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Informacje dla Czytelników,
osób współpracujących z Redakcją
oraz dla reklamodawców

Nowy Redaktor Naczelny
„Naszej Trójwsi”
Karina Czyż została nowym Redaktorem Naczelnym
Informatora Rady i Urzędu Gminy „Nasza Trójwieś”. Zastąpiła na tym stanowisku śp. Krystynę Rucką, która kierowała pismem prawie 22 lata. Nową Redaktor Naczelną mianowała Danuta Rabin - Wójt Gminy Istebna.

Drodzy Czytelnicy!
Od kilku lat dane mi było czynnie uczestniczyć w pracy
Redaktor Naczelnej, śp. Krystyny Ruckiej. Czas ten pozwolił
mi poznać wszystkie szczegóły redagowania gazety.
W tym co robię i będę robić chcę, aby „Nasza Trójwieś”
była dla wszystkich mieszkańców cenną spuścizną, zapisem
wszelkich osiągnięć, wydarzeń i wartości, do których my,
mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej podchodzimy z najwyższym
priorytetem.
Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyły mnie pani Wójt Danuta Rabin oraz pani Dyrektor Ośrodka Kultury Elżbieta Legierska – Niewiadomska , powierzając mi funkcję Redaktora
Naczelnego „Naszej Trójwsi”.
U progu swej nowej roli, mam ogromną nadzieję, że nasz
informator nadal będzie cieszył się Państwa zainteresowaniem, że będzie służył Wam za źródło cennych informacji,
a przede wszystkim, że będziecie Państwo czuli, iż wydawany
jest z myślą o Was, czytelnikach „Naszej Trójwsi”.

Karina Czyż

Wydawcą informatora Rady i Urzędu Gminy „Nasza Trójwieś”
jest Gmina Istebna. Natomiast Redakcja informatora ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum.
Zgodnie z Art. 27 ustawy o Prawie Prasowym na każdym egzemplarzu druków prasowych powinny znajdować się dane wydawcy, redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego, miejsce
i datę wydania, nazwę zakładu wykonującego wydruk.
W „Naszej Trójwsi” miejscem powyższych informacji jest tylna strona okładki. Tam znajdziecie Państwo wszelkie dane kontaktowe.
„Nasza Trójwieś” ma swój adres e-mail: nasza.trojwies@gmail.com , na który przyjmowana będzie korespondencja związana
z wydawaniem gazety.
Materiały do zamieszczenia w „Naszej Trójwsi” zawsze przyjmowane będą do ostatniego dnia miesiąca.
Poniżej przedstawiamy cennik reklam w Informatorze
- Od reklamy jednorazowej czarno białej – 1,80 zł za 1 cm2
- Od reklamy jednorazowej w kolorze (trzecia, czwarta
strona) – 3,00 zł za 1 cm2
- Od całorocznej czarno-białej – 1,20 zł za 1 cm2
- Od reklamy całorocznej w kolorze (trzecia, czwarta strona
okładki) – 2,45 zł za 1 cm2
- wkładka A5 (pojedyncza kartka) – 180,00 zł
- wkładka A4 (pojedyncza kartka) – 300,00 zł
Z redakcją „Naszej Trójwsi” można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie redakcji.

Wójt Gminy informuje
INFORMACJE WYBORCZE
Na dzień 16 listopada 2014 r. Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów zostały zarządzone wybory do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W
dniu wyborów tj. 16.11.2014r. lokale otwarte będą w godzinach 7.00 do 21.00
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
Istebna:
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Istebnej – Gminny
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej 43-470 Istebna 68 (obejmuje okręgi 1, 2, 3).
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Istebnej – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej 43-470 Istebna 1345 (obejmuje okręgi 4, 5, 6)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Jaworzynce –
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Twardowskiego w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 366 (obejmuje okręgi 7, 8)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Jaworzynce –
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Twardowskiego w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 366 (obejmuje okręgi 9, 10)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Koniakowie –
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 43-474 Koniaków 280 (obejmuje okręgi 11, 12, 13)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Koniakowie –
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 43-474 Koniaków 280 (obejmuje okręgi 14, 15)
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Informacja o sposobie głosowania:
1) W wyborach do rady gminy (karta koloru białego)
- głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając
na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się
w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata
2) W wyborach wójta (karta koloru różowego)
- głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając
na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się
w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata
3) W wyborach do rady powiatu (karta koloru żółtego)
- głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające
się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego
pierwszeństwo do uzyskania mandatu
4) W wyborach do sejmiku województwa (karta koloru
niebieskiego)
- głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające
się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego
pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Wyborco - zabierz ze sobą dokument tożsamości !
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Istebnej, Teresa Łaszewska
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Wójt Gminy informuje
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Istebna
z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla wyborów do Rady Gminy Istebna oraz
wyborów Wójta Gminy Istebna w dniu 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 422, w związku z art. 475 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26,
poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), uchwałą nr XXI/189/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 października
2012 r. w sprawie podziału gminy Istebna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4940 z dnia 21 listopada 2012 r.)
Wójt podaje do publicznej wiadomości,
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla wyborów do Rady Gminy Istebna oraz wyborów Wójta Gminy
Istebna w dniu 16 listopada 2014 r.:
Nr okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okręgu wyborczego
Sołectwo Istebna: Jasnowice, Na Las, Szymcze, Suszkowie, Gazurowie, Kiepkowie,
Sołectwo Istebna: Mikowie, Gliniany, Kościół, Wojtkowie, Potoczki, Dzielec, Kawulowie, Kulonkowie, Kubalowie, Michałkowie, Haratykowie
Sołectwo Istebna: Kohutowie, Burowie, Szarcowie, Wojtoszowie, Beskid, Matyska, Bryjowie, Polokowie
Sołectwo Istebna: Michałkowa Olza, Brzestowy, Za Doliną, Nowina, Kościanowice, Drobniawy, Kawulonka, Połom, Leszczyna, Murzynka,
Stecówka, Filipionka, Łączyna, Mlaskawka, Pietroszonka, Skała,
Sołectwo Istebna: Mikszówka, Andziołówka, Piła, Za Groń, Słowioczonka,
Sołectwo Istebna: Mraźnice, Wysznie Pole, Olecki, Kubalonka, U Stawu, Wilcze, Bystry, Dupny, Polanka,Tokarzonka, Czostkowa, Mikowa Łąka,
Sołectwo Jaworzynka: Korbasy, Waszuty, Łupienie, Klimasy, Wawrzacze, Szkawrany, Małejurki, Duraje, Za Groń
Sołectwo Jaworzynka: Bestwiny, Kawuloki, Łabaje, Dragony, Biłki, Łacki, Słowioki, Ondrusze,
Sołectwo Jaworzynka: Gorzałki, Stańki, Buki, Czerchla, Krzyżowa, Byrty, Jasie, Klimki, Małysze, Czepczory,
Sołectwo Jaworzynka: Zapasieki Górne, Zapasieki Dolne, Bobczonka, Rozceście, Szkawlonka, Wielki Potok, Krężelka, Maciejka, Na Potoku,
Siwoniowski, Stefanka, Szeroki, Śliwkula, Wyrch-Czadeczka, Czadeczka Dolna, Czadeczka Górna, Kikula, Zakikula,
Sołectwo Koniaków: Kadłuby, Pustki, Matyska, Dachtony, Odkrzas,
Sołectwo Koniaków: Bagno, Bukowina, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka, Kosarzyska, Pańska Łąka,
Sołectwo Koniaków: Gronik, Rozceście, Szańce, Legiery, Wołowa, Jasiówka,
Sołectwo Koniaków: Usnobocz, Kliszówka, Żurówka, Gołówka, Pietraszyna, Zimna Woda, Szkatułka, Polana,
Sołectwo Koniaków: Deje, Tkoczówka, Bąbolówka, Małączka, Cisowe, Długa Czerchla, Rdzawka, Rastoka, Za Rastoką, Śliwkowie, Do Jasieniorza,

Liczba radnych
wybieranych w okręgu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Istebna - 43-470 Istebna 1000, pok. nr 116, tel. (33) 855 65 00 wew. 39
Wójt, Danuta Rabin

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Istebna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna
Komisja Wyborcza w Istebnej podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Istebna:
1. GAZUREK Henryk Kazimierz, lat 45, wykształcenie
WYŻSZE, zam. ISTEBNA, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO
2. KNOPEK Zenon Eugeniusz, lat 35, wykształcenie WYŻSZE, zam. KONIAKÓW, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA
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3. KONARZEWSKA Danuta, lat 53, wykształcenie WYŻSZE, zam. ISTEBNA, nie należy do partii politycznej
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI
4. MICHAŁEK Józef, lat 48, wykształcenie ŚREDNIE, zam.
ISTEBNA, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ
5. SEWASTYNOWICZ Jan Antoni, lat 56, wykształcenie
ŚREDNIE TECHNICZNE, zam. JAWORZYNKA, nie należy do
partii politycznej
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA"
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
Teresa Łaszewska
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.
134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.
889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r.
poz. 179, 180 i 1072.

Nasza Trójwieœ
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Wójt Gminy informuje
OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Istebna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))
Gminna Komisja Wyborcza w Istebnej podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych:
Okręg Nr 1
1. LEGIERSKI Jan, lat 55, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SIKORA Julia, lat 39, zam. ISTEBNA
zgłoszona przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. BURY Piotr, lat 46, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. KAWULOK Antoni Stanisław, lat 55, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. ŁUPIEŻOWIEC Stanisław Krzysztof, lat 59, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
6. IWANEK Marek Mieczysław, lat 38, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 2
1. RUDECKI Karol Jan, lat 30, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
2. HULAWY Jarosław Władysław, lat 48, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
3. HARATYK Ryszard Jerzy, lat 46, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
4. KUKUCZKA Grzegorz Józef, lat 40, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
5. KUKUCZKA Mirosława, lat 57, zam. ISTEBNA
zgłoszona przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 3
1. JUROSZEK Jolanta Bożena, lat 44, zam. ISTEBNA
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KAJZAR Jan, lat 60, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. POLOK Czesław Michał, lat 59, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. KOHUT Michał Marian, lat 50, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. MAŁYJUREK Aleksander Jan, lat 37, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 4
1. HARATYK Henryk Antoni, lat 59, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. LEGIERSKI Józef Maciej, lat 48, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. ZOWADA Władysław Jan, lat 58, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
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4. PAPIERZYŃSKI Tadeusz Jan, lat 30, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. CZULAK Ewa Anna, lat 55, zam. ISTEBNA
zgłoszona przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
6. KACZMARZYK Kazimierz Andrzej, lat 50, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 5
1. BESTWINA Antoni, lat 59, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. DROŹDZIEL Marek, lat 38, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. MAREKWICA Jan Michał, lat 48, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. MICHAŁEK Józef, lat 51, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. GRUCA Gerard Tadeusz, lat 55, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
6. WOLNY Tadeusz Antoni, lat 47, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 6
1. BURY Katarzyna, lat 30, zam. ISTEBNA
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KOHUT Łukasz Rafał, lat 32, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. BOCEK Jan, lat 50, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. CALIK Łukasz Piotr, lat 34, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. LEGIERSKI Antoni, lat 64, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
6. MAREKWICA Antoni, lat 40, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 7
1. JUROSZEK Adam Jan, lat 48, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. JUROSZEK Katarzyna Ewa, lat 39, zam. JAWORZYNKA
zgłoszona przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. DRAGON Mirosław, lat 55, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. CZEPCZOR Aleksander Mikołaj, lat 44, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. WAWRZACZ Zuzanna Maria, lat 57, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
Okręg Nr 8
1. JAŁOWICZOR Jan, lat 51, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
2. RUCKI Andrzej, lat 32, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
3. MAŁYJUREK Andrzej Piotr, lat 41, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
Okręg Nr 9
1. WITOS Tadeusz Piotr, lat 57, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. SEWASTYNOWICZ Jan Antoni, lat 56, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
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Wójt Gminy informuje
3. GBUREK Piotr Jerzy, lat 53, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. WAŁACH - KACZMARZYK Monika Irena, lat 48, zam.
JAWORZYNKA
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. IDZINIAK Bożena, lat 41, zam. KONIAKÓW
zgłoszona przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
6. MICHAŁEK Józef, lat 48, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 10
1. LIGOCKI Antoni, lat 49, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. LEGIERSKI Adam Bolesław, lat 37, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. SZMEK Artur Jan, lat 45, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. DRAGON Dariusz Andrzej, lat 28, zam. JAWORZYNKA
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
Okręg Nr 11
1. BIELESZ Barbara Agata, lat 47, zam. KONIAKÓW
zgłoszona przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
2. GAZUR Jan Franciszek, lat 62, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
3. KUKUCZKA Bartłomiej, lat 38, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
Okręg Nr 12
1. KOLASA Ryszard Kazimierz, lat 60, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. LEGIERSKI Stanisław, lat 53, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. FIEDOR Stanisław, lat 61, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
4. KUBAS Barbara, lat 54, zam. KONIAKÓW
zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
5. FIEDOR Marek Władysław, lat 47, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
Okręg Nr 13
1. LIGOCKI Łukasz Andrzej, lat 26, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. MATUSZNY Jakub Michał, lat 27, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
3. LEGIERSKI Stanisław Józef, lat 51, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
4. MACOSZEK Janusz Robert, lat 29, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA TRÓJWSI - lista nr 30
5. LEGIERSKA Danuta, lat 56, zam. KONIAKÓW
zgłoszona przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
6. URBACZKA Zbigniew Jan, lat 52, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 32
Okręg Nr 14
1. LEGIERSKI Andrzej Robert, lat 50, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
2. ZOWADA Ignacy, lat 55, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
3. LIPOWSKI Dariusz Rafał, lat 45, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
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Okręg Nr 15
1. LIGOCKA Iwona Maria, lat 51, zam. KONIAKÓW
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. KRĘŻELOK Zdzisław, lat 55, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. BUJOK Andrzej, lat 42, zam. KONIAKÓW
zgłoszony przez KWW "TWOJA BEZPIECZNA GMINA" - lista nr 28
4. BUJOK Leszek Jan, lat 42, zam. ISTEBNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO - lista nr 29
5. LEGIERSKA Jadwiga, lat 52, zam. KONIAKÓW
zgłoszona przez KWW ZENONA KNOPKA - lista nr 31
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
Teresa Łaszewska
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr
94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171,
poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Zmiany w harmonogramie wywozu
odpadów komunalnych
w czasie Świąt Bożego Narodzenia
- zamiast 24 grudnia CZWARTA ŚRODA MIESIĄCA (Beskid,
Bryje, Brzestowe, Zadolina, Poloki, Wojtosze, Szarce, Burowie,
Kohuty) odbiór odbędzie się 27 grudnia w sobotę;
- zamiast 25 grudnia CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA
(Andziołówka, Połom, Leszczyna koło Tartaku, Tartak, Bucznik, Dzielec, Potoczki) odbiór odbędzie się 29 grudnia tj. poniedziałek;
- zamiast 26 grudnia CZWARTY PIĄTEK MIESIĄCA (Gliniane,
Centrum, Wojtki, Kępka, Kawule, Kulonki, Kubale, Michałki, Haratyki) odbiór odbędzie się 30 grudnia tj. wtorek;
Zgodnie z art. 29 pkt. 4. Ustawy o lasach (Dz.U. nr
12 poz. 59. z 2011r. z późn. zmianami), na organizowanie w lesie imprez sportowych oraz innych imprez
o charakterze masowym wymagana jest zgoda właściciela lasu.
W odniesieniu do gruntów leśnych Skarbu Państwa,
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Wisła, udostępnienie na ten cel
następuje w formie umowy, zawartej pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Wisła a Organizatorem imprezy, pod
warunkiem uzyskania przez Organizatora zezwolenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Zezwolenie Dyrektora RDLP jest wydawane na wniosek Organizatora imprezy, zaopiniowany przez Nadleśnictwo Wisła.
Do wniosku należy dołączyć mapy leśne Nadleśnictwa Wisła z naniesioną projektowaną trasą imprezy, mapy
można otrzymać w Nadleśnictwie.
Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Kudełka
W dniu 24 grudnia 2014 roku / Wigilia/ Urząd Gminy
Istebna będzie nieczynny.
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Inwestycje gminne
Koniaków z dotacją na drogi!
Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 615 055 S na
Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica – Koniaków” będący efektem współpracy Gminy Istebna z Powiatem Cieszyńskim znalazł się na liście rankingowej
projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na rok 2015, co
w praktyce oznacza przyznanie 50% dotacji w kwocie 774.767
zł. Zadanie realizowane jest w partnerstwie Gminy Istebna i
Powiatu Cieszyńskiego, którego udział finansowy do wartości projektu obejmującego przebudowę drogi gminnej i
remont drogi powiatowej bez dotacji z budżetu państwa wynosi 23,10%. Całkowity szacunkowy koszt zadania obejmujący przebudowę drogi gminnej i remont drogi powiatowej wynosi 1 549 534 zł. Koszt realizacji remontu drogi powiatowej
powierzony Gminie Istebna wynosi 596 459 zł. Udział procentowy w kosztach realizacji zadania obejmującego remont drogi powiatowej planowo wynosi: dotacja z budżetu państwa
50%, Powiat Cieszyński 30%, Gmina Istebna 20%.
Długość dróg objętych wnioskiem wynosi łącznie 2,9
km, w tym: droga gminna Tyniok 2,2 km i droga powiatowa Koniaków-Kamesznica 0,7 km. Na drodze gminnej
remontowane będą odcinki: zasadnicza Tyniok 1,3 km, Do
Celaka 0,41 km, Pod Żurówkę 0,18 km, skrót po Koci 0,23
km, do Legierskiego 0,14 km. Realizacja zadania doprowadzi do utrzymania lub podniesienia użytkowej nośności
drogi gminnej i obejmuje następujące roboty budowlane:
roboty rozbiórkowe, przełomy, odwodnienie, podbudowa,
nawierzchnie: warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, zjazdy,
mijanki, roboty wykończeniowe i towarzyszące, w tym oznakowanie. Przebudowa i remont dróg będą realizowane przez
gminę Istebna w okresie letnim 2015 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Opracował: W. Legierski

2,33 mln zł na kanalizację Andziołówki
W dniu 7 października 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą zatwierdził listę operacji w ramach działania
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście
zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
znalazło się 46 Wnioskodawców, w tym projekt Gminy Istebna „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka
- etap III”. Umowy przyznania pomocy zostaną podpisane
do wysokości alokacji, która w zaokrągleniu wynosi około
39 mln. zł. Pozostałe wnioski będą oczekiwać na ewentualne zwolnienie lub zwiększenie środków dostępnych w ramach działania. Wniosek Gminy Istebna złożony przez Wójta
Danutę Rabin w dniu 6 marca 2014 r. przeszedł pozytywnie
wszystkie etapy oceny i znalazł się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania w wysokości 2.330.000
zł. Zadanie o wartości kosztorysowej 5.414.114 zł brutto
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obejmuje podłączenie 111 budynków na Andziołówce i częściowo zabudowań nad Olzą. Celem operacji jest poprawa
warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu środowiska
naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
przysiółku Andziołówka - etap III, w tym: 6,6 km sieci głównej, 1 km przyłączy domowych, 1,3 km przykanalików i 121
przyłączy domowych.
Opracował: W. Legierski

Europejski Fundusz
Rolny
UNIA EUROPEJSKA
Europejski
Fundusz
Rolny
EUROPEJSKI Wiejskich
FUNDUSZ
na rzecz Rozwoju
Obszarów
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
ROLNY

„W Trójwsi jest
BOSKO!”
Regulamin
konkursu
fotograficznego
Regulamin
konkursu
fotograficznego
pt. Województwa
„Wieś Województwa
Śląskiego
okiem
obiektywu”
pt. „Wieś
Śląskiego
okiem
obiektywu”
– spotkanie z dziećmi
IV edycja
IV edycja

18 października, pierwszy
od akcji
§ 1.raz
Postanowienia
ogólnewakacyjnej,
§ 1. Postanowienia ogólne
wolontariusze VIDES spotkali się z dziećmi, aby kontynu1. Organizatorem
Konkursu Fotograficznego
„Wieś Województwa
Śląskiego
okiem obiekt
ować
warsztaty
tematyczne,
gry,„Wieś
zabawy
umilające
dzie1. Organizatorem
Konkursu
Fotograficznego
Województwa
Śląskiego
okiem obiektyw
zwanego dalej „Konkursem” jest Zarząd Województwa Śląskiego.
ciom
ich
wolny
czas. konkursu
zwanego
dalej
„Konkursem”
jest Zarząd
Województwa
2. Za
przeprowadzenie
odpowiedzialny
jestŚląskiego.
Sekretariat Regionalny KSOW.
2.
3.
4.

Za przeprowadzenie
jest
Sekretariat
Regionalny
KSOW.
3. Zdjęcia należykonkursu
nadsyład odpowiedzialny
do dnia 31 sierpnia
2014
roku na adres
wskazany
w § 5 ust. 1.
Zdjęcia
nadsyład do dnia
31 sierpnia
2014 rokudecyduje
na adres data
wskazany
w §zgłoszenia
5 ust. 1. do U
4. należy
O zakwalifikowaniu
zgłoszenia
do Konkursu
wpływu
O zakwalifikowaniu
zgłoszenia
do Konkursu
Marszałkowskiego
Województwa
Śląskiego.decyduje data wpływu zgłoszenia do Urz
Marszałkowskiego
Województwa
Śląskiego.
5. Prace dostarczone
po terminie,
o którym mowa w pkt. 3 nie będą podlegad ocenie konkur
i zostaną odrzucone.
5. Prace dostarczone
po terminie, o którym mowa w pkt. 3 nie będą podlegad ocenie konkurso
6. Regulamin
i zostaną
odrzucone. konkursu jest dostępny na stronie internetowej KSOW, pod adr
www.slaskie.ksow.pl.
informacje
Konkursie można
uzyskadpod
pod adres
num
6. Regulamin
konkursu jest Szczegółowe
dostępny na
stronieo internetowej
KSOW,
telefonu (32) 77Szczegółowe
40 545 lub za pośrednictwem
elektronicznej:
pgorzalka@slaskie.pl.
www.slaskie.ksow.pl.
informacje o poczty
Konkursie
można uzyskad
pod nume
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
telefonu (32) 77 40 545 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pgorzalka@slaskie.pl.
8. Uczestnik może zgłosid do konkursu tylko jedno zdjęcie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
9. Uczestnik może zgłosid zdjęcie tylko w jednej z trzech kategorii konkursu.
8. Uczestnik może zgłosid do konkursu tylko jedno zdjęcie.
10. Do konkursu można zgłaszad zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróż
9. Uczestnikwmoże
zgłosidjak
zdjęcie
tylko
jednej
z trzech kategorii
konkursu.
konkursach,
również
nie w
były
wykorzystywane
ani rozpowszechniane
przez inne podm
10. Do konkursu można zgłaszad zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżni
w konkursach, jak również nie były
ani rozpowszechniane
przez inne podmio
§ 2.wykorzystywane
Warunki uczestnictwa
w Konkursie

W trzech miejscowościach równolegle dzieci wraz z animaKonkurs jest
adresowany
do osób
fizycznych,Nie
amatorsko lub
profesjonalnie za
torami 1.spędzały
sobotni
przedpołudnie.
zabrakło
wspa§ 2. Warunki
uczestnictwa
wktóre
Konkursie
się fotografią
i są zameldowane na terenie
województwa
śląskiego.
niałej zabawy,
gier integracyjnych,
spotkania
dyskusyjnego
w
2. Zgłoszone
do konkursu
zdjęcia
mają przedstawiad
wieś województwa
śląskiegozajm
i
1. Konkurs
jest adresowany
do osób
fizycznych,
które amatorsko
lub profesjonalnie
małych
grupach
i
oczywiście
upragnionych
warsztatów.
Dzieci
nawiązywad
do kategorii,na
w których
zgłaszane. śląskiego.
się fotografią
i są zameldowane
tereniesą
województwa
w2. Istebnej
uczestniczyły
warsztacie
plastycznym,
na którym
3. Formuła
konkursu niew
przewiduje
składania prac grupowych.
Zgłoszone
do konkursu
zdjęcia
mająmożliwości
przedstawiad
wieś województwa śląskiego i śc
4. Osobyliście
niepełnoletnie
mogą brad udział
w Konkursie
zgodą rodziców/opieku
robiły
piękne
i przyozdabiali
nimi
gałęziewyłącznie
drzewza oraz
w
nawiązywad
do kategorii,
w których są zgłaszane.
po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób niepełnoletnich stanowiącego załączn
3. Formuła konkursu
nie przewiduje
możliwości
składania mogły
prac grupowych.
warsztacie
sportowym,
podczas
którego
dać
upust
1 b do niniejszego Regulaminu.
4. Osoby
niepełnoletnie
mogą brad udziałsię
w Konkursie
wyłącznie
za zgodą
rodziców/opiekun
swojej
dziecięcej,
niekończącej
energii.
Podczas
warszta5.
Zgłoszenia do
konkursu może dokonad
tylko autor zdjęd.
po wypełnieniu
formularza
zgłoszeniowego
dla
osóbnagrodzone
niepełnoletnich
stanowiącego
załączni
6.
W
konkursie
nie
mogą
brad
udziału
osoby
w
ubiegłorocznej
konk
tów w Jaworzynce dzieci również robiły drzewo, ale tym razem edycji
1 b do niniejszego
Regulaminu.
a także pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
z5.własnych
rączek,najbliższych
odrysowanych
iautor
wyciętych
z kolorowych
Zgłoszenia
do konkursu
może dokonad
tylko
zdjęd.
członkowie
rodzin tych
pracowników.
kartek
papieru.nieWraz
animatorami
śpiewały wnaubiegłorocznej
warsztacieedycji konku
6. W konkursie
mogą zbrad
udziału osoby nagrodzone
a także pracownicy
Marszałkowskiego
Województwa
Śląskiego
w Katowicach o
muzycznym
i grały Urzędu
w piłkę
na warsztacie
sportowym.
Natoczłonkowie
najbliższych na
rodzin
tych pracowników.
miast
w Koniakowie
dzieci
czekała nie lada frajda – malowanie farbami. Nie mogło zabraknąć
warsztatu
sportowego,
§ 3. Wymagania
dotyczące zdjęć
który jest ulubionym warsztatem prawie wszystkich dzieci.
Dziękujemy serdecznie wszystkim dzieciom, które uczest§ 3. Dziękujemy
Wymagania dotyczące
zdjęć dyrektorom
niczą w naszych
zajęciach.
również
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejski
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej
szkół, za ich otwartość
na nasze
inicjatywy
i życzliwość.
Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Zapraszamy serdecznie na nasze kolejne spotkanie, które
odbędzie
się 15 listopada (sobota) w godzinach od 10:00 do
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej
13:00 w
trzech miejscowościach
jednocześnie:
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Istebna – Dom Parafialny obok probostwa
Jaworzynka – strażnica OSP w Jaworzynce
Centrum
Koniaków – strażnica OSP w Koniakowie
Centrum
Wolontariusze VIDES
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej
Gminne zawody sportowo-pożarnicze gr. A,C
ISTEBNA ZAOLZIE 05.10.2014 r.
Słoneczna pogoda i świetna atmosfera towarzyszyły rywalizacji drużyn reprezentujących jednostki OSP z Wisły oraz
Istebnej podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się 5 października w Istebnej Zaolziu.
Zgłoszonych zostało 5 drużyn w gr. „A” z Wisły, oraz 2 drużyny w gr. „C” (kobiety) i 6 w gr. „A” z Gminy Istebna. W grupie
„C” starowały: połączona drużyna reprezentująca OSP Istebna Centrum, Istebna Zaolzie oraz drużyna z OSP Koniaków
Centrum. W grupie „A” startowały drużyny reprezentujące:
OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie, OSP Jaworzynka
Centrum, OSP Jaworzynka Zapasieki, oraz 2 drużyny z OSP
Koniaków Centrum.
Wyniki drużyn z gminy Istebna:
GR

Jednostka
OSP

„C” Koniaków Centrum
Istebna Centrum-Zaolzie
„A” Koniaków Centrum II
Koniaków Centrum I
Istebna
Centrum
Jaworzynka Centrum
Jaworzynka Zapasieki
Istebna
Zaolzie
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Ćwicze- Pkt.
SztaPkt.
MiejRa- SztaRania
karfeta +
karsce
zem
zem feta
bojowe ne
bojówka
ne
61
5
66 79
0
79
145
I
72

0

72

85

0

85

157

II

43
45

0
0

43
45

78
73

0
15

78
88

121
133

I
II

57

0

57

76

0

76

133

III

56
75

0
5

56
80

73
84

5
5

78
89

134
169

IV
V

68

10

78

86

10

96

174

VI
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W rywalizacji drużyn z Wisły zwyciężyła drużyna z OSP
Wisła Jawornik II, z wynikiem 118 pkt., zdobywając „super puchar„ za najlepszy czas łączny. Na uwagę zasługuje fakt uzyskania najlepszego czasu zawodów w ćwiczeniu bojowym
przez drużynę z OSP Koniaków Centrum II, która uzyskała
czas 43 sekund.
Po raz pierwszy na gminnych zawodach została rozegrana dodatkowa konkurencja, tj. „ćwiczenia z musztry”, według
regulaminu opracowanego przez ZOP ZOSP RP w Cieszynie.
Musztra podlegała osobnej punktacji i rozgrywana była bez
podziału na grupy (kobiety rywalizowały razem z mężczyznami). Do rywalizacji przystąpiły 2 drużyny z Wisły, oraz 5 drużyn z Gminy Istebna, w tym kobiety z OSP Koniaków Centrum.
W ćwiczeniu tym oceniane były między innymi: wydawanie
komend przez dowódcę, oraz prawidłowość ich wykonania
przez drużynę, postawa w szyku, zwroty, zachowanie się pocztu flagowego, poprawność wykonania zbiórki, przemarsz, zatrzymanie, a także defilada. Na możliwych 30 pkt. do zdobycia,
drużyny z Gminy Istebna uzyskały następujące wyniki:
OSP Koniaków Centrum I - 28 pkt.
OSP Koniaków Centrum (kobiety) - 26 pkt.
OSP Koniaków Centrum II - 26 pkt.
OSP Jaworzynka Centrum - 20 pkt.
OSP Jaworzynka Zapasieki - 12 pkt.
Szczególne gratulacje należą się drużynie kobiet z OSP
Koniaków Centrum za wspaniałe przygotowanie się do ćwiczeń z musztry i zajęcie 2 miejsca, pozostawiając w pokonanym polu 5 drużyn męskich. Mam nadzieję, że w następnych
zawodach w musztrze wezmą udział wszystkie drużyny startujące w zawodach.
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Wśród drużyn z Wisły pierwsze miejsce zajęła drużyna z
OSP Wisła Jawornik, uzyskując 24 pkt., drugie zaś drużyna z
OSP Wisła Centrum, z wynikiem 17 pkt.
Zawody zaszczycili swoją obecnością:
Z-ca Wójta Gminy Istebna dh Henryk GAZUREK
Burmistrz Wisły dh Jan POLOCZEK

Prezes ZOGm ZOSPRP w Istebnej dh Józef Czepczor
Nagrodami w zawodach były okazałe puchary i dyplomy. Podziękowania kieruję w stronę jednostki OSP Istebna
Centrum za pomoc w przygotowaniu zawodów, oraz licznej
rzeszy kibiców, która dopingowała startujących strażaków.
Komendant Gminny dh Stanisław Legierski

Z życia szkół podstawowych
ZSP ISTEBNA

Sprawozdanie ze ślubowania
klas pierwszych 2014/2015
Ślubujemy:
być dobrymi Polakami,
dbać o dobre imię szkoły,
być odpowiedzialnymi za swoje postępowanie,
dążyć do zdobywania wiedzy,
poszukiwać i odkrywać wartości,
współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,
rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą,
kierować się zasadami kultury.
Dnia 28 października 2014 roku o godzinie 9.00 odbyło
się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1
imienia ks. Józefa Londzina w Istebnej.
W uroczystości tej wzięły udział trzy klasy pierwsze: 1a,
1b, 1c. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie zapoznawały i
wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. W
dniu ślubowania sala gimnastyczna zamieniła się w zamek
Króla Krainy Wiedzy, a pierwszoklasiści mieli okazję popisać
się swoimi wiadomościami i umiejętnościami przed królem,
królową, aby stać się członkami rycerskiego grona. Obecni
na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze. W nagrodę otrzymali tarczę rycerską, którą symbolicznie przekazał im starszy
kolega w stroju rycerza.
Po przedstawieniu nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. NastępStrona
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Pasowanie na ucznia
nie Pan Dyrektor pasował każde dziecko z klasy pierwszej
na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym piórem.
Mali rycerze otrzymali rogi obfitości i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Na koniec uroczystości uczniowie rozeszli się do
klas, w których rodzice przygotowali słodki poczęstunek dla
swoich pociech.
Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców
dzieci wróciły do swych domów.
Wychowawcy klas pierwszych

Dzień Nauczyciela
W dniu 14.10 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Istebnej odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas piątych
pod okiem p. M. Galej, p. E Buzek i p. Z Knopek. Gościnnie
wystąpili również uczniowie klas pierwszych. Dekoracje

Nasza Trójwieœ
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zapoznali z elementami sztuki baletowej, tańca klasycznego i towarzyskiego. Na uwagę zasługiwały przepiękne stroje członków zespołu, ich sposób poruszania się na scenie,
piękno muzyki. Uczniowie naszej szkoły owacjami nagrodzili
godzinny występ tancerzy. Dziękujemy. Podziękowaliśmy
również włączając się do akcji „Dajemy dzieciom uśmiech –
Dla Ukrainy” wspierając Rodzinny Dom Dziecka w Kwiercu.
Dzięki ofiarności naszych uczniów i nauczycieli uzbieraliśmy
ponad 322zł które przekazaliśmy na szczytny cel.

Z życia szkoły SP nr 1 w Istebnej
Z okazji Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych
bibliotekarka Iwona Kosińska-Białas wraz z uczniami klas VI
i V: Igą Waszut, Agnieszką Michałek, Wiktorią Legierską, Marią Marekwicą, Beatą Byrtus, Janką Juroszek, Karoliną Legierską, Olą Buzek, Kingą Jochacy, Sandrą Rabiej, Julią Dziergas

wykonały p. D. Konarzewska oraz p. R. Gorzołka. Uczniowie
poprzez recytacje, piosenki i przedstawienie p.t. „Lekcja wytrzymałości” podziękowali za uśmiech, wyrozumiałość i serce
włożone w ich wychowanie i edukację. Dyrekcja, nauczyciele
oraz pozostali pracownicy szkoły otrzymali kwiaty oraz życzenia przygotowane przez Samorząd Szkolny.
Przygotowała E. Buzek

Występ zespołu z Ukrainy
Dnia 23.09.2014 wystąpił w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w
Istebnej zespół ukraiński
Teatr Tańca „Kwieciste
gwiazdy” z miejscowości
Kwierc na Wołyniu. Młodzi artyści przedstawili
nam różnorodne tańce,
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Święto biblioteki
przygotowały przedstawienie, wykonały scenografie ,przyozdobiły korytarze szkoły. Kontynuowaliśmy w ten sposób
zapoczątkowane przed kilkoma laty zajęcia z młodymi czytelnikami. Spotkania z przedszkolakami, klasami zerowymi
oraz klasami pierwszymi okazały się trafną i ciekawą formą
popularyzacji książki i biblioteki wśród najmłodszych. Stały
się ważnym elementem edukacyjnej oferty biblioteki. Zajęcia o charakterze zabawowym składały się przedstawienia p.t. „Czarownice z Łysej Góry”, z lektury tekstu p.t. „Jaś i
Małgosia”, czytania fragmentów książki „Zaklęcia i żarty miłej
pani Marty” a także z zabaw dydaktycznych sprawdzających
rozumienie tekstu oraz rozwijających spostrzegawczość i wyobraźnię dzieci. Główną zasadą tego spotkania było: „uczyć
bawiąc”. Starsi uczniowie mieli również okazję wziąć udział
w święcie naszej biblioteki. Dla nich przygotowaliśmy konkurs”: „Wiem, bo czytam”. Klasy V i VI mogły wziąć udział w
konkursie „Na najciekawszą recenzje – sprawozdanie lektury”
i otrzymać pozytywną ocenę z j. polskiego. Wszyscy mogli
również obejrzeć wystawki „Książka w humorze znanych rysowników”, „Różności, czyli co uczniowie zostawiają w książkach”. Wystawiliśmy też przed biblioteką księgę „Książkowa
lista przebojów” i wzbogaciła się ona o wiele tytułów ulubionych książek uczniów.
Strona
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Podziękowanie!
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
składają serdeczne podziękowanie Przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego p. Katarzynie Bury oraz wszystkim
rodzicom i nauczycielom za pomoc w organizacji Dożynek. Uzyskane pieniądze będą przeznaczone na potrzeby
naszych uczniów. Dziękujemy!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

SP 1 jaworzynka

Dzień Turystyki
Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 1 im ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce został zorganizowany Dzień Turystyki. Dzień ten odbył się nieco później niż zwykle, tj. 7 października, gdyż warunki pogodowe we wrześniu nie sprzyjały
spacerom po górach. Dzieci wraz z wychowawcami i opiekunami wędrowały szlakami Beskidzkiej Trójwsi, wyznaczonymi
przez nauczycielkę przyrody p. Monikę Suszkę. Pogoda w tym

dniu nas nie zawiodła, było słonecznie i ciepło. Klasy najmłodsze z paniami: R. Adamus, A. Szczotką i M. Łacek pomaszerowały na Trójstyk. Pierwszoklasiści pod opieką pań: I. Łacek, M.
Czyż, M. Juroszek obserwowali zwierzęta w Mini Zoo na Zagroniu w Istebnej. Dzieci klas II a i II b wędrowały z paniami: K.
Kolek, M. Klimek oraz E. Juroszek piękną doliną Czadeczki do
przysiółka Krężelka. Tam wszyscy mogli posilić się i odpocząć
przed drogą powrotną. Klasy trzecie wraz z opiekunami: panią
R. Szkawran oraz panami: M. Juroszkiem i P. Kohutem wybrałysię na nieco dłuższą trasę, prowadziła ona na Złoty Groń w
Istebnej. W drodze powrotnej udały się do kurnej Chaty Kawuloka. Tam dzieci słuchały ciekawych opowieści o życiu naszych
przodków. Klasy czwarte pod opieką pań: A. Zeman, C. Kohut
i N. Bestwina podziwiały ponoramę Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki ze szczytu Ochodzitej. Później zeszły przez Rupienkę
w kierunku Wyrchczadeczki, gdzie zwiedziły Muzeum Świerka i
mogły obserwować głuszce. Był także czas na zjedzenie pysznych
kiełbasek z grilla. Uczniowie klas piątych z paniami M. Suszką, D.
Kukuczką i H. Wawrzacz-Haratyk maszerowały z Kubalonki - Osiedla malowniczym Szlakiem Planetarnym. Jak na najstarsze klasy
przystało VI a i VI b wraz z wychowawcami: I. Bojko, P. Polokiem
oraz ks. J. Poncem miały do pokonania najdłuższy i najtrudniejszy szlak na Stożek. Tegoroczny Dzień Turystyki w SP nr 1 w Jaworzynce zapisał się w pamięci dzieci jako jeden, mówiąc żargonem
uczniowskim z „fajniejszych” dni w roku szkolnym. Uczniowie będąc poza szkolnymi murami mogli się wiele nauczyć o regionie, w
którym mieszkają, a także mieli okazję do obserwowania piękna
górskich krajobrazów i przyrody. Do zobaczenia za rok na górskich szlakach.
Halina Wawrzacz-Haratyk

SP 1 koniaków

Dzień Nauczyciela
Klasa V a i V b na Jasnowicach. Choć kilka kilometrów za nami to humory dopisują

14 października 2014r. na długo pozostanie w pamięci uczniów i zaproszonych gości Szkoły Podstawowej nr
1 w Koniakowie, ponieważ odbyły się wtedy dwie ważne
uroczystości. Tego dnia obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz „Pasowanie na ucznia klasy pierwszej”.

Z tej okazji do szkoły licznie przybyli rodzice pierwszoklasistów, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły,
nauczyciele oraz wszyscy uczniowie. Spotkanie rozpoczęli uczniowie klas pierwszych, którzy zaprezentowali swoje
Strona
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umiejętności wokalne oraz recytatorskie. Po złożeniu uroczystego ślubowania, Pan Dyrektor dokonał pasowania każdego z 38 pierwszoklasistów, a wychowawczynie wręczyły
im pamiątkowe dyplomy. Ten dzień był ważny nie tylko dla
pierwszoklasistów, ale także dla ich rodziców, którzy wręczyli
im słodkie rogi obfitości. Po akademii zdjęciom i uśmiechom
nie było końca, w końcu nie na co dzień zostaje się pełnoprawnym członkiem społeczności uczniowskiej.
Nie zapomniano również o wierszach i piosenkach z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym wyjątkowym dniu w roku
szkolnym znakomicie zaprezentowali się uczniowie klas II i III,
którzy przedstawili ciekawy montaż słowno-muzyczny. Nie
brakowało w nim życzeń i dobrego słowa dla wszystkich osób
związanych z oświatą. Na pamiątkę tego spotkania wszyscy
pracownicy szkoły otrzymali od uczniów drobny upominek, a
przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce Dyrekcji Szkoły kwiaty i podziękowania za
trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia.
K. Legierska

„Bezpieczna droga do i ze szkoły”
16 października 2014 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do i ze szkoły” Szkołę Podstawową nr 1 w Koniakowie odwiedził aspirant sztabowy pan Grzegorz Hanzel z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
Funkcjonariuszowi wiernie towarzyszyła policyjna maskotka
- „Sznupek”.
W trakcie spotkania z klasami I-III oraz Oddziałem Przedszkolnym pan policjant przekazał uczniom podstawowe
zasady ruchu drogowego, które pomagają w zachowaniu
bezpieczeństwa podczas pokonywania codziennej drogi
do szkoły i domu. Poza tym zachęcał do noszenia elemen-

tów odblaskowych na codziennym ubiorze, a całej prelekcji
towarzyszyły bardzo przekonujące filmy. Na pamiątkę spotkania pierwszoklasiści otrzymali odblaskowe kamizelki z
rąk gościa specjalnego, maskotki mundurowych - „Sznupka”,
który wywołał u uczniów wiele entuzjazmu.
Następnie funkcjonariusz wraz z uczniami klas I udał się na
pobliskie pasy drogowe, gdzie uczył poprawnego przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz przypomniał, którą
stroną drogi należy się poruszać, gdy nie ma chodnika. Ponadto podkreślił ważność noszenia elementów odblaskowych.
Dziękujemy funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie za współpracę oraz propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci, a także
uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych
na drogach.
Pedagog Szkolny SP1 w Koniakowie
A. Kaczmarzyk i Z. Kawulok

Z życia gimnazjum
Górale na murale!
Czy połączenie ludowości i graffiti może się udać? Są na
to dowody! Znani muzykanci z naszego regionu: Jan Kawu-

lok z Istebnej Michał Sikora z Koniakowa, Paweł Zogata „Gajdek” z Bukovca i Jan Sikora z Koniakowa, zostali upamiętnieni
na niezwykłym muralu- grafice zdobiącej ścianę Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej. Kolorowe dzieło wzbudza jednogłośny zachwyt a jest efektem warsztatów „Etnograff” zorganizowanych w gimnazjum przez Fundację Klamra.
Warsztaty poprowadzili mistrzowie ludowego street artu:
Maciej Szymonowicz i Dariusz Paczkowski. Pod ich kierunkiem, na budynku Gimnazjum, uczniowie z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa wspólnie stworzyli mural przedstawiający wiekopomnych gajdoszy i skrzypków z naszych stron.
Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w ramach projektu
„Gajdosze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jego zwieńczeniem będzie album prezentujący sylwetki beskidzkich gajdoszy, dawne
instrumenty oraz tradycyjną muzykę zapisaną na dwóch płytach CD.
Efekt pracy naszych zdolnych gimnazjalistów można podziwiać na co dzień na ścianie istebniańskiego gimnazjum.
B. Juroszek
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Uczczenie pamięci 75 rocznicy

powołania Polskiego Państwa Podziemnego
W dniu 24 września br. grupa młodzieży Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Istebnej wzięła udział w rajdzie turystycznym
zorganizowanym z okazji 75 rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski, co uważa się za początek istnienia w okresie
okupacji niemieckiej i radzieckiej Polskiego Państwa Podziemnego. Były to tajne struktury państwa polskiego istniejące w czasie II wojny światowej od 27 września 1939 roku do
stycznia 1945 r. podlegające Rządowi RP na emigracji.
Polskie Państw Podziemne tworzyły trzy główne elementy:
- Służba Zwycięstwu Polski powołana 27.09.1939 r. przez
gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego ps. „Torwid”,
Związek Walki Zbrojnej utworzony 13.11.1939 r. przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego oraz Armia
Krajowa powstała 14.02.1942 r., będące ramieniem zbroj-

nym. Komendantami ZWZ – AK byli kolejno: gen. gen. Kazimierz Sosnkowski ps. „Godziemba”, Stefan Rowecki ps.
„Grot”, Tadeusz Komorowski ps. „Bór” oraz Leopold Okulicki
ps. „Niedźwiadek”.
- Delegatura Rządu na Kraj, będąca organem wykonawczym z kolejnymi Delegatami Rządu: Cyrylem Ratajskim ps.
„Górski”, Janem Piekałkiewiczem ps. „Juliański” oraz Janem
Jankowskim ps. „Doktor”.
- Rada Jedności Narodowej pełniąca rolę polskiego parlamentu w okupowanym kraju, jej przewodniczącym był Kazimierz Pużak ps. „Bazyli”.
Szlak rajdu prowadził od Salmopola pod Zielonym Kopcem przez Rastoczne do Wisły Malinki – Pieczki. Teren, przez
który szliśmy był w okresie wojny obszarem działalności
partyzanckiej w tym oddziału ZWZ – AK „Barania”. Uczniowie mogli zapoznać się z osobą dowódcy „Baraniej” Mariana
Barthel de Weydenthal ps. „Urban”, którego tablica pamiątkowa, odsłonięta w zeszłym roku, znajduje się
właśnie na stoku Zielonego Kopca. Byliśmy
również w miejscu, gdzie swoją kryjówkę
miał Henryk Flame ps. „Bartek” legendarny
dowódca oddziału Narodowych Sił Zbrojnych walczących o wyzwolenie Polski zajętej przez wojska radzieckie i rządzonej brutalnie przez siły komunistyczne.
Była to lekcja historii, która będzie pamiętana długo, gdyż trwała ponad 5 godzin.
Krzysztof Kiereś

Młodzież gimnazjalna z Istebnej
w fortyfikacjach obronnych
Węgierskiej Górki
17 oraz 18 września br. młodzież klas trzecich naszego
Gimnazjum zwiedzała schrony obronne w rejonie Węgierskiej Górki. Miejscowość ta była ważnym punktem oporu
podczas wojny obronnej 1939 r. Aby zabezpieczyć południową granicę Polski zaplanowano budowę 16 schronów
bojowych zamykających dolinę Soły. Udało się jedynie

Klasy: III d i III e przed schronem „Wędrowiec”
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wybudować 5 obiektów. Otrzymały one nazwy: „Waligóra”,
„Włóczęga”, „Wędrowiec”, „Wąwóz” oraz „Wyrwidąb”. Były to
ciężkie schrony żelbetowe typu D.
Ich głównym uzbrojeniem były ciężkie karabiny maszynowe Browning” wz. 30 kal. 7,92 mm oraz działka ppanc. Boforsa kal. 37 mm. Jeden ze schronów, „Waligóra”, był schronem artyleryjskim dla dwóch armat kalibru 75mm. Wszystkie
one miały być wyposażone również w kopuły pancerne do
prowadzenia ognia karabinowego i obserwacji, ale do wybuchu wojny nie zdążono ich zamontować. Zamiast kopuł
umieszczono worki z piaskiem. Dowódcą odcinka był kpt.
Tadeusz Semik. Fortyfikacje zostały
zdobyte 3 września po ciężkich walkach, w których Niemcy stracili około
200 żołnierzy.
Do obecnych czasów dobrze zachowały się schrony: „Waligóra” oraz
„Wędrowiec”. Na schronie „Włóczęga”
w latach 50- tych powstał budynek
mieszkalny, natomiast zniszczeniu
uległy „Wąwóz” oraz „Wyrwidąb”. Ten
ostatni zniszczyli podczas ćwiczeń w
roku 1968 polscy żołnierze.
Mam nadzieję, że wycieczka do
„Westerplatte południa” przyniosła
młodzieży ciekawe wrażenia i zapoczątkuje wzrostem zainteresowania
polską przeszłością.
Krzysztof Kiereś
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Z życia gimnazjum
Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 13 października 2014r. w Gimnazjum im. Jana
Pawła IIw Istebnej odbyła się uroczysta akademia z okazji jednego z ważniejszych świąt szkolnych – Dnia Komisji
Edukacji Narodowej.
Prowadzący przypomnieli zasługi tego pierwszego w Polsce, a także w Europie, ministerstwa oświaty publicznej.Dzień
czternastego października obecnie obchodzony jest jako świę-

to upamiętniające dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale
też dzień, w którym tradycyjnie uczniowie mogą podziękować
nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę.
Część artystyczną rozpoczął występ uczniów klasy IIID,
którzy przedstawili scenkę opartą na bajce J. de La Fontaine
pt. „Korzyści z nauki”. W dalszej części klasa IA przedstawiła wyniki ankiety, której celem było wyłonienie nauczycieli
szczególnie zasługujących na uznanie oraz poznanie opinii
uczniów o uczących ich pedagogach.
Następnie obejrzeliśmy skecz pt. „ŻE TEN” w wykonaniu
uczniów klasy IIIA , który był ostrzeżeniem przed lekceważeniem nauki języka ojczystego i pokazał zgubne skutki ubogiego
słownictwa. Na zakończenie głos oddano przedstawicielom Samorządu Szkolnego, którzy złożyli życzenia w imieniu uczniów
i wręczyli kwiaty nauczycielom i pracownikom obsługi. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Rady Rodziców.
Akademię uświetnił występ zespołu młodzieżowego.
W przygotowanie akademii zaangażowały się panie: M.
Michałek, K. Leżańska-Czulak, E. Kożdoń-Waligóra, T. Przybyła,
B. Kawulok.

Z życia Bibliotek
Projekt „Aktywna Biblioteka”
W Bibliotece Publicznej w Istebnej, dzięki pozyskanej dotacji w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” od czerwca do września realizowany był projekt „W góralskiej chacie
i w kinie czyli muzyka niejedno ma imię”. Działania te były
możliwe dzięki przystąpieniu biblioteki do Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Projekt adresowany był do młodzieży gimnazjalnej i polegał na zorganizowaniu dla nich warsztatów muzycznych,
dzięki którym chcieliśmy zwrócić ich uwagę na piękno, różnorodność oraz na możliwość samodzielnego bawienia się
muzyką.
Realizację projektu rozpoczęliśmy od warsztatów filmowych, których tematem było: „Znaczenie dźwięku, znaczenie ciszy. Muzyka filmowa.” które odbyły się w Kinie Helios
w Bielsku-Białej w ramach Akademii Filmowej. Celem programu jest przygotowanie młodzieży szkolnej do roli współczesnego odbiorcy kultury ze szczególnym uwzględnieniem
jej aspektów związanych ze sztuką audiowizualną. W czasie
warsztatów filmowych gimnazjaliści zdobyli wiedzę na temat powstawania i znaczenia muzyki w filmie, dowiedzieli
się ze dobra muzyka to ta która pomaga lepiej zrozumieć
całość utworu, wnosi swój komentarz do tego co widzimy.
Kolejnym etapem projektu były warsztaty prowadzone
przez pana Józefa Brodę, muzyka, multiinstrumentalistę, budowniczego instrumentów i wspaniałego pedagoga. Warsztaty polegały na własnoręcznym wykonaniu przez uczniów
okaryny, ludowego instrumentu muzycznego, wypalanego
z gliny. Młodzież podczas tych warsztatów była niesamowicie zaangażowana, skupiona na uwagach przekazywanych
przez pana Józefa, a dzięki Jego zdolnościom pedagogicznym można było zaobserwować wspaniałą relację pomięListopad 2014

Nasza Trójwieœ

dzy nim a grupą. Efekt końcowy, dźwięk wydobywający się
z dopiero co powstałego instrumentu wywoływał uśmiech
zarówno na twarzy mistrza jak i uczniów.
Uczniowie podczas trwania projektu mieli też możliwość
zmierzyć się z własnymi pomysłami twórczymi, gdyż przygotowali prezentacje z podkładem muzycznym, wykorzystując
do tego również okaryny.
Na zakończenie projektu została zorganizowana impreza
podsumowująca, na której wręczyliśmy uczestnikom upominki, oni zaś mieli okazję zaprezentować nam swoje prace.
Dobrą zabawę zapewnili nam podczas spotkania wolontariusze Stowarzyszenia VIDES.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji naszych
działań, partnerowi projektu, Gimnazjum im. Jana Pawła w
Istebnej, w szczególności pani Beacie Kawulok za zaangażowanie i poświęcony czas.
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Trójwieś filatelistycznie
Trójwieś filatelistycznie
25 lat temu, 24 października 1989 roku, na południowej ścianie Lhotse w Karakorum, na wysokości około 8300
m.n.p.m. zginął pochodzący z Istebnej zdobywca Korony
Himalajów, laureat srebrnego Orderu Olimpijskiego – JERZY KUKUCZKA.
Jak można przeczytać w napisanej przez Niego książce „Mój pionowy świat”, WSZYSTKO zaczęło się 4 września 1965 roku w Tatrach. Po południu tego dnia „po raz
Datownik okolicznościowy
pierwszy dotknąłem skały. Od tej pory wszystko przestało
z okazji 20 rocznicy śmierci
Znaczek w bloku wydany
się liczyć”. Potem były Dolomity, Alpy, Hindukusz i w końcu
przez Pocztę Polską w roku 1988.
Himalaje i Jego pierwszy ośmiotysięcznik… Lhotse 4 października 1979 roku.
Jako drugi na świecie, po Włochu Reinholdzie Messnerze, zdobył wszystkie czternaście ośmiotysięczników w rekordowym czasie 8 lat. Za ten wyczyn obaj sportowcy uhonorowani zostali srebrnym Orderem Olimpijskim podczas Igrzysk Olimpijskich w Calgary w Kanadzie w 1988 roku.
Jerzy Kukuczka dotarł z Istebnej na „Dach Świata”, udowodnił że wszystko jest możliwe. Zawsze pamiętał skąd pochodził.
pamiętajmy i myo Nim w tych dniach szczególnych, a także o tablicy pamiątkowej oraz Izbie Pamięci słynnego Istebnianina,
który na zawsze spoczął w dwukilometrowej przepaści 6150 km od domu.
Jacek Pyszny

Ocalmy od zapomnienia
Z Istebnej do Lwowa
W 100 rocznicę urodzin Antoniego Byrtusa, żołnierza
Armii Krajowej, uczestnika akcji „Burza” we Lwowie.
Ad futurum rei memoriam.
Na przyszłą rzeczy pamiątkę.
Był rówieśnikiem Jana Nowaka Jeziorańskiego i podobnie jak on był żołnierzem Polskiego Państwa Podziemnego, którego 75 rocznicę powstania
obchodzimy w tym roku.
Antoni Byrtus syn Pawła i Jadwigi urodził się 11 listopada 1914 r. w
Antoni Byrtus w mun- Bukowcu, leżącym obecnie w granidurze podchorążego cach Republiki Czech. Mieszkając na
21. DPG.
Bystrem, z dala od szkoły w Istebnej

Rodzice Antoniego Byrtusa: Jadwiga i Paweł
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uczęszczał w latach 1921-1928, jak wielu z tego przysiółka,
do polskiej szkoły ludowej na Bagieńcu w Piosku, wówczas
należącego do Czechosłowacji. Jak pisała Zuzanna Gembołyś, mieszkanka Bystrego, aby dojść do szkoły „Dzieci przeszły
tylko przez potok. Do szkoły w Istebnej miałyby 8 km w jedną
stronę”. Przepustki nie były konieczne.
Po ukończeniu szkoły ludowej rozpoczął naukę w Gimnazjum Klasycznym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, które ukończył egzaminem dojrzałości w 1935 r.
W tym samym roku, 19 września, został powołany do
odbycia służby wojskowej w Dywizyjnym Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy 21. Dywizji Piechoty Górskiej przy 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, którą ukończył 20
września 1936 r. w stopniu plutonowego podchorążego.
Od 1 października 1936 r. rozpoczął naukę w Wyższej
Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie, która to uczelnia
w roku 1938 zmieniła nazwę na Akademię Handlu Zagranicznego. Studia ukończył już w okresie okupacji w 1940 r.
Na jednym ze zdjęć ze Lwowa, z czasów studenckich, Antoni
Byrtus napisał „A gdybym studiować miał jeszcze raz to tylko
we Lwowie”. We Lwowie zawarł związek małżeński z Janiną
Bronowską. Tam przyszła na świat jego córka Nina.
31 sierpnia 1939 r. zgodnie z kartą mobilizacyjną został
wcielony w Nowym Sączu do 2. Brygady Górskiej Armii Karpaty, która wraz z Armią „Kraków”, wg strategicznej koncepcji
obrony miała stanowić oś odwrotu wszystkich sił zmierzających z północy i zachodu w kierunku południowo-wschodnim.
Pierwsze walki z jego udziałem, jako dowódcy drużyny
wchodzącej w skład kompanii kapitana Winiarskiego miały
miejsce 3 września pod Tymbarkiem. Kolejne miejsca bitew
to: Grybów, Gorlice i Krosno, gdzie 9 września 2. BG została
rozbita.
W Strużach jego drużyna, pełniąca rolę osłonowe, dołączyła do transportu wojskowego, który bojem przedarł się
przez Krosno i Jasło w kierunku na Sambor, Chodorów do
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Brzeżan. Tam po reorganizacji Ośrodka Zapasowego 21. DPG, pułk pod
dowództwem ppłk. Zygmunta Bezegi, a wraz z
nim Antoni Byrtus został
skierowany 14 września
w rejon Żydaczowa nad
Dniestrem do stłumienia
rozruchów nacjonalistów
ukraińskich, współdziałających z niemieckimi oddziałami
desantowymi.
W trakcie tych walk będąc
dowódcą szpicy ubezpieczającej pułk, 17 września
plut. pchor. Byrtus został
Antoni Byrtus z żoną Janiną icórką ranny, a następnie umieszczony w szpitalu w ŻydaNiną. Lwów 1944 r.
czowie. Nie zdołał więc, jak
reszta oddziału, wycofać się na Węgry.
20 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Był
więziony w Stanisławowie, Tarnopolu, Kamieńcu Podolskim,
Winnicy i Stryju. Ze względu na zły stan zdrowia został przez
władze sowieckie zwolniony 11 listopada 1939 r. w Stanisławowie.
Dalsze jego wojenne losy możemy śledzić od października 1941 r., gdy po dwumiesięcznym okresie próbnym został zaprzysiężony we Lwowie jako żołnierz Związku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej przyjmując pseudonim „Góral”,
a następnie „Buk”.
W konspiracji lwowskiej, od maja 1942 r., objął ważny odcinek, zostając komendantem III Rejonu Dzielnicy Północ z
siedzibą przy ul. Słonecznej róg ulicy Gazowej, podlegając
rozkazom kpt. Mariana Jędrzejewskiego ps. „Józef”. Dowodził
wówczas około 65 żołnierzami polskiego podziemia.
„Józef” w swoich wspomnieniach o „Góralu” wymienia
jego zasługi konspiracyjne, a mianowicie: zorganizowanie
uzbrojonego oddziału w sile plutonu, prowadzenie szkoleń,
udział w akcjach zbrojnych i sabotażowych, ubezpieczanie
tajnej radiostacji, urządzenie własnego magazynu broni, który znajdował się obok Teatru Wielkiego, prowadzenie działalności humanitarnej wśród mieszkańców Wołynia i Podola,
która uciekała przed barbarzyństwem bojówek nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN - UPA i wiele innych. Za tę

Paweł Łysek
„Łodcesty”
- pisarz
z Jaworzynki
Sto lat temu, 27 sierpnia
2014 roku urodził się powieściopisarz Paweł Łysek. Przy
okazji okrągłej rocznicy, warto nieco przybliżyć i przypomnieć życiorys tego twórcy,
który pozostawił po sobie bogaty i znaczący dorobek literacki.
Listopad 2014
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działalność 19 marca 1944 r. plut. pchor. Antoni Byrtus został
awansowany na stopień podporucznika.
W lipcu 1944 r. oddziały Okręgu Armii Krajowej we Lwowie przystąpiły do realizacji planu akcji „Burza”. Akcja „B”, do
której rozkaz rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 r. Komendant Główny AK Tadeusz Komorowski ps. „Bór”, miała uświadomić władzom radzieckim, że na wyzwolonych z okupacji
niemieckiej terenach Polski w granicach sprzed 1939 gospodarzami są Polacy, uznający władzę Rządu Emigracyjnego,
który był jedynym legalnym kontynuatorem struktur władzy
państwa polskiego sprzed 1939. Do akcji tej Antoni Byrtus
przygotował podległy mu Rejon III. Wchodzący w skład rejonu pluton „Gazownia”, dowodzony przez ppor. Zbigniewa
Borzysławskiego ps. „Lech” 25 lipca zajął Miejską Gazownię i
przez dwa dni odpierał ataki Niemców chcących odbić z rąk
polskich ten ważny obiekt.
Po wyparciu wojsk niemieckich ze Lwowa przez
wojska radzieckie przy
wydatnym wsparciu żołnierzy Armii Krajowej, a
następnie po wymuszonej
przez gen. NKWD Iwanowa złożenia broni przez
lwowską AK 28 lipca 1944
r. Antoni Byrtus zakończył
swój udział we lwowskiej
konspiracji.
Po powrocie w rodzinne strony, Antoni Byrtus
wraz z bratem Pawłem
przystąpił od odbudowy
zniszczonego gospodarstwa, które było następstwem wysiedlenia w Na Bystrem
grudniu 1943 r. całej jego rodziny przez niemieckie władze
do obozu Strafpunktfür Polen czyli Polenlagru w Czechowicach.
W styczniu 1946 r. podjął pracę na stanowisku kierownika administracyjno-handlowego w zakładach bawełnianych
w rejonie Dzierżoniowa. Następnie pracował w Narodowym
Banku Polskim Oddział Skoczów jako naczelnik Wydziału Planowania i Kredytów, a od maja 1959 r. w Oddziale Cieszyn.
Antoni Byrtus zmarł w Cieszynie 8 listopada 1998 r.
Krzysztof Kiereś
Paweł Łysek „Łodcesty” przyszedł nad świat w Jaworzynce,
w wielodzietnej rodzinie. Podobno, aby zapewnić synowi wykształcenie i przepustkę do lepszego życia, matka przyszłego
pisarza sprzedała ostatnią krowę. Dzięki temu mogła posłać
go do gimnazjum w Cieszynie. Paweł nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. Choć z początku koledzy naśmiewali się
z jego gwary, szybko zyskał sobie opinię „pierwszego polonisty”. W latach 1935-1937 na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie studiował historię, polonistykę i socjologię. Zanim
wybuchła wojna, miał już za sobą publikację wierszy i nowel
w poznańskiej „Kulturze” i „Zaraniu Śląskim”. Gotowy do druku
tomik nowel beskidzkich, oraz rękopis pierwszej powieści został skonfiskowany przez Niemców podczas rewizji.
Po wybuchu wojny, dobrze zapowiadający się pisarz był
zmuszony opuścić kraj. Dzieje tułaczki swojej oraz kilku inStrona
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nych studentów z Istebnej i okolicznych miejscowości, opisuje
we wspomnieniach „Z Istebnej w Świat”, wydanej w roku 1960.
Poznajemy w niej autentyczne dzieje młodych ludzi, którzy
obmyślają plan ucieczki do Francji, gdzie organizuje się armia
gen. Sikorskiego. Na wieść o aresztowaniu wszystkich studentów, postanawiają zrealizować ten zamiar. Krok po kroku śledzimy ich podróż „z Istebnej w świat” - od Czerchli przez Beskid i
oblodzoną Czadeczkę i dalej - na Słowację, gdzie dołączają do
nich koledzy. Następnie uciekinierzy przedostają się na Węgry
a święta roku 1939 spędzają... w węgierskim więzieniu. Pamiętnik pokazuje gorące patriotyczne nastroje, jakie towarzyszyły
studentom, którzy nawet w więzieniu, śpiewają polskie pieśni.
Po wielu perypetiach, ze Splitu płyną okrętem do Francji. Tam
pisarz przydzielony został do plutonu administracyjnego kompanii zbiornej. „Zamiast karabinu dają mi pióro” - pisał z żalem.
Jednak to właśnie pióro było najbardziej niezawodnym
orężem Pawła Łyska. Jego wspomnienia są świetnym źródłem
informacji, gdyż był on nie tylko uczestnikiem wydarzeń ale
wnikliwym obserwatorem obdarzonym naturalną ciekawością, bardzo otwartym na ludzi. Przytacza więc liczne fragmenty rozmów z kolegami, z uchodźcami różnej narodowości,
Węgrami, Słowakami. Nawet z Grekami spotkanymi na statku
rozmawiał Łysek „językiem Antygony”, a więc antyczną greką znaną jeszcze ze szkoły. Zamiast jednostronnego obrazu
opisuje różne typy napotkanych postaw: ludzi szlachetnych,
bohaterów ale też tchórzy i pesymistów. Pomiędzy opisy zdarzeń, wtrąca własne przemyślenia: „a za tym tłumem kobiet i
dzieci wlecze się wołająca o pomstę do nieba krzywda ludzka, krzywda, której świat chyba Niemcom nigdy nie zapomni”.
Pośród wieści które na bieżąco dochodzą z frontu (kapitulacja Belgii, bombardowanie Paryża, przejazd lotników z RAF-u przez Francję, ofensywa nad Somną, kapitulacja Francji),
Paweł i jego kolega Jerzy Rucki, wracają myślami do dalekiej
Jaworzynki, rozmawiając o książkach, które chcieliby jeszcze
napisać i planach które zrealizują jeśli przeżyją.
Po ucieczce do Anglii na statku towarowym „Alderpool”,
pisarz dobija do brzegu w porcie Playmouth, gdzie zostaje
przydzielony do dziesiątego pułku piechoty. Wkrótce został
jednak uznany za niezdolnego do służby wojskowej - zdiagnozowano u niego nerwicę serca. Potem przeniesiono go
do Kompanii Robotniczej. Łysek opisuje niesnaski obozowe,
szykanowanie inteligencji, wysługiwanie się słabszymi. Drugi
tom jego wspomnień, „Poszło na marne” (1965) zawiera dalszy
ciąg przeżyć Łyska z czasów wojennej zawieruchy.
Ciężkie przeżycia wojenne nie osłabiły pędu do wiedzy. Po
wojnie Łysek studiował w Birmingham i w Londynie. W roku
1949 wyjechał do Ameryki, gdzie po kolejnych studiach na
uniwersytecie w Kent, zrobił trzy dyplomy uniwersyteckie:
z historii, bibliotekoznawstwa i wychowania. Pracował jako
bibliotekarz w dziale literatur słowiańskich biblioteki w Cleveland (1951-1952). Od 1952 r. przebywał w Nowym Jorku.
Wykładał na uniwersytecie miejskim i w Queens College w
Nowym Jorku.
***
Współcześnie Pawła Łyska znamy przede wszystkim jako
autora powieści, których fabuła rozgrywa się w beskidzkich
gróniach. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ukazały się: Przy Granicy (1966) Twarde żywobyci Jury Odcesty
(1970), Marynka cera gajdosza (1973), oraz Jano i jego zbójniccy kamraci (1977).
Oprócz wartości literackiej, wysoko ocenianej przez krytyków, znajdziemy na kartach tych powieści prawdziwą skarbniStrona
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cę wiedzy o dawnym życiu w Trójwsi - barwny opis śkubaćki,
Wiliji, prządek, dożynek. Poznamy tu dawne powiarki, legendy i powiedzenia, przesądy, wróżby. Każda powieść ma nieco
inny wydźwięk. „Przy granicy”, podzielone na część radosną,
bolesną i chwalebną. To na pół baśniowa przypowieść o życiu
w górach, którą kończy opis wybuchu wojny, zaś ostatni rozdział stanowi list emigrantki z „Hameryki” do rodziny. Z kolei
„Twarde żywobyci Jury od cesty” to powieść opisująca życie
beskidzkiego górala od kolebki po grób. Główny bohater
zmaga się z losem, imając się coraz to innych dróg zarobkowania, aż w końcu zapada na chorobę psychiczną. „Marynka
cera gajdosza” to już dzieło ze szczęśliwym zakończeniem. Tytułowa bohaterka nie jest ofiarą ślepego losu, lecz dziewczyną
ciekawą świata, której służba po drugiej stronie Olzy i nauka
poszerzyły horyzonty. W wiejskiej społeczności jest odważną
innowatorką, która potrafi zadbać o dobry byt siebie i bliskich.
Opowieść o Marynce jest w Trójwsi Beskidzkiej najbardziej
rozpowszechniona i w wielu domowych biblioteczkach znaleźć można jeszcze ten tomik - najczęściej jego drugie wydanie z roku 1982. Ostatnia powieść Łyska to „Jano i jego zbójniccy kamraci”, w której autor zagłębia się w zapomniany świat
sałasznictwa.
Twarde jest żywobyci górali opisanych przez Pawła Łyska,
szorstki i rzeczowy jest też na co dzień język bohaterów. Ich
bogactwem są pieśniczki, którymi nieraz porozumiewają się
ze sobą. Rozmaite sytuacje nieustannie przywołują na usta
górali śpiew. „Pieśniczką” można kogoś zganić, wyśmiać, wyznać miłość, prowadzić dialog. Są elementem wspólnego dobra, pamięci zbiorowej. W samym „Twardym żywobyciu Jury
od cesty” naliczyć można ponad 50 rozmaitych piosenek!
Występuje tu też ogromne bogactwo przysłów, częściowo już
dziś zapomnianych. „Lepszo dóma kapuścina, niż na wojnie
owiyjzina”, „Doł Pon Bóg owieczkym, to do i troweczkym”- to
tylko niektóre z nich.
Czytając prozę Łyska wchodzimy w zapomniany świat sałaszy, zbójników, gazdów. Przepięknie pisze on o urokach beskidzkiej przyrody, o zimowych nocach gdy „miesiąc wspina
się na szczyt Baraniej”, o lasach, które wyglądają „jakby smyreki z całego bożego świata się tu właśnie zeszły”. Ale autor nie
opisuje jedynie baśniowej sielanki. Wspomina także o ludzkich
tragediach, których milczącą sceną jest amfiteatr gór. Wyroki
losu są tu nieubłagane a ludzkimi dziejami, tak jak wiatr halny
- targają nieszczęścia - stają się ofiarami niesprawiedliwości,
szykanowania, własnych wyborów. I chociaż można wyczuć,
że powieści te pisał człowiek, któremu nieobce są najnowsze
teorie nauki, psychologia i socjologia, to przecież autor był
także częścią tego świata, w którym dorastał. Jako pierwszy
podjął się tak wnikliwego opisania „niepisanego kodeksu beskidzkich górali”.
***
Paweł Łysek zmarł 15 lipca 1978 w Huntington. Pochowany jest w Istebnej. Był aktywnym i szanowanym działaczem
polonijnym, został też wyróżniony nagrodą im. Fundacji Kościeliskich. Mimo emigracji, nigdy nie zapominał o swoich korzeniach i to właśnie beskidzkiej ojczyźnie poświęcone jest w
całości jego powieściopisarstwo. Nie idealizował jej, lecz starał się ukazać całokształt - cienie i blaski życia mieszkańców
polsko-czesko-słowackiego pogranicza. Jak napisał o nim
redaktor Władysław Oszelda „Nikt nie potrafił dotąd z takim
znawstwem, posługując się oryginalną konstrukcją fabularną,
oddać całego bogactwa „gorolskiego żywobycio” .
Oprac. BJ
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KALENDARIUM - Listopad
1.11.1970 r. - w Istebnej umiera Emil Rychły, pierwszy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej, przemysłowiec, działacz w wielu lokalnych organizacjach, zasłużony za udział w
walkach o niepodległość Polski w latach dwudziestych, uczestnik powstań śląskich oraz wojny
obronnej1939. Urodził się 6.10.1894 r. w Zebrzydowicach w wielodzietnej rodzinie. Po zakończeniu I wojny światowej podczas której pełnił służbę w austriackim 13. Oddziale Pułku
Lotniczym zostaje członkiem Żandarmerii Krajowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Jako członek
tej formacji walczy z najazdem wojsk czeskich, później pomaga w dostarczaniu broni powstańcom śląskim podczas I i II powstania a w III nawet uczestniczy. Po utworzeniu Policji Woj. Śl.
skierowany zostaje do Istebnej, tutaj osiedla się na stale, zakłada rodzinę, rezygnuje ze służby
w Policji. Buduje (tzw. Rozlewnię) oraz zostaje właścicielem oddziału cieszyńskiego browaru.
Bierze czynny udział w wojnie obronnej, aresztowany w grudniu1939 r., osadzony w KL Dachau,
KL Oranienburg. Dzięki staraniom rodziny zwolniony we wrześniu 1942 r., mimo tego podejmuje działalność konspiracyjną w Istebnej jako „Rychter”. Razem z żoną cudownie ocalony u
schyłku wojny 11. 04.1945 r. dożywa jej zakończenie. Kreśląc jego biogram należy wspomnieć
o jego żonie Jadwidze (14.05.1895 r.-17.11.1972 r.), która była wielką podporą i pomocą w
jego działalności. Sama również była wielką animatorką życia społeczno-kulturowego w Istebnej działając w różnych stowarzyszeniach jak Radzie Parafialnej i organizacjach związanych ze
Związkiem Śląskich Katolików. Wielce zasłużeni dla naszej miejscowości małżeństwo Rychły
leżą we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym w Istebnej.
5.11. 1941 r. - w Istebnej umiera Gustaw Knoppek, nauczyciel, kierownik szkoły pierwszy
komendant miejscowej straży ogniowej, długoletni organista w kościele „Dobrego Pasterza”,
działacz społeczny, człowiek wielkiej wiedzy, poliglota. Urodził się 6.08.1860 r. był protoplastą
rodu miejscowych organistów kościelnych, którymi zostali syn Józef (20.02.1899-13.03.1971 r.)
wnuk Aleksander, prawnuk Zenon. Największą jednak jego zasługą była praca jaką włożył w
miejscową O.S.P. gdzie od 1893 do 1927 był naczelnikiem, protokolantem, skarbnikiem. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Istebnej.
5.11.1915 r. - w bitwie pod Kostiuchnówką na Wołyniu ginie Jan Łysek, nauczyciel, legionista; poeta (pseud. Jan Obuszek). Urodził się 7.07.1887 r. w Jaworzynce w rodzinie Jana
i Ewy z Heczków. Po ukończeniu Szkoły Ludowej w Istebnej kontynuuje naukę w Cieszynie
gdzie w 1908 r. zostaje absolwentem cieszyńskiego seminarium nauczycielskiego. Pracuje jako
nauczyciel w różnych miejscowościach Śl. Cieszyńskiego. I wojna św. zastaje go w Jaworzu.
Jako młody pełen zapału nauczyciel działa w „Sokole”, działa w różnych kołach Polskiego Towarzystwa Nauczycielskiego, w Macierzy Szkolnej, równocześnie prowadzi bogatą twórczość
literacką, którą publikuje przeważnie w „Zaraniu Śląskim”. We wrześniu 1914 r. jako jeden z
organizatorów śl. oddziału Legionów Polskich wyrusza na front karpacki, gdzie ginie w walce
z Rosjanami. Pochowany zostaje na Wołyniu a w 1929 r. jego zwłoki zostały ekshumowane i
przewiezione do Cieszyna, obecnie jego grób znajduje się na cmentarzu ewangelickim przy ul.
Bielskiej w Cieszynie. Był postacią, o której pamięć po II w. św. starano się wymazać z racji
niechęci ówczesnych władz do ruchu legionowego (Obecnie ukazało się wiele pięknych opracowań dokumentujących działalność J. Łyska, serdecznie polecam do zaznajomienia się z nimi).
19.11.1986 r. - w Gdańsku umiera Longin Malicki etnograf, który jako pierwszy w latach
trzydziestych przeprowadził na naszych terenach badania dotyczące stroju ludowego, sztuki,
kultury materialnej. Urodził się 12.01.1908 r. w Sławnie kolo Gniezna, po studiach na uniwersytecie poznańskim pracuje w Muzeum Śląskim i dzięki temu miał możność spotkać się z naszą
góralską kulturą, którą opisał w swoich publikacjach jak: Strój górali śląskich (1956), Zarys
kultury materialnej górali śląskich (1936), Materiały do kultury społecznej górali śl. (1947).
Zebrał przy tym tysiące eksponatów, które do dzisiaj ocalały w różnych muzeach. Był cenionym
etnografem w kraju i za granicą, gdzie również ukazywały się jego publikacje. Spoczywa na
cmentarzu we Wrzeszczu.

Wydarzenia

1.11.1929 r. - Cieszyńska Rada Szkolna Powiatowa otwiera Ekspozyturę Szkoły Powszechnej na Zapasiekach w budynku góralskim „u Sikorki”.
9.11.1924 r. - w stulecie urodzin Pawła Stalmacha w parku w Istebnej poświęcono pomnik tej wybitnej postaci (warto zaznaczyć, że był to pierwszy pomnik na obszarze całego Śląska Cieszyńskiego). Powstał z inicjatywy ks. E. Grima i członków Koła Macierzy Szkolnej.
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11.11.1903 r. - w Kijowie urodził się Jan Traczewski, nauczyciel, patriota, wielce zasłużony dla Jaworzynki szczególnie Zapasiek. Pozostawił po siebie wspaniałą Kronikę szkolną, w
której również zawarł historię Jaworzynki, jej dworów, gospodarki, zwyczajów, stroju. Wiadomości zawarte w Kronice są niezwykle cenne dla współczesnych. Niestety opublikowanie pełnego biogramu autora Kroniki wymaga jeszcze sporo badań i czasu.
11.11.1998 r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły ks. Józefowi Londzinowj w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej.
11.11.2001 r. - w Jabłonkowie przy cmentarzu odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą
pamięci zamordowanych w Jabłonkowie przez nazistów mieszkańców Trówsi.
26.11.2000 r. - z inicjatywy Józefa Michałka, Piotra Kohuta i Zbigniewa Wałacha zapoczątkowano cykliczne (roczne) spotkania tzw. „Istebniańskie Zaduszki” - wieczornice poezji
i muzyki poświęcone zmarłym ludziom kultury naszego regionu.
11.11.1997 r. - 11.11.2013 r. -wykaz laureatów „Lauru Srebrnej Cieszynianki” z naszej Gminy Istebna:
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

-

Danuta Rabin
Karol Szmek
Zuzanna Kawulok
małżeństwo Wanda i Tadeusz Maciejczykowie
Anna Bury
Anna Koleniak
Maria Chmiel
Zbigniew Wałach
Paweł Gorzołka

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

Zuzanna Gwarek
Joanna Marekwica-Piełko
Małgorzata Kiereś
Jerzy Michałek
ks. Jerzy Kiera
ks. Jerzy Patalong
Józef Broda
ks. Jerzy Palarczyk

Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda, „Naszej Trójwsi’’,
opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś, innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski.

Babie lato
W śródleśnej ciszy zagubieni
przyszli przyglądać się Jesieni,
posłuchać rozmów ptaków i jeleni,
zobaczyć złoto ostatnich promieni.
Wędrowali samotnie wąskimi ścieżkami,
stromymi urwiskami, usłanymi mchami,
zasłuchani w rozmowę brzozowo-sosnową
nie czuli spadających liści na ich młode głowy.
W krzewach o zmierzchu słychać świerszczy granie
w wysokich trzcinach,
w szuwarach na wodzie, stado
dzikich kaczek się kładzie.
Rozkołysane chwasty brunatniejące,
pokrywają rdzawą koronką pola i łąki.
I tak w rytmie kołysanki trwa
melodia koronkowa, rdza.
W jesiennym słońcu róż białe kielichy,
w pochmurnym niebie spięte jarzębin korale,
ostatnie ciepło, kołyszące fale
owoce sadów i barw lśniące przepychy
Brzoza, miedź, złoto – rubinów kolory
Boska hojność stworzyła te cudowne wzory
Cała Przyroda pokryta już nicią pajęczą
- jak zamgloną tęczą.
Dziękczynna do Boga unosi się modlitwa skrzydlata
To nastał czas jesieni – czas Babiego Lata …
Halina Bukowska – Gluza, 2008 rok
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Halina Bukowska - Gluza
w latach młodości

Kiedy pierwszy śnieg?
Wyjątkowo nietypowy - jeśli chodzi o pogodę - rok oraz
zmienna aura sprawia, że pojawia się coraz więcej prognoz
dotyczących zbliżającej się zimy. Czas zweryfikuje te przymiarki. Prześledziliśmy, kiedy w minionych kilku latach spadł
pierwszy śnieg.
2007 - 19 październik
2008 - 19 listopad
2009 - 13 październik
2010 - 21 październik
2011 - 21 listopad
2012 - 28 październik
2013 - 24 listopad
2014 - ?
J. Kohut
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lat u boku Ochodzitej"

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

Legendy światowego himalaizmu
w Galerii Kukuczka na Jasnowicach
24 października br, odbył się wernisaż malarski portretów
ludzi „Wielkich”, znanych w całym świecie, bo to Im, tereny
najbardziej stromych gór świata prawie się pod nogi kładły,
ale też w wielu przypadkach żądały najwyższej, bo życio-

wej ofiary. One stanowiły o wielkości i możliwości ludzkich
dokonań. Te bezmiary przestrzeni, niebezpieczeństwa, wyniosłości, niedoścignienia, sfery tylko dla doskonałych, - to
Sierpień
2012
Nasza Trójwieœ
szczyty Korony
Ziemi i Karakorum.
Tutaj swoją swoją obecnośc zaznaczyli Polacy. Wśród tej czołówki wybitny, jedyny,
niepowtarzalny, z najbardziej specyficzną aklimatyzacją
człowiek tych wielkich Światowych Gór - Jerzy Kukuczka.
Koronę Himalajów zdobył w przeciągu ośmiu lat wobec 16
Reinholda Messnera i w lepszym stylu, bo jednak drugi + dla
nas Wielki, Wielki Jerzy Kukuczka. Pomysłodawca wernisażu
Jan Kukuczka – właściciel Galerii, zorganizował wernisaż nie
bez powodu 24 października. W tym dniu przypadała bowiem 25 rocznica śmierci Wielkiego polskiego Himalaisty Jerzego Kukuczki. Był to doskonały moment, by przypomnieć
potomnym o postaciach, które wpisały się, a właściwie tworzą historię światowego himalaizmu. To ich pasji, upartości,
stałości w dążeniu do celu ustąpiły światowe skalne, niebosiężne piedestały. Do uczczenia ich pamięci, minutą ciszy
wezwał zebranych Maciej Szczawiński, redaktor Polskiego

Listopad 2014

Nasza Trójwieœ

WERNISAŻ
CERAMIKI
ILONY
Radia
Katowice, który
prowadził
imprezę.
Przygotowana
ekspozycja
liczy 39
MATUSZEK
– NOWA
PROPOZYCJA
wielkich GALERII
malarskichKUKUCZKA
płócien przedstawiających
portrety
ludzi
światowej
sławy a nam
każe się zasta14 lipca w Galerii Kukuczka
na Jasnowicach
zorganizowany
został
wernisaż
wystawy
ceramiki
autorstwaodważnymi,
Pani Ilony Matuszek
nowić, co
czyniło
tychartystycznej
ludzi tak silnymi,
zmoabsolwentki
Instytutu
Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego.takie
Praca magisterska
tywowanymi
i gotowymi
by podejmować
wyzwania.
pod hasłem „Metalowe detale” , prace graficzne i mozaiki ceramiczne
Właśnie autorską
wielkość,
niepowtarzalność
tychartystka
postaci,
ich świastworzyły
wystawę
jaką zorganizowała
w 2007
roku.
Od
2011 roku
prowadzi
pracownię
ceramiczną
i dekoracyjną.
Obecnie główdomość
ryzyka,
wprawia
nas
w zdumienie.
Jan Kukuczka
ininym
nurtem
działania i pasją artystki
jest ceramika.i Powstają
doskonałe
formy
cjator
przedsięwzięcia,
pomysłodawca
właściciel
wspaniałej
użytkowe takie jak dzbanki, filiżanki, misy ale mogą one jednocześnie stanowić
kolekcji portretów
legend himalaizmu
podjął
niepowtarzalny
element dekoracyjny.
Poza tym są teżświatowego
formy przestrzenne
i cujakże mozaiki.
ważnePigułkę
w dzisiejszym
wyzwanie.
Zostawić
downe
swoich prac świecie
artystka wystawiła
w Galerii
Kukuczkapona
Jasnowicach.
Pan Jan Kukuczka
wciąż
zaskakujeale
propozycjami
artystycznymi
tomnym dziedzictwo
ludzi
Wielkich,
też na długo
pozojakie stanowią o oryginalności i wyjątkowości miejsca. Właśnie tutaj w Galerii
stawić ich w pamięci pokoleń nadchodzących. Dlatego nie
łączy się ze sobą piękno i doskonałość co stwarza niepowtarzalny wyraz każdej
bez powoduprzez
zorganizował
wernisaż
rocznicę
śmierci
organizowanej
Jana Kukuczkę ten
imprezie.
Przez tow
spotkania
te gromadzą
wielu
miłośników
sztuki, przyjaciół
Galerii
i twórców. Takkiedyś
było i tym
razem. RutJerzego
Kukuczki,
bo tak jak
powiedziała
Wanda
Wernisaż prowadził tradycyjnie redaktor polskiego Radia Maciej Szczawińkiewicz:
„Nie powinniśmy oceniać tych, którzy poszukują ryski. O poziomie i sposobie, zastosowanych technikach, materiale opowiedział
zyka
w
najwyżej
położonych
miejscach
albo
domagać
zebranym historyk sztuki
Michał Kawulok.
Poza tymświata
wspaniały
akcent
muzyczny
tego
wieczora
jakim był nam
koncertsens
w wykonaniu
muzyków:
Małgorzaty
Kanikza
i
się,
żeby
tłumaczyli
tego, co
robią,…
Ale kiedy
Macieja Musioł stanowił dopełnienie uczty artystycznej tego wieczora.
Joanna Kohut
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swoją pasję przyjdzie im zapłacić najwyższą cenę, powinniśmy o nich pamiętać.” Na tym tle idea pomysłodawcy znajduje szczególne uzasadnienie, dla nas, pokoleń dziedziczących
Ich sukcesy. Autorami portretów są wybitni malarze, na stałe współpracujący z Galerią: Piotr
Jakubczak, Elżbieta i Damian Lechoszest oraz Marek Czechowicz.
Techniki i rozwiązania malarskie
zinterpretował i podsumował historyk sztuki Michał Kawulok.
Wernisaż zorganizowany na
najwyższym poziomie, zgromadził
prawie dwieście osób. Wśród zebranych byli przedstawiciel władz Gminy Istebna, świata biznesu, polityki,
artyści, nauczyciele, wielu przyjaciół
i sympatyków Galerii Kukuczka.
Podsumowaniem
wieczoru
był koncert muzyczny, doskonale przygotowany, oddający hołd
bohaterom, zdobywcom najwyższych szczytów ziemi. Oprawę muzyczną przygotował zespól muzyczny Bartłomieja Rybki.
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21

Informacje turystyczne
Poznań zdobyty!
W ubiegłą sobotę 25 października 2014 roku dobiegły końca 3-dniowe targi Tour-Salon. Działo się, oj działo!
Koncert galowy Zespołu Śląsk, stoisko Szlaku Kulinarnego
Śląskie Smaki, stoisko województwa śląskiego, konkursy,
śpiewy, nagrody dla Najlepszego Centrum IT, nagrody w
Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, w konkursie
na Najlepszy Produkt Turystyczny z wyróżnionym Zespołem
Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie i zdobywcą Certyfikatu
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach…
Poznań śląskim zdobyty! Tak w krótkim zdaniu podsumować można Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2014, które odbyły się w stolicy
Wielkopolski – Poznaniu w dniach 23-25.10.2014 r. Jubileuszową, 25-tą edycję targów uświetniło swoją obecnością Województwo Śląskie będące oficjalnym Regionem
Partnerskim wydarzenia, na którym to stoisku wystawiała się także Gmina Istebna wraz z miejscowościami beskidzkiej 5. Z tej okazji przygotowano ogrom atrakcji nie
tylko dla odwiedzających targi, ale również dla wystawców, zaproszonych gości oraz mieszkańców Poznania.
Stoisko regionalne przyciągnęło do siebie setki odwiedzających, którzy nie tylko zapoznali się z ofertą przyjazdową do regionu, ale również mieli okazję wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez Śląską Organizację
Turystyczną i partnerów stoiska regionalnego.
Głównym wydarzeniem był zorganizowany przez Śląską
Organizację Turystyczną i Międzynarodowe Targi Poznańskie
otwarty koncert ambasadora kultury regionu Zespołu Pieśni
i Tańca "Śląsk", który na scenie Sali Ziemi zaprezentował się w
pełnym, ponad 120 osobowym składzie (chór, balet, orkiestra).
Zespół wystąpił po 51 latach ponownie na terenach MTP. W
wydarzeniu uczestniczyło ponad 1200 widzów - mieszkańców
Poznania, wystawców z kraju i zagranicy, gości specjalnych i
przedstawicieli mediów. Każda z osób, która zakupiła bilet na
koncert mogła bezpłatnie odwiedzić Tour Salon oraz odebrać
niespodziankę ze stoiska województwa śląskiego.
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” był obecny również podczas
wszystkich dni targowych na stoisku regionalnym województwa organizując we współpracy z partnerami stoiska
liczne konkursy dla odwiedzających (do wygrania były m.in.

wycieczki do Pszczyny, Koszęcina i Częstochowy i inne atrakcyjne nagrody) oraz występując na Scenie Kultury i stoisku
regionalnym. O niezwykłej różnorodności i możliwości dopasowania się artystów chóru do konkretnego wydarzenia
mieli okazję przekonać się goście i wystawcy Tour Salon.
Odsłona artystów chóru zaprezentowana na wieczorze branżowym tuż po koncercie pierwszego dnia targów pokazała,
że Zespół „Śląsk” to nie tylko folklor z najwyższej półki, ale
również znakomita zabawa w klimatach lat 80-tych.
Na targach Tour Salon również Szlak Kulinarny Śląskie Smaki miał swoje stanowisko. Przez 3 dni targowe odwiedzający
mieli okazję nie tylko dowiedzieć się jakie restauracje znajdują
się na Szlaku, ale również spróbować specjałów kuchni regionalnej województwa śląskiego i pokulać… kluski śląskie!

Oferta naszej gminy budziła zainteresowanie głównie
pod względem zbliżającego się sezonu zimowego, czyli ośrodki narciarskie, ale także miejsca pobytowe dla grup
zorganizowanych, agroturystyka i noclegi na ferie 2015. Nie
małe zainteresowanie wzbudzała także koronka koniakowska w postaci tej największej serwety z rekordu Guinnessa,
ale także – tradycyjnie, bielizna i ozdoby koronkowe. W tym
roku gmina Istebna obecna będzie także na targach w Warszawie.
Oprac. A. Legierska na podstawie slaskie.travel

Zapraszamy do Kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Istebnej Zaolziu!
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa do aktywnego spędzania wolnego czasu w kompleksie
sportowo-rekreacyjnym w Istebnej Zaolziu. Znajdą tam Państwo: siłownię, salkę gimnastyczną, kącik dziecięcy. Wokół kompleksu usytuowane są trasa nartorolkowa oraz rekreacyjna (do
spacerów czy biegania).
Obiekt czynny w godzinach:
wtorek, czwartek: 8:00 - 16:00
środa, piątek: 12:00 - 20:00
sobota: 10:00 - 18:00
niedziela, poniedziałek: nieczynne
Cała oferta Kompleksu jest bezpłatna!
Więcej informacji - 33 855 61 58
W Kompleksie na Zaolziu każdy znajdzie coś dla siebie
- Zapraszamy!
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XV ZADUSZKI ISTEBNIAŃSKIE
CZYLI JANA WAŁACHA
„SPOWIEDŹ ZE SZTUKI”
„Zaszumiała wieczność ponad moją głową”
Jan Wałach
Jak co roku, wieczorem 2 listopada, kiedy
zapada zmrok a cmentarze rozświetlają tysiące
świec, rozpoczynają się
Zaduszki Istebniańskie.
Ta tradycja, zapoczątkowana przez Zbigniewa
Wałacha, liczy już sobie
15 lat, a każda edycja
cieszy się dużą popularnością. Widać, wielu ludzi w tym dniu odczuwa
prostą potrzebę, by spotkać się i powspominać tych, którzy
odeszli, a którym wiele zawdzięczamy. W tym roku obchodziliśmy jubileuszowe, XV Zaduszki Istebniańskie. Z okazji 130-tej
rocznicy urodzin artysty Jana Wałacha, wieczór poświęcono
właśnie jego postaci a miejscem wydarzenia był kościół pw.
Dobrego Pasterza w Istebnej, gdzie znajdują się polichromie
autorstwa artysty. Organizatorem głównym Zaduszek było
Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej.
***
Po mszy wieczornej, zgromadzonych w istebniańskim kościele gości przywitał proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza, ksiądz Tadeusz Pietrzyk. Następnie, po krótkim wprowadzeniu pana Józefa Michałka, głos zabrała pani Małgorzata
Kiereś, Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, która przedstawiła dzieje istebniańskiej parafii w świetle archiwaliów. Z
bogactwa zdobytych dokumentów, badaczka wybrała najważniejsze rzeczy, jakie powinny być znane każdemu, kto
urodził w Istebnej. Było to kalendarium prac istebniańskich
księży i ich dokonań - poczynając od Leopolda Tempesa, po
prałata Jerzego Patalonga. Przedstawienie ich dzieł w tym
szczególnym miejscu - które było zarówno polem, jak i owo-

Listopad 2014

Nasza Trójwieœ

cem ich pracy, było formą uczczenia i przywołania dokonań
„istebniańskich farorzy”. Wykład połączony był z prezentacją
multimedialną, dzięki której zobaczyliśmy archiwalne zdjęcia.
Jednym z najbardziej zasłużonych postaci w dziejach
parafii był z pewnością prałat Emmanuel Grimm. To właśnie
z jego inicjatywy, w latach 1929-1930 artyści Jan Wałach i
Ludwik Konarzewski, podjęli się malowania polichromii tzw.
metodą „przepróchy”, przenosząc na ścianę wzory z wcześniej przygotowanych kartonów. Przed malowaniem tłustą
temperą, trzeba było przesączyć tynk ciepłym pokostem. Jeśli dodać, że w kościele było zimno i trzeba było wiele godzin
dziennie spędzać na rusztowaniu, otrzymujemy pełny obraz
trudów, jakie towarzyszyły tej pracy....
Właśnie w te czasy przeniósł nas kolejny punkt programuspektakl pod tytułem „Spowiedź Jana Wałacha” w wykonaniu
i reżyserii Bogusława Słupczyńskiego, z oprawą muzyczną Kapeli „Wałasi” . Dzięki magii tego wieczoru, zobaczyliśmy wędrującą przez kościół z zapalonym ogarkiem, jak żywą postać Jana
Wałacha (w tę rolę, wcielił się odpowiednio ucharakteryzowany aktor). Artysta, jak gdyby nigdy nic, wszedł na drewniane
rusztowanie, zabrał się do malowania i rozpoczął opowieść.
Mówił spokojnie i dobitnie o rzeczach mu najbliższych. O
swojej pracy i o sztuce. O żonie i dzieciach, dręczących go kłopotach finansowych. Mówił także o Bogu, na którego chwałę
pracuje, którego można odnaleźć nie tylko w murach świątyni ale również w twarzy dziecka i starca a nawet w drzewku
obsypanym drobniutkim kwiatem czereśni. Usłyszeliśmy artystę, który tak „zawieszony” między ziemią a niebem, wędrujący pod sklepieniem między piekłem i rajem, spokojnie snuje
swój monolog.. a raczej dialog z własną sztuką.
W przerwach między kolejnymi wspomnieniami artysty, wnętrze wypełniała muzyka Kapeli „Wałasi” Zbigniewa Wałacha; najpiękniejsza „ścieżka dźwiękowa” do historii artysty, wspaniałe tło dla jego sztuki. Brzmią w niej
te same tony i odcienie jakie znajdziemy w palecie mistrza
spod Złotego Gronia - jest tu łagodna zaduma, melancholia,
żywioły Beskidów pokazujące różne oblicza. I podobnie jak w
drzeworytach Wałacha znajdziemy tu światło i cień, tajemnicę
przemijania i wołanie z przeszłości ukryte w poświstywaniu
wiatru halnego.
Nie sposób nie wspomnieć o efektach świetlnych, jakie
zapewniły specjalne teatralne reflektory. W czasie trwania
spektaklu, różnobarwne światło rozświetlało coraz to inne
partie kościoła - część „piekielna” żarzyła się w ostrą czerwienią, „Niebo” rozbłyskiwało łagodnym błękitem, a wyostrzone
cienie rzeźbionych aniołów przesuwały się nad ołtarzem, dodając wrażenia „niesamowitości”. Widowisko było niezwykłą
partyturą - rozpisaną na światło, muzykę i słowo a polichromie Istebniańskiego kościoła tworzyły najlepszą scenografię.
Autorem scenariusza był Bogusław Słupczyński, aktor,
założyciel Teatru CST w Cieszynie. W opracowaniu tekstu
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monologu, wykorzystał informacje zgromadzone i przekazane przez panią Barbarę Wałach, córkę artysty i opiekunkę
jego spuścizny. Pani Barbara udostępniła archiwalne materiały, zapiski i fragmenty korespondencji, opowiedziała też
o szczegółach powstania istebniańskich polichromii. A skąd
intrygujący tytuł „Spowiedź Jana Wałacha?” Otóż artysta malując kościół, „ukrył” swój własny wizerunek na prospekcie
organowym. Przedstawił tam sam siebie ... właśnie w kolejce
do słuchalnicy.
Gromkie brawa, które rozległy się po zakończeniu świadczyły o tym, że na widzach, wypełniającym po brzegi istebniański kościół, spektakl zrobił ogromne wrażenie. I z pewnością wielu z nich łączyła jedna myśl - że chciałoby się to
kiedyś zobaczyć, usłyszeć i przeżyć jeszcze raz.
* * *
XV Istebniańskie Zaduszki zachwyciły i skłoniły do refleksji. I co najważniejsze... można było zobaczyć, że zgromadzeni widzowie naprawdę zasłuchali się w opowieść artysty i zadzierali głowy w górę, tak jak zapewne niegdyś ich ojcowie,
istebniańscy górale, gdy po raz pierwszy oglądali nowe polichromie na sklepieniu kościoła. I może w istocie, niektórzy
z obecnych, w ten wieczór zobaczyli je po raz pierwszy ...w
zupełnie nowym świetle.
Oprac. BJ

Pokaz filmu „Cnota.
Historia śląskiego aktora”

w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
Jerzy Cnota to urodzony w Jastrzębiu aktor teatralny i
filmowy, kabareciarz. Choć jak sam twierdzi, ma na swoim
koncie wiele ważniejszych ról, ludzie i tak kojarzą go przede
wszystkim jako zbójnika Gąsiora z kasowego serialu „Janosik”. 23 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej odbył się wieczorny pokaz filmu paradokumentalnego
„Cnota historia śląskiego aktora”. Z tej okazji gościliśmy w
Istebnej głównego bohatera filmu oraz reżysera Eugeniusza
Klucznioka.

TOM II TEKI DRZEWORYTÓW JANA WAŁACHA
JUŻ W SPRZEDAŻY!
Miło nam poinformować, że w dniu piętnastych Zaduszek
Istebniańskich, premiery doczekał się tom II Teki drzeworytów Jana Wałacha. Znajdziemy tu 10 unikatowych drzeworytów wybranych przez córkę artysty Barbarę Wałach,
drukowanych na wysokiej jakości papierze, w formacie
A3. To edycja limitowana, wydana z okazji 130-tej rocznicy
urodzin Jana Wałacha, która zawiera również kalendarium
życia artysty i jego autoportret.
Tekę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury
w Istebnej w cenie 200 złotych. Serdecznie zachęcamy
do zakupu!
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Pani Elżbieta Legierska-Niewiadomska, Dyrektor Ośrodka Kultury w Istebnej w ciepłych słowach przywitała gości. Z
sentymentem wspomniała o tym, że po raz pierwszy zetknęła się z aktorem Jerzym Cnotą w Warszawie podczas podróży
z zespołem regionalnym „Mały Koniaków”. Pan Jerzy był wtedy bardzo znany, jako zbójnik Gąsior z popularnego „Janosika”. Dziś aktor jest schorowanym, posiwiałym człowiekiem, z
trudem wiążącym koniec z końcem. Jednak dalej tryska humorem, ma ten sam błysk w oku a jego bogactwem są wspomnienia nabyte podczas ponad 50-letniej pracy.
Wspólnie z aktorem i reżyserem obejrzeliśmy półtoragodzinny film. Ten ciepły, operujący skromnymi środkami ob-
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raz został nakręcony przez wieloletniego przyjaciela artysty,
Eugeniusza Klucznioka. Zawiera także wypowiedzi aktorów
i ludzi filmu: Franciszka Pieczki, Kazimierza Kutza, Witolda
Pyrkosza. Kolejne kadry dokumentu pełniej odsłaniają przed
nami postać Jerzego Cnoty. To człowiek który ma na swoim
koncie wiele ról filmowych i teatralnych, który nie dorobił się
niczego, prócz setek wspomnień i kilku prawdziwych przyjaźni. To także człowiek, który niczego nie żałuje bo potrafił
czerpać z życia pełnymi garściami.
„Nie można mówić o Jurku Cnocie nie uśmiechając się”
- mówi w filmie Jerzy Janeczek i jest to chyba najlepsza charakterystyka tej postaci. Widzów zgromadzonych w Istebnej
ujęła przede wszystkim wielka skromność bohatera. Pan
Jerzy zaś przyznał, że w Istebnej, gdzie gościł w DW „Maria”
na zaproszenie pana Włodzimierza Malejewskiego znalazł
miejsce urokliwe, przesycone spokojem, za którym tęskni się
w świecie szarych blokowisk i szumu miasta. W ustach człowieka, który zjeździł mnóstwo miast i miejscowości - z kabaretem, na planie filmowym, takie słowa nabierają znaczenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy chcieli skorzystać z naszej propozycji filmowego wieczoru w Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej.
Oprac. BJ

Płyta z nagraniami wierszy i gawęd
Jana Probosza, poety od Bryje
20 listopada mija rocznica urodzin legendarnego istebniańskiego poety
Jana Probosza „Od Bryje”.
W tym miesiącu staraniem Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej, wyszła
też płyta CD audio z autentycznymi nagraniami
Wiersze, gawędy i pieśniczki
tego znakomitego gawęJana Probosza z Istebnej
dziarza, członku Klubu Literackiego w Istebnej.
Materiał nagrany na kasety magnetofonowe, znajdujący
się w archiwach rodziny, został odsłuchany i wybraliśmy z
niego najbardziej ciekawe fragmenty. Można posłuchać, jak
Ujec Probosz recytują swoje najbardziej znane wiersze i opowiadają o dawnych zwyczajach.
Płyta stanowi dopełnienie tomiku „Serce górala i Gróń”
wydanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Płytę
cd można nabyć w GOK-u, w cenie 10 złotych.

Serce górala i Gron,
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KALENDARZ IMPREZ 2014
Listopad
02.11. – Zaduszki Istebniańskie, Istebna
11.11. – Obchody Święta Niepodległości w Istebnej
15.11. – Koncert patriotyczny połączony z poezją patriotyczną
– Kościół Ewangelicki w Istebnej, godz. 17:00
15.11. – „W Trójwsi jest BOSKO!” – warsztaty dla dzieci w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie - Stowarzyszenie VIDES

Grudzień
01, 08, 15.12 - warsztaty ozdób świątecznych - GOK Istebna,
godz. 16.00-18.00
04.12. – Wernisaż autorskiej wystawy koronki koniakowskiej
Marioli Wojtas, GOK Istebna, godz. 15.00
06.12. – Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej - Gimnazjum w Istebnej, Organizator GOK Istebna, więcej na www.istebna.eu

Kalendarz imprez na rok 2015
Gminny Ośrodek Kultury w miesiącu listopadzie będzie tworzył kalendarz imprez w gminie Istebna na rok 2015. Wszystkich, którzy chcieliby,
aby ich impreza znalazła się w kalendarzu (w formie papierowej i internetowej) zapraszamy do siedziby Ośrodka Kultury w Istebnej Centrum
lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 33 855 62 08.

Publikacje dostępne w Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej
„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
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Nasie ziwobyci downi i teraz” opisane przez Stefanię
Urbaczkę – 15 zł
Tomik wierszy Zuzanny Kawulok w Istebnej - 10,00 zł

3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30
WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 5 listopad, 19 listopad, 3 grudzień, 17 grudzień
KARATE, KICK- BOXING
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30
Kontakt: 505 128 906
JUDO
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507143861

Elba Szkoła Języków Obcych

Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec)
i Koniakowie(OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpański i
francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa razy w
tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 607 467
586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Obcych zaprasza!

Zajęcia stałe
organizowane w gminie Istebna
Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży
odbywają się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
poniedziałek – 14.00 – 17.00
2. Nadleśnictwa Wisła:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
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PIŁKA NOŻNA
UKS Gimnazjum Istebna - III Liga Śląska Kobiet
Pierwszy w historii sezon rozgrywkowy naszych kobiet rozpoczął się bardzo dobrze. W rundzie jesiennej dziewczęta reprezentujące UKS Gimnazjum Istebna z powodzeniem rywalizują
w III Lidze Śląskiej z drużynami grającymi od dawna w rozgrywkach ligowych.
12.10.14 KKS II Zabrze – UKS Gimnazjum Istebna 0:4
16.10.14 UKS Gimnazjum Istebna – UKS Gamów 3:0 walkower
19.10.14 UKS Gimnazjum Istebna – LKS Wilki Wilcza 5:1
26.10.14 Gwarek Ornontowice – UKS Gimnazjum Istebna 0:7
KP Trójwieś
Juniorzy – III Liga Wojewódzka Grupa IV
04.10.14 Wisła – KP Trójwieś 0:4
12.10.14 KP Trójwieś – Wapienica 0:4
19.10.14 Wilkowice – KP Trójwieś 2:5
26.10.14 KP Trójwieś – Landek 2:4
Trampkarze – IV Liga Wojewódzka Grupa VI
04.10.14 Wisła – KP Trójwieś 11:0
12.10.14 KP Trójwieś – Wapienica 0:3
19.10.14 Wilkowice – KP Trójwieś 3:2
26.10.14 KP Trójwieś – Landek 6:0

J. Kohut

Szkolni piłkarze z Istebnej
najlepsi w gminie
Chłopcy z ZSP SP 1 w Istebnej wygrali Gminny Turniej Piłki
Nożnej dla Szkół Podstawowych, który odbył się 10 października
na Orliku przy Gimnazjum w Istebnej i tym samym awansowali do
dalszej fazy rozgrywek na szczeblu powiatowym. Drugie miejsce
zajęła reprezentacja SP 1 w Koniakowie a trzecie SP 1 w Jaworzynce. Organizatorem Turnieju był Jarosław Hulawy.
J. Kohut

Dziewczęta z naszego Gimnazjum
poza konkurencją!
Dwa pewne zwycięstwa odniosły dziewczęta z Gimnazjum
Jana Pawła II w Istebnej i wygrały grupę eliminacyjną uzyskując awans do dalszej fazy rozgrywek, która odbędzie się wiosną
przyszłego roku. Turniej odbył się 27 października na Orliku w
Istebnej.
Wyniki:
Gimnazjum Istebna - Gimazjum Wisła 7:0
Gimnazjum Istebna - Gimnazjum Ustroń 4:2
Gimnazjum Wisła - Gimnazjum Ustroń 1:0
Tabela:
1. Gimnazjum Istebna - 6 pkt.
2. Gimnazjum Wisła - 3 pkt.
3. Gimnazjum Ustroń - 0 pkt.
J. Kohut

Uczestnicy Turnieju

Uczestniczki Turnieju z opiekunami...
Listopad 2014
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Wielka forma Adama Cieślara!
Trzy miejsca na podium w tym dwa na najwyższym
stopniu wywalczył Adam Cieślar z Istebnej podczas zawodów w kombinacji norweskiej, które rozgrywano w
ramach sezonu letniego.
Najcenniejszy z nich to złoty medal rozegranych w
Szczyrku Mistrzostw Polski podczas których reprezentujący
KS Wisła Adam wygrał konkurs skoków a w biegu na nartorolkach zajął drugie miejsce co łącznie zapewniło mu sporą
przewagę nad odwiecznym rywalem Pawłem Słowiokiem i
trzecim w klasyfikacji Mateuszem Wantulokiem.

Identyczna kolejność na podium była w Zakopanem, gdzie
dwuboiści rywalizowali o Puchar Prezesa PZN. Tym razem
Adam po skokach był trzeci zaś w biegu zajął drugie miejsce
co wystarczyło do wygrania łącznej klasyfikacji zawodów.
Dobrze zaprezentował się Adam również w czeskim Libercu, gdzie zajął trzecie miejsce w zawodach III Friendly Cup.
Wyniki Adama to bardzo dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem zimowym!
J. Kohut
l Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe 2.10.2014
w Chybiu:
dziewczyny miejsce 1, chłopcy miejsce 1
l Rejonowe sztafetowe biegi przełajowe 16.10.2014
w Łące:
dziewczyny miejsce 1 awans do zawodów wojewódzkich,
chłopcy miejsce 3
l Wojewódzkie sztafetowe
28.10.2014 w Rudzie Śląskiej:

biegi

przełajowe

dziewczyny miejsce 4.
Skład dziewcząt: Kukuczka Patrycja, Sewastynowicz Natalia, Rucka Eliza, Pawlusińska Patrycja, Worek Angelika, Celak Barbara, Kobielusz Magdalena, Gruszka Kamila

(Alicja Kosman PZN): Adam Cieślar (w środku) na podium Mistrzostw
Polski w Szczyrku
Strona
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Skład chłopców: Marek Czepczor, Juroszek Dominik, Dragon Mateusz, Legierski Paweł, Zawada Dawid, Zawada
Grzegorz, Czyż Krystian, Bocek Dominik, Tymoteusz Gazur
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Debiut w rozgrywkach Ligi Młodzików
(roczniki 2002-2003) – Podokręg Żywiecki
Od września do października, zawodnicy zrzeszeni w
Akademii Piłki Nożnej w Istebnej, brali udział w rozgrywkach
ligowych w Podokręgu Żywieckim w kategorii U11-12. Po
rundzie jesiennej zajmują 3 miejsce, z 3 meczami wygranymi,

Poniżej tabela wspomnianych rozgrywek
Kol.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

AF TH Milówka

6

8

64:14

2.

Beskid Gilowice

6

15

37:24

3.

Silesia Istebna

6

10

42:39

4.

Czarni-Góral Żywiec

6

8

27:34

5.

Futsal Rajcza

6

6

31:32

6.

Koszarawa Żywiec

6

4

20:37

7.

GKS Radziechowy
-Wieprz

6

0

9:50

SKUP SAMOCHODÓW UŻYWANYCH,

USZKODZONYCH, POWYPADKOWYCH, DO REMONTU.
RÓWNIEZ ZŁOMOWANIE. TEL. 5 7 1 3 0 6 0 2 1
1 remisem i 2 porażkami, a w międzyczasie wygrali turniej organizowany w Rajczy. Przed nimi rewanżowa runda wiosenna i kilka zimowych turniejów na wyjeździe. Opiekunem/założycielem i trenerem w Akademii jest Rafał Legierski, który
podsumowując rozegrane mecze powiedział: „Ciężka praca
zawodników i drzemiący, wciąż nie w pełni pokazany potencjał drużyny jest paliwem dla mnie, by wciąż z nimi pracować. To, że zajmujemy 3 miejsce w tabeli jako debiutanci w
rozgrywkach jest miłą niespodzianką, to, że nie zajmujemy
pierwszego wynika z braku wiary we własne umiejętności i
możliwości. Mamy 2 miejsce jeśli chodzi o liczbę strzelonych
bramek i niestety też drugie jeśli chodzi o stracone, i nad
tym elementem będziemy się skupiać przez najbliższy okres.
Chłopaki z zaangażowaniem podchodzą do swoich obowiązków i wierzę, że poprawimy grę w obronie. Pozostaje mi
jeszcze, i mam nadzieję, że z pomocą rodziców, uświadomić
ich, że tylko od nich samych zależy czy spełnią swoje piłkarskie marzenia, czy w swej zaplanowanej boiskowej przyszłości będą obecni czy zgubią się gdzieś po drodze. Cele same
w sobie nie są ważne, najważniejsza jest droga, którą się do
nich podąża. Wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów, determinacja, umiejętność szybkiego pozbierania się
po niepowodzeniach i porażkach, systematyczność i ciężka
praca pozwolą każdemu być Panem swego losu.
Albo mamy wymówki albo wyniki… „
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