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Od stycznia 2013 roku udała się na
zasłużoną emeryturę Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Istebnej pełniąca
równocześnie funkcję Kierownika Referatu
Społeczno-Administracyjnego - Pani Anna
Kukuczka. Pracę rozpoczęła w Gromadzkiej
Radzie Narodowej w Istebnej od 1971 r. Od
listopada 1973 r. pełniła funkcję Zastępcy
Kierownika USC. Na stanowisko Kierownika
USC została powołana w maju 1989 r. i funkcję tę pełniła do 31 grudnia 2012 roku. Przepracowała w administracji 41 lat.
Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za długoletnią, pełną
zaangażowania pracę zawodową wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia planów i marzeń związanych z nowym okresem życia oraz dużo ciepła rodzinnego i szczęścia
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Jubileuszowy XX Bal Góralski
w Koniakowie
Spotkania Opłatkowe Seniorów

Składają
Wójt Gminy Istebna wraz z pracownikami
Wójt Gminy informuje: Od lutego 2013 r. stanowisko Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Istebnej pełni Pani Barbara Kubalok-Gwarek.
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REWOLUCJA ŚMIECIOWA cd.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z tzw. „rewolucją
śmieciową” gmina przejmuje na siebie obowiązek gospodarki
odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Istebna od
1 lipca 2013 r. Jednak pozostałe osoby niezameldowane na
naszym terenie, lecz posiadające tutaj nieruchomości w dalszym ciągu muszą we własnym zakresie dopilnować zawarcia
umowy z przedsiębiorcami o wywóz odpadów.
Zawiadamiamy, że pracownicy Urzędu Gminy w Istebnej
będą kontrolować posiadanie takich umów przez właścicieli
nieruchomości.
Przypominamy, że do końca marca mieszkańcy mają
obowiązek złożyć w Urzędzie Gminy w Istebnej deklaracje
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Istebna uchwalono stawki odpowiednio
7 zł/osobę za odpady segregowane i 14 zł/osobę za odpady
niesegregowane na miesiąc, przy czym opłaty będą wnoszone
co dwa miesiące w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na
konto bankowe.
Prosimy również o przeanalizowanie dotychczasowych
umów na wywóz odpadów komunalnych zawartych z przedsiębiorcami i zgodnie z zapisami tam zawartymi wypowiedzieć
je we właściwym terminie (3-miesięcznym w przypadku firmy
„Naprzód” oraz 1-miesięcznym – firma A. Golik).
Istotne jest to by uniknąć sytuacji, w której przez brak
zachowania odpowiedniego terminu powstanie obowiązek
płacenia za wywóz śmieci zarówno gminie, jak i przedsiębiorcy,
z którym jest zawarta umowa.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje
na temat segregacji odpadów, na czym polega
i czemu służy.
Wytwarzane przez nas każdego dnia śmieci budują coraz
większą górę odpadów, z którą przyroda nie daje sobie rady.
Selektywna zbiórka pozwala zminimalizować ich ilość, umożliwia odseparowanie odpadów niebezpiecznych oraz recykling
szkła, papieru, metali i plastiku.
W Gminie Istebna prowadzone będzie selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f ) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe,
k) zużyte opony,
l) odpady ulegające biodegradacji,
Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne.
Czyste odpady wędrując po taśmach - najpierw automatycznie, a potem za pomocą ludzkich rąk są rozdzielane na grupy
o określonych parametrach. Jeśli śmieci są czyste mogą zostać
od razu przekazane do przetwarzania, jeśli zaś zabrudzone
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– wymagają oczyszczenia, lub muszą zostać składowane,
co wiąże się z dodatkowymi kosztami zarówno dla Zakładu,
gminy i co za tym idzie dla mieszkańca.
Każdy surowiec podlegający przetworzeniu powinien trafić
do odpowiedniego kosza lub worka o odpowiednim kolorze.
To ułatwia późniejszy proces przetwarzania surowca. I tak
następujące kolory odpowiadają poszczególnym surowcom.
1) niebieski – papier jest to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny. Można poddawać go recyklingowi
średnio siedem razy, zanim jego włókna będą zbyt krótkie, by
można je było ze sobą połączyć. Jak obliczono, tona makulatury pozwala uchronić przed ścięciem 17 drzew. Wrzucamy
tutaj tekturę, książki, zeszyty (należy wyjąć metalowe zszywki
czy sprężynki, tak samo postępujemy z foliowymi elementami,
np. w kopertach) oraz opakowania z papieru i tektury, ważne
jest aby papier nie był mokry ani niczym pobrudzony. Karton przed wyrzuceniem musimy oczyścić np. z resztek taśmy
klejącej.
2) żółtym - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw
sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe, puste
butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), przy
czym należy pamiętać aby butelki dobrze zgnieść tak by nie
zajmowały dużo miejsca oraz odkręcić nakrętkę, gdyż jest
zrobiona z innego plastiku niż butelka. Oczywiście należy ją
wrzucić też do żółtego worka lub można pomyśleć o zbieraniu
nakrętek, które często są zbierane przez różne instytucje na
cele charytatywne. Puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe
opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka,
folie itp). Do plastiku wrzucamy też opakowania po chipsach,
batonach, zupkach w proszku itp. to laminaty z folii, papieru
i aluminium, a więc opakowania wielomateriałowe. Powinny
być one względnie czyste, głównie z tego względu by resztki
jedzenia lub innych substancji nie gniły.
Nie wolno wyrzucać tutaj opakowań po medykamentach,
olejach, smarach, puszek po farbach i lakierach, opakowań po
środkach przeciw chwastom i owadom.
3) zielonym- szkło białe i kolorowe oraz opakowania
ze szkła (butelki szklane, słoiki - naczynia należy odkręcić,
opróżnić i wypłukać), w tym przypadku również drobne
zanieczyszczenia czy etykiety nie stanowią przeszkody w
poddaniu go obróbce.
Nie można wrzucać:
•
szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe),
•
szkła zbrojonego,
•
luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła
opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami),
•
szklanek,
•
kieliszków,
•
szkła kryształowego,
•
naczyń żaroodpornych,
•
ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
•
żarówek,
•
świetlówek,
Strona

3

Wójt Gminy informuje
•
kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
4) brązowym - odpady i opakowania ulegające biodegradacji: odpady z owoców i warzyw; liście, skoszona trawa,
chwasty, fusy od herbaty i kawy (razem z filtrami), skorupki jaj.
Nie należy wrzucać resztek jedzenia, mięsa, kości.
Baterie, przeterminowane leki, termometry z rtęcią:
Pamiętajmy, zużyte baterie to odpady niebezpieczne,
ponieważ zawierają toksyczne związki, m.in. ołów i kadm.
Dlatego trzeba wyrzucać je do specjalnych pojemników, które
najczęściej znajdują się w szkołach, urzędach, instytucjach.
Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie oraz
do zakładów fotograficznych. Listę takich punktów w swojej
miejscowości można bez problemu znaleźć w internecie.
Stare rtęciowe termometry należy oddać w dowolnej aptece.
Do apteki zanosimy też przeterminowane leki. Puste listki
po aspirynie czy witaminie C wrzucamy do zwykłego kosza.

Elektro śmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zawierający szkodliwe i trujące substancje. Są to w szczególności:
- świetlówki z rtęcią, która gdy trafi do wody i przeniknie
do mózgu, powoduje zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchowej;
- komputery ze związkami bromu, który powoduje schorzenia układu rozrodczego i problemy neurologiczne;
- baterie z kadmem, który zaburza czynności nerek, powoduje nadciśnienie, wywołuje nowotwory;
- lodówki i zamrażarki z PCB (polichrowanymi bifenylami),
który dostając się do wody, powoduje uszkodzenia wątroby,
osłabia odporność, wpływa na zaburzenia neurologiczne
i hormonalne;
- freon w klimatyzatorach i lodówkach - jest szkodliwy
dla warstwy ozonowej, ciągle spotykamy go w urządzeniach
starszego typu.
K. Goryczka

Wykaz inwestycji realizowanych na terenie Gminy Istebna w 2012 r. i planowanych do realizacji w 2013 r.
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Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej w 2012 r.
1. Zorganizował lub współorganizował m.in. następujące wydarzenia:
- imprezy:
Spotkania opłatkowe dla seniorów w Koniakowie, Istebnej i Jaworzynce; XI Zimowe Zawody Furmanów w Istebnej;
Zimowe zawody sportowe (narty, sanki, skoski, biegi) na
wyciągu w Koniakowie Szańce; Pokaz Mody z okazji Dnia
Kobiet – ORS Zagroń w Istebnej; Stawianie Moja na Trójstyku
w Jaworzynce; Dzień Dziecka w Istebnej; Zawody Nordic Walking i Nartorolkowe - Piknik Rodzinny; XVI Dni Istebnej; XVIII
Festyn Istebniański w ramach 48. Tygodnia Kultury Beskidzkiej;
Dni Koronki w Koniakowie; Uroczysta Msza Święta na Trójstyku
w Jaworzynce; Dożynki Gminne w Istebnej; Obchody Święta
Niepodległości; Obchody 20-lecie wydawania informatora
Rady i Urzędu Gminy Istebna „Nasza Trójwieś”; Promocja Monografii Koniakowa Małgorzaty Kiereś w Koniakowie;
- wystawy:
„Kapliczki i krzyże z Trójwsi” w fotografii Jerzego Haca;
„Ptaszki, koniki, klepoki” Wystawa zabawek ze Stryszawy;
Wystawa Rodziny Konarzewskich; Wystawa fotograficzna14
Niezapomnianych Chwil w Życiu autorstwa Wojciecha Kukuczki; Koniaków w starej fotografii; Wystawa rzeźby Pawła
Jałowiczora z Jaworzynki; Wystawa prac dzieci z Autorskiej
Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej; Wystawa malarstwa
Janiny Ożgi Hołdy; Wystawa Twórczości Ludowej; Wystawa
fotografii „Schroniska turystyczne, wczoraj i dziś, regionu
Trójstyku; Wystawa „Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha”;
Pokonkursowa wystawa fotografii „Wokół Ochodzitej” z okazji
300 lat Koniakowa; Wystawa rzeźby Jana Bojki z Jaworzynki
i malarstwa Jakuba Gazurka z Istebnej;
- konkursy:
Konkurs Wiedzy o Regionie w SP 1 Koniaków; Regionalny
Konkurs Kulinarny w Agroturystyce u Bogdana Izby w Jaworzynce; Konkurs Fotograficzny „ Wokół Ochodzitej”;
- warsztaty:
wyrobów z trawy i siana; koronki koniakowskiej, haftu
krzyżykowego dwustronnego, filcowania, de coupag`u, szycia
kyrpców, wyplatania koszy z korzeni, taneczne, malarskie;
- wydarzenia sportowe:
XXXVII Bieg o Istebniański Bruclik, Zimowa Spartakiada
Istebniańska, Turniej „O Puchar Wójta” w ramach ogólnopolskiego programu Orlik Polska, Zawody nartorolkowe i nordic
walking, Bieg „Doliną Olzy”, Bieg „Na Tyniok”, Turniej Piłkarski
„O Puchar Premiera”, Rodzinny Piknik Rowerowy.
Ponadto udział reprezentacji gminy w:
- Biegu Gródkiem w Czechach (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum),
- imprezie sportowej pn. „Powiat bez granic”
2. Realizował następujące projekty z udziałem środków
zewnętrznych:
- „Tradycja na PL-CZ-SK Trójstyku II” realizowany z zagranicznymi partnerami z Czech i Słowacji, czyli z Góralskim
Luty 2013
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Centrum Informacji Turystycznej w Mostach u Jabłonkowa,
Gminą Hyrczawa, z Regionalną Agencją Rozwoju Kisuczy
oraz ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym ISTEBNA
składa się z szeregu wydarzeń kulturalnych, kierowanych
do naszych mieszkańców, zarówno dzieci i młodzieży, jak
i seniorów. Celem projekt jest przede wszystkim pogłębienie
wiedzy na temat tradycji, kultury i sztuki ludowej pogranicza
polsko-czesko-słowackiego. W ramach zadań odbyły się liczne
imprezy oraz warsztaty twórczości ludowej. Dofinansowanie
w wysokości 8500 euro z Funduszu Wyszehradzkiego z programu Standard Grands.
- „Biblioteka miejscem pielęgnowania tradycji i formowania postępu” - organizacja warsztatów o tematyce regionalnej,
czytelniczej, kulturalnej, medialnej. Celem projektu jest budowanie postawy zwanej kulturą literacką poprzez budzenie
refleksji nad rolą i wartością książki w świecie i życiu człowieka.
Promocja bogactwa tradycji kulturalnej i dorobku literackiego
regionu Beskidu Śląskiego. W ramach projektu zaplanowano
konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania literackie dla dzieci
szkół podstawowych. Dofinansowanie w wysokości 25 000
zł w ramach Programu Działania Obszarów Wiejskich na rok
2007 – 2013.
- „Poznajcie Region Trójstyku 2” realizowany z zagranicznym partnerem z Czech, czyli z Góralskim Centrum Informacji
Turystycznej w Mostach u Jabłonkowa (wspólne imprezy,
materiały promocyjne, wydawnictwa i działania mające na
celu turystyczny i promocyjny rozwój Trójstyku).
- udział w projekcie pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”, w ramach niego doposażono Punkt Informacji
Turystycznej w sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny
i meble, zainstalowano wi-fi na terenie GOK-u i parku (bezprzewodowy internet), opracowano i dystrybuowano materiały informacyjno – promocyjne, rozbudowano portal www.
slaskie.travel.
3. Współpracował w ramach Beskidzkiej 5:
- udział w imprezach: Samochodem przez Beskidzką 5,
Piknik twórczości ludowej w Chorzowie, udział w zimowych
imprezach wraz z RADIEM ZET,
- wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych:
karty rabatowe, foldery w j. polskim i czeskim, mapy zimowe
i foldery w j. polskim, ukraińskim i rosyjskim; wspólna strona
internetowa www.beskidzka5.pl
- certyfikacja twórców;
- działania promocyjne w mediach.
4. Brał udział w targach turystycznych:
- Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw,
- Targi TOUR SALON w Poznaniu,
- Targi turystyczne Warszawa LATO 2012.
5. Brał udział w licznych imprezach, targach, eventach
oraz nagraniach telewizyjnych, radiowych i prasowych.
6. Otrzymał główną nagrodę na najlepszy ** Punkt
Informacji Turystycznej 2012 w Polsce.
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Świadczenia rodzinne
ZMIANY W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM
od stycznia 2013 r.
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.
U. z 2012 r; poz.1548 z dnia 31 grudnia 2012 r.) oraz zmianą
Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r; poz.3) informujemy Pana/ią, że:
• Obecnie przyznane świadczenie pielęgnacyjne kończy
się z dniem 30/06/2013 r;
• Od 1 lipca 2013 r. ustawa przewiduje świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
W związku z powyższym należy:
→ W miesiącu lipcu 2013 r. złożyć na nowych zasadach
ponownie wniosek na świadczenie pielęgnacyjne;
→ W miesiącu lipcu 2013 r. złożyć wniosek o specjalny
zasiłek opiekuńczy;
Osoby, którym będzie przysługiwał specjalny zasiłek
opiekuńczy winny dostarczyć :dane członków rodziny osoby
ubiegającej się ( wnioskodawcy) w tym dziecka do ukończenia
25 lat, a także dziecka, które ukończyło 25 rok życia, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dane członków rodziny osoby wymagającej opieki .
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 623 zł. W związku z czym od 1 lipca 2013 r. będzie konieczne dostarczenie dochodów rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki. Należy to
udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego za
2011 r. można również złożyć oświadczenie o dochodach
(również nieopodatkowanych) pod odpowiedzialnością karną.
Zgodnie z uchwałą I OPS 5/12 z dnia 11/12/2012 r. NSA - prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika (KRUS) stanowi
negatywną przesłankę przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego i jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego.
WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM
TELEFONU 033/857-76-49 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy GOPS w Istebnej od 7 15 do 15 15
Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
i specjalnego zasiłku opiekuńczego
Świadczenie pielęgnacyjne zwane dalej ŚP - z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje
matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka osobie
będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, innym osobom,
na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
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sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji. ŚP przysługuje: osobom innym niż spokrewnione w
pierwszym stopniu z osoba wymagająca opieki w przypadku,
gdy spełnia następujące warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. ŚP przysługuje, gdy nie ma osób, które
zostały wyżej wymienione. ŚP przysługuje również, jeżeli
niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie
później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w
szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku
życia. Od 01/07/2013 r. ŚP przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie jak również za niepełne miesiące kalendarzowe-1/30
ŚP za każdy dzień. ŚP nie przysługuje jeżeli: osoba sprawująca
opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa
do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego zasiłku
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. ŚP
nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje
w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji
lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa
opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu, na osobę wymagającą opieki inna osoba ma
ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, członek rodziny
osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku
do zasiłku rodzinnego – urlop wychowawczy, specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, na
osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego – wychowawczy, na osobę wymagającą
opieki, inna osoba jest uprawniona za granicą.
Specjalny zasiłek opiekuńczy zwany dalej SZO - przysługuje osobom na których zgodnie z przepisami - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli
REZYGNUJĄ Z ZATRUDNIENIA lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
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Wójt Gminy informuje
niepełnosprawności albo orzeczeniem ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. SZO przysługuje, jeżeli dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623
zł. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się
dochód następujących członków rodziny - w przypadku, gdy
osoba wymagająca opieki jest małoletnia: dochód osoby
wymagającej opieki, rodziców osoby wymagającej opieki,
małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, osoby, z która rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólnie
dziecko, pozostających na utrzymaniu osób - osoby wymagającej opieki, rodziców osoby wymagającej opieki oraz dzieci
w wieku do ukończenia 25 roku życia z tym, że do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieka
opiekuna prawnego, dziecka w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także
rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem
wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd
do alimentów na jej rzecz. W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia bierzemy pod uwagę dochód
osoby wymagającej opieki, małżonka osoby wymagającej
opieki, osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje
wspólnie dziecko, pozostających na utrzymaniu osób wymagającej opieki, małżonka osoby wymagającej opieki, dzieci
w wieku do ukończenia 25 roku życia – z tym, że do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne
dziecko. W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieka
i opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej
spokrewnionej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej-uwzględnia się dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej
opieki. SZO przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie jak
również za niepełne miesiące kalendarzowe-1/30 SZO za
każdy dzień. SZO nie przysługuje: jeżeli osoba sprawująca
opiekę ma ustalone oprawo do emerytury, renty rodzinnej
z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu
prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego
zasiłku kompensacyjnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ma
ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego, legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba wymagająca
opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka
albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub
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rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu; na osobę wymagającą opieki inna osoba ma
ustalone prawo do wcześniejszej emerytury członek rodziny
osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku
do zasiłku rodzinnego – urlop wychowawczy, specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, na
osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego – wychowawczy, na osobę wymagającą
opieki, inna osoba jest uprawniona za granicą.
Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o ŚP lub osoby
pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące
sprawowania opieki organ właściwy MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ do
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Natomiast ustalając prawo do SZO organ właściwy
ZWRACA SIĘ do kierownika ośrodka pomocy społecznej
o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego
w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do przyznania SZO
BECIKOWE od stycznia 2013 ZMIANY
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się
jednorazową zapomogę w wysokości
1 000 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w
terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo
przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym
przez położną. Zaświadczenia o opiece medycznej nie stosuje
się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Magdalena Probosz
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Projekty inwestycyjne
Jasnowice: etap drugi bez wsparcia
Wojewoda śląski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Ostateczna lista rankingowa uwzględnia
zmiany po naborze uzupełniającym, w którym zwiększeniu
uległa dotacja z 30% na 50%.
Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 50 projektów
zgłoszonych przez Miasta i Gminy jednak lista zakwalifikowanych do dofinansowania obejmuje tylko 14 wniosków,
co oznacza, że na ostatecznej liście projektów nie znalazł się
wniosek Gminy Istebna dotyczący przebudowy i remontu
drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” długości 3910 m.
Gminy i Powiaty zainteresowane programem i przygotowane do realizacji inwestycji złożyły wnioski do konkursu,
po którego zamknięciu okazało się, że pula środków w województwie śląskim wystarczy dla wszystkich, którzy uzyskali
ocenę pozytywną. Tymczasem uchwalone przez Radę Ministrów zmiany, polegające na zmniejszeniu o połowę puli
środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu,
przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dotacji do wysokości 50% wartości sprawiły, iż ponad 2/3 część gmin i powiatów utraciła dofinansowanie, chociaż spełniła wymagania konkursu.
Więcej informacji pod adresem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:4685.html
Opracował: W. Legierski

Kolektory Słoneczne – Warto?
Coraz częściej na dachach możemy zobaczyć kolektory
słoneczne, prawdopodobnie ta tendencja będzie się pogłębiać, dlatego zadajmy sobie pytanie „Czy opłaca mi się instalować kolektory słoneczne?”
Zasada działania kolektorów słonecznych jest znana
i stosowana od czasów starożytnych, tak więc sam pomysł
nie jest niczym nowym. Już wtedy istniały konstrukcje mające wykorzystywać energię słońca do ogrzewania powietrza,
które następnie odpowiednio kierowane, wykorzystywano
do ogrzewania pomieszczeń. Wykonane domowym sposobem kolektory w postaci rurek rozłożonych na ciemnym dachu już od dawna można było spotkać tu i ówdzie w domach
polskich „złotych rączek”.
Strona

10

Więc skąd ta rewolucja, dlaczego kolektory w niedługim
czasie mają zmienić dachy naszych domów?
Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, co najbardziej
zmieniło zastosowanie kolektorów słonecznych to ich sprawność, która powoduje, że nowoczesny kolektor jest urządzeniem, które będzie produkować ciepło nie tylko w letnie
słoneczne dni, lecz także w dni umiarkowanie pochmurne,
kiedy mamy do czynienia ze światłem rozproszonym. Trzeba
zaznaczyć, że taki rodzaj światła to ponad 50% energii, która
dociera do ziemi w naszej szerokości geograficznej.
Sprawność dobrych kolektorów słonecznych oscyluje
w okolicach 80%, taka część energii słonecznej padającej na
kolektor, zamienia jest na ciepło.
Co to oznacza w praktyce? Przy instalacjach całorocznych
możemy liczyć na to, że w polskich warunkach kolektory
pokryją nam zapotrzebowanie na 60 do 70% ciepłej wody
użytkowej, natomiast jeśli nastawiamy się na instalację kolektorów, które pracować będą głównie w lecie, to w naszych
warunkach meteorologicznych uzyskamy ponad 90% ciepłej
wody tylko ze słońca.
Ale jak określić czy kolektory będą efektywnie pracować
tylko w lecie czy też w ciągu całego roku?
Otóż zależy to głównie od tego,czym dotychczas ogrzewamy naszą wodę użytkową. Jeśli używamy do tego celu
kotła na węgiel lub drewno, to nasze kolektory nie sprawdzą
się w okresie grzewczym, ponieważ aby ogrzać nasz dom
tak czy inaczej spalamy w naszym kotle taką samą ilość paliwa. Bezwładność kotła węglowego powoduje, że nawet
jeśli kolektory wyprodukują pewną ilość ciepła, wpłynie to
nieznacznie, lub co bardziej prawdopodobne wcale, na jego
spalanie.Przychodzi jednak wiosna i przestajemy ogrzewać
dom, wtedy też kolektory przejmują produkcję CWU. Sytuacja może wyglądać trochę inaczej jeśli dom ogrzewamy
gazem, prądem, olejem opałowym, czy nawet eko-groszkiem. Bezwładność kotłów na ten rodzaj paliwa jest znacznie
mniejsza dlatego ciepła woda wyprodukowana przez kolektory nawet zimą wpłynie na zapotrzebowanie naszego kotła
na paliwo, co równocześnie odbije się na naszym portfelu
i co za tym idzie na opłacalności całej inwestycji.
No właśnie, opłacalności! Czy to w ogóle się opłaca? Kolektory należą do takich inwestycji, za które płacimy na początku
a następnie z nich korzystamy, więc czym więcej będziemy
korzystali tym bardziej się nam to opłaci i czym więcej teraz
płacimy za wodę tym szybciej zwrócą się kolektory.
Kolektory dobrej jakości powinny nam bezproblemowo
działać nawet 25 lat. To długo. Natomiast zwrot kosztów
instalacji powinien nastąpić w okresie od 6 do 16 lat. Oczywiście jeśli taki zwrot będzie trwał powyżej 12-14 lat, wtedy opłacalność kolektorów jest dość wątpliwa. Dostępne na
rynku dofinansowania z NFOŚiGW wysokości 45% na pewno
powodują, że kolektory zwrócą nam się zdecydowanie szybciej. Jak szybko zwrócą się w konkretnym domu, zależy od
bardzo wielu czynników i na pewno warto przed podjęciem
decyzji zasięgnąć informacji u niezależnego specjalisty.
Przyszłość jawi się nam w postaci drożejących paliw takich jak węgiel, gaz, energia elektryczna, wszystkie te podwyżki sprawiają, że instalacje takie jak kolektory słoneczne
i podobne staną się standardem również na naszych dachach,
dlatego warto tą technologią zainteresować się już dziś.
www.slonecznagmina.pl

Program Słoneczna Gmina prowadzony przez fundację
SOL wspiera instalacje odnawialnych źródeł energii.
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Informacje dla rolników

O. Syrachowi Janickiemu
z Pustelni na Śliwkuli
serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci Ojca

Śp. Józefa Janickiego
Składają Wójt Gminy, Rada Gminy,
pracownicy Urzędu Gminy oraz zespół redakcyjny.

Ogłoszenie XI Ogólnokrajowego Konkursu
dla rolników
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy
oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
organizują:

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstw rolnych.
Warunki Konkursu:
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią
formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym
terminie do 8 marca 2013 roku do najbliższej Placówki
Terenowej lub OR KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.
W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane
będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym:
stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń
elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody
i wyróżnienia.
Regulamin Konkursu możliwy jest do wglądu w siedzibie OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, pokój 24, 25
tel. 34 3653292 oraz we wszystkich Placówkach Terenowych
KRUS, jak również na stronie www.krus.gov.pl
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Parafia Ewangelicko – Augs
w Istebnej
43 – 470 Istebna 1023
/fax (033) 855-60-28

e-mail: a.staniek@esco

kom. 0-601 871100

NIP: 548

I
Kraj przecudny w górze znam, Jawny tęskny moim snom;
Kraj przecudny w górze
znam, Jawny tęskny moim snom;
Na złocistych brzegach tam Ojciec mi zgotował dom.
Do domu,
szumiące
mnie niosą, dom.
Na złocistych brzegach
tam fale
Ojciec
mi zgotował
Do domu, niebian mnie rzesze wiodą.
Do domu, fale szumiące
mnie niosą,
Do domu, do cudnych brzegów ojczystych,
rzesze
aniołówwiodą.
wiodą mnie. ŚE nr 270,1
Do domu, niebian mnie
rzesze
Do domu, do cudnych brzegów ojczystych,
rzesze aniołów wiodą mnie. ŚE nr 270,1

Przewielebne i wielebnePrzewielebne i wielebneDuchowieńst
Diecezjalne
i Zakonne
Duchowieństwo Diecezjalne
i Zakonne
Szanowni Wierni Kościoła Rzymsko Szanowni Wierni
Dekanatu Istebniańskiego
Kościoła Rzymsko - Katolickiego
Dekanatu
Istebniańskiego
W imieniu
Wiernych Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Istebnej skł

wszystkim szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Wielkiego C
Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Polsce
W imieniu Wiernych Parafii Ewangelicko
– Augsburśp. Prymasa Seniora
Kardynała Józefa Glempa.
Niech miłosierny Bóg błogosławi Wam Drogie Siostry i Bracia w bólu i
skiej w Istebnej składam
Wam
wszystkim
szczere
wyrazy
Słowem swoim pocieszy serca Wasze.
Łączymy
się z Wami
w modlitwie. Człowieka
współczucia z powodu
śmierci
Wielkiego
Zostańcie z Bogiem.

Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Polsce

Jezus Chrystus powiedział do przyjaciół w Betanii, a dzisiaj mówi także do na
zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A
we mnie, nie umrze na wieki. Ew. Jana 11,25-26
W imieniu wiernych Parafii Ewangelicko - Augsburskiej

śp. Prymasa Seniora Kardynała
Józefa Glempa

Ks. Alfred Staniek -

Niech miłosierny Bóg błogosławi Wam Drogie Siostry
i Bracia w bólu i żalu. Niech Słowem swoim pocieszy
serca Wasze.
Łączymy się z Wami w modlitwie.
Zostańcie z Bogiem.
Jezus Chrystus powiedział do przyjaciół w Betanii,
a dzisiaj mówi także do nas: Jam jest zmartwychwstanie
i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto
żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ew. Jana 11,25-26
W imieniu wiernych
Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Istebnej
Ks. Alfred Staniek - proboszcz
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Z życia szkół podstawowych
„To nauczyciel zabrał mnie kiedyś
do świata przyrody…”
Tradycyjnie, już od trzynastu lat uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Istebnej wyjeżdżają na zajęcia dydaktyczne do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Na
lekcji w Planetarium uczniowie na półkolistym ekranie oglądają i uczą się wyglądu nieba w dowolnym czasie i miejscu
na Ziemi. Ruchomy projektor pokazuje wszelkie zmiany na
niebie i zjawiska, gwiazdy i gwiazdozbiory na sferze niebieskiej. Pozwala to uczniom lepiej zrozumieć i wyobrazić sobie
Teorię Kopernika.

Po lekcji w planetarium uczniowie uczestniczą w zajęciach stacji klimatologicznej i ogródku meteorologicznym.
W ten sposób mogą zapoznać się z przyrządami i pracą meteorologa.
Dla zainteresowanych są też wystawy o fascynującym kosmosie.
Lekcje cieszą się dużym zainteresowaniem, uczniowie są
zaciekawieni i z radością uczestniczą w zajęciach.
Wytrwale rokrocznie organizuję wyjazdy do Planetarium, gdyż z własnego doświadczenia wiem, że taki sposób
organizacji zajęć jest najlepszą drogą do zrozumienia zjawisk astronomicznych. Sama będąc uczennicą L.O. im. St.
Staszica w Sosnowcu, lekcje astronomii miałam w Planetarium Śląskim.
Opracowała: Joanna Legierska
Strona
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Byliśmy na wystawach
W styczniowe popołudnie wybraliśmy się na pieszą
wycieczkę z Rastoki do Istebnej. Idąc podziwialiśmy zaśnieżone, urokliwe przysiółki naszej Trójwsi. W Gminnym
Ośrodku Kultury obejrzeliśmy wystawę prac Jakuba Gazurka,
Jana Bojko i osób niepełnosprawnych. Obrazy nieprofesjonalnego malarza- Jakuba Gazurka są zadziwiające. Zaskoczył
nas sposób malowania twarzy - czerwone obwódki oczu,
cienie wokół oczu i nosa, niespotykane kolory nieba. Górale są w strojach ludowych, nawet ci przy pracach polowych.
Maluje na płótnie, pilśni i szkle. Zachwycaliśmy się rzeźbami
i płaskorzeźbami wykonanymi przez Jana Bojko, gdzie każdy element jest dopracowany. Tematem są sceny biblijne
i ludzie Trójwsi. Zobaczyliśmy również jedyną jego pracę
w kamieniu. Dobrze, że Pan Bojko wybrał drewno lipowe,
jako tworzywo, gdyż dzięki jego właściwościom prace emanują ciepłem.
Na koniec obejrzeliśmy wystawę osób niepełnosprawnych „Co mi w duszy gra”. Zdjęcia młodych artystów umieszczone przy wytworach przybliżyły nam ich sylwetki. Obejrzeliśmy prace związane z tradycyjną twórczością naszego
regionu (koronki, haft krzyżykowy, szycie kierpców) oraz
współczesne techniki plastyczne (decupage, filcowanie,
ceramika). Zachwyciliśmy się choinką przystrojoną ręcznie
wykonanymi ozdobami. Podziwiamy ich cierpliwość, pracowitość. Jesteśmy pod wrażeniem uzdolnień tych młodych
twórców. Chcielibyśmy, aby w naszej szkole też były takie
zajęcia, na których poznalibyśmy nowe, ciekawe techniki
plastyczne.
Dziękujemy Pani Lucynie Ligockiej-Kohut za oprowadzenie po wystawach, wspaniałe opowieści o twórcach ludowych i młodych artystach.
Uczniowie SP-2 Koniaków- Rastoka
z mgr Lucyną Bytow

Podziękowanie
12 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół im.dra St. Kopczyńskiego przy WCP „Kubalonka” w Istebnej wystąpiła
kapela góralska „Jetelinka” w składzie: Monika Wałach,
Janusz Macoszek, Beniamin Wałach, Marcin Cieślar.
Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać folklor
tutejszych górali: strój regionalny, gwarę, instrumenty
muzyczne, tańce i śpiew. Zespół wystąpił charytatywnie
- dziękujemy.
Dyrektor Zespołu Szkół
Daria Węgrzyn-Welc
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Z życia szkół podstawowych
„Zimowe słonko wesoło patrzy
i ciepły uśmiech posyła babci...”
25 stycznia 2013 roku o godz. 12.30 w małej przedszkolnej rodzinie „Jarzębinki” przy SP nr 1 w Koniakowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dzieci wierszem wyrecytowały życzenia dla babć i dziadków,
przeplatając je wesołymi piosenkami i tańcami. O słodko
zastawiony stół postarały się kochane mamy. Tą rodzinną
uroczystość zaszczycił obecnością dyrektor mgr. Andrzej Ryłko. Małe pociechy wywołały łzy radości i szczęścia w oczach
swoich kochanych babć i dziadków, którzy z niecierpliwością
czekali na to spotkanie. Trzeba czasem tak niewiele by zobaczyć wielką radość w oczach drugiego człowieka.
Pozdrawiamy czytelników „Trójwsi”
Gosia Kukuczka i Iza Wróbel

Bal karnawałowy
W sobotę 19 stycznia 2013 r. w strażnicy OSP w Koniakowie odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie.
Zabawę uświetnił zespół Kaczmarzyków, przy którym nogi
same rwały się do tańca. Na parkiecie sali do samego rana
bawili się rodzice, przyjaciele i goście szkoły, którzy zaszczycili nas swoja obecnością.
W czasie przerw nie brakowało atrakcji - można było zakupić piękne koronkowe kotyliony, wylosować atrakcyjne
fanty, a także przegryźć przysmaki przygotowane przez szefa kuchni pana Józefa Zogatę. A było w czym wybierać, bo
poza gorącą kolacją, przystawkami, zimną płytą, barszczem
i bograczem podano pyszne ciasta upieczone przez rodziców, bo to rodzice pod kierunkiem wychowawców klas VI
przygotowali i zorganizowali całe przedsięwzięcie.
Rodzice pracowali już od kilku miesięcy przygotowując i
uzgadniając cały przebieg balu. Z wielkim zapałem współpracowali przy organizacji pracy przygotowawczej oraz podczas
samego balu: pracą w kuchni i na sali. Pozyskiwali sponsorów, wspierali całą inicjatywę rzeczowo przynosząc kotyliony,
piekli ciasta, pakowali fanty, a wszystko robili z uśmiechem
i pełnym zaangażowaniem. Kiedy ostatni goście opuścili bal,
do pracy przystąpiła kolejna grupa rodziców, pomagając poLuty 2013
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sprzątać salę. W przygotowania włączyli się również pracownicy szkoły dekorując wnętrze.
Bal udał się, za co w imieniu całej społeczności serdecznie
dziękujemy zwłaszcza wszystkim, którzy przyczynili się do
jego przeprowadzenia.
Dziękujemy szczególnie sponsorom:
Firma Handlowo-Transportowo-Usługowa „A. M. Market” Koniaków 440
Kwiaciarnia „Marzena” Golik Piotr - Koniaków 6
„Sklep odzieżowy u Julii” Julia Śliwińska - Koniaków 925
Sklep „Zaczarowany ołówek” Juroszek Krzysztof - Koniaków
925
„Koronka” Andrzej Marekwica - Koniaków 799
Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie Maria Kohut
- Koniaków 33
Karczma „Kopyrtołka” Juroszek Dorota - Koniaków 662
„Stolarstwo” Stanisław Zowada - Koniaków 471
Bar Golik Stanisław - Koniaków
Gospoda pod Ochodzitą Mirosława Kukuczka - Koniaków 205
Zakład fryzjerski Polok Janina - Koniaków 440
„Jawor” - Jaworzynka 401
Apteka „Pod Ochodzitą” - Koniaków 783
„Maja” Maria Kawulok - Koniaków 774
Zajazd „U Kiepusa” Tadeusz Legierski - Koniaków 607
Pawilon Handlowy „NICOLA” S.C. P. Sikora, A. Sikora - Koniaków 890
Sklep Wielobranżowy Franciszek Skurzok - Koniaków
„Drew-Mat”S.C.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo–
Handlowe - Istebna 745
Salon fryzjerski „ Anna” Anna Legierska - Istebna 1418
Sklep „ U Pawła” Szymon Stańko, Paweł Stańko S.C. - Koniaków 925
Studio Fotograficzne Krzemień Tomasz Koniaków 440
Działalność Gastronomiczno – Handlowa Józef Sikora - Istebna 900
Dom „Na Rozceściu” - Koniaków 450
P.W. Kukuczka - Koniaków 849
Firma Usług Transportowych Handel Towarami Masowymi
Teofil Krężelok - Koniaków 2
Gminny Ośrodek Kultury - Istebna 68
PHU PATI BEATA KAJCA Podstawowa Stacja Kontroli Pojzadów - Istebna 1534
Delikatesy Maria Legierska i Michał Legierski - Istebna 1585
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Maja” Józef Wójcik Kończyce Wielkie, ul. Truskawkowa 4
FIRMA Iwona Gazurek – Legierska - Koniaków 755
P.H.U. „U WERCI” Weronika Hanus - Istebna 256
Apteka Pod Kasztanami Apteka Pod Jaworami J. i J. Poloczek,
M. Szlaur – Bujok - Istebna 68
Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „ZYSKO” Zbigniew
Sikora - Cieszyn, ul. Karola Stryi 7
„KAJZAR” Kajzar Paweł - Istebna 44
Prezenty & Dekoracje Zenon Sitek - Istebna 644
Firma Handlowo – Usługowa Edward Glet - Istebna 1000
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Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Andrzej Cieślar
- Wisła ul. Połomska 4
Market Budowalany BAZA Zbigniew Polok Jan Waszut Istebna 1641
Galeria Florystyczna „Kinga” Kinga Matuszny - Istebna 44
Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Suszka - Koniaków 568
FIZMED - Koniaków 568
Zakład Fryzjerski Iwona Kohut - Istebna
F.H.U. „SUMAR” Marian Suszka - Istebna 700
Firma Małgorzata Grażyna Zembol - Istebna 1127
Leśniczówka MED. BUD Karina Elias - Chorzów, ul. Stefana
Batorego 19
Firma Diver - Koniaków 461
F.H.U. „BULI” - Istebna 492
Hurtownia LANGHAMER - Ustroń, A. Brody 33a
Hurtownia „Artchem” - Ustroń, ul. Myśliwska 16
Ośrodek Sportowo – turystyczny „Olzianka” - Istebna 1145
Zakład Handlowy Export – Import W. Czyż - Wisła ul. Ochorowicza 11
Studio Urody Potoczki - Istebna 800
Sklep Spożywczy „U Gazdy” Małyjurek - Istebna 1000
Pizzeria „Werona” - Istebna
Market REMA Teresa Kamińska - Istebna 1370
Wyciąg narciarski „Szańce” Mirosława Zawada - Koniaków
871
Linter Tour S.A. Kompleks Zagroń - Istebna 1588
Zajazd „U Jana” - Istebna 123
Salon Fryzjerski Bernadeta Legierska - Koniaków 714
LYS Fusion Poland - Istebna 1222
Delikatesy Centrum - Istebna 1642
Zakłady mięsne JUR – GAST - Wisła ul. Przemysłowa 2
Więźby – dachy Juroszek & Łabaj - Istebna 1606
F.H.U. Drewnostyl Adam Matuszny - Skoczów, ul. Budowlanych 8
Karczma Ochodzita - Koniaków 969
Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki - Wisła, Al. J. Bursche 33
Firma Handlowo – Usługowa „Bielesz” Barbara Bielesz - Koniaków 948
PPUH „ KUBAS” Paweł Kubas - Koniaków 763
Firma Obróbki Drewna „Legierski” Damian Legierski - Koniaków 172
Niepubliczne Przedszkole „Miglanc” Aleksandra Kubas - Koniaków 5
Zakład Mięsny Rajcza Ewa i Józef Barcik S.P.J. Rajcza
OSP Koniaków Centrum.

Jasełka SP 1 Koniaków
21 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia. W uroczystości tej wzięli udział wszyscy uczniowie oraz Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły
i przedstawiciele Rady Rodziców. Pan Dyrektor Andrzej Ryłko
złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia.

Podczas uroczystości dzieci z klasy IV b pod kierunkiem
pani wychowawczyni Barbary Bury oraz pani Katarzyny Legierskiej zaprezentowały Jasełka Szkolne. Pięknej scenografii
uroku dodała duża szopka, którą wykonał i podarował szkole
ojciec jednej z uczennic. Spotkanie przebiegało w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wspólnie z nauczycielami kolędowały, a akompaniował nauczyciel
muzyki pan Zenon Knopek. Piękne polskie kolędy oraz gra
dzieci na skrzypcach wprowadziły wszystkich w świąteczny
nastrój. Młodzi aktorzy w przedstawienie włożyli wiele sił
i zaangażowania, co dało niesamowity efekt.
Jasełka przybliżyły wszystkim obecnym istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz najważniejszą prawdę jaką jest miłość
Bożej Dzieciny przychodzącej do człowieka. Przesłanie z Betlejemskiej Groty pozostawiło obecnych w bożonarodzeniowej zadumie.
Z. Kawulok

Dzień Babci i Dzień Dziadka
Dzień Babci i Dzień Dziadka to znakomita okazja dla
wnucząt, aby podziękować za miłość, za dobre serce i za
to, że Babcie i Dziadkowie po prostu są.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się zebrać sporą sumę pieniędzy. Dochód z balu zostanie przeznaczony
na dofinansowanie wycieczki nad morze dla klas VI oraz
na ogólne potrzeby Rady Szkoły.
Wychowawcy klas VI
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie
B. Waszut, Z. Kawulok
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22 stycznia 2013r w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Do
szkoły bardzo licznie przybyły zarówno Babcie jak i Dziadkowie uczniów. Pan Dyrektor Andrzej Ryłko powitał przybyłych
gości. W pięknie udekorowanej sali dzieci klas drugich przedstawiły program artystyczny. Były to wiersze i piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Uczniowie klas pierwszych i trzecich zaśpiewali kolędy. Uroczystość
uświetnił występ zespołu regionalnego Mały Koniaków.
Wnuczęta obdarowały Babcie i Dziadków własnoręcznie
wykonanymi upominkami. Na zakończenie spotkania dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Przy ciastkach, kawie i herbacie był czas na miłą pogawędkę.
Beata Mira

Dzień Babci i Dziadka w SP nr 2
w Jaworzynce
W dniu 22.01.2013 roku odbyła się w naszej szkole
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mimo zimowej
aury babcie i dziadkowie licznie przybyli.

Uroczystość uświetnił Daniel Kurpanik grając na skrzypcach. Po występach wszyscy odśpiewali dziadkom sto lat,
a uczniowie wręczyli własnoręcznie przygotowane upominki.
Na zakończenie wszystkie Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na szkolną stołówkę na ciasto i kawę.
Maria Jałowiczor i Urszula Stebel

Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci
Karnawał to dla wszystkich
czas radości, tańców i zabawy.
Dlatego też młodzi wolontariusze Stowarzyszenia VIDES
postanowili zorganizować Karnawałowy Bal Przebierańców
dla dzieci.
Celem pracy Stowarzyszenia
jest integracja dzieci z trzech
miejscowości: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. A Bal był do
tego doskonałą okazją. Dzieci
wspólnie się bawiły, tańczyły
i śpiewały.
Jak na bal przebierańców przystało, nie zabrakło pięknych
i kolorowych przebrań, masek i czapek karnawałowych, a co
najważniejsze nie brakowało radości i uśmiechów. Młodzież
świetnie spisywała się w roli wodzirejów, porywając dzieci do
tańców i zabaw. Aby zbytnio nie wyróżniać się z tłumu przebranych, sami założyli kolorowe, bardzo pomysłowe stroje.
Był to pierwszy wspólny Bal Karnawałowy dla dzieci
z całej Trójwsi, ale z pewnością nie ostatni. Wolontariusze już

Na początku Pani Dyrektor Dorota Małyjurek przywitała
przybyłych gości, składając im w imieniu własnym i wszystkich nauczycieli najserdeczniejsze życzenia.
Następnie dzieci młodsze z oddziału 0 + 1 wystąpiły
w przedstawieniu pt: „O tym, jak bałwanek Stefanek szukał
babci”. W dalszej części zaprezentowali się uczniowie z klasy 2 + 3 w przedstawieniu pt: „Co daje szczęście?”. Uczniowie
klas starszych przygotowali wiązankę życzeń i piosenkę.
Luty 2013
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szykują kolejne wspólne spotkanie, na które już dziś serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców Trójwsi. O szczegółach spotkania będziemy informować za pomocą strony
internetowej: www.istebna.eu oraz plakatów rozwieszanych
w szkołach.
Chcemy również złożyć serdeczne podziękowania na
ręce dyrekcji Gimnazjum im Jana Pawła II w Istebnej, na czele
z dyrektorem Bogdanem Ligockim, za użyczenie szkoły na
potrzeby organizacji Balu dla dzieci.
Dziękujemy!
Wolontariusze
VIDES Polska

Z życia gimnazjum
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała także w Istebnej
13 stycznia 2013 odbył się XXI finał WOŚP. Hasło tegorocznego finału brzmi „Godność dla ratowania życia dzieci
i godnej opieki medycznej seniorów”.
Sztab WOŚP działający w Gimnazjum im Jana Pawła II
w Istebnej tego roku liczył 63 wolontariuszy, którzy na terenie
gminy Istebna kwestowali w trzech turach; w godzinach od 8:00
– 12:30 ; od 12:30 -17:00 i 14:00-18:00 w miejscach: Istebna Centrum, Istebna Market Rema, Jaworzynka Centrum, Jaworzynka
Trzycatek, Kubalonka, Stecówka, Koniaków Centrum, Wyciąg
„Zagroń”, Wyciąg „Złoty Groń”.
Tego dnia w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń miały miejsce
liczne atrakcje dla wszystkich miłośników białego szaleństwa
tzn. zawody, konkursy itp. Uwieńczeniem wszystkich przygotowanych na ten dzień atrakcji było Światełko do Nieba czyli zjazd
ze szczytu Złotego Gronia z pochodniami.
Zadaniem Sztabu WOŚP działającym przy Gimnazjum było
zebranie chętnych uczniów chcących kwestować w kolejnym finale, przygotowanie puszek kwestarskich, organizację dowozu
i odwozu wolontariuszy, rozwieszenie plakatów oraz przyjmowanie rozliczeń i liczenie pieniędzy.
Suma pieniędzy zebrana przez wolontariuszy do puszek
kwestarskich wyniosła 19680,36 zł. Wszystkich ucieszyła tak
duża suma zebranych pieniędzy i fakt, że zeszłoroczna kwota
została przekroczona o 6098,54 zł!
Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włączyli
się do WOŚP i nadzorowali kwestujących uczniów oraz nauczycielom, którzy 13 stycznia liczyli zebrane pieniądze a były to panie Agnieszka Polok, Lucyna Hernas, Ewelina Jochacy, Marzena
Kieczka, Blanka Fojcik i Aneta Staniek.
Za pomoc w organizacji XXI Finału WOŚP dziękujemy Pani
Wójt Danucie Rabin i Urzędowi Gminy w Istebnej za zorganizowanie dowozu wolontariuszy z miejsc kwestowania do gimnazjum, Policji za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem
kwestujących uczniów. Serdeczne podziękowania kierujemy
również wszystkim zaangażowanym pracownikom i instruktorom Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń za ich zaangażowanie
i chęć włączenia się w XXI finał WOŚP i organizację szeregu
atrakcji na Złotym Groniu.
Serdeczne podziękowania należą się wolontariuszom za ich
wielkie zaangażowanie. To oni, uczniowie naszego gimnazjum
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mimo mrozu, śniegu poświęcili swój wolny czas i kwestowali na terenie naszej gminy. Dziękujemy mieszkańcom Trójwsi
i wszystkim darczyńcom.
Odpowiedzialnymi za całość przedsięwzięcia były opiekunki
szkolnego koła PCK p. Blanka Fojcik i Aneta Staniek.

Aneta Staniek

Zbiórka płyt
Co roku do naszych domów trafia ponad 160 milionów płyt CD/DVD. Ogromna
ich większość jest obecnie bezużyteczna
i najczęściej zalega nam na półkach. Każda
wyrzucona płyta to problem dla środowiska, ponieważ rozkłada się około 1000 lat.
Zachęcamy wszystkich do zbiórki niepotrzebnych płyt
CD/VCD/DVD bez względu na ich zawartość! Mogą to być
płyty z muzyką, filmami, programami komputerowymi, jak również płyty z danymi, które zapisałeś dzięki nagrywarce w swoim
komputerze. Ważne jest, aby płyta, którą i tak miałbyś wyrzucić
do śmietnika, trafiła do punktu zbiórki. Tylko w ten sposób, poprzez selektywną zbiórkę, możemy oczyścić naszą planetę ze
śmieci, których rozkład szacuje się na tysiące lat.
Żaden z pracowników organizatora zbiórki nie będzie przeglądał zawartości płyt. Jeżeli taka deklaracja nie wystarczy, można płytę porysować od strony zadruku, tak aby uszkodzić metalizację na płycie. Takiej płyty już się nie odtworzy.
Płyty, które zbieramy, mogą być uszkodzone. Mogą być popękane i mocno porysowane. Nie zbieramy płyt z zamysłem ich
odtwarzania. Zebrane płyty zostaną ponownie przetworzone
na surowiec, z którego być może zrobiona będzie obudowa
twojego nowego telewizora.
Nie zbieramy płyt w opakowaniach, lecz tylko same krążki
bez opakowań. Opakowanie jest zrobione z innego surowca niż
płyta. Należy więc płytę wyjąć i przekazać sam krążek bez opakowania.Miejscem zbiórki jest Gimnazjum w Istebnej.
W zamian za każdy karton zebranych płyt nasza szkoła otrzyma dowolną kolekcję z serii „Było sobie...” oraz wybrane odcinki
programu popularnonaukowego „Galileo”.
Zachęcamy do zbiórki!
Opiekunowie Szkolnego Koła PCK
(źródło: Klub Obrońców Planety)
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Całoroczna informacja o działalności Stowarzyszenia Miłośników
Beskidzkiego Folkloru „Pod Ochodzitą” w Koniakowie

Fot. M. Kuźma

Rok 2012 był dla nas
rokiem bardzo wyjątkowym, ponieważ zaczęliśmy świętowanie 300
lecia naszej wsi – Koniakowa. Były one bardzo
bogate w wiele wydarzeń i imprez, w których
większości
braliśmy
udział również jako organizatorzy.
W styczniu wraz z kapelą: „Sarpacka” i grupą kolędniczą byliśmy zaproszeni na kolędowanie przez
dyrektora Radia Reklamy
w Katowicach, p. Janusza
Kurka. Kolędowaliśmy też dla Fundacji św. Mikołaja w Skoczowie i braliśmy udział w Godach Żywieckich.
Jak co roku w trzecią sobotę stycznia zorganizowaliśmy
Bal Góralski w gospodzie „Pod Ochodzitą”, a była to już XIX
jego edycja.
Jako Zespół występowaliśmy również podczas Dnia Seniora w Koniakowie oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W lutym braliśmy udział w karpackiej konferencji „Karpaty naszym domem”, w obchodach 25lecia kapłaństwa ks.
Damiana Suszki oraz prowadziliśmy warsztaty muzyczno-taneczne dla Zespołu „Skrzaty” z Katowic.

W marcu i kwietniu występowaliśmy w galerii sztuki państwa Bożeny i Jana Kukuczków na Jasnowicach. Ponadto w
kwietniu braliśmy udział w „Nauce czepiynio i wiónzanio
nodkończy” organizowanych przez GOK Istebna. Byliśmy
współorganizatorami Międzynarodowej imprezy integracyjnej osób niepełnosprawnych w kompleksie „Zagroń” oraz
uczestnikami naukowej konferencji. Braliśmy udział w Odpuście Góralskim w kościele Dobrego Pasterza w Istebnej oraz
przygotowywaliśmy program „Śląskie wici” w Chorzowie.
W maju z okazji 300 lat Koniakowa braliśmy udział w:
miyszaniu owiec i stawianiu moja na Ochodzitej, wystawie
„Koniaków w starej fotografii”, w przeglądzie obrzędowym
„Śląskie wici” w Chorzowie, gdzie zajęliśmy II miejsce. Zostaliśmy zaproszeni na międzynarodowy Festiwal na Cyprze,
który jednak nie doszedł do skutku ze względu na brak środLuty 2013
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ków finansowych ze strony cypryjskiej. Braliśmy także udział
w Weselu Węgrowskim - bardzo prestiżowym, gdzie zostaliśmy wysoko ocenieni w 3 kategoriach:
I miejsce za Kołacz Weselny, I miejsce za autentyczną kapelę oraz II miejsce za kapelę weselną.
Zespół uczestniczył również w sympozjum naukowym na
temat Muzyki Beskidzkiej oraz karpackiej w Koniakowie oraz
przedstawialiśmy Wesele Góralskie dla Polonii Francuskiej
w Ustroniu.

W czerwcu braliśmy udział we mszy św. oraz promocji
książki „Z Trójwsi do Ameryki” w Istebnej, w Uroczystej mszy
św. i sesji Rady Gminy z okazji obchodów 300 lat Koniakowa,
w konferencji karpackiej w Kopusznej oraz występowaliśmy
w warsztatach „Na świętego Jona” w Kolbuszowej oraz występowaliśmy podczas pikniku w amfiteatrze „Pod Skocznią”.
W lipcu zorganizowaliśmy przyjęcie integracyjne dla
gości z Maroka w karczmie „Kopyrtołka”. Występowaliśmy
w Martinie na Słowacji na święcie u zaprzyjaźnionego zespołu. Braliśmy udział w spotkaniu z przedstawicielami grupy
Wyszehradzkiej, występowaliśmy dla Związku Macierzy oddział w Gróćcu, w Jabłonkowie na Dniach Jabłonkowa, w Muzeum Beskidzkim w Wiśle podczas „Lata z tradycją”, podczas
TKB w Wiśle, Oświęcimiu, Rajczy. Braliśmy udział w Konkursie
FGP oraz w spotkaniu integracyjnym Zespołu z kapelą ze Słowacji.
W sierpniu występowaliśmy w ramach spotkań integracyjnych z Ukrainą, podczas Dni Koronki w Koniakowie, Jarmarku Pasterskiego w Koniakowie oraz podczas wyborów
Najpiękniejszej Góralki. Braliśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu dudackim w Strakonicach w Czechach, dożynkach w Międzyrzeczu, występowaliśmy z okazji spotkania z folklorem organizowanego przez LGD Żywiecki Raj.
We wrześniu występowaliśmy na dożynkach w Kobiórze,
Dożynkach gminnych w Istebnej, rozsodzie owiec w Koniakowie. Braliśmy udział w prelekcji na tematy zbójnickie
w Zwardoniu oraz daliśmy tam występ dla grupy zbójnickiej.
Zorganizowaliśmy też warsztaty taneczne dla Zespołu.
W październiku wystawiliśmy wesele góralskie dla gości
biorących udział w konferencji w Ustroiu Zawodzie oraz braliśmy udział w przeglądzie obrzędowym w Katowicach.
W listopadzie braliśmy udział w Zaduszkach Istebniańskich
oraz świętowaliśmy obchody 80 lecia Zespołu „Koniaków”.
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Informacje turystyczne

W grudniu braliśmy udział w Posiadach gry na instrumentach pasterskich oraz gawęd w Brzuśniku, w Międzynarodowym Festiwalu „Ligawki” 2012 gry na instrumentach pasterkich – jak każdego roku Koniaków przoduje w osiągnięciach
zajmując w kat. dorośli I i II miejsce oraz w kat. dziecięcych
I,II,III miejsce. Braliśmy udział w spotkaniu promocyjnym
książki „Ojcowizna Koniakowskich Górali” wydanej z okazji
300 lat Koniakowa.
Z niezależnych ode mnie przyczyn nie mogliśmy zrealizować dwóch wyjazdów na międzynarodowe festiwale w Turcji
i Portugalii, ale nic straconego – co się odwlecze to nie uciecze. Bądźmy dobrej myśli, że jeszcze nie raz będzie okazja, by
wyjechać na zagraniczny festiwal.
W styczniu tego roku odbył się Jubileuszowy 20-sty Bal
Góralski. Był bardzo udany, choć frekwencja była trochę
mniejsza, ale za to gościliśmy rekordową ilość kapel:
ścieLuba
prezentowali
zarówno
ze strony rozwijaz MartinyGminę
i CapkiIstebna
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Miłośników
Za wszelkie
informacje
i korekty
dziękujemy!
Beskidzkiego
Folkloru
„Podz góry
Ochodzitą”
w Koniakowie

Sezon
kolędowy
Zespołu
„Istebna”
Trzy
kraje w trzy
tygodnie
z sukcesami!
– intensywny
czas wakacji
Wyjątkowo
bogaty
w
koncerty
świąteczno-noZespołu Regionalnegobył
„Istebna”

większy zaszczyt, że w największym z nich jedną z czołowych
ról odgrywają nasi górale. Oprócz tego, że zespół prowadził
śpiew kolęd podczas całej trasy przemarszu, na zakończenie
dał prawie dwugodzinny koncert dla kilku tysięcy osób zgromadzonych pod sceną na Placu Piłsudskiego.
Wielkim sukcesem zakończył się udział zespołu w XIX
Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Jeszcze w grudniu zespół przebrnął eliminacje, które odbywały się w 33 miastach Polski, Ukrainy i Białorusi, a
uczestniczyło w nich około 2 tys. zespołów, chórów, duetów,
solistów, itp. W ten sposób znalazł się wśród 144 podmiotów
wykonawczych zakwalifikowanych do finału, jaki w dniach
17-19 stycznia odbywał się w Będzinie. W kategorii zespołów
W afrykańskich klimatach
folklorystycznych
„Istebna” otrzymała II miejsce, a także spośród wszystkich grup wyróżniona została Nagrodą Specjalną
zagranicznych grup oraz kilkanaście algierskich. Oprócz nas
za „Najlepiej wykonaną kolędę tradycyjną”, którą przyznał
były m.in. zespoły z Syrii, Palestyny, Maroka, Tunezji, Jemenu,
honorowy patron festiwalu Przewodniczący Komisji KrajoWłoch, Hiszpanii, Macedonii, Armenii czy Peru, Festiwal był
wej
NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ”
Piotr Duda.
Kolęda
„Tryumfy
Króla
częścią
obchodów
pięćdziesiątej
rocznicy
odzyskania
niepodNiebieskiego”
w
aranżacji
zespołu
najbardziej
się
spodobała
ległości przez Algierczyków.
spośród
wszystkich
370miasto
wykonanych
kolęd
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Bazą festiwalu
było
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leżące
w pobliżu graZespół
bardzo
intensywnie
kolędował
też
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zaproszenie
nicy z Marokiem, a dzierżące w roku minionym
światolicznych
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kultury
oraz
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ale
wej stolicy kultury islamskiej. Tam mieszkaliśmy w Śląsku,
hotelu, zaś
nie
tylko
(m.in.
w
Cieszynie,
Radlinie,
Gliwicach,
Chorzowie
na koncerty jeździliśmy do odległego o ponad 100 km miaista
Rudzie
Śląskiej,
Bytomiu,
Katowicach
i Przegędzy).
Wszędzie
Sidi Bel
Abbes,
czy jeszcze
dalej położonego
miasta
Saida.
koncerty te były bardzo ciepło przyjmowane i gorąco oklaskiwane, a w niektóre miejsca „Istebna” już została zaproszona na kolejny rok.
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Oprac. O. Szotkowska

woroczny czas dla Zespołu Regionalnego „Istebna”. Na
Po kwietniowej
wyprawie
do Zjednoczonych
Emiratów
przełomie
roku grupa
występowała
aż 17 razy! Początkiem
Arabskich
kolejne
zagraniczne
podróże
artystyczne
odbystycznia już po raz trzeci z rzędu zespół zaproszony został,
li członkowie Zespołu Regionalnego „Istebna”. Pod koniec
czerwca grupa 20 osób udała się do Algierii – największego
państwa afrykańskiego, aby wziąć udział w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym, w którym uczestniczyło 14

Na scenie w Warszawie podczas koncertu w ramach Orszaku Trzech
Króli

aby swoim śpiewem uświetnić warszawską edycję Orszaku
Trzech Króli. Szacuje się iż w tegorocznej edycji ulicami stolicy przeszło około 50 tys. osób. Orszaki organizowane są już
Sierpień 2012
Nasza Trójwieœ
w ponad 90 miastach, również poza granicami Polski, tym
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lat u boku Ochodzitej"

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

WERNISAŻ
CERAMIKI
ILONY
DELEGACJA
Z UKRAINY
MATUSZEK –Z NOWA
PROPOZYCJA
WIZYTĄ
GALERII KUKUCZKA

W GMINIE ISTEBNA

14 lipca w Galerii Kukuczka na Jasnowicach zorganizowany został
wernisaż
wystawy ceramiki
artystycznej
Pani Ilony
Matuszek
W miesiącu
grudniu
teren autorstwa
Beskidzkiej
Trójwsi
po
absolwentki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Praca magisterska
raz kolejny odwiedzili przedstawiciele Ukrainy na czele
pod hasłem „Metalowe detale” , prace graficzne i mozaiki ceramiczne
z Michałem
Kosyło
– dyrektorem
Krajowego
Tustworzyły
autorską
wystawę
jaką zorganizowała
artystkaCentrum
w 2007 roku.
Od
2011 roku
prowadzi–pracownię
ceramiczną
i dekoracyjną.czuwającym
Obecnie główrystyki
w Iwano
Frankiwsku,
człowiekiem
nym
nurtem działania i pasją
artystki jest
ceramika. Powstają
doskonałe formy
i koordynującym
działania
pogłębiające
współpracę
poużytkowe takie jak dzbanki, filiżanki, misy ale mogą one jednocześnie stanowić
między
Gminą
Delatyn
a
Gminą
Istebna.
niepowtarzalny element dekoracyjny. Poza tym są też formy przestrzenne i cudowne mozaiki. Pigułkę swoich prac artystka wystawiła
w Galerii
na
Jedno
zeKukuczka
spotkań
Jasnowicach. Pan Jan Kukuczka wciąż zaskakuje
propozycjami artystycznymi
zorganizowanych
podjakie stanowią o oryginalności i wyjątkowości miejsca. Właśnie tutaj w Galerii
czas
pobytuwyraz
naszych
łączy się ze sobą piękno i doskonałość co stwarza
niepowtarzalny
każdej
gości
w
Istebnej
zorgaorganizowanej przez Jana Kukuczkę imprezie. Przez to spotkania te gromadzą
wielu miłośników sztuki, przyjaciół Galerii i twórców.
Tak było
i tym
razem.
nizował
pan
Jan
KukuczWernisaż prowadził tradycyjnie redaktor polskiego Radia Maciej Szczawińka
w
Galerii
Kukuczka
ski. O poziomie i sposobie, zastosowanych technikach, materiale opowiedział
Jasnowicach.
Spozebranym historyk sztuki Michał Kawulok. Poza na
tym wspaniały
akcent muzyczny tego wieczora jakim był koncert w wykonaniutkaniu
muzyków:
Małgorzaty
Kanik i
temu
towarzyMacieja Musioł stanowił dopełnienie uczty artystycznej tego wieczora.
szył wernisażJoanna
wystawy
Kohut

fotografii i malarstwa
Pana Jacka Kołudy pod
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tytułem: Hucuły
Górale czyli szkice światłem
i pędzlem tworzone”.
Eksponaty stanowiły tylko namiastkę planowanego wielkiego wydarzenia artystyczno – kulturalnego, które jeszcze
mocniej połączy społeczności miejscowości Istebnej i Ukrainy. Mowa tutaj o przedsięwzięciu: Redyk Karpacki, jakie
ruszy wiosną br. a towarzyszyć mu będzie wystawa malarstwa i fotografii rozpięta na 300 m2 a usytuowana zostanie

w Iwano-Frankiwsku. Celem pobytu delegacji na terenie
Trójwsi było omówienie szczegółów przyszłych wydarzeń,
ale także wielu spraw związanych z kontynuacją dalszej
współpracy obu Gmin. Spotkanie zostało zorganizowane
w budynku przejścia granicznego, ponieważ miejsce to ma
szczególne znaczenie, przede wszystkim historyczne ale
dodatkowo podkreśla fakt dążenia do jedności i integracji
w budowaniu wspólnej przyszłości europejskiego domu.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele
Fundacji Piastun z Opola, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Istebna i Rajcza, osoby zaprzyjaźnione z Ukrainą.
Inicjatorem spotkania był Krzysztof Pawlak.
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Kluczem do dobrobytu obu państw, rozwoju ich naturalnych i ludzkich zasobów leży w głębszej i szerszej rozwiniętej
integracji z Europą i Zachodem. Integracja ta, to połączenie
sił w podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw kierowanych do
społeczeństwa naszych państw, służących wzajemnemu
poznawaniu miejscowości, kultury, tradycji, zawiązywaniu
przyjaźni i owocującej w przyszłości współpracy.
Joanna Kohut

300 lat Koniakowa

Jednym z głównych wydarzeń obchodów 300 lat Koniakowa w 2012 roku były VIII Beskidzkie Integracje Sztuki poświęcone beskidzkiej wsi Koniaków i zatytułowane: „300
lat u stóp Ochodzitej”. Podczas Integracji powstało około 180
obrazów. Tematyka pejzaży pojawiła się na blisko 100 płótnach,
gdzie motyw Ochodzitej można było zobaczyć na 30 obrazach.
Pozostałe dzieła dotyczyły martwej natury i portretów.
29 września 2012 roku w Galerii Kukuczka na Jasnowicach odbyła się uroczysta inauguracja Beskidzkich Integracji
Sztuki – pleneru malarskiego organizowanego przez Bożenę
i Jana Kukuczków. Malarskie plenery inicjowane przez Bożenę i Jana Kukuczków sięgają po wzniosłe cele, stwarzają
atmosferę wyjątkowo twórczą, opartą na bazie tradycji Wielkich Twórców, których zrodziła ta ziemia. Organizowane są
po to, by wciąż powstawały nowe, oryginalne dzieła, stanowiące ślad po obecności wspaniałych artystów z różnych
stron świata właśnie tutaj w Jaworzynce na styku trzech kultur: polskiej, czeskiej i słowackiej.
Beskidzkie Integracje Sztuki to plener malarski stanowiący wspólnotę dążeń: wzajemnej tolerancji, pełne oddanie pasji twórczej, umacnianie więzi w zmaganiach z materią malarską oraz wiary w swoje wartości. W roku 2012 na
plener przybyli artyści tacy jak: Jagoda Adamus, Agnieszka
Czyżewska, Włodzimierz Janota, Monika Juroszek, Barbara
Karch, Krystyna Kocybik, Beata Legierska, Juliusz Marweg,
Franciszek Maśluszczak, Karol Mazuś, Bogdan Piasecki, Anna
Szymanek, Henryk Trojan, Helena Zadrejko, Jan Żyrek. Jak co
roku, tak i teraz komisarzem pleneru jest wybitny polski malarz współczesny – Stanisław Mazuś.
W spotkaniu inauguracyjnym w Galerii Kukuczka udział
wzięli także Urszula Gruszka i Piotr Probosz – aktor, którzy
recytowali wiersze. Liryczny wstęp wypełniła gra trombit.
Muzykę tę zaprezentowali: Tadeusz Rucki i Jan Bogłowski.
Refleksje poplenerowe VII BIS przedstawił Michał Kawulok.
Wieczór uświetnił koncert kapeli Zespołu Regionalnego
Istebna. Artyści biorący udział w integracjach wyrażali swoje podziękowania pod adresem organizatorów pleneru, ale
również i oczarowanie ze spotkania „z tym zakątkiem świata”.
Impreza, którą prowadzili: Maciej Szczawiński – redaktor
polskiego Radia Katowice i właściciel Galerii Jan Kukuczka
zgromadziła wiele wybitnych osobistości przedstawicieli
władz, świata biznesu, nauczycieli i artystów. Mamy także
nadzieję, że z każdym wernisażem będzie przybywać mieszkańców, dla których Galeria także otwiera swe wnętrza.
W VIII Beskidzkich Integracjach Sztuki wzięło udział wielu
znamienitych malarzy, a dzieła, które podczas spotkań powstały stanowią wspaniały akcent na dalszej palecie historii
Koniakowa położonego u stóp Ochodzitej…
Oprac. A. Legierska
na podst. galeriakukuczka.pl
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Podziękowanie
W imieniu własnym i całego
zespołu redakcyjnego serdecznie dziękuję tym Czytelnikom,
którzy złożyli na nasze ręce telefonicznie, osobiście i drogą
meilową życzenia i gratulacje
z okazji 20-lecia istnienia gazetki lokalnej „Nasza Trójwieś”
- informtora Rady i Urzędu
Gminy.
Dziękuję tym, którzy współpracują przy tworzeniu gazety
i życzę sobie i Czytelnikom zadowolenia i dalszej pomyślności przy wydawaniu kolejnych
numerów „Naszej Trójwsi”.
Przyjemnej lektury!
Krystyna Rucka
Redaktor Naczelna

Informacje turystyczne
Zimowy Puchar Radia Zet 2013 za nami!
W sobotę 2 lutego 2013 roku odbyła się już druga
edycja Zimowego Pucharu Radia Zet w Beskidzkiej 5 odsłona Istebna.
Była to także druga z kolei tegoroczna impreza tej edycji.
Puchar rozpoczął się w Ustroniu, w ubiegłą sobotę gościliśmy w Istebnej, a przed nami jeszcze imprezy w Brennej,
Szczyrku i Wiśle.
Mimo kapryśnej pogody zabawa była bardzo udana.
Oprócz obowiązkowego slalomu rodzinnego, przygotowano także mnóstwo gier i zabaw na świeżym powietrzu, ale także
zwrócono uwagę uczestników na bezpieczeństwo na stoku.
W slalomie udział wzięły 23 dwuosobowe drużyny, z których każda składała się z zawodnika do 18 roku życia i zawodnika pełnoletniego. Wśród gości z Warszawy, Legionowa, czy
Jastrzębia udział w slalomie wzięło także 6 dwójek z terenu
Trójwsi.
Najlepsi okazali się:
1 miejsce: Andrzej i Piotr Zawada - Cisiec
2 miejsce: Krzysztof i Łukasz Plonka - Jastrzębie Zdrój
3 miejsce: Tomasz Waszut i Adam Baczyński.
Spośród zawodników wyłoniono także drużyny między
którymi była największa różnica wieku:
1. Ryszard i Michał Kruk
- Żory 53 lata
2. Bogusław Leśko i Mateusz Plonka
- Jastrzębie Zdrój 53 lata
3. Ryszard Gątarek i Agnieszka Waszut
- Istebna 46 lat
Oprócz slalomu dzieci i dorośli przez cały dzień mogli
brać udział w licznych zabawach, np.: malowanie lodowego
loga, budowanie pojazdów kosmicznych, przeciąganie liny,
zjazd na byle czym, zawody na czas.
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Ważnym elementem była także obecność policji na stoku
oraz Sznupka - maskotki, która roznosiła informacje na temat
bezpiecznego zachowania się na stoku. Uczestnicy mogli
także spróbować spaceru w "alkogoglach".
Największą atrakacją okazał się jednak pokaz psów ratowniczych GOPR-u, które na co dzień pracują podczas akcji ratowniczych w górach. Pieski wraz z ratownikami brały
udział w akcji poszukiwania osoby zasypanej przez lawinę.
Ratownicy opowiadali także najmłodszym jak należy obchodzić się z psami i z jakich urządzeń korzysta się podczas
akcji ratowniczych.
Już dzisiaj zapraszamy na pozostałe imprezy, które odbędą się podczas kolejnych sobót tegorocznych ferii (plakat).
Dziękujemy za współpracę przy organizacji imprezy firmie Kamelleon, Radiu Zet oraz Ośrodkowi Zagroń.
Relacja z pucharu: www.puchar.kamelleon.pl
Oprac. A. Legierska
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Informacje turystyczne
Cieszyńskie na weekend
– po obu stronach rzeki Olzy
25 stycznia w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w
Cieszynie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące
realizację projektu „Cieszyńskie na weekend – przewodnik
turystyczny”. Projekt ten był współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013 oraz w 10% z budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezko. Po krótkiej konferencji uczestnicy udali się na zwiedzanie dwóch, spośród licznych opisanych w przewodniku atrakcji, a mianowicie Chaty
Chlebowej i Dworu Kossaków, w którym zostali przyjęci przez
samą wnuczkę Zofii Kossak-Szatkowskiej primo voto Szczuckiej.
Dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz
Rady Rozwoju Regionalnego w Trzyńcu wydany został polsko-czeski przewodnik po Śląsku Cieszyńskim – „Cieszyńskie na
weekend”. Zadaniem publikacji jest pokazanie turystom najciekawszych atrakcji turystycznych naszego regionu, w taki sposób,
aby ich opisy tworzyły trasy wycieczek możliwych do zrealizowania w jeden weekend. Autor przewodnika nie wnikał w historyczne, kulturowe i społeczne zawiłości opisywanego obszaru, ale starał się spojrzeć na Śląsk Cieszyński oczami turysty i pokazać to, co
niezwykłe i atrakcyjne. Było to dla niego o tyle łatwiejsze zadanie,
że sam nie jest rodowitym mieszkańcem tej ziemi, co paradoksalnie może w tym przypadku stanowić zaletę tego opracowania.
Razem z Michałem Kowalskim zwiedzamy Śląsk Cieszyński
podczas dwóch weekendowych wypadów. W czasie jednego
z nich poznajemy polską część regionu jadąc z północy na południe, gdzie docieramy oczywiście do Beskidzkiej Trójwsi. Nasza
gmina reprezentowana jest w przewodniku przez obiekty takie jak:
Kurna Chata, Kościół Dobrego Pasterza, Chata na Szańcach, punkt
widokowy Ochodzita, Muzeum Regionalne „Na Grapie”, a także
Trójstyk. Inne atrakcje Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa są jedynie
wymienione z nazwy. Drugi weekend to zwiedzanie czeskiej części
Śląska Cieszyńskiego, które odbywa się według podobnego schematu – w sobotę północ, a w niedzielę południe regionu.
Oprócz przewodnika, w ramach polsko-czeskiego projektu
powstał również film promocyjny pokazujący piękno i atrakcyjność regionu. Na płytach DVD znajdziemy trzy wersje językowe
filmu – polską, czeską i angielską. Nagranie składa się z trzech
części: Atrakcje z przeszłości, Piękno natury i Atrakcje Śląska Cieszyńskiego. Pierwsza część to wędrówka po Cieszynie Piastów
i Habsburgów, muzeach, zamkach i kościołach, a w przypadku
Beskidzkiej Trójwsi spotkanie z dawną kulturą w Kurnej Chacie.
Część druga to atrakcje przyrodnicze Ustronia, punkty widokowe, Żabi Kraj, Zalew Cierlicki i nasza Jaworzynka (panoramy).
W części ostatniej zobaczymy Leśny Park Niespodzianek, Czantorię, Chlebową Chatę, Galerię u Niedźwiedzia, Zameczek Prezydencki, a na naszym rodzimym podwórku Muzeum „Na Grapie”,
trasy biegowe na Kubalonce, Chatę na Szańcach, przy której
o zachodzie słońca na trąbicie gra Tadeusz Rucki i Trójstyk, gdzie
łączą się kultury i narody.
Cały film trwa 60 minut, a więc jest znacząco dłuższy niż
tradycyjne filmy promocyjne. Można go wykorzystać dla pokazania regionu i jego atrakcji w obiektach noclegowych, czy
autokarach, a także skorzystać z niego przy kontaktach z toLuty 2013
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uroperatorami. Wszystkich zainteresowanych filmem o Śląsku
Cieszyńskim, a zwłaszcza gestorów i osoby współpracujące
z biurami podróży serdecznie zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej w Istebnej, gdzie można otrzymać DVD. Zanim
Państwo zadecydujecie, w jaki sposób wykorzystacie omawiane
nagranie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i sposobem ujęcia tematu. Punkt Informacji Turystycznej w Istebnej
dysponuje również bezpłatnymi egzemplarzami przewodnika „Cieszyńskie na weekend”, po który serdecznie zapraszamy
zwłaszcza wszystkich turystów, którzy odwiedzają naszą gminę. Mamy nadzieję, że lektura ta pozwoli urozmaicić Państwu
weekendowe i feryjne wyjazdy na Śląsk Cieszyński stając się źródłem pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.
opracowała: O. Szotkowska

Targi Grüne Woche w Berlinie
Kolejny rok z rzędu, Lokalna Grupa Działania „Żywiecki
Raj”, do której należy także gmina Istebna, została zaproszona w styczniu 2013 roku przez Krajową Sieć Obszarów
Wiejskich do udziału w największych w Europie targach rolno-spożywczych Grüne Woche w Berlinie. Jest to niemały za-

Koronczarka Maria Legierska w Berlinie
szczyt i wyróżnienie, gdyż „Żywiecki Raj” jest jedyną LGD w Polsce, biorącą udział corocznie w tych targach w obecnym okresie
finansowania. Obecny na targach Minister Rolnictwa Stanisław
Kalemba, obchodząc w dniu 18.01.2013 polskie stoiska zatrzymał się dłużej przy stoisku „Żywieckiego Raju”.
Zaprosił Prezesa Grzegorza Sanetrę na uroczystą wieczorną
kolację z udziałem pracowników Ministerstwa i Urzędów Marszałkowskich. Do kolacji przygrywali „Grojcowianie” wybrani z pośród
wielu obecnych na Targach kapel. Zaś inauguracyjny taniec Minister odbył z członkinią naszej delegacji Marysią Legierską.
Podczas targów zaprezentowanobogactwo tradycji, kultury
i kulinariów obszaru LGD. Odwiedzający stoisko mają możliwość
degustacji potrawy regionalnych i zebrania materiałów informacyjnych o walorach turystyczno-kulturalnych. Warto dodać,
iż stoisko Lokalnej Grupy Działania cieszy się corocznie, ogromnym zainteresowaniem, co mamy nadzieje, przełoży się na liczbę turystów w regionie, a cały „Żywiecki Raj” będzie pozytywnie
kojarzony z pysznym, zdrowym jedzeniem, pięknymi górami,
tradycją oraz sympatycznymi, otwartymi ludźmi.
Oprac. A. Legierska na podst. www.leader-zywiec.pl
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Spotkania opłatkowe seniorów
Tradycyjnie w miesiącu styczniu w każdej z trzech
miejscowości odbyły się Spotkania Opłatkowe Seniorów
organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Jak co roku w Spotkaniach uczestniczyły Babcie i Dziadkowie dzieci występujących w programie artystycznych, ale
także seniorzy: renciści i emeryci z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

W spotkaniach wzięli udział również przedstawiciele
władz Gminnych: Zastępca Wójta Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, Radni Gminy - Zenon Knopek
i Artur Szmek, Sekretarz Gminy Teresa Łaszewska, Kierownik
GOPSu Teresa Łacek, Sołtysi wsi Koniaków Teresa Stańko
i Jaworzynki Paweł Rucki, dyrektorzy szkół podstawowych:
w Koniakowie Andrzej Ryłko, w Jaworzynce Grażyna Przybyła, w Istebnej Robert Bienacki oraz redaktor naczelna „Naszej
Trójwsi” Krystyna Rucka.
Spotkania Opłatkowe to doskonała okazja, aby powspominać dawne czasy z rówieśnikami, a przede wszystkim, by
przy wspólnym stole przełamać się opłatkiem złożyć sobie
noworoczne życzenia.

Specjalnie dla swoich Babć i Dziadków program artystyczny przygotowały dzieci z klas „zerowych” w Koniakowie pod opieką pań: Janiny Kukuczki i Elżbiety Studzińskiej,
w Istebnej pod opieką pań: Renaty Gorzołki i Wiolety Kawulok oraz w Jaworzynce dzieci z klas trzecich pod opieką pań:
Krystyny Kolek i Marii Klimek.
Gdy seniorzy posilili się pysznym poczęstunkiem przyszedł czas na wspólną zabawę. Pracownicy Ośrodka Kultury przygotowali taniec na gazecie wnuczków z babciami
i dziadkami, przyszywanie guzików przez babcie oraz odbijanie piłeczki ping-pongowej przez wnuków i dziadków. Na
koniec mnóstwo śmiechu przysporzyły wszystkim kalambury, w których babcie i dziadkowie odgrywali postacie z bajek
czy zwierzęta, a dzieci odgadywały co to może być.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Spotkań
Opłatkowych, dzieciom wraz z nauczycielkami, zaproszonym
gościom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych Spotkań. W sposób szczególny dziękuje
właścicielom piekarni: Danuty i Franciszka Kawulok z Istebnej, Annie i Andrzejowi Probosz z Jaworzynki oraz Małgorzacie i Zbigniewowi Kawulok z Koniakowa, którzy specjalnie na
tę okazję ufundowali pączki.
Już dziś pragniemy zaprosić na przyszłoroczne Spotkania
Opłatkowe, które znów zorganizowane będą w lokalnych
strażnicach OSP.
Karina Czyż

„XII Zawody Furmanów” w Istebnej
27 stycznia 2013 r. odbyły się XII Zimowe Zawody Furmanów w Istebnej organizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Istebnej oraz Nadleśnictwo Wisła w Amfiteatrze „Pod Skocznią”. Ze śmiałością można powiedzieć, iż
jest to najbardziej widowiskowa zimowa impreza w naszej
gminie, ciesząca się ogromną popularnością wśród widzów
oraz mediów. Relacje na żywo pojawiały się w pięciu serwi-

Furman z Witanowa na Słowacji gotowy do startu
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sach informacyjnych TVN24, dodatkowo w Teleekspresie,
TVS, w Radiu Katowice oraz na licznych portalach internetowych. Głównym patronem medialnym był kwartalnik „WWW
.KONIEROBOCZE.pl”.
Celem zawodów jest przede wszystkim prezentacja
umiejętności i precyzji furmana oraz konia roboczego. Pokazanie trudnej pracy jaką wykonują, na co dzień w lesie.
Impreza ma uświadomić społeczeństwu jak ważny jest koń
roboczy, który dociera tam, gdzie technika nie może. Jest
najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, nie zanieczyszcza
środowiska tylko go wzbogaca, jest wiernym przyjacielem.
Tegorocznym zawodom towarzyszyły niezwykłe emocje,
pomimo niezbyt licznej frekwencji uczestników. Rywalizacja na szczeblu międzynarodowym była zacięta, gdyż mieliśmy, jak zawsze przedstawicieli z Czech z Bukowca oraz
ze Słowacji z Witanowa. Uczestnicy konkurowali ze sobą w
precyzyjnym pchaniu drewna dłużycowego oraz w slalomie
z drewnem stosowym, w których liczyła się każda sekunda.
Zwinność furmana, ale i odpowiednie wydanie komendy,
miało wpływ na zachowanie konia, a tym samym zdobycie
podium. Adrenalinę dodatkowo podnosiła skoczna muzyka
góralska w wykonaniu kapeli „Zwyrtni”.
Odbyły się liczne konkurencje dla publiczności: slalom na
czas dla dzieci, tradycyjny rzut gnotem dla młodzieży i dorosłych. Największą frajdę sprawiła konkurencja „Poganiani
chłopa w homoncie”, gdzie para uczestników miała do pokonania slalom, z dodatkowym utrudnieniem, jak homont na
szyi mężczyzny z doczepionymi lejcami, którymi partnerka
miała za zadanie poganiać go z biczem w ręku. Było dużo
śmiechu i zabawy, a odpowiednie komentarze konferansjerów Wojciecha Kohuta i Anety Legierskiej sprawiły, że humory dopisywały wszystkim, a przecież o to chodziło.
Koronacji zawodników dokonał Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Witold Szozda oraz Zastępca Wójta Gminy Istebna
Henryk Gazurek, wręczając nagrody o wartości: za I miejsce
800 zł; za II miejsce 600 zł i za III miejsce 500 zł w każdej z konkurencji. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział. Nie
pominięto publiczności, która również została nagrodzona w
swoich konkurencjach.
Wspaniały klimat imprezy, góralska muzyka i pyszne
jedzenie serwowane prze Koło Łowieckie „Olza” z Istebnej
towarzyszyły zawodom i nawet srogi mróz nie był w stanie
przegonić licznych gości, którzy specjalnie na tę okazję zjeżdżają do Istebnej.
Serdecznie zapraszamy już za rok, szczególnie naszych
drogich furmanów, aby z chęcią zgłaszali się do udziału
w zawodach.
Lucyna Ligocka - Kohut

Janko Urbaczka z Jaworzynki przewozi na wozie dziennikarza z TVN24
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Wyniki:
I Slalom z drewnem stosowym:
1 miejsce: Jan Urbaczka, Peter Gnida cz. 2,51,67
2 miejsce: Jan Legierski, Józef Skurzok cz. 3,29,29
3 miejsce: Peter Gnida, Daniel Gnida cz. 3,35,49
II Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego
1 miejsce: Jan Urbaczka cz. 57,78
2 miejsce: Martin Bulawa cz. 1,16,83
3. miejsce: Daniel Gnida, Peter Gnida cz. 1,37,4
Nagroda specjalna: roczna prenumerata kwartalnika
„WWW.KONIEROBOCZE.pl” trafiła do Jana Legierskiego
z Istebnej Andziołówki.
Konkurencje dla publiczności
Bieg slalomem na czas (dzieci do lat 14)
1 miejsce: Jakub Juroszek z Istebnej (21,53 s)
2 miejsce: Konrad Pinkas z Ustronia (23,04 s)
3 miejsce: Dawid Gala z Pogórza (23,55 s)
Rzut gnotem (do 18)
1 miejsce: Jakub Kukuczka z Jaworzynki (5,90 metrów)
2 miejsce: Andrzej Kilian z Jaworzynki (4,30 metrów)
3 miejsce: Dawid Bażan z Połomi (4 metry)
Rzut gnotem (dorośli)
1 miejsce: Peter Gnida z Witanowa (6,50 metrów)
2 miejsce: Wiesław Leśnikowski z Jastrzębia (6,30 metrów)
3 miejsce: Sebastian Najzer z Rajczy (5,70 metrów)
Poganianie chłopa w homoncie na czas (dorośli)
1 miejsce: Andrzej Torzewski, Joanna Januszewska z Bielska
Białej (21,82 s)
2 miejsce: Mirosław Bażan, Joanna Bażan z Połomi (23,77 s)
3 miejsce: Adam Juroszek, Barbara Juroszek z Istebnej (24,63 s)

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
„Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
„Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś, 2012 – 70 zł
Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.

V Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej
z okazji Dnia Kobiet

i gala finałowa konkursu na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2012
Zapraszamy wszystkie panie na nasz jubileuszowy
V Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji Dnia Kobiet,
gdzie dodatkowo w tym roku zobaczymy mieszkanki
z Trójwsi, dla których specjalnie projektantka uszyła kreacje. Tego wieczoru ogłosimy werdykt jury konkursu na
Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2012. Na gości
dodatkowo będzie czekało wiele niespodzianek i atrakcji. Impreza tradycyjnie odbędzie się w Kompleksie
„Zagroń” w Istebnej Zaolzie o godz. 18.00. Serdecznie
zapraszamy !!!
Lucyna Ligocka - Kohut
Strona
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Spotkanie z Ewą Stadtmuller
Dnia 18 grudnia w Szkole Podstawowej w Istebnej odbyło się spotkanie z panią Ewą Stadtmuller, pisarką dla
dzieci. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Bibliotekę
Publiczną w Istebnej, a odbyło się w ramach projektu: „Biblioteka miejscem pielęgnowania tradycji i formowania postępu
– organizacja warsztatów o tematyce regionalnej, czytelniczej, kulturalnej, medialnej” Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Operacja: Mały projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Ewa Stadtmuller ukończyła filologię polską i fakultet
dziennikarski na WSP, przez dziesięć lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego. Zadebiutowała w 1992 roku bajką
"O tym jak robaczek świętojański otrzymał świetlistą szatkę".
Obecnie ma na swym koncie ponad sto książeczek dla dzieci. Są wśród nich zbiory opowiadań, bajki, wiersze, zagadki,
scenariusze teatralne oraz opracowania znanych baśni i legend. Ważne miejsce w twórczości autorki zajmują książeczki
o charakterze edukacyjnym.

Dzięki pani Ewie, która bardzo szybko nawiązuje kontakt
z dziećmi i ośmiela ich do aktorskich występów przed całą
grupą, dzieci z klas drugich i trzecich miały okazję uczestniczyć w bardzo wesołym i pogodnym spotkaniu. Byli rycerze,
księżniczki, smoki, czarodzieje..., były papugi, słoniki i misie...,
były zgadywanki, rymowanki, wierszyki i konkursy..., gdyż
jak mówi sama pani Ewa „lata upływają, a my wciąż jesteśmy
tacy sami, tylko nieco starsi. Mądrzy ludzie mówią, że w każdym dorosłym gdzieś na dnie jego serca drzemie dziecko
z całą swą otwartością, ciekawością świata i nieodpartą potrzebą zabawy.”
E. Polok
Strona
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Wernisaż wystawy fotograficznej
„Jasełka Śląskie” ks. Emanuela Grima
W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, dnia 30 stycznia odbył się wernisaż wystawy „Jasełka Śląskie ks. Emanuela Grima w fotografii” zorganizowany przez Bibliotekę
Publiczną w Istebnej. Przybyli na wernisaż goście wysłuchali
prelekcji ks. Jerzego Patalonga o historii Jasełek, obejrzeli fotografie a następnie przy wspólnym stole mieli okazję podzielić
się wspomnieniami z przedstawień, w których niektórzy z nich
występowali, a potem kolędowali z kapelą p. Moniki Wałach-Kaczmarzyk.
„Jasełka Śląskie” zostały napisane przez ks. Prał. Emanuela
Grima, byłego proboszcza parafii w Istebnej, literata i poetę,
wielkiego miłośnika Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. W 1926
roku w Cieszynie wydano je po raz pierwszy, w 1932 roku po
raz drugi. Ze względu na nie tylko religijną ale i regionalną treść

cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przed II Wojną Światową
wystawiane były w Gospodzie „U Ujca” w Istebnej. Od 1970 roku,
ówczesny proboszcz, ks. Lucjan Wawrzyńczyk rozpoczął starania
o wznowienie przedstawień. Postanowił wyszkolić ludowych
odtwórców, jak również skompletował potrzebne kostiumy,
a zwieńczeniem jego starań było wystawienie jasełek w pięciu
odsłonach w parafialnym kościele.
Kolejny proboszcz ks. Jerzy Patalong dzięki swojemu zaangażowaniu oraz wsparciu mieszkańców, kontynuował wystawianie jasełek do 1982 roku. Zainteresowanie przedstawieniem
było ogromne, często grywane były one dwa razy jednego dnia,
a chętni nie mieścili się w kościele. Aktorzy z przedstawieniem
wyjeżdżali także do innych parafii, wszyscy bezinteresownie poświęcali swój czas i siły. Nieocenioną „rolę” odegrały panie zajmujące się kostiumami i charakteryzacją.
Może najwyższy czas aby „Jasełka Śląskie” ks. Grima były nie
tylko pięknym wspomnieniem...
Wystawa została zorganizowana w ramach projektu: „Biblioteka miejscem pielęgnowania tradycji i formowania postępu
– organizacja warsztatów o tematyce regionalnej, czytelniczej,
kulturalnej, medialnej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 Operacja: Mały projekt w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Wystawę można zwiedzać do 28 lutego w godzinach pracy
Gminnego Ośrodka Kultury.
Składamy serdeczne podziękowania Ks. Prał. Jerzemu Patalongowi za przybliżenie historii Jasełek, wszystkim życzliwym, którzy
udostępnili nam zdjęcia oraz dyrekcji Gimnazjum w Istebnej za wypożyczenie kostiumów.
E.E.

Nasza Trójwieœ

Luty 2013

IX Konkurs Wiedzy o Regionie
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza uczniów wszystkich szkół w gminie Istebna do udziału
w konkursie wiedzy o Beskidzkiej Trójwsi w dniu 21 marca
2013 roku o godz. 10.00. Tegoroczny konkurs odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.
Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, a także pobudzanie
zainteresowań ich Małą Ojczyzną.
Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół
w gminie Istebna (szkoły podstawowe - kl. 4-6, gimnazjum, liceum i szkoła zawodowa). Oczekujemy od każdej szkoły wytypowania do konkursu 3-4 osoby.
Przebieg konkursu
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
1) Pisemny test indywidualny z zakresu:
- geograﬁi (nazwy rzek, otaczających gór, nazwy przysiółków, placów),
- przyrody (podstawowe gatunki roślin, w tym roślin chronionych, drzew, zwierząt, ptaków),
- historii (daty powstania miejscowości, historie kościołów, umiejscowienie cmentarzy, pomników; pieczęcie, wielcy
ludzie, poeci, pisarze, ważne wydarzenia decydujące o losach
historycznych tej ziemi),
- kultury (strój góralski, wnętrze dawnej chałupy kurlawej,
zwyczaje, obrzędy, skład tradycyjnej kapeli góralskiej, charakterystyczne tańce, tradycyjne pożywienie, elementy gwary),
- podstawowe wiadomości o samorządzie gminnym
- cykliczne imprezy odbywające się w gminie Istebna
Ilość pytań w teście - szkoły podstawowe ok. 15; gimnazjum, LO i szkoła zawodowa – ok. 20.
2) Grupowa prezentacja inscenizacji ludowej o temacie
„Matka i Tacik z dzieckami w izbie”Drużyny z poszczególnych szkół przygotowują krótkie
przedstawienie, wykonane w gwarze, które zawierać będzie
odpowiednią treść, eksponaty, charakteryzację postaci itp.
Jury oceniać będzie m.in. walory gwarowe (odpowiedni tekst),
aktorskie umiejętności i ciekawą interpretację tematu. Prezentacja powinna trwać max. 5 minuty.
Postanowienia ogólne
Prosimy wszystkich o przybycie na konkurs w strojach regionalnych. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę za udział, a zwycięzcy (miejsca 1,2,3) nagrody specjalne. Organizator zapewnia wyżywienie.
Zgłoszenia do udziału w konkursie
Zgłoszenia uczestników (3 - 4 osoby z danej szkoły) przyjmujemy do dnia 15 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Istebnej, tel. 33 855 62 08; mail: kultura@ug.istebna.pl
Szczegółowych informacji udziela: Lucyna Ligocka - Kohut
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Proponowana bibliograﬁa:
1. Kalendarze Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa z lat 2000–
2013
2. „Nasza Trójwieś” Informator Rady i Urzędu Gminy Istebna
3. „Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych religijnie na pograniczu polsko – czesko – słowackim”,
Małgorzata Kiereś, Cieszyn 2007
4. „Strój ludowy Górali Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa.
Etnograﬁczne osobliwości, przeobrażenia i zmiany”, Małgorzata Kiereś, Istebna
5. Przewodniki beskidzkie
6. Fr. Popiołek „Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim”
(do wypożyczenia w GOK-u)
7. „Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś,
2012 r.
8. „Koronka koniakowska”, Małgorzata Kiereś, Istebna 2010
9. „ISTEBNA Zespół Regionalny”, Małgorzata Kiereś, Istebna
2011
10. „Osobliwości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5”, Cieszyn 2009, Zespół autorski: Marek Czader, Aleksander Dorda,
Tomasz Jonderko, Zofia Parchańska - Puczek, Bartosz Tyrna
oraz członkowie zespołu SWIG DELTA PARTNER
11. Katalogi „Beskidzkich Integracji Sztuki”, Trójwieś Istebna, Jaworzynka, Koniaków, Galeria Kukuczka 2002 – 2012
12. „Owce w Beskidach, czyli Owca po Góralsku”, Józef
Michałek, Istebna 2010
13. „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred
Staniek
14. „200 lat Katolickiej parafii p.w. Dobrego Pasterza
w Istebnej. Studia i Materiały do Dziejów Historii i Kultury
Beskidu Śląskiego”, Małgorzata Kiereś, z.1, Istebna 1994
15. „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,
Jerzy Klistała, Istebna 2011
16. „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś,
Istebna 2012
17. „Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego”, wybór i opracowanie: Anna Drożdż, Jan Kajfosz, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn 2005
18. Foldery informacyjne dostępne w Punkcie Informacji
Turystycznej w Istebnej
19. Strona internetowa: www.istebna.eu
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Istebnej
kom
kultury
terenu
Śląskaskład
Cieszyńskiego
oraz patronom
me- - w
dokona
kapituła,
w której
wchodzić będą
przedstawiciedialnym
za zaangażowanie
w promocję
konkursu ii samorząjego po- środa – 9.30 – 11.00
le regionalnych
mediów, organizacji
społecznych
pularyzowanie
w iswoich
miejscowościach.
Przede wszystkim - w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
dów, sponsorów
regionalne
autorytety. W
Wytnij,
i wyślij!!!
podziękowania
należą
się także
wszystkim
osobom,
którewypełnij
do- piątek
terminie od 1 do
24 lutego
2013
odbędzie
- 12.30 -14.00
konały
zgłoszenia internautów
kandydatek, lecz
się głosowanie
na prosimy
portaluo dalsze zaangaFormularz zgłoszeniowy
ox.pl, nawswoją
faworytkę
wyłonionąkandydatki
do
żowanie
głosowanie
na wytypowane
do Złotej WARSZTATY TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
Złotej Piątki.
Piątki,
co przyczyni się do zakończenia konkursu oraz osta- Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Tradycja na PLZdobywczyni
tytułu Kobiety
teczny
wybór Oryginalnej
KobietyOryginalnej
Śląska Cieszyńskiego 2012. -CZ-SK trójstyku II” realizowanego przez Gminny Ośrodek
Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2012 wybieram
Śląska
Cieszyńskiego
2012 otrzyma
statuet- Na
Szczegóły
na stronach:
WWW.istebna.eu;
WWW.ox.pl
Kultury w Istebnej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.
kę wykonaną
mgr
Łodzińską
lub
pod nr tel.przez
33 855
62Justynę
08
na Finałowej Gali 10 marca 2013 r. podczas Panią………………………………………………………………………………
Haft krzyżykowy dwustronny
Konkursu:
– Kohut
Jubileuszowego V Komisarz
Pokazu Mody
AnnyLucyna
Drab- Ligocka
Prowadzący: Monika Wałach
Swój wybór argumentuję:
czyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w Istebnej w
w godz. 16.00 - 18.00 (co druga środa miesiąca)
patroni
medialni: Zagroń o godz. 18.00.
sponsor:
Kompleksie
…………………………………………………………………………………….
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Zastanów się, która kobieta lub koleżanTermin: 13 lutego, 27 lutego,13 marca, 27 marca
ka zwraca twoją uwagę i wyślij jej zgłoszenie. …………………………………………………………………………………….
Może to zrobić każdy z nas. Zwracamy uwagę,
Koronka koniakowska
…………………………………………………………………………………….
iż zamierzeniem konkursu jest wyłonienie cieProwadzący: Wioleta Wojtas
kawych
Pań spośród
naszegoJęzyków
otoczenia i mamy Obcych
…………………………………………………………………………………….
Elba
Szkoła
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi czwartek miesiąca)
nadzieję, że najwięcej zgłoszeń będzie z Gminy
Elba
Szkoła
Języków
Obcych
przyjmuje
zapisy
na
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Istebna. Dlatego nie czekaj tylko wypełnij for- …………………………………………………………………………………….
kursy i języka
angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskiego,
mularz
prześlij do
nas.
Termin: 7 lutego, 21 lutego, 7 marca, 21 marca
Telefon oraz e-mail osoby zgłaszającej:
Szczegółyi francuskiego.
na stronach: WWW.istebna.eu;
włoskiego
Zajęcia w małych grupach dla
Wyroby z filcu
WWW.ox.pl
lub podi nr
tel. 33 855kursy
62 08maturalne. Koniaków,
dzieci, młodzieży
dorosłych,
…………………………………………………………………………………….
Prowadzący: Agnieszka Macoszek
Komisarz
Konkursu:
Ligocka –pod
Kohutnr tel. 605 481
Istebna
i Wisła.
ZapisyLucyna
i informacje
(co drugi czwartek miesiąca) w godz. 16.00 - 18.00
sponsor:
patroni medialni:
225 lub 607 467 586. Aktualne informacje na naszej
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
stronie internetowej, www.elbasjo.pl
Termin: 14 lutego, 28 lutego, 14 marca, 28 marca
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Styczeń
Luty 2013

KALENDARZ IMPREZ 2013
luty
10.02. - 38. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik,
Istebna Kubalonka
17.02. – „Zjazd na Byle Czym” Zimowe Zawody Sportowe;
Koniaków Szańce
do 28.02. – Jasełka Śląskie Emanuela Grima – wystawa fotografii, 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 Puchar Wójta Gminy Istebna; Gimnazjum
04.03 - Powiatowy Konkurs Recytatorski godz 9.00 - Galeria
Kukuczka Jasnowice
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
11.04. – 10.05. – Wystawa prac młodzieży gimnazjalnej
z Istebnej
do 30.04. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta
Zawady 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
Iwony Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2
16.05. – Konkurs Kulinarny; Karczma „Po Zbóju”, Istebna
Andziołówka

Uniwersytet III Wieku
- spotkanie noworoczne
12 stycznia 2013 r. członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Istebniańskiego Uniwersytetu III Wieku
spotkali się w sali GOK. Ks. Alfred Staniek zożył wszystkim
uczestnikom życzenia noworoczne. Podał przebieg spotkania i prosił, by przyjął się u nas zwyczaj usprawiedliwiania
nieobecności na zajęciach. Przedstawił zebranym i powitał
przedstawicieli Kancelarii Odszkodowawczej Vackmer, którzy
poinformowali o możliwościach uzykania odszkodowania w
różnych sytuacjach życiowych i losowych. Pani Darmolińska
poinformowała, że kolejne spotkanie odbędzie się 16.2.br.
o godz. 10.00 w GOK Istebna, na którym nastąpi ukonstytuowanie władz Uniwersytetu III Wieku, a 9 marca planowane
jest szkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Pozostałe zajęcia w grupach odbywają się zgodnie z planem,
Pani Elżbieta Polok z Biblioteki w Istebnej zaproponowała założenie Dyskusyjnego Klubu Książki. Chętne osoby wpisały
się na listę. Przy kawie i ciasteczkach długo dyskutowano na
tematy, które były przedmiotem zajęć.
Krystyna Rucka

Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI”
WSPANIAŁY WYNIK SPORTOWY
Miła wiadomość nadeszła ze szwedzkiego miasta Falun,
gdzie odbywały się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Mieszkanka Istebnej, p. Bernadeta Bocek, reprezentantka BBTS Włókniarza Bielsko znakomicie spisała się
w najdłuższym biegu pań na 30 km, zajmując siódme miejsce
na świecie Jest to najlepszy do tej pory wynik jaki uzyskała
polska zawodniczka na mistrzostwach świata. Pani Bernadecie
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, także
za 2 lata na Olimpiadzie Zimowej w Lillehammer w Norwegii!
Wójt i Urząd Gminy w Istebnej
JAK MINĄŁ ROK W KOMISARIACIE POLICJI
W ISTEBNEJ ? (fragment)
Komisariat Policji działa na terenie gminy Istebna od 01 czerwca 1991 roku. Pracuje w nim 5 policjantów i Komendant. Każda
wieś ma swojego dzielnicowego, 1 policjant jest pracownikiem
operacyjno-dochodzeniowym i 1 jest patrolowym.
W 1992 roku Komisariat prowadził 35 spraw karnych, z tego:
9 to przestępstwa gospodarcze, 21 to kryminalne (różne kradzieże
mienia, kradzieże z włamaniami itp.) 2 wypadki drogowe, 2 pożary
2 sprawy o alimenty, 1 uszkodzenie ciała, 1 znęcanie się nad
rodziną.
Wyniki Zawodów „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik,
które odbyły się na trasach Kubalonki w dniu 13.02.1993r.
(fragment)
Kobiety bieg płaski 3 km: 2. Teresa Juroszek – Koniaków
Mężczyźni do 36 lat 7,5 km: 3. Bolesław Haratyk – Koniaków

Luty 2013
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Mężczyźni powyżej 46 lat 5 km: 1. Paweł Gorzołka – Jaworzynka, 2. Jerzy Urbaczka – Jaworzynka Sztafety rodzinne:
1. Franciszek Czepczor, Elżbieta Mojeścik, Andrzej Mojeścik
Sztafety między placami: 1. Zbigniew Kawulok, Marek Wacławek, Jan Płaczek
Przygotował Piotr Majeranowski
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Nasi biegacze w kadrze
na Mistrzostwa Świata!
Juniorzy Dominika Hulawy i Krzysztof Kukuczka oraz młodzieżowcy Sebastian Gazurek i Mateusz Ligocki znaleźli
się w kadrze PZN na Mistrzostwa Świata
Juniorów i Młodzieżowców w czeskim
Libercu!

Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze KPT
Klub Piłkarski Trójwieś Istebna informuje, że
w dniu 24 lutego o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej odbędzie się Walne Zebranie
Sprawozdawczo - Wyborcze, na które zaprasza członków
i sympatyków.

W klasyfikacji drużynowej Biegu na Igrzyska po czterech edycjach
nasze drużyny zajmują miejsca w ścisłej czołówce. MKS Istebna jest
druga a NKS Trójwieś Istebna czwarta. A warto dodać, że sklasyfikowanych jest ponad 40 klubów.
*** Trwa fantastyczna seria naszych biegaczy, którzy w kolejnej
tegorocznej imprezie - rozegranym na trasach biegowych „Siwa
Dolina” w Tomaszowie Lubelskim Pucharze Roztocza - zdobyli
piętnaście medali.
Na ten pokaźny worek medali zapracowali:
Weronika Legierska (MKS Istebna) - 2 x złoto
Mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x złoto
Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - 2 x złoto
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - złoto i srebro
Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - złoto i brąz
Kamil Bury (MKS Istebna) - srebro i brąz
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x brąz
Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - brąz

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 niewielu organizowanych w większej skali terytorialnej
turniej dla panów po czterdziestce (dokładnie rocznik 1972
i starsi) i dlatego serdecznie zapraszamy ich do udziału oraz
kibiców do dopingowania!
Więcej informacji pod nr telefonu 509 055 834 oraz na
stronie www.istebna.eu
J. Kohut

Styczeń pełen sukcesów
na trasach biegowych
*** W poprzednim numerze „Naszej Trójwsi” pisaliśmy
o 15 medalach wywalczonych przez naszych biegaczy
w pierwszych tegorocznych zawodach – rozegranych na
Polanie Jakuszyckiej Mistrzostwach Karkonoszy. Po tych
pierwszych sukcesach przyszły kolejne...
*** Dwanaście medali - w tym sześć złotych - wywalczyli
nasi biegacze w rozegranym w miniony weekend w Wołosatym koło Ustrzyk Dolnych Pucharze Bieszczadów.
Odbywające się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” zawody stanowią
kolejne potwierdzenie znakomitej formy naszych biegaczy
w tym sezonie.
Oto nasi medaliści w tej imprezie:
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - 2 złote
Mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) - 1 złoty, 1 srebrny
Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - 1 złoty, 1 srebrny
Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - 1 złoty, 1 brązowy
Patrycjusz Polok (MKS Istebna) - 1 złoty
Weronika Legierska (MKS Istebna) - 1 srebrny
Dominik Bury (MKS Istebna) - 1 srebrny
Jan Zawada (MKS Istebna) - 1 brązowy
Strona
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W sumie w miesiącu styczniu biegaczki i biegacze naszych
klubów narciarskich wywalczyli - uwaga, to nie żart - 42 medale
w tym 23 złote, 8 srebrnych i 11 brązowych. To już nie worek ale
prawdziwy wór medali!
Nasze kluby zrobiły w tym sezonie ogromne postępy. Pod kierunkiem prezesów Jarosława Hulawego (MKS Istebna) i Kazimierza
Kiliana (NKS Trójwieś Beskidzka) z powodzeniem rywalizują z do
niedawna nieosiągalnymi klubami takimi jak MULKS Tomaszów
Lubelski czy Halicz Ustrzyki Dolne. Procentuje ciężka praca wykonana
w okresie przygotowawczym pod kierunkiem trenerów.
Gratulujemy naszym biegaczkom i biegaczom oraz ich trenerom
i osobom współpracującym w osobach Tadeusza Krężeloka,
Jarosława Hulawego, Małgorzaty Galej, Mirosława Kapasia
i Waleriana Zawady z MKS Istebna oraz Tomasza Sikory i Mariusza
Zowady z NKS Trójwieś Beskidzka.

Nasza Trójwieœ
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*** Miniony miesiąc styczeń to okres sukcesów nie
tylko reprezentantów naszych
klubów narciarskich, ale także
naszych biegaczy amatorów,
wśród których klasą dla siebie
była Danuta Ligocka z Istebnej.
Nasza znakomita biegaczka startowała w kilku imprezach i za
każdym razem stawała na najwyższym stopniu podium:
- w rozegranych na Kubalonce
zawodach z cyklu Salomon Nordic Sunday,
- w rozegranych na Kubalonce zaliczanych do klasyfikacji
Mistrzostw Polski Amatorów PZN zawodach o Puchar PZN,
- w rozegranych w Ustroniu V Mistrzostwach Ustronia w sprintach
techniką klasyczną.
Bardzo dobre występy zanotowali na swoim koncie także biegacze z Jaworzynki - Michał Kobielusz i Jan Łacek.
Michał Kobielusz wygrał swoją kategorie wiekową w V Mistrzostwach Ustronia w sprintach techniką klasyczną oraz zajął drugie
miejsce podczas zaliczanego do klasyfikacji Mistrzostw Polski Amatorów PZN VIII Pucharu Magurki w Biegach Narciarskich „Śladami
Arcyksiężnej Marii Teresy”, który odbył się na Magórce Wilkowickiej.
Również dwa razy stanął na podium Jan Łacek, który wygrał rozegrany na trasie biegowej na Mołczynie w Dzięgielowie I Bieg Narciarski o Puchar Jerzego, a także stanął na trzecim stopniu podium
VIII Pucharu Magurki w Biegach Narciarskich „Śladami Arcyksiężnej
Marii Teresy”. Gratulujemy!
Opracował: J. Kohut

Z o s t a t n i e j c h w i l i!

Fenomenalna Dominika Hulawy!
Dwa złote medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w biegach narciarskich „Podkarpackie 2013” wywalczyła
Dominika Hulawy z Istebnej
pozostawiając w pokonanym
polu wszystkie rywalki z kadrowiczkami na czele! Gratulujemy
naszej biegaczce i jej ojcu, a zarazem trenerowi w jednej osobie - Jarosławowi Hulawemu!
Więcej o dokonaniach naszych biegaczy w OOM w następnym numerze Naszej Trójwsi...

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
SIŁOWNIA I SALKA GIMNASTYCZNA
na ZAOLZIU
CZYNNE TAKŻE W SOBOTY!
W okresie ferii zimowych obiekt czynny
także w soboty od 10.00 - 16.00.
Siłownia, salka, trasa biegowa, spacerowa
i Nordicwalking czekają!
Zapraszamy do korzystania z kompleksu
sportowo - rekreacyjnego w Istebnej Zaolziu:
siłownia, salka gimnastyczna, a także trasa
dla amatorów biegówek i NordicWalking czekają!
Codziennie przygotowywane; wszystko bezpłatnie!
Obiekt czynny w godzinach:

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!
• Trasy biegowe, spacerowe i nordicwalking czynne w Istebnej na Zaolziu (droga na Stecówkę) przy kompleksie sportowym;
wtorki, czwartki i piątki: w godzinach 8:00 -15:30 (także soboty
podczas ferii 10:00 – 16:00), a w pon. i środy 11:00 do 19:00.
• Trasy biegowe przy Gimnazjum czynne codziennie, a w
soboty i niedziele oświetlane.
• Trasy biegowe i wypożyczalnia sprzętu na przełęczy Kubalonka w Istebnej dostępne są dla każdego. Po pełnej modernizacji, mogą się poszczycić homologacją i licencją FIS oraz
świetnym przygotowaniem zarówno do stylu klasycznego,
jak i dowolnego. Trasy biegnące wśród lasów świerkowo-jodłowych, to przede wszystkim przepiękne widoki i szerokie
niczym autostrada podbiegi, na których spotkać można całe
rodziny. Korzystać może każdy kto lubi ten rodzaj sportu. Trasy
czynne codziennie, oprócz dni w których są rozgrywane zawody. Więcej pod tel. +48 33-855 62 34 lub na www.pzn.pl lub
http://nks.com.pl/. Zapraszamy!
Luty 2013
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poniedziałek: 11.00 - 19.00, wtorek: 8.00 - 15.30,
środa: 11.00 - 19.00
czwartek: 8.00 - 15.30, piątek: 8.00 - 15.30,
sobota (ferie): 10:00 – 16:00
Informacja +48 33 855 61 58; Istebna Zaolzie
(droga na Stecówkę)
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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
XXXVIII Międzynarodowy Bieg Narciarski
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Gdzie? Trasy narciarskie

Mile widziani na trasach również kibice!
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na „trzecim” wyci�gu w Istebnej na stanowisko:
* pracownik obs�ugi * operator ratraka * kasjer
Praca sezonowa na podstawie umowy o dzie�o.

KONTAKT: 602 71 20 27

www.polineo.pl

bok@polineo.pl

DOMOWE WYPIEKI NA ZAMÓWIENIE
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C I A S TA , T O RT Y NA K A ĥ D û O K A Z J ą
CIASTECZKA ėWIûTECZNE

Nasza
Trójwieœ
1CU\C7TÍLYKGw

Luty 2013
Styczeń

XII Zawody Furmanów w Istebnej

Jana z Martinem z Bukowca z Czech w slalomie

Hej wiszta wio!

Gotowy? Start!

Leć pierónie jako trzeba!

Brawo, to był prawdziwy zamach z „gnotym”!

Janko z Józkiem z Andziołówki pędzą do ładowania

Luty 2013

Nasza Trójwieœ

str. 22
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Wernisaż wystawy twórczości ludowej

Zimowy Puchar Radia Zet 2013 za nami!

Wernisaż wystawy fotograficznej
Jasełka Śląskie ks. Emanuela Grima

Nasza Trójwieœ

Samochodem przez Beskidzką 5

str. 24
18
str.

Reprezentacja Willi Zwolakówka

str. 20

Odprawa przed startem

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

Bilety
Wczasy
Wycieczki

www.mea-travel.pl

str. 13

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

str. 22

„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
- wydaje
URZĄD GMINY w Istebnej
Urzędu Gminy:
urzad.gminy@ug.istebna.pl
Zespół
w składzie:gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie.Redaguje
Adres strony
internetowej
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina
Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut. Korekta: Krystyna Rucka
UrzęduCzyż,
Gminy:Jacek
urzad.gminy@ug.istebna.pl

„Nasza Trójwieœ”

Redaguje Zespół
w składzie:
Za treść ogłoszeń
redakcja
nie odpowiada
Krystyna
Rucka,
Aneta
Legierska,
Karina
Czyż,
Jacek
Kohut
(GCI),
Katarzyna
Rucka-Ryś,
Lucyna
(GOK). Korekta: Krystyna Rucka
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543,
e-mail:Ligocka-Kohut
interfons@poczta.onet.pl
Strona
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Nasza Trójwieœ

Luty 2013

Nasza Trójwieœ

Lipiec 2012

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

