łącznie 25 nagród 
w tym 2 wyróżnienia specjalne. Kryteria oceny stanowiły m.in.: 
zgodność prac z tematem konkursu, pomysłowość i kreatyw-
ność oraz staranność wykonania. Dyplomy i nagrody laureatom 
wręczyli Mieczysław Szczurek – Burmistrz Miasta Cieszyna oraz 
Marcin Ślęk – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie. Wśród laureatów znaleźli się: Jowita Jakubek, Kamila Kru-
żołek, Dawid Siewiera, Katarzyna Rakowska, Paulina Piechaczek 
(MBP w Ustroniu), Laura Kacyrz (Świetlica Środowiskowa Kryty-
ki Politycznej), Nadia Bujok (MBP w Wiśle), Maja Ciszek i Bartosz 
Faruga (GBP w Chybiu), Nadia Bury, Stanisław Kapaś,Wiktoria 
Legierska, Iga Waszut (GBP w Istebnej), Sara Bocek i Ewelina 
Jałowiczor (GBP w Istebnej - filia w Jaworzynce), Oliwia Go-
lik i Mateusz Kukuczka (GBP w Istebnej - filia w Jaworzynce), 
Michalina Tomczak (MBP w Strumieniu), Agata Marsula (GBP w 
Brennej), Emanuela Jurkantowicz (GBP w Goleszowie), Aleksan-
dra Czech (Szkoła Podstawowa nr 2 w Cieszynie), Rudolf Raszka  i 
Klaudiusz Kapuśniak (Ośrodek Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cyjna w Cieszynie), Aleksander Banot (Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
Koło Mnisztwo), Weronika Bogacz (BP w Skoczowie) oraz Damian 
Struk (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu Podla-
skim) i Hubert Gorzołka (GBP w Istebnej).

Po uroczystości wręczenia nagród organizatorzy przygoto-
wali dla dzieci niespodzianki m.in. zagadki dotyczące twórczości 
Jana Brzechwy oraz wspólny seans filmowy 3D Podróżna na Ta-
jemniczą Wyspę w cieszyńskim Kinie Piast.

Beata Parchańska 
Instruktor - koordynator d.s. Bibliotek Publicznych

Powiatu Cieszyńskiego
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1712 rok – początek osady Koniaków w obrębie Istebnej. Powstało 
6 pierwszych chałup – na Bagnie, na Rdzawce, na Dachtonach, na Legie-
rach, na Brzestowym, Bukowinie i Groniku pod Legierami.
1794 rok – już istniały 62 domy. Ich właściciele płacili do Komory Cieszyń-
skiej daniny i zobowiązani byli też do innej robocizny. 
1816 rok – Koniaków stał się oddzielną gminą z własną pieczęcią. 
1823 rok – pierwszy szałas Rdzawka, na którym było ok. 10 000 owiec. 
Koniaków dzielił się na stary Koniaków i Koniaków koło drogi galicyjskiej, 
a więc po obu stronach – koło kościoła i karczmy Legierskiego.
Szańce Koniakowskie, tzw. Szańce Woli – były jednym z elementów forty-
fikacji i umocnień tzw. Szańców jabłonkowskich w obronie przed Turka-
mi, którzy od XVI w., aż do poł. XVIII w. byli realnym zagrożeniem dla po-
łudniowej granicy Śląska Cieszyńskiego. Umocnienia te służyły do osłony 
stanowisk artyleryjskich.
1853 rok – Pozbawiono górali praw serwitutów, nastąpił upadek gospo-
darki sałaszniczej.
1863 rok – Patentem Cesarskim zlikwidowano Pasterstwo.
1889 rok – Rozpoczęto starania o budowę kaplicy w Koniakowie.
1892 rok – Wydział Gminny przystąpił do zwózki materiałów, a kierownik 
szkoły Karol Kübel zajął się planami kaplicy. Pole pod budowę, które wy-
mieniono ze szkołą odsprzedał Jerzy Waszut od Deja. 
1899 rok – Ukończenie budowy kaplicy.
2 IX 1901 rok – poświęcenie nowej świątyni, ale msze odprawiano co 
trzecią niedzielę.
V 1946 rok – Usamodzielnienie parafii – ks. Franciszek Tobola pierwszym 
proboszczem.
28 V 1957 rok – dekret erygujący parafię.
11 IX 1976 rok – konsekracja kościoła (po wcześniejszej rozbudowie) 
przez księdza biskupa Herberta Bednorza.
Od 1993 roku do 2001 roku – trwały prace remontowe na Jubileusz Stu-
lecia Poświęcenia kościoła. 

SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 1
Około 1820 roku – rozpoczęła się historia szkolnictwa. Nauka odbywała 
się w prywatnych domach – dwa razy w tygodniu, nauczyciel udzielał na-
uki na przemian w Starym Koniakowie po obu stronach drogi galicyjskiej 
i na Rdzawce, która stanowiła drugą część wsi.
1876 rok – wybudowano niewielki, drewniany budynek szkoły. Składał 
się z jednej izby lekcyjnej i mieszkania nauczyciela. Wyposażenie było 
skromne: ławy dla uczniów, stół dla nauczyciela, tablica.
27 XII 1929 rok – wydział Gminny podjął uchwałę o budowie nowej 
szkoły
25 IV 1930 – Wydział Oświecenia Publicznego w Katowicach zatwierdził 
budowę pięcioklasowej szkoły ludowej.
12 X 1930 – wmurowano kamień węgielny (znajdujący się w werandzie)
19 IX 1933 rok – rozpoczęto naukę w nowej szkole (237 uczniów).
Ekspozytura w Rastoce– 32 uczniów.
Okres międzywojenny – szkoły były ośrodkami życia kulturowego. Dzia-
łały wtedy: OSP, Kółko rolnicze, Związek Szałaśniczy, Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży, Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, Koło Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej, Koło PCK, Związek Leśników, Stowarzyszenie 
Ogrodniczo-Pszczelarskie, Związek Rezerwistów. W szkole działało har-
cerstwo, sklepik szkolny, SKO, była świetlica, dożywianie, działały kółka 
teatralne i chór męski.
1 IX 1939 roku - wybuch II Wojny Światowej, rok szkolny się nie rozpoczął.
Od kwietnia 1940 roku do stycznia 1945 roku – nauczano w języku 
niemieckim.
W styczniu 1945 zakwaterowano tu żołnierzy niemieckich, sale zamie-
niono na stajnie dla koni. 2 miesiące mieszkały tu grupy robocze, które 
kopały rowy przeciwczołgowe. 
1 V 1945 roku – wyzwolenie spod okupacji.
24 V 1945 – 15 lipca 1945 roku – nowy rok szkolny.
1967 roku – rozbudowa szkoły – sala gimnastyczna, pracownie.
1968/69 rok – dokończenie budowy pierwszego piętra.
22 VIII 1981 roku – oddano do użytku drugie piętro.
1973 – 1980 – dzięki Naczelnikowi Gminy, którym był wówczas Leszek 
Bacia, wybudowano dwa Domy Nauczyciela.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rastoce
1876-1881 – wybudowano szkołę w Rastoce. Składała się z jednej wiel-
kiej klasy, pokoju z kuchnią i kancelarią. W czasie okupacji szkoła była 
nieczynna.
16 V 1946 – po remoncie i odbudowie szkoła oddana do użytku. Uczono 
w klasach łączonych.
8 II 1958 rok – powstał Komitet Budowy Szkoły.
12 XII 1964 roku – oddanie do użytku nowej, pełnej siedmioklasowej 
szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kosarzyskach
1924 rok – osiedle Kosarzyska należało do Milówki, pow. Żywiecki, pod-
legało kierownikowi szkoły nr 1 w Złatnej.
1929-1930 roku – budowa nowej szkoły, częściowe oddanie do użytku.
1951 rok – ukończenie budowy szkoły.
1956 rok – szkoła samodzielna, 29 uczniów, kierujący Józef Łupieżowiec.
1973/74 rok – szkoła przekształcona na filię Szkoły Podstawowej nr 1 
w Koniakowie.
2004 rok – likwidacja szkoły. Dzieci dowożone są do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Koniakowie.

NIEKTÓRE INNE WYDARZENIA
1923 rok - obok schroniska na Grapce wybudowano skocznię narciarską 
K-40, dzięki staraniom nauczyciela Józefa Lipowczana. 
Odbyły się w tym roku pierwsze zawody narciarskie.
19 X 1924 rok – w Koniakowie Bukowinie powstaje komitet budowy ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego w Istebnej. W 1930r. ukończono jego 
budowę.
Wrzesień 1928 roku – Założono Polską Straż Ogniową w Koniakowie 
Centrum (28 ochotników).
1948 rok – w Koniakowie powstała Spółdzielnia Przemysłu Ludowego 
i Artystycznego (skupowała koronki).
IV 1950 – Powstanie jednostki OSP Kamesznica + Rupienka. Od 1954 
roku Koniaków - Kosarzyska.
1952 - Elektryfikacja wsi Koniaków (dzięki staraniom Pani Marii Gwarek)
1953 rok – Powstanie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Rok później obecny „Mały Koniaków”.
1954-1972 - Michał Ligocki przewodniczącym Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Koniakowie.
II 1959 - Oddanie do użytko Domu Ludowego.
1962 rok – Powstaje Izba Pamięci Marii Gwarek.
1962 roku – pierwsze Zawody „O Istebniański Kożuch” rozgrywane 
w Istebnej (obecnie jest to Bieg „O Istebniański Bruclik”).
1972 - Powstanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
1 I 1973 rok – Powstanie Gminy Istebna – w skład weszły trzy wsie, 
stąd nazwa Trójwieś. 84, 24 km2, 10, 401 mieszkańców. Pierwszym na-
czelnikiem był Leszek Bacia od 1973-1980, potem Stanisław Probosz 
kolejne 9 lat.
1983 - Wybudowanie remizy OSP w Koniakowie Centrum.
20.VII.1986 - Oddano do użytku Ośrodek Zdrowia w Koniakowie.
15 V 1990 roku – Po wyborach samorządowych pierwszym Wójtem Gmi-
ny Istebna zostaje Danuta Rabin, sołtysem wsi Koniaków Teresa Suszka 
– Stańko, przedtem Jadwiga Legierska.
XI 1992 roku – Powstała gazetka lokalna „Nasza Trójwieś”, której redakto-
rem została Krystyna Rucka.
9 V 1993 roku – odsłonięto pomnik na Koczym Zamku w hołdzie żołnie-
rzom Wojska Polskiego, AK i Harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Beskidzkiej.
22 I 1994 rok – I Bal Góralski w gospodzie „Pod Ochodzitą”.
1997 - Powstaje Galeria Tadeusza Ruckiego na Szańcach.
28 IV 2005 - Otwarcie Kolyby na Szańcach - u Piotra Kohuta.
Trwają pracę nad badaniem historii Koniakowa w archiwum Państwowe-
go Muzeum w Cieszynie z zasobów Komory Cieszyńskiej. Te niezwykle 
ciekawe materiały zostaną opublikowane w następnych numerach (maju 
i czerwcu) przez panią Małgorzatę Kiereś, etnografa i dyrektora Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle.

Krótkie kalendarium wsi Koniaków na podstawie kronik
gminy, szkół, OSP i „Naszej Trójwsi”

opracowała Krystyna Rucka

Krótkie kalendarium wsi Koniaków
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Projekt Aktywne karpackie NGO
- realizowany w gminie Istebna

Gmina Istebna została objęta projektem realizowa-
nym przez fundację collegium Progressus, która otrzy-
mała dotację z funduszy europejskich – Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki Działania 5.4.2. Projekt będzie 
realizowany przez 3 lata od 1.01.2012r. do  31.12.2014 r. 

Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji poza-
rządowych (NGO), poprawa dostępności i jakości usług szko-
leniowych i doradczych dla NGO, wzrost aktywności społecz-
nej na terenie powiatów żywieckiego oraz cieszyńskiego.

Cel ten zrealizowany będzie poprzez prowadzenie:
• doradztwa,
• szkoleń,
• działań informacyjnych i aktywizujących.
Projekt jest skierowany do przedstawicieli organizacji po-

zarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem orga-
nizacji pozarządowej. 

Dzięki uprzejmości władz gminy Istebna zostanie utwo-
rzony Mobilny Punkt Doradczy na terenie urzędu Gminy, 
gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z bez-
płatnego doradztwa oraz szkoleń. 

Dzięki realizacji projektu wzrośnie dostępność i jakość 
usług szkoleniowych i doradczych dla przedstawicieli NGO 
oraz osób pragnących założyć organizację pozarządową. 

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu odbędzie się 
w dniu 17.04.2012 o godz. 14:00 – 16:00 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury – Biblioteka Publiczna w Istebnej.

Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie 
internetowej projektu: www.karpackiengo.pl oraz pod nr tel: 
725 947 134. Osoba do kontaktu Anna Klim. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Bliższe informacje: Joanna Kohut – Urząd Gminy Istebna, 

pok 102.

300 lat
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KALENDARZ IMPREZ - kwiecień-maj
25 kwietnia - Nauka Czepienia, wiązania notkónci oraz za-
kładania strojów - Koniaków OSP, godz. 17.00
28 kwietnia - 1 Festyn Koniakowski - Jama Zbójnicka
29 kwietnia - Akcja Krwiodawstwa - Koniaków
Kwiecień - maj - Konkurs Poezji Ludowej - SP1 Koniaków
1 maja - Miyszani Owiec - Koniaków Centrum i przejście na 
górę Ochodzita 12:00; Stawianie Moja - Koniaków Ochodzita
10 maja - 29 czerwca - Wystawa i rys historyczny „Koniaków 
w starej fotografii” - SP1 Koniaków
24 - 25 maja - Konferencja Produkt Górski - Koniaków Szańce
27 maja - Piknik strażacki - Tyniok 2012 - OSP Koniaków

UWAGA!!!
Informujemy, iż w Punkcie Informacji Turystycznej 

w Istebnej znajdują się drukowane kalendarze imprez 
dla Koniakowa wydane z okazji jubileuszu. Zapraszamy 
wszystkich przedsiębiorców i mieszkańców Koniakowa 
po ich odbiór. oprac. A.Legierska

Informacje
turystyczne

Punkt Informacji Turystycznej
wraz z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej

zapraszają mieszkańców Trójwsi na spektakl
 „Moje drzewko pomarańczowe” 

22 kwietnia (niedziela) godz. 16.00
Jest to familijny spektakl 

dla całej rodziny. Adapta-
cja wspaniałej lektury brazy-
lijskiego autora Jose Mauro 
Vasconcelos, która jest świato-
wym bestsellerem.

Akcja rozgrywa się w la-
tach 30 XX wieku i oparta jest 

na osobistych doświadczeniach autora. W przedstawieniu 
udział biorą nie tylko zawodowi aktorzy, ale również dzieci. 
Tytułową rolę gra Kuba Abrahamowicz, który gra na zmianę 
dorosłego człowieka i małego urwisa. Za tą rolę aktor dostał 
nagrodę Złotej Maski.  Piękna opowieść o trudnym dzieciń-
stwie, o potrzebie miłości, o przyjaźni i marzeniach.  Wspa-
niałe widowisko dla dzieci,młodzieży i dla dorosłych, którzy 
być może pierwszy raz spróbują spojrzeć na życie oczami 
dziecka. Zapraszamy całe rodziny!

Bilety w cenie promocyjnej 20 zł
Zapisy przyjmowane są w

Punkcie Informacji Turystycznej,
pod numerem telefonu 33 855 61 58 lub mailowo:

promocja@ug.istebna.pl do dnia 15 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy!

  

Promocja Płyty VOLOcHÓW 
W dniu 31 marca o godzinie 17.00 odbyła się 

Promocja Płyty VOLOcHOW w Galerii Kukuczka 
na Jasnowicach.

Zespół VOLOSI to objawienie sceny world music  
ostatnich dwóch lat. Laureaci prestiżowych nagród na Festiwalu No-
wej Tradycji w roku 2010, potwierdzili swój sukces w 2011 roku zdo-
bywając nagrodę Grand Prix dla najlepszego utworu WORLD MUSIC 
w konkursie zorganizowanym przez Europejską Unię Nadawców. 

Niewątpliwie istotą ich muzyki jest spotkanie się ludzi dwóch 
światów:  muzyki świata nut i muzyki ze słyszenia.

Po jednej stronie muzycy klasyczni: Krzysztof Lasoń, Stani-
sława Lasoń związani z Akademią Muzyczną w Katowicach, którzy 
ponad wszystko ukochali ludowość, wraz z jej spontanicznością, 
witalnością i pięknem. Z drugiej strony: Jan Kaczmarzyk, Robert 
Waszut i Zbigniew Michałek. Oni wnoszą muzykę karpacką z 
ogromną ilością muzycznych ekspresji.

Na przepięknych beskidzkich szczytach w towarzystwie nieograni-
czonych przestrzeni, nastąpiło owo spotkanie które ewoluuje po dziś 
dzień. Namacalnym produktem tego wydarzenia jest nowa płyta.  Pro-
mocja tego krążka miała miejsce nie przypadkowo w Galerii Kukuczka 
na Jasnowicach. Właściciel Jan Kukuczka namówił swoich przyjaciół do 
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu i  wspólnego zasponsorowania 
wydania płyty tak znakomitego zespołu. Inicjatywę podjęli: Jan Ku-
kuczka, Michał Bożek, Leszek Łazarczyk, Ryszard Syta, Jerzy Ma-
łysz i Józef Greń. Wspaniałe aranżacje, nowe utwory, tajemniczy świat 
dźwięków tworzących niepowtarzalną muzykę to wszystko na nowej 
płycie, która do nabycia jest w Galerii Kukuczka na Jasnowicach.

Najbliższy koncert zespołu w dniu 28 kwietnia o godzinie 16.30 
w Kompleksie Zagroń. Serdecznie zapraszamy. Joanna Kohut
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Jak spędziliśmy Dzień Kobiet?
10 marca Gminny 

Ośrodek Kultury w Isteb-
nej zorganizował Pokaz 
Mody z okazji Dnia Ko-
biet w Ośrodku Zagroń.

Już po raz czwarty 
zaprosiliśmy Annę Drab-
czyńską z Bielska - Białej, 
projektantkę i stylistkę, 
która przedstawiła swoją 
najnowszą kolekcję zatytu-
łowaną „Przestrzeń w kolo-
rze”.  W trzech wejściach 
modelek pokazała wiele 
ciekawych kreacji: sukie-

nek, marynarek, płaszczy, koszul i spodni. Tegoroczna kolek-
cja, powiedziałabym bardzo młodzieżowa, czasem odważna 
i zwariowana zachęciła do lekkiego szaleństwa w ubiorze, 
a kolorowe sukienki przypomniały o nadchodzącej wiośnie.  
Ta kolekcja częściowo będzie pokazana na największej tego-
rocznej modowej imprezie WarsawFashionWeek, a jesienią 
przedstawiono ją w ArsenalPalace w Chorzowie, gdzie hono-
rowymi gośćmi były takie osobistości jak, pani prezydento-
wa Jolanta Kwaśniewska oraz pani Grażyna Kulczyk. 

Podczas pokazu przygotowaliśmy wiele ciekawych nie-
spodzianek dla naszych Pań. Wybrane uczestniczki otrzyma-
ły atrakcyjne upominki w postaci kosmetyków firmy Avon, 
zabiegów i masaży w Centrum Medycyny Chińskiej „Meri-
dian” w Kompleksie „Zagroń” oraz darmowe stylizacje Anny 
Drabczyńskiej i zniżki na jej ubrania.

Dodatkowo można była poznać szeroką ofertę odnowy 
biologicznej Kompleksu Zagroń, którą zaprezentowała pani 
Katarzyna Ratusznik. Nie zabrakło również muzyki, roman-
tycznej i pięknej, płynącej z harmonii debiutującego Wojcie-
cha Baranioka z Jaworzynki.

Projekty ubrań profesjonalnych projektantów są bardzo 
dizajnerskie i autorskie, nie zawsze nadające się do noszenia 
na co dzień. Stąd, z okazji przyszłorocznego jubileuszu 5-cio-
lecia naszego pokazu mody, pani Anna postanowiła przygo-
tować specjalnie coś dla nas. Zaproponowała, że dla ośmiu 
chętnych pań z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zaprojek-
tuje, dobierze do figury, wieku i okazji oraz uszyje kreację 
wedle życzenia. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany na 
przyszłorocznym pokazie mody. Zachęcamy do zgłoszeń pa-
nie, które miałyby ochotę skorzystać z tak niepowtarzalnej 
okazji w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej (tel. 33 855 
62 08). Myślę, że każda z nas planuje kupić sobie coś nowe-
go, może to z okazji urodzin, zbliżającego się wesela, a może 
poprostu zwykłe spodnie, czy spódnicę do pracy lub na co 
dzień. Pani Anna może specjalnie dla ciebie uszyć ubranie, 
które pragniesz mieć  z gwarancją, że będzie idealne do two-
jej figury. Ja mam nadzieję, że pomysł się uda, a przyszłorocz-
ny pokaz dzięki temu będzie jeszcze bardziej interesujący.

Dziękujemy bardzo Kompleksowi Zagroń, szczególnie 
pani Ewelinie Juroszek i Januszowi Waszutowi za gościnność 
i udostępnienie restauracji na naszą imprezę, Danucie Siko-
rze z firmy Avon oraz Kwiaciarni "Małgorzatka" z Istebnej, a 
najbardziej wszystkim przybyłym paniom i panom również.

Lucyna Ligocka - Kohut

l Serdecznie zapraszamy właści-
cieli agroturystyk, hoteli, pensjonatów, 
karczm, restauracji i wszystkich zain-
teresowanych po odbiór Kalendarza 
Imprez 2012, do Gminnego Ośrodka 
Kultury i Punktu Informacji Turystycz-
nej w Istebnej.

 

Wystawa
„Konarzewscy”

13 kwietnia br. (piątek) odbędzie się otwarcie wy-
stawy „Konarzew-
scy” w Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Istebnej. Ekspo-
zycja przedstawiać 
będzie pracy ma-
larskie, rzeźbiarskie, 
ceramiczne arty-
stycznego rodu Ko-
narzewskich.  

Serdecznie zapraszamy na wernisaż na godz. 16.00 
oraz zwiedzanie wystawy do 31 maja.

fot. Jacek Kohut
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Zapraszamy na warsztaty wyrobów
z siana i trawy

W ramach członkostwa naszej gminy w Lokalnej Gru-
pie Działania „Żywiecki Raj” organizowane są bezpłatne 
warsztaty wyrobów z trawy i siana.

Wszystkie chętne osoby – zarówno dorosłych, jak i mło-
dzież oraz dzieci zachęcamy do udziału w zajęciach odby-
wających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej (obok 
kościoła). Zapewniamy materiał! 

Terminy zajęć:
13 kwietnia  (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
27 kwietnia  (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
11 maja  (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
25 maja  (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
8 czerwca  (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
22 czerwca  (piątek)  godz. 16.00 – 19.00

Zajęcia prowadzą specjalizujący się w tej dziedzinie twórcy 
ludowi – państwo Danuta i Marian Gałuszka ze Stryszawy. 

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników (maksy-
malnie 15 osób na jednych zajęciach) prosimy o wcześniej-
sze zapisy – osobiście w biurze GOK lub telefonicznie na 
numer 33 855 62 08.

VIII Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Regionie

corocznie odbywający się w naszej gminie Konkurs Wie-
dzy o Regionie gromadzi coraz to liczniejszą ilość uczestni-
ków. W tym roku do konkursu zgłosiło się 41 dzieci i młodzie-
ży ze wszystkich szkół podstawowych oraz z gimnazjum.

VIII Konkurs Wiedzy o Regionie odbył się w dniu 30 mar-
ca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, a jego 
tematyka związana była z obchodami 300 lat Koniakowa.

Konkurs podzielony był na 2 części – indywidualną, w której 
uczniowie rozwiązywali testy odpowiednio do kategorii wieko-
wych oraz część grupową związaną z gwarową prezentacją regio-
nalnych scenek. 
Oto kilka pytań dla szkół podstawowych oraz gimnazjum:
• Wymień 4 miejscowości, z którymi sąsiaduje Koniaków; 
• wymień 8 przysiółków koniakowskich; 
• w muzeum powstałym w 1962 roku znajduje się unikatowy 
eksponat. Podaj co to jest i kto go wykonał
• Po II wojnie światowej śląski teren Koniakowa powiększył się 
o ziemie należące do Małopolski – wymień przynajmniej dwa 
osiedla z nowego Koniakowa.
• Jakie imprezy organizowane są corocznie w Koniakowie?
• Przetłumacz słowa gwarowe: heknadla, róźiczka, podchlybiać sie, 

Poziom wiedzy uczestników był bardzo zadawalający, za co 
słowa podziękowania kierujemy w stronę nauczycieli przygoto-
wujących swoich podopiecznych. Cieszymy się również z udziału 
wszystkich zebranych w strojach góralskich. 

Jury konkursu w składzie: Helena Bojko – emerytowana nauczy-
cielka, Urszula Gruszka - kierownik zespołu „Koniaków”, Sylwia Tumi-
dajska - Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Elżbieta Legierska-Niewiadom-
ska – dyrektor GOK oceniło uczestników w następujący sposób:
Kategoria szkół podstawowych
1. miejsce Justyna Zogata – SP 1 w Koniakowie, 31 pkt.
(na 40 do zdobycia)
2. miejsce Wojciech Krężelok – SP 1 w Koniakowie 30,5pkt.
3. miejsce Kacper Legierski – SP 1 w Jaworzynce 30 pkt.
Wyróżnienie – Anna Fiedor z SP 2 w Koniakowie Rastoce
Wyróżnienie – Alicja Małyjurek  z SP 2 w Jaworzynce
Wyróżnienie – Dominik Bocekz SP 2 w Istebnej
Wyróżnienie – Maciej Iwanek z SP 2 w Istebnej
Kategoria gimnazjum
1. Miejsce Artur Fiedor 32 punkty (na 44 do zdobycia)
2. Miejsce Karina Wojnar 27,5 pkt.
3. Miejsce Hubert Dragon 25 pkt.
Wyniki grupowe:
1 miejsce – SP 2 Jaworzynka Zapasieki, scenka „Tacik i jego 
łokropne starości”
2 miejsce – SP 1 Koniaków, scenka „Ło skarbach w Łochodzitej”
3 miejsce – SP 1 w Istebnej, scenka „Łoeletryce”
Jako organizatorzy konkursu serdecznie dziękujemy nauczycielom 
którzy przygotowali uczniów do konkursu, dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Koniakowie panu Andrzejowi Ryłko za pomoc w 
organizacji. Wszystkie dzieci i młodzież już dzisiaj zapraszamy do 
udziału w kolejnym konkursie w przyszłym roku!   

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
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Nauka czepiynio

i wiązania nodkóńczy
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 

serdecznie zaprasza
23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 15.30
w Ośrodku Kultury w Istebnej
24 kwietnia 2012 r. (wtorek) o godz. 15.30
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce na świetlicy
25 kwietnia 2012 (środa) o godz. 15.30
w Strażnicy OSP w Koniakowie

WSTĘP WOLNY

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, 2005,
Rafał Wałach – 12 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009,
Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,
Jerzy Klistała – 10 zł
„Pogwormy se po naszymu” płyta CD – 10 zł

Wystawa Pawła Jałowiczora
Od piątku, 16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Istebnej można oglądać wystawę rzeźby Pawła Jało-
wiczora z Jaworzynki. Ekspozycja przedstawia 28 rzeźb 
o tematyce sakralnej i góralskiej oraz kilka zdjęć prezen-
tujących pokaźny dorobek tego artysty.  

Paweł Jałowiczor urodził się 11 czerwca 1953 r. w Isteb-
nej. Mieszka i tworzy w Jaworzynce na Trzycatku Polanie. 
Sztuką zachwycał się od dzieciństwa. Jego ulubionym zaję-
ciem był rysunek, później zainspirowała go rzeźba. Pierwsze 
figury rzeźbił w gipsie (były to postacie do stajenki bożona-
rodzeniowej), a drugą rzeźbą była postać górala, pokryta 
farbą akwarelową, która jest w posiadaniu Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego.

Swoją wiedzę w zakresie sztuki poszerzał w Studium Pla-
stycznym w Katowicach. Tam też, w latach 1986 – 1996, na 
zlecenie oo. Franciszkanów z Katowic zajmował się pracami 
rzeźbiarsko-konserwatorskimi w Bazylice Panewnickiej. Tam 
też od roku 1996 wykonuje rokrocznie aranżację stajenki. 
Do stajenki wyrzeźbił kilkanaście nowych figur oraz odnowił 
stare. Wykonał także twarze figur do żłóbka ruchomego.  Wy-
konał ponadto rzeźby do: kaplicy sióstr Elżbietanek w Cieszy-
nie, kaplicy sióstr Elżbietanek w Wiśle – około 25 rzeźb, stacje 
drogi krzyżowej do kościoła oo. Franciszkanów w Rybniku, 
stacje drogi krzyżowej oraz krzyż z figurą Chrystusa natural-
nej wielkości do kościoła Dobrego Pasterza w Ustroniu Po-
lanie, figury wielkości 80cm do stajenki kościoła pielgrzym-
kowego w Freystadt (Niemcy), część prac snycerskich oraz 
krzyż liturgiczny do kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej 
Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku.

Jego prace znajdują się także w prywatnych zbiorach 
w Polsce, Czechach, Austrii, Włoszech, Niemczech, Kanadzie, 
Rosji, Portugalii, Afryce i Ameryce Południowej.

Ulubionym tematem jego prac jest Chrystus Frasobliwy. 
Rzeźbi w drewnie lipowym, dominuje forma surowa, bez po-

lichromii, zabezpieczona warstwą wosku. W warsztacie stara 
się o detal, inspirują go dzieła wielkich mistrzów.

Do tej pory wystawy zorganizowali mu: Muzeum 
Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce, Muzeum Beskidzkie 
w Wiśle.

Wiele czasu poświęca wykonaniu dekoracji do kościoła 
parafialnego. Co roku projektuje wystrój Bożego Grobu oraz 
szopki bożonarodzeniowej. Dokłada wszelkich starań, aby 
nie powtarzać pomysłów i wprowadzać nowe elementy. Od 
chwili gdy spotkania religijne Polaków, Czechów i Słowaków 
na Trójstyku stały się tradycją, buduje i dekoruje ołtarz polo-
wy na Trzycatku.

Wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury czynna jest do 
11 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.
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Wystawa zabawek ludowych
ze Stryszawy

Wszyscy pamiętamy zabawki z lat dzieciństwa – pro-
ste, drewniane, kupowane na targach, odpustach albo 
te domowej roboty. Takie właśnie zabawki obejrzeć można 

na wystawie w Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
w Istebnej. Wśród nich 
znajdują się rzeźbione 
ptaszki, koniki, kołyski, 
trzepoczące skrzydła-
mi klepoki, schodzące 
z grzęd kaczki.  Są tak-

że wozy zaprzęgnięte w konie, zagrody owiec, krów, kóz oraz 
dwie duże zabaw-
ki – koń na kółkach i 
ptaszek, przy których 
większość zwiedza-
jących wystawę robi 
sobie zdjęcia. 

Zabawki pochodzą 
z Gminnego Ośrodka 
Kultury ze Stryszawy, 
przy którym mieści się 
Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej. Ponad 150-letnią 
tradycją wyrabiania zabawek w regionie susko-żywieckim 
trudniły się najczęściej całe rodziny, ponieważ poszczególne 
etapy produkcji – pozyskiwanie drewna, jego obróbka, wy-

rzynanie, struganie, wykańczanie wymagały zaangażowania 
większej ilości osób. Praca ta była dodatkowym zajęciem 
i dodatkowym źródłem dochodu dla utrzymujących się 
z gospodarstwa lub obróbki drewna. Sprzedażą zajmowa-
li się początkowo sami twórcy, którzy wędrując po okolicy 
i docierając na jarmarki rozprowadzali swoje wyroby. Później 
handlem zajęli się pośrednicy, którzy rozprowadzali towar 
od Krakowa po Śląsk. W okresie PRL-u wyrób zabawek, trak-
towanych jako rękodzieło ludowe, objęty został państwo-
wym mecenatem, a w sprzedaży zabawek pośredniczyły 
spółdzielnie z „Cepelią” na czele.

Współcześnie od roku 1955 w Ośrodku Kultury w Strysza-
wie odbywają się warsztaty twórcze, podczas których dzieci 
i młodzież pod okiem instruktorów mają możliwość naucze-
nia się strugania i malowania zabawek.

Wystawa w naszym ośrodku potrwa do 9 kwietnia. 
Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia!

Katarzyna Rucka-Ryś 

ZAJęcIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

l Zajęcia z AQUA AEROBIKU
- wtorek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej, godz. 20.30
- czwartek, godz. 20.30

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

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

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

l Autorska Szkółka Malarska
Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  

się pod patronatem:

1. Nadleśnictwa Wisła:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu
- poniedziałek, wtorek, środa – 14.30 – 16.30

2. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej - środa – 9.30 – 11.00;
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce - czwartek- 12.30 -14.00

3. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu
- piątek – 14.00 – 17.00
l AQUA AEROBIK - PARK WODNY OLZA
każdy wtorek, w godz.: 20:15-21:00, 21:00-21:45
Cena: 15 zł/ jednorazowe wejście
l AEROBIK - SALA GIMNASTYcZNA W GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II W ISTEBNEJ
każdy czwartek, o godz.18:00
Cena: 12 zł/ jednorazowe wejście
Możliwość wykupienia karnetów – szczegóły u instruktorki
aerobiku przed zajęciami. 

JUŻ ZMARTWYCHWSTAŁ
Zadzwoniły dzwony z smukłych wieży .ścian...
Głos echem goniony, wietrzny ziemi pan,
Wdziera się do chaty i o szybę dzwoni...
i w pałac bogaty, ukryty w drzew toni, posyła tony...
i niezmącony pędzi w dal
i dzwoni w trawie fal po błoni...
Odbija się o wieży Piastów szczyt
i w smagłej drzew odzieży biegu syt,
wolno przycicha, a echem cicha
w fali drga...
Drga w wód rozczynie,
aż się rozpłynie
w zmierzchu cieśni,
ukołysany tonem pieśni,
którą lud nuci w peanie chwał:
Bóg-Syn, Bóg-Człowiek już¿ zmartwychwstał...

ks. Emanuel Grim
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KWIEcIEŃ
12.04. – 31.05. Wystawa Rodziny Konarzewskich, s.3
13.04. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP,
godz. 16.00 – 19.00
14.04. – 08.05. – Underground – Przegląd wybranych subkultur 
muzycznych (rock, metal, gotic, techno, hip-hop) Pawła Skraby
17.04. – Rozstrzygnięcie Konkursu dla dzieci i młodzieży
pt. „Ciekawi ludzie wokół nas”
18.04. – I Festyn Koniakowski – Jama Zbójnicka – 300 lat Koniakowa
23.04. Nauka Czepienia w Istebnej
24.04. Nauka Czepienia w Jaworzynce
25.04. Nauka Czepienia w Koniakowie - 300 lat Koniakowa
27.04. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP,
godz. 16.00 – 19.00 
29.04. Akcja Krwiodawstwa – Koniaków – 300 lat Koniakowa
kwiecień/maj  Konkurs poezji ludowej w SP1 Koniaków
– 300 lat Koniakowa

MAJ
01.05. Stawianie Moja na Trójstyku w Jaworzynce
01.05. Miyszani Owiec w Koniakowie na Ochodzitej
- rozpoczęcie w Centrum godz. 12.00
Stawianie Moja w Koniakowie na Ochodzitej - 300 lat Koniakowa
02.05. Majówka w Amfiteatrze pod Skocznią w Istebnej
04.05. Wystawa fotograficzna14 Niezapomnianych Chwil
w Życiu autorstwa Wojciecha Kukuczki, GOK – BP Istebna, s. 3
10.05 - 29.06. Wystawa i rys historyczny „Koniaków w starej
fotografii” w SP1 Koniaków - 300 lat Koniakowa  
11.05. Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki Malarskiej
Iwony Konarzewskiej, GOK – BP Istebna, s. 2
11.05. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP,
godz. 16.00 – 19.00
13.05.  godz. 12.30 Miyszani Owiec w Istebnej na Stecówce    
17.05. Regionalny Konkurs Kulinarny w Agroturystyce
u Bogdana Izby w Jaworzynce Trzycatek
24. – 25.05. Maj - Konferencja Produkt Górski - 300 lat Koniakowa  
25.05 X Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki, Istebna Zaolzie
25.05. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana,
GOK-BP, godz. 16.00 – 19.00
26.05.  Dyskoteka pod Gwiazdami – Istebna Amfiteatr – PHU Kubas
27.05. Piknik strażacki - Tyniok 2012; OSP Koniaków - 300 lat Koniakowa

cZERWIEc
01.06. Wystawa Janiny Ożgi Hołdy, GOK – BP Istebna, s. 2
03.06. Dzień Dziecka, Amfiteatr Pod Skocznią w Istebnej
07. - 10.06. Zawody Rowerowe MTB Trophy, Istebna
08.06. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana,
GOK-BP, godz. 16.00 – 19.00
10.06. Msza Św. z okazji 300 lat Koniakowa w Kościele
pw. Św. Bartłomieja w Koniakowie
Uroczysta Sesja Rady Gminy SP1 w Koniakowie
15.06. – 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna, s. 3
17.06. Zawody Nordic Walking – Istebna Zaolzie
22.06. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana,
GOK-BP, godz. 16.00 – 19.00
23.06. Dzień Świętego Jóna na Ochodzitej w Koniakowie
– 300 lat Koniakowa
23.06. Dyskoteka pod Gwiazdami – Istebna Amfiteatr – PHU Kubas
24.06. Kóniakowski Jany – imieniny Janów z Koniakowa
- 300 lat Koniakowa
24.06. Turniej Piłki Nożnej im. St. Legierskiego – Istebna boisko Orlik Mię-
dzynarodowy Bieg o Istebniański Kapelusz im. St. Legierskiego - Istebna
30.06. Pikniki Leśny, Amfiteatr Istebna

KALENDARZ  IMPREZ 2012
„ZŁOTY PROMIEŃ W ZAGRONIU”

i Międzynarodowy  Tydzień
 Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

23 – 28 kwietnia 2012 roku
Z roku na rok pojawia się coraz więcej projektów na 

rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkających na tere-
nach wiejskich. Są to inicjatywy bardzo różnorodne: od 
wydarzeń artystycznych i sportowych, poprzez działania 
samopomocowe, rehabilitacyjne i prozdrowotne, aż po  
kompleksową aktywizację edukacyjną i zawodową. Ta-
kie właśnie przedsięwzięcie organizuje w dniach od 23 – 
do 28 kwietnia KOMPLEKS ZAGROŃ. Działania adresowa-
ne są dla osób sprawnych inaczej z Gmin: Istebna, Milówka, 
Węgierska Górka  Bukovec w Czechach i ze Słowacji: Čierne 
i Čadca. Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja różnych 
form działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Każdego 
dnia tym „szczególnym” gościom zaoferowane zostaną sean-
se muzykoterapii połączone z dźwiękami mis tybetańskich 
i odgłosów natury, zajęcia na basenie, seanse w saunie paro-
wej i suchej, pokaz Tai Chi w wykonaniu doktora Shanming 
Li i wspólne biesiadowanie przy ognisku. W takiej atmosferze 
i klimacie upłynie 5 dni spotkań.

28 kwietnia odbędzie się impreza finałowa. Przygotowa-
na na ten dzień oferta adresowana jest do wszystkich miesz-
kańców Gmin wymienionych ale także turystów i gości. Od 
godziny 10.00 ruszą imprezy jedna o charakterze artystycz-
nym i tu scena w pierwszej części należeć będzie do osób 
niepełnosprawnych – będzie to pokaz Ich umiejętności, in-
dywidualnego rozumienia sztuki. W drugiej części na scenie 
pokażą się zespoły i kapele regionalne z terenu Beskidzkiej 
Trójwsi. Gwiazdą wieczoru jest zespół VOLOSI.

W Sali konferencyjnej KOMPLEKSU ZAGROŃ w dniu 28 
kwietnia od godziny 10.00 odbędą się prelekcje naukowe na 
temat poświęcony szeroko rozumiany formom rehabilitacji. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami wybitni 
przedstawiciele świata nauki i medycyny w osobach: prof. dr 
hab. Józef Opara, lek. med. Jolanata Dobija, lek. med. Alina 
Strzała – Kłeczek, Zhao Yuning na temat:  medycyna chińska 
w rehabilitacji. Głos zabiorą też goście z Czech i Słowacji. Fi-
nałowym akcentem przedsięwzięcia będzie bal, podczas któ-
rego odbędzie się licytacja prac osób niepełnosprawnych.

Poza tym dla gości  Straż Pożarna przygotowała pokaz 
pierwszej pomocy, będzie także ambulans do oddawania 
krwi, stoiska firm, oferujących usługi oraz produkty bran-
ży rehabilitacyjnej, wiele atrakcji od zaprzyjaźnionych firm 
w formie poczęstunku i gadżetów.

Przedsięwzięcie jest dowodem na to, że również poza 
dużymi aglomeracjami można realizować ambitne przedsię-
wzięcia aktywizujące osoby niepełnosprawne na terenach 
wiejskich. Opieka i pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju 
wymaga wspólnego wysiłku osób najbliższych, osób chęt-
nych nieść pomoc i wsparcie, profesjonalistów, wzajemnego 
zaufania, współpracy i komunikacji. Te i wiele innych predys-
pozycji charakteryzuje załogę KOMPLEKSU ZAGROŃ organi-
zującą pierwszą tak bogatą imprezę tego typu i czuwającego 
nad tym wszystkim prezesa Leszka Łazarczyka – człowieka 
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Słownik gwarowy

Jorni roboty w polu
Jak sie kónci zima i idzie k jarzi, gazdowie uś ciakajóm skoro 

sie bedóm mógli chycić roboty w polu. Nejpryndzyj – zakiyl 
jeście kapkym śniega lezi na polach - trza wywiyźć gnój. Tyn 
kójsek, kany bedóm rosły ziymnioki lebo ćwikla, lebo grzóndki 
musi być dobrze zrychtowany.

Jak uś ziym kapkym łobeschnie, trza zaciónć łorkym, a po-
tym siejbym. Dziwy roboty je teś z przyłorowanim. Baby porym 
dnich wcziaśnij krojóm szłupki, potym wsiecy roztrzójsajóm 
gnój na tym kójsku, kany bedóm ziymnioki, a na koniec ło-
rzóm. Jak uś zbozi zaćnie schodzić i sie zielynić – trza pozbiyrać 
z kójska kamiynie, coby łowies czi jynczmiyń urós taki, jak sie 
patrzi. W ziymniokach - jak wyndóm na wyrch - trza przekopać, 
a nieskorzi łobłorać w piekne, równe rzyndy.
Jor – wiosna
Łorka – oranie pól
Siejba – zasiew zboża
Przyłorowani – sadzenie ziemniaków
(łącznie z rozrzucaniem gnoja)
Roztrzójsać - rozrzucać
Szłupka – wykrojona specjalnie do sadzenia część ziemniaka
z wypustką
Kójsek – tu: kawałek pola
Taki, jak sie patrzi – taki, jaki powinien być
Nieskorzi - później 

Katarzyna Rucka-Ryś

„W kręgu góralskiej tradycji”
projekt dla dzieci

Stowarzyszenie VIDES działające od kilku lat na terenie 
Gminy Istebna postanowiło spróbować znów swoich sił w 
pozyskiwaniu dofinansowań. I udało się. Fundacja Banku Za-
chodniego WBK w ramach programu grantowego „Bank Ambit-
nej Młodzieży” przyznała dofinansowania do projektu „W kręgu 
góralskiej tradycji” realizowanego przez młodych wolontariuszy 
z Trójwsi. 

Projekt skierowany jest do dzieci, które uczęszczają na 
warsztaty prowadzone przez VIDES. Są to dzieci ze szkół pod-
stawowych naszej Gminy, które raz w miesiącu spotykają się 
z wolontariuszami na warsztatach tematycznych. 

Celem projektu jest przede wszystkim bezinteresowna pra-
ca młodzieży na rzecz swoich młodszych kolegów i koleżanek, 

Prelekcja dla dzieci w Muzeum Regionalnym

Zajęcia u kowala

a także poszerzenie wiedzy na temat historii, kultury, folkloru 
czy tradycji naszego regionu. 

Podczas projektu dzieci uczestniczą w warsztatach regio-
nalnych, podczas których mogą nauczyć się haftu, wyplatania 
koszyków, szycia kierpców, podstaw kowalstwa, tańców i pieśni 
regionalnych, a także tego, jak robi się masło czy wełnę.  Warsz-
taty te odbywają się w Muzeum Regionalnym „Na Grapie” w Ja-
worzynce, a prowadzą je specjaliści w tych dziedzinach. 

Zwieńczeniem warsztatów będzie „Spotkanie z ludźmi kul-
tury”, na które zaprosimy działaczy kulturalnych naszej Gminy. 
Spotkanie przewidziane na koniec maja, będzie miało charakter 
otwarty, a prowadzić je będą dzieci w formie mini konferencji 
prasowej. Już dziś zapraszamy na nie wszystkich mieszkańców 
i nie tylko. 

Warsztaty w muzeum odbywać się będą raz w miesiącu dla 
dzieci z każdej miejscowości, w godzinach 10.00 – 13.00. 

Szczegółowe informacje wywieszane są na plakatach 
w szkołach, w tygodniu poprzedzającym warsztaty. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 502 244 896
Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, chętne do podej-

mowania nowych i ciekawych wyzwań !

Karina Czyż - wolontariusz VIDES

darzącego ogromnym poparciem tę inicjatywę, osobiście 
zaangażowanego w szereg działań tej imprezy i posiadają-
cego wielką wrażliwość  na potrzeby świata osób sprawnych 
inaczej.

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym przedsię-
wzięciu. Pokażmy tym osobom, że ich obecność w naszym 
życiu jest ważna. Spróbujmy docenić ich dzieła, dajmy im do 
zrozumienia, że zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, że nie 
jesteśmy głusi na ich potrzeby. Ważnym faktem dla osoby 
niepełnosprawnej jest aprobata i docenienie posiadanych 
umiejętności. Zorganizowana impreza jest ku temu dosko-
nałą okazją. Nasza akceptacja ich niepełnosprawności jest 
pierwszym krokiem w lepszą jakość naszego życia.

Joanna Kohut
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l Sport l Sport l Sport l Sport l
N a r c i a r s t w o   -   m a r z e c

Trzy złote medale Mariusza Michałka
w Mistrzostwach Polski! 

Trzy tytuły mistrza Polski to imponujący dorobek Mariusza 
Michałka wywalczony na rozegranych na Polanie Jakuszyckiej 
Mistrzostwach Polski Seniorów w biegach narciarskich! Za-
wodnik NKS Trójwieś Beskidzka zdobył złote medale indywidual-
nie w biegach na dystansie 10 kilometrów techniką klasyczną, na 
30 kilometrów techniką dowolną ze startu wspólnego oraz wraz 
z kolegami klubowymi w wyścigu sztafetowym 4 x 10 kilometrów.

Tuż za Michałkiem w rozgrywanym na dystansie 10 kilometrów 
techniką klasyczną biegu uplasował się jego kolega klubowy Se-
bastian Gazurek zdobywając tym samym tytuł wicemistrza Polski. 
Nieźle zaprezentowali się także pozostali nasi zawodnicy - Krzysz-
tof Kukuczka był dziewiąty, Mateusz Ligocki (obaj NKS Trójwieś 
Beskidzka) dziesiąty a Patrycjusz Polok (MKS Istebna) siedemna-
sty. W rozgrywanych dzień wcześniej sprintach brązowy medal wy-
walczył Mateusz Ligocki. Sebastian Gazurek był jedenasty.

Wśród kobiet na dziesiątym miejscu ukończyła zawody Do-
minika Hulawy (MKS Istebna). W biegu na 30 kilometrów techni-
ką dowolną ze startu wspólnego szóste miejsce zajął Sebastian 
Gazurek a Patrycjusz Polok był trzynasty.

Zwycięska sztafeta NKS Trójwieś Beskidzka biegła w składzie: 
Sebastian Gazurek, Mateusz Ligocki, Krzysztof Kukuczka 
i Mariusz Michałek. To nie był jedyny nasz akcent w ostatnim 
dniu zawodów, gdyż brązowy medal wywalczył jeszcze - startując 
w składzie sztafety AZS AWF Katowice - Rafał Matuszny z Istebnej.

Juniorzy także z medalami
Mistrzostw Polski! 

Dominika Hulawy zdobyła srebrny a Krzysztof Kukucz-
ka brązowy medal w klasyfikacji juniorów Mistrzostw Polski 
w biegach narciarskich rozegranych w Jakuszycach. 

Uzyskany wynik dał równocześnie reprezentującej MKS Isteb-
na Dominice wysokie dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej 
kobiet w biegu na 15 km techniką dowolną. Z kolei „brązowy” 
wynik wśród juniorów przyniósł biegnącemu w barwach NKS 
Trójwieś Beskidzka Krzysztofowi dobre ósme miejsce w biegu na 
30 km stylem dowolnym mężczyzn. W biegu tym wśród junio-
rów piąte miejsce wywalczył Patrycjusz Polok.

Srebro i brąz MP dla Adama cieślara!
Dwa razy stanął na podium rozegranych w Zakopanem 

Mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej Adam cieślar 
z Istebnej. Reprezentujący AZS AWF Katowice Adam wywalczył 
srebro w parze z Pawłem Słowiokiem w drużynowym sprincie zaś 
indywidualnie zajął trzecie miejsce.

*** Rozegrane na trasach w Istebnej Kubalonce Ogólnopol-
skie Spotkania Uczniowskich Klubów Sportowych w bie-
gach narciarskich przyniosły biegaczkom i biegaczom naszych 
klubów narciarskich 13 medali!

Biegi techniką klasyczną:
1. Mikołaj Michałek (NKS Trójwieś Beskidzka)
    - kategoria Junior D
2. Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - Juniorka E
2. Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - Junior D
Biegi techniką dowolną:
2. Weronika Legierska (MKS Istebna) - Juniorka C

2. Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - Juniorka E
2. Mikołaj Michałek (NKS Trójwieś Beskidzka) - Junior D
3. Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - Juniorka E
Sztafety:
1. MKS Istebna (Andrzej Zawada, Przemysław Zawada, 

Andrzej Jałowiczor, Dominik Bury) - Junior C
2. NKS Trójwieś Beskidzka (Tymoteusz Gazur, Przemysław 

Łacek, Mateusz Dragon, Dawid Bojko) - Junior D
3. NKS Trójwieś Beskidzka (Dorota Kaczmarzyk, Anna Łacek, 

Aleksandra Łacek, Katarzyna Skurzok) - Juniorki C
3. NKS Trójwieś Beskidzka (Maciej Legierski, Mikołaj Michałek, 

Mateusz Haratyk, Damian Łacek) - Junior C
3. MKS Istebna (Magdalena Kobielusz, Natalia Sewastynowicz, 

Wiktoria Kapaś, Eliza Rucka) - Juniorki D
3. MKS Istebna (Dawid Zawada, Serafin Solawa, Mateusz 

Rucki, Grzegorz Zawada) - Junior D
Zdjęcia naszych uczestników startujących w Spotkaniach UKS 

znajdują się na stronie www.istebna.eu

*** Na trasach biegowych PZN Kubalonka w Istebnej rozegrano 
finałowe zawody Mistrzostw Polski Amatorów PZN w biegach 
narciarskich, w których raz jeszcze bardzo dobrze pobiegli nasi 
zawodnicy. Najlepsze czasy na dystansie 10 kilometrów techniką 
klasyczną uzyskali Barbara Byrtus z Istebnej i Piotr Michałek z Ja-
worzynki, którzy tym samym wygrali także w swoich kategoriach 
wiekowych. W klasyfikacji końcowej Mistrzostw Polski Amatorów 
trzecie miejsce w kategorii kobiet pomiędzy 40 a 49 rokiem życia 
wywalczyła Barbara Byrtus. W męskiej grupie czterdziestolatków 
drugi był Piotr Michałek, a trzeci Jan Łacek z Jaworzynki.

Wcześniej również na Kubalonce odbył się XVIII Narciarski 
Bieg Bacy, w którym Barbara Byrtus zwyciężyła w biegu na 
dystansie 5 kilometrów kobiet, zaś Piotr Michałek wygrał bieg 
główny mężczyzn na dystansie 10 kilometrów techniką klasycz-
ną. Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Jan Łacek.                                                                                                                   

Opracował: Jacek Kohut

KP Trójwieś – runda wiosenna
SENIORZY - KLASA B: 
15.04.12 15.00 Simoradz - KP Trójwieś 
22.04.12 15.00 Rudnik - KP Trójwieś 

29.04.12 16.00 KP Trójwieś - Pogwizdów 
06.05.12 16.00 Ochaby - KP Trójwieś 
13.05.12 16.00 KP Trójwieś - Goleszów 
20.05.12 16.00 Kończyce Małe - KP Trójwieś 
27.05.12 16.00 KP Trójwieś - Pierściec 
03.06.12 17.00 Iskrzyczyn - KP Trójwieś 
07.06.12 17.00 KP Trójwieś - Dębowiec

JUNIORZY I TRAMPKARZE - LIGA OKRęGOWA B: 
07.04.12 10.00/11.30 Kuźnia Ustroń - KP Trójwieś  
14.04.12 14.00/15.30 KP Trójwieś - Leśna 
22.04.12 10.00/11.30 Porąbka - KP Trójwieś 
28.04.12 10.00/11.30 Jeleśnia - KP Trójwieś 
01.05.12 14.00/15.30 KP Trójwieś - Łękawica 
05.05.12 14.30/16.00 Ochaby - KP Trójwieś 
12.05.12 14.00/15.30 KP Trójwieś - Wisła 
19.05.12 10.00/11.30 Wilkowice - KP Trójwieś 
26.05.12 14.00/15.30 KP Trójwieś - Kaniów 
02.06.12 10.00/11.30 Pogórze - KP Trójwieś 
09.06.12 10.00/11.30 KP Trójwieś - Pogwizdów
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l Kącik przyrodniczy l

czubatka
Sikory wszyscy znamy, bo to pospolite ptaki. Spośród 

sześciu gatunków występujących w naszym kraju jest jeden, 
odznaczający się najbardziej oryginalnym upierzeniem - to 

sikora czubatka. Jak nazwa 
wskazuje, posiada ona 
charakterystyczny czub na 
głowie. Sikora ta zamiesz-
kuje szczególnie lasy, dla-
tego jest mniej znana niż 
powszechna i wszędobyl-
ska sikora bogatka. Co cie-

kawe, w lasach Trójwsi, obok sikory sosnówki, czubatka jest 
dość pospolita. Rozpoznać ją można także łatwo po charakte-
rystycznym głosie, którym często zdradza swoją obecność. 

Tekst i foto: Jarosław Gil

Litera „Z”
Zalążek – występuje u roślin nasiennych jako organel-

lum rozrodcze i po zapłodnieniu rozwija się w nasieniu.  
Rośliny iglaste mają zalążki osadzone na zewnątrz łusek 
nasiennych w szyszce u okrytonasiennych (okrytozaląż-
kowych) zalążki znajdują się wewnątrz komory zalążni, 
w słupku kwiatowym.

Zapylanie – proces przenoszenia pyłku z pylników na 
zalążki u roślin nagonasiennych lub na znamię słupka kwia-
towego u roślin okrytonasiennych. Zapylanie kwiatów może 
odbywać się za pośrednictwem: wiatru, wody, zwierząt. 
Kwiaty mogą być zapylane za pomocą pyłku innego kwiatu 
lub tego samego kwiatu.

Zarodek - embrion, to rozwój dalszy zygoty, która za-
gnieżdża się w trzonie macicy u zwierząt. Zarodek może roz-
wijać się wewnątrz organizmu matki lub poza nim.  W zarodku 
roślin stopniowo różnicują się tkanki liścienie, zaczątek pąka 
pędowego, kolanka podliścieniowe i korzeń zarodkowy.

Macierzonka

ABC Słownik Bioekologiczny l Reklamy l



Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ Kwiecień 2012Strona 20

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

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

(od wrze nia w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

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

www.naukajazdy-kowalik.pl

O RODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

TANIEJ JU  NIE B DZIE !!!

dachowa

magazynowanie do wiosny

GRATIS!!!

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

Pierwsze dni zimy

Zapisy oraz wykłady:
wtorki i piątki, godz. 17.30

(w Szkole Podstawowej na Dzielcu, sala nr 5)

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

www.naukajazdy-kowalik.pl

Zwycięska sztafeta
NKS Trójwieś Beskidzka

(foto: skipol.pl)
Krzysztof Kukuczka – brązowy
medalista Mistrzostw Polski
juniorów

Adam Cieślar – podwójny
medalista Mistrzostw Polski

(foto: Alicja Kosman/PZN)

Dominika Hulawy – wicemistrzyni
Polski juniorek

B  I  E  G  I     N  A  R  c  I  A  R  S  K  I  E

str. 6

Powiatowy Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej

str. 18

Mariusz Michałek – trzykrotny
mistrz Polski
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l Reklamy l Reklamy l Reklamy l

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

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

Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina czyż, Jacek Kohut (GcI), Katarzyna Rucka-Ryś, Lucyna Ligocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka

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

 
 -Oferuję usługi w zakresie prac ziemnych,  

-Wykopy pod fundamenty,  
-Wykopy pod sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne i elektryczne,  
-Wykopy pod szamba,  

-Zdejmowanie warstwy 
 humusowej,  

-Korytowanie dróg, itp.  
Tel.518-664-232  

  

USŁUGI MINIKOPARKĄ 

 
 www.minikoparka.net.pl  

G O D Z I N Y  O T W A R C I A :  
Poniedziałek  12:00 – 19:00 
Wtorek           8:30 – 17:00 
Środa            12:00 – 19:00 
Czwartek        8:30 – 17:00 
Piątek            8:30 – 17:00 
Sobota            7:30 – 13:30 
 
Benia:511 765 999; Aneta:508 500 533  

KONIAKÓW  
SZAŃCE 


