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Wójt Gminy informuje

Terminy Zebrań Wiejskich 2012 r.
Wójt Gminy Istebna podaje do wiadomości terminy 
zebrań wiejskich w 2012 roku:
KONIAKÓW – 15 kwietnia (niedziela) 2012 r. godz. 10.30
w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej  Koniaków                                                                      
JAWORZYNKA – 22 kwietnia (niedziela) 2012 r. godz. 
w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej  Jaworzynka
ISTEBNA  - 29 kwietnia (niedziela) 2012 r. godz.

Wnioski o dotacje do ujęć wody (studni)

Przypominamy, że do dnia 31 marca 2012 r. zbierane są wnio-
ski o pomoc finansową na budowę grupowych urządzeń zaopa-
trzenia w wodę zgodnie z Uchwałą  Nr XII/71/2011 Rady Gminy 
Istebna z dnia 04 listopada 2011r.  Wnioski dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Gminy lub w Urzędzie Gminy  II piętro Refe-
rat Usług Komunalnych pokój 207.
l Wójt Gminy Istebna informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Istebna 1000 wywieszono wykaz nieru-
chomości Gminy, przeznaczonej do oddania w najem na czas 
nieokreślony: lokal użytkowy mieszczący się na 2 piętrze Domu 
Ludowego- Koniaków 440.
l Z dniem 15 marca br. upływa termin płatności I raty 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Istebna, dnia 12.03.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Istebna.

Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Istebna uchwały Nr X/56/2011 
z dnia 28 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Istebna.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany 
studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu 
Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, w terminie: do dnia 
02.04.2012 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

WÓJT  GMINY
Danuta  Rabin

Istebna, dnia 12.03.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Istebna.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Istebna 
uchwały Nr X/56/2011 z dnia 28 września 2011 r. o przystą-
pieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, 
wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko – w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu 
Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, w terminie: do dnia 
02.04.2012 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

WÓJT  GMINY
Danuta  Rabin

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
w Urzędzie Gminy Istebna

e- SOD – System Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów – to system in-
formatyczny przeznaczony do użytku 
przez jednostki administracji publicz-

nej, samorządowej i państwowej. System dedykowany jest dla 
urzędów, które wprowadziły elektroniczną obsługę pism przy-
chodzących do urzędu i wychodzących poza urząd oraz elek-
troniczny obieg korespondencji i spraw pomiędzy komórkami 
organizacyjnymi urzędu. System pozwala na znaczne skrócenie 
czasu oczekiwania interesantów na rozpatrzenie sprawy, zaś 
pracownikom ułatwia obsługę wszelkiego rodzaju pism i kore-
spondencji urzędu. Wszystkie zastosowane w systemie funkcjo-
nalności oraz rozwiązania zmierzają do usprawnienia istniejącej 
komunikacji na linii Obywatel – Urząd - Obywatel, a także do 
ułatwienia pracy w samym sektorze usług publicznych. Wszyst-
kie prace w systemie wraz z rozwojem oferowanych usług zmie-
rzają do tego, że w przyszłości będzie to podstawowy sposób 
komunikowania się z instytucjami administracji publicznej.

System e-SOD jest elektronicznym odzwierciedleniem 
pracy urzędu zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji 
Kancelaryjnej, KPA, ustawach i uchwałach prawnych i admini-
stracyjnych.

„Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej
do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach:

Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
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Na podstawie art. 32ust. 1 i ust 3, art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, 
poz. 2416 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifika-
cji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 paź-
dziernika 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2012 roku (Dz. U. Nr 245, poz. 1463) infor-
muję co następuje:

kacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i we-
terynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 11 marca 2010 r.w sprawie wskazania grup 
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

2.2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotni-

czo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 
2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 
3 miesiące na terenie miast: Cieszyn, Ustroń i Wisła; miast 
i gmin: Skoczów i Strumień; gmin: Brenna, Chybie, Dębo-
wiec, Goleszów, Hażlach, Istebna i Zebrzydowice przepro-
wadzona zostanie w budynku Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (III piętro, pok. 200, 201, 
202) w okresie od dnia 6 lutego do dnia 2 kwietnia 2012r. 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz 
pierwszy przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): do-
wód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie 
tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niesta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu 
nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumen-
tację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych prze-
prowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 
l b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną 
fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, doku-
menty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie 
nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdze-
nie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia 
takiego obowiązku.

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej 
i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej, przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): do-
wód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie 
tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niesta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu 
nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumen-
tację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych prze-
prowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem  
stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 

O B W I E S Z C Z E N I E   W O J E W O D Y   Ś L Ą S K I E G O
z dnia 20 stycznia 2012 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2012 roku  

1. W okresie od dnia 6 Iutego do dnia 30 kwietnia 2012 
roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa 
śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie okre-
ślonym w pkt. 3 wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 1993 roku;
b) mężczyzn urodzonych w latach 1988 -1992, którzy 

nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej;

c) osoby urodzone w roku 1991 -1992, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, 

za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze 
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze wzglę-
du na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski 
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2.1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające 

kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifi-
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Ib ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy 
dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali-
fikacje zawodowe.

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwa-
lifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt. 2. Nie 
otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podle-
gającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się 
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która 
z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji 
wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowią-
zana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu 
stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 mie-
niące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana sta-
wić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie 
dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. 
Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca 
kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się 
do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), 
który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których 
mowa w art. 26 ust. Ic ustawy z dnia 21 listopada 1967r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifika-
cji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, 
która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orze-
czenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień 
niepełnosprawności tej osoby.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po 
rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie za-
mierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu cza-
sowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do 
kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca do-
tychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej 
bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego po-
wiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta 
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji woj-
skowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przy-
musowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji woj-
skowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed 
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed wła-
ściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem 
uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa 
poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawie-
nie dokumentów, których przedstawienie zostało nakaza-
ne, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 
(art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Wojewoda Śląski

22 lutego 2012 r. odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożar-
niczej OTWP w OSP Koniaków Kosarzyska. Cieszy fakt, iż brało 
w nim udział 40 uczestników, 10 ze szkół podstawowych, 25 z 
gimnazjum i 5 ze szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących 
jednostki OSP gminy Istebna.

Uczestnicy w I etapie rozwiązywali test, natomiast do II etapu 
ustnego przechodziły osoby z uzyskaną największą liczbą punktów 
po teście pisemnym.

OSP Koniaków

Oto wyniki końcowe:
Szkoła podstawowa: I miejsce Małgorzata Legierska - OSP Ko-

niaków Centrum, II miejsce Agnieszka Legierska - OSP Koniaków 
Centrum, III miejsce Tomasz Juroszek - OSP Koniaków Centrum.

Pozostali uczestnicy to: Jan Chrapek, Kamil Śleziak, Klaudia 
Czepczor, Ewa Ligocka, Bogusława Musiał, Klaudiusz Haratyk, We-
ronika Ligocka.

Gimnazjum: I miejsce  Szymon Legierski - OSP Koniaków Cen-
trum, II miejsce Jan Sikora - OSP Istebna Centrum, III miejsce Robert 
Kochutek - OSP Koniaków Kosarzyska. 

Pozostali uczestnicy:
Marcin Miszta, Józef Jałowiczor, Renata Legierska, JanStańko, 

Maciej Stańko, Michał Stańko, Zuzanna Matuszny,  Paulina Kubi-
ca, Joanna Musiał, Rafał Małyjurek, Michał Waszut, Michał Dra-
gon, Andrzej Jałowiczor, Katarzyna Legierska, Mateusz Białożyt, 
Dariusz Jałowiczor, Małgorzata Wolny, Agnieszka Ligocka, Adriana 
Kamieniarz, Paweł Jałowiczor, Krzysztof Dragon, Janusz Kubica.

Szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce  Dawid Legierski - OSP 
Koniaków Centrum, II miejsce Jakub Legierski - OSP Koniaków Cen-
trum, III miejsce Marek Waszut - OSP Koniaków Centrum, IV miejsce 
Karolina Woźniczka - OSP Istebna Centrum, V miejsce Aleksander 
Gluza - OSP Koniaków Kosarzyska.

Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący: Roman 
Kohut  wice prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cie-
szynie; Członek : Józef Ligocki  funkcjonariusz Państwowej Straży 
Pożarnej w Cieszynie; Sekretarz: Renata Haratyk sekretarz Zarządu 
Oddziału Gminnego w Istebnej.

Turniej nasz zaszczycili swoją obecnością: dh Rafał  Glajcar – pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie,  Dh Józef 
Czepczor – prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Istebnej, Henryk 
Gazurek – zastępca Wójta Gminy Istebna, Anna Bura – przedstawi-
ciel Urzędu Gminy w Istebnej.

Podziękowania dla sponsorów turnieju: Firma LEGIERSKI – 
Damian Legierski, Wyciąg Narciarski „Szańce” – Piotr Zawada 
i Zbigniew Polok, Piekarnia Koniaków – M. i Z. Kawulok, 
Kompleks Istebna Zagroń.

Organizatorem turnieju był Komendant Gminny dh Stanisław 
Legierski  oraz jednostka OSP Koniaków Kosarzyska.

oprac. dh Renata Haratyk
Sekretarz Zarządu oddz. Gminnego OSP w Istebnej

Komisja sędziowska
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R a d a  G m i n y  u c h w a l i ł a

W dniu 27 lutego 2012 r. o godz. 14.00 odbyła się XIV 
sesja Rady Gminy Istebna. Sesji  przewodniczył Przewod-
niczący Rady Gminy Istebna Jan Gazur.

Na sesji  podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) Nr  XIV/105/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pana Dariusza  Hanusa.
2) Nr  XIV/106/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Renaty  Marekwica.
3) Nr  XIV/107/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pana Łukasza  Małysza
4) Nr  XIV/108/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Barbary  Małysz.
5) Nr  XIV/109/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Edyty Piechoty.
6) Nr  XIV/110/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Katarzyny  Juroszek.
7) Nr  XIV/111/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pana Piotra Kukuczki.
8) Nr  XIV/112/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Moniki  Haratyk.
9) Nr  XIV/113/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Agnieszki Kawulok.
10) Nr  XIV/114/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Anny Kobielusz.
11) Nr  XIV/115/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pana Józefa Kapasia.
12) Nr  XIV/116/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Kingi Juroszek.
13) Nr  XIV/117/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Wandy Polok.
14) Nr  XIV/118/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pana Marcina Gancarza.
15) Nr  XIV/119/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Jolanty Legierskiej.
16) Nr  XIV/120/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pani Agnieszki Macoszek.
17) Nr  XIV/121/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie wniosku Pana Daniela Ruckiego.
18) Nr  XIV/122/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Istebnej.

19) Nr  XIV/123/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym 
na terenie Gminy Istebna.

20) Nr  XIV/124/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. zmieniająca  uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gmi-
ny w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połą-
czenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Istebnej.

21) Nr  XIV/125/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie zamiany działek. (na drogę  Rastoka-
Zimna Woda –Sztoczek)

22) Nr  XIV/126/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości. (droga we-
wnętrzna do Granatyrza)

23) Nr  XIV/127/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 

2012 r. w  sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 
(droga Kadłuby-Matyska)

24) Nr  XIV/128/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na  
2012 rok.

25) Nr  XIV/129/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy 
Istebna na 2013 rok  środków stanowiących fundusz 
sołecki.

26) Nr  XIV/130/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.

27) Nr  XIV/131/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.

28) Nr  XIV/132/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012 r. 
w  sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.

29) Nr  XIV/133/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 
2012-2025.

30) Nr  XIV/134/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Cieszyńskiemu.

31) Nr  XIV/135/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki.

32) Nr  XIV/136/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie zaciągnięcia pożyczki.

33) Nr  XIV/137/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w  sprawie  przyjęcia do realizacji zadania własnego 
Województwa Śląskiego p.n.   „Budowa chodnika wraz z za-
tokami autobusowymi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 941 
w km 30 + 530 do km 30 +880 w Istebnej”.

34) Nr  XIV/138/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012 
r. w sprawie  przyjęcia do realizacji zadania własnego Woje-
wództwa Śląskiego p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 943 w km 2+413 do km 6+ 051 na odcin-
ku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap pierwszy 
w km2 + 413 do km2+ 573”

35) Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w udzielenia pomocy finansowej Województwu  
Śląskiemu.

36) Nr  XIV/140/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Woje-
wództwu Śląskiemu.
Teksty uchwał publikowane są w  Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.

Inspektor M. Wieczorek 

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

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

towej:  www.istebna.eu
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W związku z tym, że miesiące zimowe są okresem 
podsumowania sezonu lotowego gołębi pocztowych 
oraz czasem wręczania nagród dla czołowych hodow-
ców, chciałem krótko przybliżyć zainteresowanym 
mieszkańcom naszej Gminy trochę informacji o pięk-
nym sporcie, jakim jest hodowanie i lotowanie gołębia-
mi pocztowymi. 

Hodowla gołębi pocztowych jest sposobem na oderwa-
nie się od codziennych problemów, jest relaksem po ciężkiej 
pracy na łonie przyrody, natomiast młodych uczy szacunku 
do zwierząt, odpowiedzialności za inne żywe istoty, wytrwa-
łości, punktualności, koleżeństwa itp. W dzisiejszych czasach 
kiedy życiem człowieka zawładnął komputer, Internet, tele-
wizja itp. a dzieci i młodzież trudno zainteresować czymkol-
wiek godną polecenia jest każda forma aktywności a szcze-
gólnie ta, która pozwala nam obcować z przyrodą.

Na terenie naszej gminy od ponad pół wieku działa Sekcja 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i zrzesza po-
nad 60 członków. Sekcja ta należy do Oddziału Węgierska Górka z 
150 członkami, który z kolei jest członkiem Okręgu Bielsko Biała.

Wszyscy hodowcy gołębi pocztowych zrzeszeni są w Pol-
skim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, który liczy ok. 
50 000 członków. PZHGP posiada swoje struktury organiza-
cyjne oraz majątek – głównie środki transportu do przewozu 
gołębi oraz budynki związkowe.

Prawie wszystkie oddziały posiadają swoje sztandary 
z wizerunkiem Świętego Franciszka, który jest patronem 
 hodowców i opiekunem „braci mniejszych” za jakich uważa-
my gołębie.

W miesiącach od maja do września organizuje się loty 
gołębi a tym samym prowadzone jest współzawodnictwo 
o mistrzostwo sekcji, oddziału, okręgu i Polski.

W historii sekcji Istebna jej członkowie znajdowali się na 
listach najlepszych hodowców w Polsce i Okręgu Bielsko 
Biała. W 2002 gołąb hodowcy Matuszny Stanisława został 
najlepszy gołębiem w Polsce, a wiele razy w rywalizacji z kil-
kudziesięcioma tysiącami gołębi z Okręgu Bielsko Biała gołę-
bie z Istebnej były zwycięskie w zawodach w bardzo długich 
lotach.

O sile naszego Oddziału świadczy to, że lotuje z nami kol. 
Józef Konior z Żabnicy, który był Mistrzem Polski.

Gołębie są komisyjnie wkładane w punktach wkładań 
do specjalnych kabin transportowych i wywożone w różne 
miejscowości od 200 do nawet 1600 kilometrów od swoich 

O gołębiach i ich hodowcach prawie wszystko
domów. Tam następuje wspólne wypuszczenie i powrót do 
swoich domów. Prędkości lotu mogą być bardzo duże nawet 
ponad 100 km/h i zależą głównie od pogody panującej na 
trasie lotu. Często mały gołąbek musi się uporać z wieloma 
przeciwnościami jak deszcz, zimno, upał, przeciwny wiatr, 
ptaki drapieżne, koty itp. a często na jego drodze staje czło-
wiek – nieuczciwy łapacz, który wykorzystuje głód i pragnie-
nie gołąbka aby potem móc go więzić i nim handlować.

Każdy wysłany na lot gołąb jest zaobrączkowany specjal-
ną obrączką z kodem elektronicznym i jest rejestrowany po 
przylocie przez specjalną antenę elektroniczną. Odległość 
od gołębnika każdego z hodowców jest dokładnie zmierzo-
na do miejsca wypuszczenia. Na tej podstawie obliczana jest 
prędkość dla  każdego gołębia i ustalana kolejność przylotu.

W dniu 20.11.2011 r. w restauracji Koronka w Konia-
kowie odbyła się uroczysta gala połączona z zabawą, na 
której podsumowano sezon lotowy 2011 i uhonorowano 
najlepszych hodowców Oddziału Węgierska Górka na-
grodami w postaci okazałych pucharów i dyplomów. 

Bardzo się cieszymy, że naszą uroczystość  zaszczycił swo-
ją obecnością Pan Henryk Gazurek Zastępca Wójta Gminy 
Istebna wraz z małżonką Panią Ewą. Hodowcy z Istebnej za-
wsze plasują się w czołówce Oddziału Węgierska Górka, ale 
sezon 2011 był dla nich szczególnie pomyślny.  

Wyniki w różnych kategoriach przedstawiają się
następująco:
Mistrzostwo Oddziału gołębi dorosłych:
1. Matuszny Stanisław i synowie – Koniaków
2. Maciejewski Jarosław – Milówka
3. Matuszny Marek – Koniaków
4. Kukuczka Adam – Istebna
5. Matuszny Jan – Koniaków
5. Konior Józef – Żabnica
6. Tyc Mirosław – Rajcza
7. Gaweł Andrzej – Milówka
8. Juroszek Antoni – Istebna
9. Klimosz Zenon – Istebna
Mistrzostwo Oddziału w lotach krótkich gołębi dorosłych:
1. Konior Józef – Żabnica
2. Matuszny Stanisław i synowie – Koniaków
3. Tyc Mirosław – Rajcza
4. Maciejewski Jarosław – Milówka
5. Kukuczka Adam – Istebna
6. Gaweł Andrzej – Milówka
7. Wojtas Stanisław – Milówka
8. Kobic & Pasternak – Laliki
9. Heczko Antoni i Stanisław – Jaworzynka 
10. Rojewicz Dariusz – Rajcza
Mistrzostwo Oddziału w lotach średnich gołębi dorosłych:
1. Matuszny Stanisław i synowie – Koniaków
2. Matuszny Jan – Koniaków
3. Gaweł Andrzej – Milówka
4. Matuszny Marek – Koniaków
5. Maciejewski Jarosław – Milówka
6. Kobic & Pasternak – Laliki
7. Tyc Mirosław – Rajcza
8. Rojewicz Dariusz – Rajcza 
9. Kukuczka Adam – Istebna
10. Byrtus Józef – Laliki
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VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski  
Gościem honorowym imprezy była Beata Legierska – 

kreatywna, obdarzona artystyczną wyobraźnią i uhono-
rowana wieloma nagrodami przedstawicielka młodego 
pokolenia koronczarek Beskidzkiej Trójwsi. Prace artyst-
ki – wypożyczone z Galerii Kukuczki – tworzyły niepo-
wtarzalną atmosferę imprezy. 

Wśród gości zaproszo-
nych na konkurs znalazł się 
również: poseł Rzeczypo-
spolitej Polskiej – p. Jacek 
Falfus, p. Jan Kukuczka – 
właściciel galerii w Domu 
Trzech Narodów, p. Zenon 
Knopek – członek Gminnej 
Komisji Oświaty i Kultury 

oraz przedstawicielka GOK- u p. Lucyna Kohut.    
Jury w składzie: Włodzimierz Pohl (aktor bielskiego Te-

atru Lalek „Banialuka”, przewodniczący komisji), Monika 
Jędrzejewska (pracownik Teatru Lalek „Banialuka”) oraz 
Danuta Koenig (instruktor teatralny) wysłuchało 18 recy-
tatorów spośród 9 gimnazjów naszego powiatu. Repertuar 
zaprezentowany przez młodzież sięgał zarówno do klasyki 
literatury światowej, jak i do współczesnych dzieł. Gimna-
zjaliści po raz kolejny udowodnili, że poznali tajniki sztuki 
recytacji, doskonale interpretowali utwory pełne ekspresji, 
to znów lirycznej zadumy. 

Pierwsze miejsce zajęła Karolina Dyrda z Gimnazjum 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przygotowana 
przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce ex aequo 
zdobyły uczennice Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego 
w Zebrzydowicach, a mianowicie Justyna Kondziołka pod-
opieczna p. Aldony Kopiec oraz Daria Tomica – wychowan-
ka p. Katarzyny Dynek. Na trzecim miejscu uplasowała się 
uczennica p. Ewy Czulak – Martyna Bujok z Gimnazjum 

Mistrzostwo Oddziału w lotach długich gołębi dorosłych:
1. Klimosz Zenon – Istebna
2. Kukuczka Edward & Michałek Tadeusz – Istebna
3. Ryszka Jan – Milówka
4. Maciejewski Jarosław – Milówka
5. Gaweł Andrzej – Milówka
6. Wojtas Stanisław – Milówka
7. Matlak Włodzimierz – Milówka
8. Matuszny Stanisław i synowie - Koniaków
9. Kobic & Pasternak – Laliki
10. Matuszny Marek – Koniaków
Mistrzostwo Oddziału w lotach gołębi młodych
– Wspólzawodnictwo tradycyjne:
1. Czepczor Antoni & Haratyk Edward – Jaworzynka
2. Marekwica Stanisław – Istebna
3. Matuszny Jan – Koniaków
4. Legierski Marek – Jaworzynka
5. Kubas Czesław – Koniaków
6. Matuszny Marek – Koniaków
7. Żyrek Stanisław – Istebna
8. Kamieniarz Franciszek – Koniaków
9. Byrtus Józef – Laliki
10. Słowioczek Dariusz – Jaworzynka
Mistrzostwo Oddziału gołębi młodych
– drugie współzawodnistwo:
1. Żyrek Stanisław I drużyna – Istebna
2. Żyrek Stanisław II drużyna – Istebna
3. Heczko Antoni i Stanisław – Jaworzynka
4. Marekwica Stanisław – Istebna
5. Kubas Czesław – Koniaków
6. Czepczor Antoni & Haratyk Edward – Jaworzynka
7. Gaweł Andrzej – Milówka
8. Rojewicz Dariusz – Rajcza
9. Matuszny Stanisław i synowie – Koniaków
10. Fiedor Piotr – Koniaków
Rywalizacja o mistrzostwo Sekcji Istebna za 2011 r. 
przedstawia się następująco:
- Gołębie Dorosłe:
1. Matuszny Stanisław i synowie
2. Kukuczka Adam
3. Matuszny Marek
4. Matuszny Jan
5. Juroszek Antoni
6. Klimosz Zenon
7. Heczko Antoni i Stanisław
8. Byrtus Józef
9. Haratyk Bartłomiej
10. Kukuczka Edward & Michałek Tadeusz
- Gołębie Młode:
1. Czepczor Antoni & Haratyk Edward
2. Kubas Czesław
3. Matuszny Jan
4. Marekwica Stanisław
5. Legierski Marek
6. Matuszny Marek
7. Żyrek Stanisław I drużyna
8. Żyrek Stanisław II drużyna
9. Byrtus Józef
10. Matuszny Stanisław i synowie

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę inter-
netową www.biegundamian.neostrada.pl, na której można 
śledzić na bieżąco wyniki z każdego lotu.

Myślę, że ta krótka informacja o hodowcach gołębi pocz-
towych z naszej gminy przyczyni się do zmiany poglądu 
na temat „gołębiarz”, których często traktuje się z pogardą 
i przymrużeniem oka, jako tych „dorosłych chłopców”, którzy 
marnują czas i pieniądze dla zwykłych gołębi.

A gołąb to ptak niezwykły, to istny podniebny rumak, 
który posiada niespotykany zmysł orientacji, zawsze wraca 
do swojego domu a przy tym jest najwspanialszym atletą. 
Aby gołąb pocztowy wrócił do domu jego pan musi szcze-
gólnie sumiennie o niego dbać. Hodowla gołębi pocztowych 
to piękne i szlachetne hobby, którym zajmują się na całym 
świecie kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy, ludzie różnych 
zawodów i różnego poziomu wykształcenia. Wśród hodow-
ców wszyscy są kolegami bez względu na zawód i status spo-
łeczny, łączy ich miłość do gołębia i sportowa rywalizacja.

Wszystkim, którzy zechcieli przeczytać tych kilka zdań 
bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i jeśli przynajmniej 
kilka osób zainteresuje się gołębiami i naszym sportem to 
będę szczęśliwy.

Z wyrazami szacunku 
Jan Matuszny – sekretarz PZHGP Sekcja Istebna



Nasza Trójwieœ

Marzec 2012  Nasza Trójwieœ Strona 9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej
ogłasza nabór do klas:

Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
oraz

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

na rok szkolny 2012/2013

Szczegółowe informacje o naborze:
 na stronie http://zspistebna.superszkolna.pl/

pod numerem telefonu 33-855-61-5

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W USTRONIU

Prowadzi nabór na rok szkolny 2012/2013
do następujących szkół:

TECHNIKUM
• Technik informatyk
• Technik mechanik

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (na podbudowie ZSZ)
• Technik mechanik
• Technik elektryk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
• Elektromechanik

• Sprzedawca
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Wszystkie zawody, praktyka w zakładach pracy lub w szkole
(w zależności od liczby uczniów)

INFORMACJE:
Tel: 854 35 43

www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl

Nabór  do  szkół

Ślązaczka Roku 2011 Pani ŁUCJA DUSEK
w Zespole Szkół Specjalnych

im. dra St. Kopczyńskiego przy WCP „Kubalonka” w Istebnej

29.01.2012r. odbyło się spotkanie ślązaczki roku 2011 
Pani ŁUCJI DUSEK z uczniami naszej szkoły.

Uczniowie wysłuchali monologu konkursowego w wy-
konaniu gościa. Ślązaczka roku wystąpiła w stroju ludowym, 
co było dodatkowym walorem spotkania.

Uczniowie przeprowadzili wywiad z laureatką konkursu.
Pani ŁUCJI DUSEK dziękujemy za przyjęcie zaproszenia 

i spotkanie z uczniami naszej szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół

Daria Węgrzyn-Welc

im. Jana Pawła II w Istebnej. Ponadto wyróżnieniem  jury 
nagrodziło  reprezentanta Gimnazjum nr 1 w Wiśle – Rado-
sława Sobczyka – ucznia p. Edyty Soluch – Cieślar, Żanetę 
Idziniak z Gimnazjum w Istebnej – podopieczną p. Ewy Czu-
lak oraz Alicję Kubok z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, przygo-
towaną przez p. Monikę Rzeszótko. Wszyscy wyżej wymie-
nieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 
Ponadto trzem najwyżej ocenionym laureatkom p. Jan 
Kukuczka (właściciel wspomnianej wyżej galerii) wręczył ze 
wszech miar unikatowe prezenty, a mianowicie cenne ob-
razy,  ceramikę i albumy oraz… zaprosił je do katowickiego 
radia w celu nagrania audycji – wywiadu.      

Organizacja konkursu wymagała nie tylko finansowe-
go wsparcia  ze strony Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie, Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, Rady Rodziców 
istebniańskiego gimnazjum czy p. Jacka Falfusa, ale też 
poświęcenia wielu osób. Oryginalna scenografia – opra-

cowana przez Anielę Michalik, Halinę Skrzydłowską oraz 
Cecylię Suszkę, oprawa muzyczna w wykonaniu Wojciecha 
Baranioka prowadzonego przez Beatę Kawulok, spektakl 
pt. Marynka, cera gajdosza w wykonaniu młodzieży isteb-
niańskiej i reżyserii Moniki Michałek – wszystko to tworzy-
ło niecodzienny klimat imprezy. Sukces naszego konkursu 
- mierzony choćby licznymi gratulacjami gości i wyrazami 
podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące 
podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, 
ale również: Bogdanowi Ligockiemu, Urszuli Gruszce (sze-
fowej Stowarzyszenia Miłośników Beskidzkiego Folkloru, 
Muzyki, Tańca i Śpiewu Pod Ochodzitą), Andrzejowi Suszce, 
Barbarze Matuszny i Agnieszce Paluszkiewicz. Na wyrazy 
uznania zasłużyła także klasa IIe, profesjonalnie obsługują-
ca konkurs. Nie mogę również zapomnieć o podziękowa-

niach dla pana kucharza Józefa Zogaty i jego współpracow-
ników, którzy uraczyli nas wykwintnym obiadem oraz dla 
rodziców klas drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta. 

Mamy nadzieję, że goście istebniańskiej imprezy wynie-
śli z niej same pozytywne emocje i niezapomniane wraże-
nia oraz obudzili w sobie miłość do tworzonych unikatową 
techniką koronek koniakowskich. Cecylia Suszka 
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Ocalmy od zapomnienia

Zmarłej Marii Michałek słowa podziękowania składają również młode istebnian-
ki, które sztuki heklowanio i robiynio na koluszkach uczyły się od Niej na zajęciach 
w Szkole Podstawowej w Istebnej.

W ich imieniu oraz własnym dziękuje Maria Legierska z Andziołówki.

Fotografie wykonał Jacek Kubiena, z albumu 
„Strój górali śląskich” wydanych przez Funda-
cję Braci Golec.

Motywy zdobnicze wykonane „na koluszku" 
przed śmiercią przekazane autorce artykułu.

Rodzin ie  zmar łe j  twórczyni  ludowej

śp .  Mari i  Michałek
serdeczne  wyrazy  współczuc ia  sk ładają
pracownicy  Gminnego Ośrodka  Kul tury

Wyjątkowo  w dniu pogrzebu  tj. 15  lu-
tego  2012 roku nie było widać światu,  śnieg 
sypał gęsto, wiatrzysko  usuło ogromne zo-
miynty, a Pani Marysi Michałek z Andziołów-
ki przyszło spocząć na zawsze w zimnym 
grobie. Mimo tej pogody na miejsce ostat-
niego spoczynku odprowadziła ją  rodzina, 
wielu krewnych, znajomych, a szczególnie 
wielu sąsiadów. Ta bardzo cicha, spokojna  
i pokorna góralka, z dala od rozgłosu po-
trafiła swoimi utalentowanymi rękami tkać, 
haftować, szydełkować, góralską tradycję, w 
swoim drewnianym domu na Andziołówce, 
tuż obok lasu, w ciszy w pięknym ogrodzie i 
w swoim gospodarstwie, które tak wzorowo 
prowadziła całe życie ze swoim mężem. 

Urodziła się na istebniańskiej ziemi w 
przysiółku Młoda Góra 11 stycznia 1927 

roku w rodzinie Anny i Michała Waliczek. 
Wychowała się w rodzinie wielodzietnej, w 
której urodziły się tylko córki, Anna Marysia, 
Teresa, Marta i najmłodsza Aniela. Od uro-
dzenia wykazywała wielkie zdolności kra-
wieckie i umiejętności zdobnicze, co zostało 
zauważone przez Radę Naukową Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w Lublinie, które 
przyjęło ją w poczet swoich członków. Swo-
je zdolności krawieckie i zdobnicze  prezen-
towała wielokrotnie w Domu Mody i Stroju 
w Katowicach. Z racji przynależności do 
STL w Lublinie brała udział w wielu presti-
żowych wystawach. W latach 80. związana 
była z działalnością Sceny Ludowej, na za-
proszenie której uczestniczyła w Ogólno-
polskich Warsztatach Twórczości Ludowej 
w Augustowie. 

Wychowana w kręgu tradycyjnej kultury 
ludowej, w którym wartości domu, wiary w 
Boga, solidnej pracy i szacunku dla drugie-
go człowieka wpajano od dziecka. Te naby-
te wartości widoczne były na każdym kroku, 
były dla niej silnym drogowskazem wokół, 
którego  toczyło się jej życie. 

Rodzinny dom był dla niej wzorem. Po 
wyjściu za mąż za Jerzego Michałka urodzi-
ła pięcioro dzieci, które wspólnie z mężem 
wychowali i wykształcili. Ilekroć przeprowa-
dzałam z nią wywiady zawsze punktem od-
niesienia była mama, Maria Waliczek, to ona 
nauczyła mnie wykonywania czepców na 
koluszku, to ona nauczyła szyć kierpce, szyć 
strój i wiele innych prac. Sama stworzyła też 
swój dom, w którym zawsze można było zo-
baczyć wiele tradycji. Przesiąknięta tradycją 
potrafiła nie tylko praktycznie ją stosować, 
pokazywać, ale również o niej opowiadać.  
Potrafiła podzielić się swoim czasem dla 
mnie na dokumentowanie różnych dziedzin 
artystycznej twórczości i dawnego życia na 
istebniańskiej ziemi. Posiadała ogromną 
wiedzę o ludziach dawnej Istebnej, wyjąt-
kowe miejsce w plejadzie ludzi ważnych 

zajmował ks. prałat Emanuel Grima, którego 
sobie bardzo ceniła. 

Nam dziś przychodzi podziękować Pani 
Marysi Michałek głównie za przypomnienie 
i odtworzenie zapomnianych tradycyjnych 
technik wykonywania góralskich czepców 
w tym tego, którego naczółek wykonywano 
techniką teneryftową, a więc na tzw. kolusz-
ku. Za odtworzenie techniki wykonywania 
kocków, które zakładały kobiety głównie 
podczas ubierania się w cieszyński strój. 
Jej umiejętności pozwoliły jej na szycie lu-
dowego stroju, kabotków, męskich koszul 
fartuszków, kierpców. Była również wielką 
miłośniczką stroju ludowego, który sama 
wiele razy zakładała i z dumą nosiła. Należa-
ła do tych góralek, która robiła to wszystko  
bo wiedziała, że stanowią one wartości gó-
ralskiej ziemi. 

Pani Marysi z Andziołówki za wiele lat 
owocnej, życzliwej i wspaniałej współpra-
cy, za każdy gest dobra, za dobre słowo, 
za przekazywanie wiedzy o istebniańskim 
zakątku składam najważniejsze słowa góral-
skiego podziękowania – Boże zapłać. 

Małgorzata Kiereś

Maria Michałek z Andziołówki /11.01 1927-10.02.2012/

znakomita twórczyni ludowa
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Koniakowski byle co?
Niepowtarzalna, ro-

dzinna atmosfera i pięk-
na słoneczna pogoda 
towarzyszyła I Zimowym 
Zawodom Sportowym w 
Koniakowie. Odbyły się one 
w Koniakowie na wyciągu 
Szańce jako kolejna z imprez 
organizowanych w najwy-
żej położonej wiosce woj. 
śląskiego z okazji 300-lecia 
jej istnienia. Organizatorami 
jest społeczność Koniakowa, 

która w ten sposób chce uczcić wspaniały jubileusz, a także stwo-
rzyć okazję do spotkań i rozmów na temat Koniakowa, zarówno 
wśród mieszkańców jak i gości. Już dziś wiadomo, że skoki, biegi, 
slalom i zjazd na byle czym na stałe wpiszą się w Koniakowską 
historię, a my spotkamy się na Szańcach za rok.

Wyniki Sportowych Zawodów Zimowych
Koniaków Szańce 2012

1. Zjazd na byle czym – uczestniczyło 13 pojazdów
(drużyny i osoby indywidualne)
I miejsce: Paulina Waszut i Jan Zowada – koryto ze świńskim
ryjem
II miejsce: Paweł i Michał Niewiadomscy – patrol ochroniarski
III miejsce: Bolesław Haratyk – jeżdżąca pralka 
Pozostałe drużyny:
Bogumiła Golik – czarownica
Małgorzata Bielesz i Aneta Golik – kosmodrom
Henryk Krężelok i Tomasz Zawada – obwoźne kino domowe
Renata i Katarzyna Legierskie, Joanna Musiał, Szymon Rucki
– wóz bojowy OSP K.C.
Henryk Haratyk – serwis byle jaki
Wiktoria, Oliwia i Beata Gruszka – trio na jabłuszkach
Rafał Polok – zjazd na laworze
Katarzyna Waszut – stare narty
Patryk Kuligowski z Cieszyna - sanki
Ola i Edyta Waszut – jeżdżące „dżojstiki”
2. Biegówki
Do 12 lat:
1. Dominik Ligocki z Koniakowa
Powyżej 18 lat:
I miejsce: Grzegorz Legierski z Koniakowa
II miejsce Bolesław Haratyk z Koniakowa
III miejsce Józef Haratyk z Koniakowa
pozostali: Katarzyna Waszut i Jan Gazur
3. Skoki
Od 12 do 18 lat:
I miejsce: Wojciech Zawada i Szymon Rucki z Koniakowa
II miejsce: Bartłomiej Waszut z Istebnej
III miejsce: Hubert Waszut z Istebnej
Pozostali skoczkowie:
Krystian Waszut z Istebnej, Szymon Legierski z Koniakowa,
Michał Waszut z Koniakowa
Powyżej 18 lat:
I miejsce Bolesław Haratyk z Koniakowa
II miejsce Janusz Waszut z Koniakowa
III miejsce Katarzyna Waszut z Istebnej 

4. Slalom
Do 12 lat:
I miejsce Patryk Ligocki z Jaworzynki
II miejsce Jagoda Kania z Krakowa 
III miejsce Borys Jarnot-Bałuszek z Krakowa
Pozostali uczestnicy: Tomasz Juroszek z Istebnej, Zosia Kohut z Ko-
niakowa, Oliwier Jarosz z Katowic, Weronika Janowska z Krakowa, 
Kornel Szypulski z Krakowa, Paweł Szpor z Krakowa, Stasiu Skotnicz-
ny z Krakowa, Michał Wardas z Krakowa i Szymon Glet z Jaworzynki.
Od 12 do 18 lat:
I miejsce Wojciech Zawada z Koniakowa
II miejsce Szymon Rucki Z Koniakowa
III miejsce Michał Waszut z Koniakowa
Pozostali uczestnicy:
Szymon Legierski z Koniakowa, Jakub Legierski z Koniakowa
Powyżej 18 lat:
I miejsce Piotr Łacek z Koniakowa
II miejsce Bolesław Haratyk Z Koniakowa
III miejsce Janusz Waszut z Koniakowa
Pozostali uczestnicy:
Piotr Kohut z Koniakowa, Piotr Zawada z Koniakowa.
Panie: I miejsce Katarzyna Waszut z Istebnej
II miejsce Lucyna Ligocka-Kohut z Istebnej
III miejsce Józefa Ogrodnik z Krakowa.
Gratulujemy! Zawody zorganizowane z okazji Jubileuszu 300 lat 
Koniakowa. Zapraszamy za rok!

foto: M. Kuźma i R. Bury   
 oprac: A. Legierska

Kalendarz imprez  „300 lat Koniakowa”
KWIECIEŃ

25 kwietnia - Nauka Czepienia, wiązania notkónci
oraz zakładania strojów – Koniaków OSP; godz. 17:00
28 kwietnia - 1 Festyn Koniakowski - Jama Zbójnicka
29 kwietnia - Akcja Krwiodawstwa - Koniaków
Kwiecień - maj - Konkurs Poezji Ludowej - SP1 Koniaków

MAJ
1 maja - Miyszani Owiec w Koniakowie na Ochodzitej
rozpoczęcie w Centrum godz. 12.00;
Stawianie Moja w Koniakowie na Ochodzitej - 300 lat Koniakowa
10 maja - 29 czerwca - Wystawa i rys historyczny „Koniaków 
w starej fotografii” - SP1 Koniaków
24 - 25 maja - Konferencja Produkt Górski - Koniaków Szańce
27 maja - Piknik strażacki - Tyniok 2012 – KoniakówTyniok
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Regulamin 
VIII Konkursu Wiedzy o Regionie

Koniaków  30.03.2012r. (piątek), 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie, godz. 10.00

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej po raz 8. orga-•	
nizuje Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie, 
do którego serdecznie zaprasza uczniów wszystkich 
szkół podstawowych i gimnazjum  z naszej gminy 
oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Koniakowa. 
Reprezentacje poszczególnych szkół mogą liczyć 
maksymalnie 4 osoby.

W tym roku – w związku z obchodami 300 lat Ko-•	
niakowa – chcemy skupić się głównie na tematyce 
związanej z tą wsią. 

Zakres tegorocznego konkursu będzie więc doty-•	
czyć: topografii Koniakowa (góry, doliny, rzeczki, po-
toki, przysiółki, szlaki turystyczne), najważniejszych 
wydarzeń w historii Koniakowa (np. powstanie szkół, 
parafii, Ochotniczych Straży Pożarnych, zespołów 
regionalnych), miejsc i obiektów udostępnionych 
do zwiedzania, znaczących dla Koniakowa postaci, 
a także współczesnej sytuacji wsi Koniaków - m.in. 
obiekty turystyczne, lokalne władze, folklor, twórcy 
ludowi, lokalne święta, uroczystości itp. 

Wzorem lat poprzednich •	 konkurs podzielony będzie 
na 2 części:

- indywidualną (test pisemny) trwającą 45 minut 

- grupową (4 osoby), w której przedstawiciele danej szko-
ły będą w formie scenicznej prezentować legendy, podania, 
opowiadania związane z Koniakowem. Scenka powinna być 
wykonana w gwarze, maksymalny czas prezentacji 5 minut. 

Wszystkim uczestnikom i opiekunom organizatorzy •	
zapewniają poczęstunek oraz obiad. 

Za zdobycie 1, 2, 3 miejsca w części indywidualnej •	
oraz w części grupowej uczestnicy otrzymają nagrody 
specjalne oraz dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy 
zostaną nagrodzeni pamiątkami rzeczowymi oraz 
dyplomami.

Uczestników obowiązuje udział w konkursie •	
w strojach regionalnych.

Zgłoszenia w biurze GOK (telefonicznie, mailem lub •	
osobiście) prosimy składać do dnia 23 marca (piątek) 
do godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy!

Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna w Istebnej
43-470 Istebna 68
Tel. 33 855 62 08
Mail: kultura@ug.istebna.pl

Informacje
turystyczne

Puchar Radia Zet i Beskidzkiej 5
za nami!

W sobotę 18 lutego 
2012 roku odbyła się piąta 
- ostatnia, impreza zimowa 
z cyklu „Puchar Radia ZET 
i Beskidzkiej 5". Tym razem 
bawiliśmy się w Istebnej. 

Wcześniejsze imprezy odbyły się w Brennej, Ustroniu, 
Szczyrku i Wiśle. 

Podczas imprezy dopisała pogoda oraz turyści. W slalo-
mie udział wzięło blisko 70 zawodników. Liczył się łączny 
czas przejazdu rodziny, czyli dziecka i osoby dorosłej. 

Nowości wydawnicze
Informujemy, iż w Punkcie Informacji Turystycznej do-

stępne są płyty (DVD) promocyjne nt. Gminy Istebna wyda-
ne przez Referat Promocji, a także publikacje książkowe oraz 
płyty lokalnych zespołów. 

Wznowiono także nakład książki „Wiersze Ujca z Bagiyn”, 
którą zakupić można w GOK-u. Zapraszamy!

Płyta wydana w ramach projektu 
o nazwie „Poznajcie Region Trójstyku“ – 
„Poznavejte Region Trojmezi“ o numerze 
ewidencyjnym: PL.3.22/3.3.05/10.02024, 
finansowanym z Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těsín-
ské Slezsko Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospo-
lita Polska 2007 – 2013.

oprac. A. Legierska

Oprócz tego odbyły się liczne zabawy towarzyszące, 
m.in.: przeciąganie liny, zjazd na jabłuszkach, biegi, śnieżne 
graffiti, trikke ski, bieg po nagrodę, itp.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się także spacerujący 
policyjny Sznupek oraz alkogogle, a także pokazy ratownicze 
GOPR-u.

Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc wzięli udział w Szczyrku 
w Wielkim Finale w dniu 3 marca 2012 roku!

foto:ox.pl oprac. A. Legierska

Zwycięzcy slalomu rodzinnego
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Podsumowanie realizacji projektu systemowego „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna”, 
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII
 PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE 7.1
ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE 7.1.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej od 1 
stycznia 2011 do 31.12.2011 roku realizował kolejną edycję 
projektu systemowego.

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

ZADANIE AKTYWNA INTEGRACJA 
W ramach zadania objęto wsparciem grupę 11 osób bezro-

botnych oraz 23 osób nieaktywnych zawodowo z powodu 
niepełnosprawności. Narzędziami realizacji projektu w roku 
2011 zgodnie z zasadami był kontrakt socjalny oraz Program 
Aktywności Lokalnej. Realizując wskazane narzędzia obowiąz-
kowe było zastosowanie co najmniej czterech instrumentów 
aktywnej integracji w ramach których były organizowane kursy 
i szkolenia dla osób bezrobotnych oraz zajęcia warsztatowe dla 
osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie działania, które były skierowane dla osób nie-
pełnosprawnych odbywały się w ramach Programu Aktyw-
ności Lokalnej. 

Zajęcia te w roku 2011 odbywały się w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Istebnej  jeden raz w tygodniu i wpisywały się 
w poszczególne instrumenty aktywnej integracji: 

1. instrumenty aktywizacji społecznej:  zajęcia indywidu-
alne i grupowe z psychologami,

- trening umiejętności społecznych - Uczucia - nazywanie, 
wyrażanie, okazywanie-23 osoby,

- trening warsztatowy z elementami manicure, wizażu, styli-
zacji i autoprezentacji - 11 osób

2. instrumenty aktywizacji edukacyjnej: zajęcia kulinarne, 
rękodzieła - zajęcia nauki koronki koniakowskiej, 

3. instrumenty aktywizacji zdrowotnej: muzykoterapia z 
elementami tańca regionalnego, zajęcia usprawniające psy-
choruchowo z elementami ćwiczeń fizycznych - zajęcia spor-
towe na basenie i sali gimnastycznej.

W ramach realizacji działań środowiskowych, które są 
elementem programu aktywności lokalnej zostały zorgani-
zowane następujące spotkania i imprezy o charakterze kul-
turalno-integracyjnym:

- W dniu 02 sierpnia 2011 r. uczestnicy warsztatów wzię-
li udział w 48. Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Występ 
odbył się na wiślańskim rynku. Zespół zaprezentował takie 

tańce jak: „Piłka”, „Szołtys”, Czworok”, „Kapusta” i „Zbójnicki”. 
Występ został ciepło przyjęty i nagrodzony gromkimi bra-
wami. Do tańca przygrywała kapela w składzie: Bartłomiej 
Rybka, Andrzej Małyjurek i Maciej Rosenberg. Kapeli składa-
my serdeczne podziękowania. Występ podczas tak wielkiego 
święta folkloru jest dla grupy dużym wyróżnieniem.

- 28.08.2011 - występ uczestników projektu w strojach re-
gionalnych podczas dożynek w gminie Rajcza - powiat żywiecki 
- grupa osób niepełnosprawnych z Trójwsi wzięła udział w im-
prezie na zaproszenie tamtejszego Ośrodka Kultury. Uczestnicy 
warsztatów zaprezentowali tańce: „Piłka”, „Szołtys”, „Czworok”, 
„Kapusta” i  „Zbójnicki”. Podczas występu przygrywał Pan Bar-
tłomiej Rybka, instruktor muzykoterapii. Gospodarze Dożynek 
przyjęli grupę bardzo gościnnie i serdecznie. 

- 05.09.2011 - udział w wernisażu uczestnika projek-
tu - „Krzyk Duszy”- Cieszyński Ośrodek Kultury, „…Prace 
Jana Słowioczka to krzyk jego duszy, uzewnętrzniają przeżycia 
i emocje poprzez intensywność barw, specyficzne spojrzenie na 
przyrodę, ludzi, świat. Dominuje motyw drzew, które obrazują jego 
rozdarcie, czasem smutek i wewnętrzną pustkę. Sztuka nadaje mu 
sens istnienia i poczucie spełnienia w codziennym życiu…”

- 13.09.2011- występ uczestników projektu podczas spotka-
nia Wójta Gminy Istebna z Wiceministrem Ochrony Środowiska 
oraz Dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Środowiska, w spo-
tkaniu tym uczestniczyli także radni gminy, sołtysi i pracownicy 
urzędu,

-  w m-cu grudniu miały miejsce „spotkania z tradycją”- 
wspólne kolędowanie oraz spotkania z twórcami ludowymi,

- 25.11.2011r.- wernisaż wystawy „Co nam w duszy gra”- pre-
zentacja prac wykonanych przez uczestników projektu na zaję-
ciach warsztatowych realizowanych w ramach PAL,

Odbyło się także spotkanie podsumowujące działania 
w projekcie, na którym zostały rozdane zaświadczenia 
i certyfikaty dla uczestników projektu.

Wszystkie działania środowiskowe miały na celu przybliżyć i 
zaprezentować umiejętności i możliwości osób biorących udział 
w zajęciach. Była to także możliwość promocji projektu a także 
przełamania barier wobec osób niepełnosprawnych.

Nad prawidłową realizacją zajęć warsztatowych czuwał aspi-
rant pracy socjalnej, był także odpowiedzialny za prowadzenie 
zajęć z muzykoterapii. Natomiast pracownicy socjalni prowa-
dzili pracę socjalną, motywowali do udziału w zajęciach, prze-
prowadzali wywiady środowiskowe na okoliczność udzielenia 
pomocy finansowej. 

Zapewniono dowóz na zajęcia i z powrotem w ramach umo-
wy z Urzędem Gminy co było finansowane częściowo ze środ-



Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ Marzec 2012Strona 14

ków własnych a częściowo z dotacji. Wszystkie materiały zaku-
pione na prowadzenie zajęć były finansowane z dotacji.

W ramach kontraktów socjalnych osoby bezrobotne 
otrzymały następujące formy wsparcia:

1. Instrument aktywizacji społecznej
- konsultacje indywidualne z psychologiem - 15 osób,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych: 

Motywacja - jak ją zwiększyć, umiejętności wychowawcze - jak 
skutecznie chwalić dzieci i być wobec nich konsekwentnym - 11 
osób

- kurs prawa jazdy kategorii B - 4 osoby 
2. Instrument aktywizacji edukacyjnej
- Kurs  „Opiekun osób starszych” - 2 osoby
- kontynuacja i zakończenie nauki w Szkole Kosmetycznej w 

Cieszynie - 1 osoba,
- kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera 

i kas fiskalnych” - 7 osób
- Kurs  „Kucharz” - 1 osoba
- Kurs  „Pracownik administracyjno-biurowy” - 1 osoba 
- Kurs  „Pracownik ds. kadr i płac” – 1 osoba 
- Kurs  „Bukieciarz” - 1 osoba
- Kurs - „ Kierowca wózków widłowych” - 1osoba
 3. Instrument aktywizacji zdrowotnej
- Sfinansowanie badań w związku z przystąpieniem do kursu 

prawa jazdy - 4 osoby,
- trening warsztatowy z elementami manicure, wizażu, styli-

zacji i autoprezentacji - 10 osób,
 4. Instrument aktywizacji zawodowej
Warsztaty podniesienia kompetencji zawodowych - ko-

munikacja interpersonalna w aspekcie poszukiwania pracy, 
dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny, autoprezen-
tacja, rozmowa z pracodawcą. Trening umiejętności społecz-
nych - Uczucia- nazywanie, wyrażanie, okazywanie.

Kursy, szkolenia, warsztaty zostały przeprowadzone 
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ustroniu. Nato-
miast naukę 1 osoba kontynuowała i zakończyła w dwuletniej 
Szkole Kosmetycznej w Cieszynie, która jest prowadzona przez 
Akademią Prentki spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Warszawie.

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

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

Zespół projektu

7 Stycznia 2012
Noworoczny Koncert Charytatywny

kolęd i pastorałek 
Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” powstało w czerwcu 

2010. Celem głównym stowarzyszenia jest podejmowanie dzia-
łań i różnych form pomocy na rzecz osób i rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w szczególności niepełnosprawnym w celu wyrów-
nania szans i przestrzegania wobec nich praw człowieka. Ważnym 
celem jest zmiana negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych.

W roku 2011 w ramach stowarzyszenia zostało utworzone 
Centrum Aktywizacji Osób niepełnosprawnych, którego głów-
nym celem było prowadzenie zajęć warsztatowych. Odbywały się 
one dwa razy w tygodniu. Były to m.in. warsztaty plastyczne, ce-
ramiczne oraz z rękodzieła: haft, filcowanie, wyrób biżuterii.

Dzięki systematycznemu udziałowi w zajęciach warsztato-
wych uczestnicy  nie tylko nabędą nowe umiejętności zawodo-
we i kompetencje życiowe, ale rozwiną swoje zainteresowania 
i mają okazję do wyrobienia zaradności życiowej. Poprzez prowa-
dzone zajęcia uczestnicy realizują formę terapii rozwijając swoją 
sprawność manualną i ruchową. Zajęcia mają również na celu 
integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem, co jest szcze-
gólnie ważne dla osób, które z różnych względów nie opuszczały 
swojego środowiska rodzinnego, co skutkowało znacznym ogra-
niczeniem kontaktów, powodując utratę możliwości pełnienia ról 
społecznych. 

Centrum było finansowane dzięki ofercie złożonej w Urzędzie 
Gminy na realizację zadania publicznego. Warunkiem jest posia-
danie wkładu własnego. Jedną z inicjatyw Stowarzyszenia było 
zorganizowanie koncertu. 

Dnia siódmego stycznia w kościele Dobrego Pasterza w 
Istebnej już po raz trzeci odbył się Noworoczny Koncert Cha-
rytatywny kolęd i pastorałek. Dochód z koncertu przeznaczony 
został na prowadzenie zajęć warsztatowych dla grupy osób niepeł-
nosprawnych z Trójwsi oraz organizację imprez integracyjnych. 

Koncert rozpoczęła grupa osób niepełnosprawnych, która zo-
stała przygotowana przez Pana Bartłomieja Rybka i Panią Marię 
Probosz. Osoby te miały możliwość nauki tańca regionalnego oraz 
śpiewu w ramach warsztatów muzykoterapii z elementami tańca 
regionalnego, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Istebnej. Ta forma warsztatów była realizowana w 
ramach projektu systemowego pt. „Integracja i aktywizacja 
społeczno - zawodowa w Gminie Istebna” od stycznia 2010r. 
do grudnia 2011 r. Zajęcia odbywały się  raz w tygodniu po 3,5 h 
w  Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Grupa przedstawiła 
pastorałki, kolędy oraz życzenia świąteczno – noworoczne, przy 
akompaniamencie kapeli Rajwach. Dzięki całorocznej ciężkiej 
pracy zobaczyliśmy wspaniałe postępy i efekty. 

Kolejnymi wykonawcami były znakomite kapele : Zwyrtni, Vo-
łosi i Torka, które dostarczyły zebranym niezapomnianych wrażeń. 
Punktem kulminacyjnym koncertu był gościnny występ Piotra Ku-
pichy. Artysta przyjechał do kościoła zaprzęgiem konnym i wszedł 
do kościoła w towarzystwie trzech aniołów, co sprawiło, iż wszyst-
kim udzielił się  magiczny nastrój świąt. Lider zespołu FEEL wykonał 
swój wielki przebój „Cały ten świat” oraz kolędę „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”. Na finał wykonawcy  biorący udział w koncercie wraz 
z licznie zgromadzoną publicznością odśpiewali „Bóg się rodzi”. Nie 
obyło się bez bisów, koncert zakończył się wspólnym kolędowa-
niem. Wieczór ten dostarczył nam wspaniałych wrażeń i wzruszeń. 
Nie co dzień zdarza się możliwość zobaczenia na jednej scenie sku-
piska tak znakomitych talentów.

Wszyscy artyści występujący podczas koncertu wykonali swo-
je programy charytatywnie!!! 

Przekaż 1% podatku zespołowi!
Już dziś informujemy, że w rozliczeniach podatkowych za 

rok 2011 będzie można odpisać 1% swojego podatku na dzia-
łalność Zespołu Regionalnego „Istebna”. Nasze stowarzyszenie 
uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i jesteśmy je-
dyną taką organizacją z siedzibą w gminie Istebna zarejestrowa-
ną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Apelujemy do wszystkich 
podatników o przekazanie 1% podatku właśnie dla zespołu. W 
zeznaniach podatkowych wystarczy tylko w odpowiedniej ru-
bryce wpisać numer KRS 0000119330. 
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Prowadzenie koncertu należało do Pana Piotra Kohuta. W 

sposób wspaniały prowadził to muzyczne spotkanie, dodatkowo 
opowiadał o powstaniu Koniakowa, gdyż koncert odbył się w ra-
mach  obchodów 300 – lecia tej wsi. 

Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie, 
szczególnie artystom biorącym udział w koncercie, oraz tym 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy: 
Panu Wojciechowi Zowada i Jego Rodzicom, Panu Bartłomie-
jowi Rybka, Pani Joannie Kohut, Panu Krzysztofowi Gorzołka, 
Panu Piotrowi Kohut, Panu Kazimierzowi Gaś oraz Strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej i członkom Stowarzy-
szenia Vides. Słowa podziękowania nie byłyby kompletne, bez 
wyrazów wdzięczności pod adresem księdza proboszcza Tade-
usza Pietrzyka. Dziękujemy za życzliwość, udzielone wsparcie 
oraz za to, że mogliśmy ten koncert ponownie zorganizować w 
istebniańskim kościele.

Składamy podziękowania wspaniałej publiczności, która licz-
nie przybyła na koncert i wsparła finansowo naszą akcję. Wasza 
obecność sprawiła, że było to wydarzenie niezwykłe nastrojowe i 
pełne dobrej energii. 

Przez cały rok doświadczaliśmy wiele dobra, serdeczno-
ści i pomocy od mieszkańców, instytucji i firm. Za każdy gest, 
uśmiech, okazaną pomoc chcieliśmy podziękować występem. 

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”  jest w posiadaniu pły-
ty DVD z powyższego koncertu. Płytę można nabyć w cenie 
10 złotych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Isteb-
nej, w biurze 219. Serdecznie zapraszamy.

Barbara Sikora, Maria Probosz

Projekt Aktywne karpackie NGO
- realizowany w gminie Istebna

Gmina Istebna została ob-
jęta projektem realizowanym 
przez fundację Collegium 

Progressus, która otrzymała dotację z funduszy europejskich 
– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 5.4.2. 
Projekt będzie realizowany przez 3 lata –od 1.01.2012r. do  
31.12.2014 r.  Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji 
pozarządowych (NGO), poprawa dostępności i jakości usług szko-
leniowych i doradczych dla NGO, wzrost aktywności społecznej 
na terenie powiatów żywieckiego oraz cieszyńskiego.

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

rządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji 
pozarządowej. 

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

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

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu odbędzie się w 
dniu 14.03.2012 o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury – Bi-
blioteka Publiczna w Istebnej.

Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie interne-
towej projektu: www.karpackiengo.pl oraz pod nr tel: 725 947 134. 
Osoba do kontaktu Anna Klim. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w projekcie.

Bliższe informacje: Joanna Kohut – Urząd Gminy Istebna, 
pok 102.

„Wiosna " Jan Brzechwa
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
- zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,

poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek

powymiatał brudny śnieżek.
Krasnoludki wiadra niosą,

myją ziemię ranną rosą.
Chmury, płynąc po błękicie,

a obłoki miękką szmatką
polerują słońce gładko.

Aż się dziwią wszystkie dzieci,
że tak w niebie ładnie świeci.
Bocian w górę poszybował,
tęczę barwnie wymalował.

A żurawie i skowronki
posypały kwieciem łąki.

Posypały klomby, grządki
i skończyły się porządki.

Koniakowski
byle co?

str. 11
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Autorska Wystawa Rzeźbiarska
Pawła Jałowiczora

16 marca br. (piątek) odbędzie się otwarcie Autorskiej 
Wystawy Rzeźbiarskiej Pawła Jałowiczora z Jaworzynki 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

„Koniaków w starej fotografii”
Gminny Ośrodek Kultury w 

Istebnej w ramach obchodów 
300-lecia Koniakowa zwraca się 

z prośbą do wszystkich osób posiadających archiwalne 
zdjęcia o ich udostępnianie w celu zorganizowania w 
dniu 10 maja wystawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
niakowie: „Koniaków w starej fotografii”.

Zdjęcia o różnej tematyce: architektura, znane obiek-
ty, osoby, widoki, prace w polu, gospodarstwie domowym 
oraz inne prosimy przekazywać do 30 marca do sekretariatu 
Szkoły Podstawowej w Koniakowie lub e-mailowo: promo-
cja@ug.ostebna.pl

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot 
udostępnionych zdjęć.

E. Legierska-Niewiadomska

Gminny Ośrodek Kultury ponow-
nie wydał „Wiersze Ujca z Bagiyn” 
Andrzeja Dragona. Wiersze cieszyły 
się tak wielkim zainteresowaniem, że 
pierwsze wydanie rozeszło się w oka 
mgnieniu, dlatego zrobiliśmy dodruk. 
Serdecznie zapraszamy szczególnie 
tych, którzy nie zdążyli poprzednio 
nabyć książki do ośrodka kultury w 
Istebnej.

ZAJęCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.30
l Kik-boxing dla młodzieży i dorosłych
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.30

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

1. Nadleśnictwa Wisła:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu
- poniedziałek, wtorek, środa – 14.30 – 16.30
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej - środa – 9.30 – 11.00;
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce - czwartek- 12.30 -14.00
3. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu
- piątek – 14.00 – 17.00 

Zapraszamy na warsztaty wyrobów
z siana i trawy

W ramach członkostwa naszej gminy w Lokalnej Grupie 
Działania „Żywiecki Raj” organizowane są bezpłatne warsz-
taty wyrobów z trawy i siana.

Wszystkie chętne osoby – zarówno dorosłych, jak i młodzież 
oraz dzieci zachęcamy do udziału w zajęciach odbywających się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej (obok kościoła). Zapew-
niamy materiał! Terminy zajęć:

16 marca (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
30 marca (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
13 kwietnia (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
27 kwietnia (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
11 maja (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
25 maja (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
8 czerwca (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
22 czerwca (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
Zajęcia prowadzić będą specjalizujący się w tej dziedzinie twórcy 

ludowi – państwo Danuta i Marian Gałuszka ze Stryszawy.
Ze względu na ograniczoną ilość uczestników (maksy-

malnie 15 osób na jednych zajęciach) prosimy o wcześniejsze 
zapisy – osobiście w biurze GOK lub telefonicznie na numer 
33 855 62 08.
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KALENDARZ  IMPREZ 2011
PAŹDZIERNIK

02.10 -  Rozsód Owiec w Istebnej na Stecówce 
do 28.10. - Wystawa pokonkursowa „Najpiękniejsza koronka 
i beskidzki haft krzyżykowy”, GOK – BP Istebna
14.10 – Promocja książki Adrzeja Dragona „Wiersze ujca
z Bagiyn”, GOK – BP Istebna, godz. 16.00
22.10. - 18.11. – Wystawa pokonkursowa im. Jana Wałacha, 
GOK Istebna

LISTOPAD
02.11. Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej
25.11. – 31.12 - Wystawa Kapliczki z Trójwsi w fotografi i
Jerzego Haca, GOK Istebna
11.11. - Obchody Święta Niepodległości, Istebna
17.11 - „Beskidzki Grani” III Spotkanie Muzykantów z Trójwsi, 
„Karczma pod Ochodzitą” w Koniakowie Centrum

GRUDZIEŃ
do 31.12. – Wystawa Kapliczki z Trójwsi w fotografi i Jerzego 
Haca, GOK Istebna

ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane przez GOK Istebna:

T

Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek 
               - poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1
         w Istebnej, godz. 19.00
                     - czwartek,  Szkoła Podstawowa nr 1
                            w Jaworzynce, godz. 19.00

Pilates
- środa, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej,
   godz. 19.00

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

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

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

Kółko malarskie 
prowadzącym zajęcia jest Iwona Konarzewska.
Kółko jest darmowe.
- czwartek w godz. 13.30 - 14.00,
   Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce                                 

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzew-
skiej pod patronatem Nadleśnictwa, Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej w Istebnej na Dzielcu. Zajęcia darmowe.

Kontakt tel. 509 444 211

- poniedziałek, wtorek, środa 14.30 - 16.30,

- piątek 14.00 - 17.00

Andrzej Dragon

Wiersze Ujca z Bagiyn

Istebna 2011

Promocja „Wierszy Ujca z Bagiyn”
Andrzeja Dragona

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
serdecznie zaprasza na  promocję książ-
ki „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzeja Dra-
gona, która odbędzie się 14.10.2011 
o godz. 16.00 w budynku GOK – BP 
(koło kościoła) w Istebnej.

Zapraszamy na autentyczny odczyt 
wierszy przez córkę Annę Muchę oraz 

projekcję fi lmu o Ujcu. Wstęp wolny.

rowych, które 
wykonuje się z 
drewna czarne-
go bzu, dzikiej 
róży oraz drew-
na jaworowego. 
Na szczególną 
uwagę zasłu-
guje piszczałka 
bezootworowa, 
zwana paster-
ską, która stano-

wiła długość ramienia grającego. Służyła ona pasterzom za 
instrument, ale także jako pomoc do podpierania.

Budownictwo instrumentów muzycznych jest specy-
fi cznym działem w tradycyjnej kulturze. Przede wszystkim 
nie koncentruje się ono w konkretnych ośrodkach. Jest to 
twórczość indywidualna, która wiąże się z działalnością 
wyspecjalizowaną. Sztuka ta, bowiem wymaga połącze-
nia umiejętności manualnych ze słuchem muzycznym i 
umiejętnością gry na tychże instrumentach. Współcześnie 
niewielu artystów może się poszczycić tego typu zdolno-
ściami. Nadzieja w młodych pokoleniach, dla których zna-
jomość sztuki budowania instrumentu powinna iść w parze 
z umiejętnością gry na nim.

Ewa Cudzich

„Zrealizowano w ramach stypendium
z budżetu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż na godz. 16.00 oraz 
zwiedzanie wystawy do 11 kwietnia.
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MARZEC
16.03. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP,
godz. 16.00 – 19.00
30.03. Konkurs Wiedzy o Regionie, SP 1 Koniaków
- 300 lat Koniakowa
30.03. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP,
godz. 16.00 – 19.00.

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

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

CZERWIEC
01.06. Wystawa Janiny Ożgi Hołdy, GOK – BP Istebna, s. 2
03.06. Dzień Dziecka, Amfiteatr Pod Skocznią w Istebnej
07. - 10.06. Zawody Rowerowe MTB Trophy, Istebna
08.06. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana,
GOK-BP, godz. 16.00 – 19.00
10.06. Msza Św. z okazji 300 lat Koniakowa w Kościele
pw. Św. Bartłomieja w Koniakowie
Uroczysta Sesja Rady Gminy SP1 w Koniakowie
15.06. – 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna, s. 3
17.06. Zawody Nordic Walking – Istebna Zaolzie

22.06. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana,
GOK-BP, godz. 16.00 – 19.00
23.06. Dzień Świętego Jóna na Ochodzitej w Koniakowie
– 300 lat Koniakowa
23.06. Dyskoteka pod Gwiazdami – Istebna Amfiteatr – PHU Kubas
24.06. Kóniakowski Jany – imieniny Janów z Koniakowa
- 300 lat Koniakowa
24.06. Turniej Piłki Nożnej im. St. Legierskiego
– Istebna boisko Orlik Międzynarodowy Bieg o Istebniański
Kapelusz im. St. Legierskiego - Istebna
30.06. Pikniki Leśny, Amfiteatr Istebna

LIPIEC
01.07.  – 31.08. Wystawa obrazów portretów górali w Galerii
na Szańcach – 300 lat Koniakowa
07.07. Zawody Rowerowe „Pętla Beskidzka” – Istebna Zaolzie
08.07. Strongman Trójwsi – Istebna Amfiteatr
08.07. Akcja Krwiodawstwa - Istebna
14. – 15. 07. XVI Dni Istebnej, Amfiteatr pod Skocznią w Istebnej
22.07. XI Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy w Muzeum
Jana Wałacha, Istebna Andziołówka
22.07. Bieg na Tyniok - Koniaków Rastoka – Tyniok
– 300 lat Koniakowa
28. – 29.07. XVIII Festyn Istebniański w ramach 48. Tygodnia
Kultury Beskidzkiej; Amfiteatr pod Skocznią w Istebnej
do 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna

SIERPIEŃ
11.08. – Słowacki wieczór dla Koniakowa – Jama Zbójnicka
– 300 lat Koniakowa
Msza Św. Trzech Narodów na Trójstyku
Polsko-Czesko-Słowackim w Jaworzynce
14.08. Góralskie nabożeństwo przy kapliczce na Ochodzitej
z okazji jej 40-lecia – 300 lat Koniakowa
15. - 19.08. Dni Koronki w Galerii na Szańcach w Koniakowie
16. – 18.08. Jarmark Pasterski w Koniakowie; Dni Rumuńskie
– 300 lat Koniakowa
18.08. Koncert Zespołu ZAKOPOWER – Istebna Amfiteatr
– PHU Kubas
19.08. Wybory Miss Wakacji – Istebna Amfiteatr – PHU Kubas
25.08. Pozdrowienia ze świata dla Koniakowa – występ
zagranicznych zespołów folklorystycznych na Ochodzitej
lub w Amfiteatrze w Istebnej, Zbigniew Legierski – 300 lat Koniakowa
31.08. – 28.09.  Wystawa Krystyny Kocybik, GOK – BP Istebna, s. 2
do 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna

WRZESIEŃ
01.09. Dyskoteka pod Gwiazdami – Amfiteatr pod Skocznią
– PHU Kubas
02.09. Akcja Krwiodawstwa – Koniaków – 300 lat Koniakowa
07. – 09.09. Zawody Rowerowe Road Trophy - Istebna
09.11. II Spotkania Integracyjne Artystów im. Jana Wałacha
w Muzeum Jana Wałacha, Istebna Andziołówka
16.09. Dożynki Gminne w Amfiteatrze pod Skocznią w Istebnej
Rozsód Owiec w Istebnej na Stecówce
21.09. Wernisaż Galerii Kukuczka – VIII Beskidzkie Integracje
Sztuki 2012 pt. „300 lat u boku Ochodzitej”
22.09. Puchar Europy w Dogtrekking’u
– www.dogtrekking.com.pl
29.09. Rozsód Owiec w Koniakowie na Ochodzitej – 300 lat Koniakowa
29.09. Zawody Rowerowe MTB Marathon; Istebna
do 28.09.  Wystawa Krystyny Kocybik, GOK – BP Istebna, s. 2

K A L E N D A R Z   I M P R E Z  2 0 1 2
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Słownik gwarowy

Wiersz na Dzień Kobiet
Kobiety wy wonne kwiatuszki 
Wy stokrotki polne
Bez Was ciężko by było się obejść 
Bez was ciężko by było żyć
Wasz dotyk dłoni koi ból
Wy jesteście jak nimfy przepiękne.

 Stanisław Michałek - pacjent DPS w Cieszynie

Kalendarz imprez
gminy Istebna
na 2012 rok
Serdecznie zapraszamy prowa-
dzących agroturystykę, hotele, 
pensjonaty, karczmy, restau-
racje i wszystkich zaintereso-
wanych po odbiór Kalendarza 
Imprez 2012 do Gminnego 
Ośrodka Kultury i Punktu Infor-
macji Turystycznej w Istebnej.

PAŹDZIERNIK
27.10. – 30.11. Wystawa Konkursu im. Jana Wałacha 2012,
GOK – BP Istebna, s.3
27.10. – Czeski wieczór dla Koniakowa – Jama Zbójnicka
– 300 lat Koniakowa
wrzesień-październik - VIII Beskidzkie Integracje Sztuki Istebna 
2012 pt. "300 lat u boku Ochodzitej"- 300 lat Koniakowa

LISTOPAD
02.11. Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
11.11. Obchody Święta Niepodległości, Istebna
11.11. – Jubileusz Zespołu Regionalnego Koniaków
– 300 lat Koniakowa; U. Gruszka
16.11 – 14.12. – Pokonkursowa wystawa fotografii
„Wokół Ochodzitej” z okazji 300 lat Koniakowa R. Kocybik, s. 2
17.11.  Zabijaćka  – Jama Zbójnicka – 300 lat Koniakowa
22.11.  IV Spotkania Muzykantów z Trójwsi w Karczmie
„Pod Ochodzitą” w Koniakowie Centrum
do 30.11. Wystawa Konkursu im. Jana Wałacha 2012, GOK – BP 
Istebna, s. 3

GRUDZIEŃ
03.12. – 30.01. Wystawa rzeźby Jana Bojki i malarstwa
beskidzkiego Nikifora Jakuba Gazurka, GOK – BP Istebna, s. 3
14.12. – 30.01.  – Wystawa Prac Osób Niepełnosprawnych
Realizowanych na warsztatach organizowanych
przez Stowarzyszenie „Dobrze, że Jesteś”, s. 2
26 – 30.12. – Przegląd Kapel Góralskich z Koniakowa
– Jama Zbójnicka – 300 lat Koniakowa
Koncert Kolędowy – kościół Koniaków – 300 lat Koniakowa

Morzany, Grzegorze
Po Środzie Popielcowej ucicho muzyka, kóncióm sie za-

bawy, zacino sie cias Wielkigo Postu. Przez dłógi roki był u 
nas zwyciaj, zie sie w poście nie jodało miyjsa. Baby wywarzi-
ły garce, coby ich nie było ciuć miyjsym, bo sie go nie jadło 
azie do Wielkijnocy. Nie było mowy ło ziodnej zabawie, ło 
uciechach, a jak sie kany robiło śkubaćkym, tóś jyny takóm 
pocichu – bez muzyki. Przewaźnie we Wielkim Poście, bo 
dwanostego marca - trefiało świyntego Grzegorza. W tym 
dniu dwo abo trzo chłapcy dorzóndzóni wcziaśnij chodzi-
li łod chałpy do chałpy z brzóskóm łozdobiónóm bibułóm 
i zwónkym. Wiyjsiowali gazdóm pomyślnej wiosny, za co do-
stowali do kosiczka jakisi jedzyni abo drobne pinióndze. Mieli 
łoblecióne biołe kosiule przeposane rzymiyniym. Kiejsika – w 
starodownych ciasach było to świynto wsieckich śkolników, 
w tym dniu sie zapisywało do śkoły dziecka. 

We Wielkim Tydniu chodzywały po chałpach Morzany. 
Były to dwie dziyfciynta, kiere chodzywały po chałpach i no-
siły na rynkach usitóm lalkym. Spiywały Mynkym Pańskóm, 
za co dostowały do kosiczka wajco abo cosi drobnego. 

Fragment tekstu „Morzan”
Podziynkujmy Chrystu Panu
A łoddejmy cześć i chwałym Jymu
Bo On przez swe umenczenie
Raczył nóm dać grzechów odpuszczenie
Z nieba zstąpił uniżył sie 
A z Maryji Panny narodził sie….

Fragment „Grzegorzy”
Na świyntego Grzegorza idóm wody dó morza!
Gdo swe dziatki miłuje, a wiedzie ich ku dobrymu
Pośli syny do szkoły, niech sie uczóm ku tymu…
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l Sport l Sport l Sport l Sport l
Gdyby nie źle posmarowane narty, z zimowych 

Igrzysk w Grenoble w 1968 roku przywiózłby medal. 
Skończyło się jednak na miejscu w drugiej dziesiątce. 
Jeden z czołowych narciarskich dwuboistów świata lat 
60. - Erwin Fiedor - zmarł 13 lutego w Koniakowie.

Gdyby nie te smary …
Urodził się w Istebnej w 

1943 roku, a wychował w 
Koniakowie. Rodzice pracowali 
na roli. - Dzieciństwo miałem 
szczęśliwe, chociaż w domu było 
nas jedenaścioro. Mój ojciec, 
Jakub, trzykrotnie się żenił. Dwie 
pierwsze żony umierały mu młodo. 
Ja jestem owocem jego trzeciego 
związku z Karoliną. W każdym 
z małżeństw tata miał trójkę 
dzieci. Stąd tak liczna gromadka 
- wspominał niedawno. Nim 
przyszedł na świat, jego ojca - „za 
chlebem” - pognało aż za ocean. 
Zarabiał dolary, pracując w 
budowlance. Zresztą dość liczna 
rzesza mieszkańców beskidzkiej 

Trójwsi emigrowała wtedy do Ameryki, pragnąc czegoś się w życiu 
dorobić. 

Fiedor za narciarstwo na poważnie wziął się w wieku 14 lat. 
Wcześniej, owszem, nieraz miał narty na nogach, ale bardziej dla 
zabawy i szybkiego przemieszczania, aniżeli wyczynu. Sportowym 
bakcylem zaraził go szwagier, Franciszek Dobosz, niegdyś świetny 
biegacz i trener narciarski. - Pierwsze narty robił mi ojciec, potem 
sam. Najlepiej do tego nadawały się listwy z buku. A wiązaniem były 
rzemyki ze świńskiej skóry - mówił. Wspomniany Dobosz organizował 
narciarskie wyścigi dla miejscowych chłopaków z Koniakowa; ten 
kto wygrał, dostawał prawdziwe narty biegowe. Najszybszy był 
Fiedor, dzięki temu wzbogacił się o wspomniany rarytas. Potem 
prowadzili go trenerzy Jan Haratyk i Leopold Tajner. 

Zaczynał jako narciarski biegacz. Podczas jednego z obozów 
sportowych - na Stecówce - trenował razem ze skoczkami. 
Przypatrywał się skokom, aż sam zdecydował się wystartować. 
Stanął na rozbiegu w … „biegówkach”. Jego skok musiał przypaść 
do gustu trenerowi Antoniemu Wieczorkowi ze Szczyrku, bo 
zaraz polecił dać mu prawdziwe „skokówki”. Wciągnął go też na 
listę startową juniorskich mistrzostw Polski, które miały miejsce za 
… tydzień. Fiedor zdominował te zawody. Został mistrzem kraju 
zarówno w skokach jak i kombinacji norweskiej! Bez przygotowań! 
- Wcześniej nie skakałem na żadnych zawodach. Z kolegami robiliśmy 
sobie skocznie na śniegu i tam rywalizowaliśmy między sobą. 
Skakałem także na nieistniejącej już skoczni w Koniakowie na zboczu 
Ochodzitej - wspominał Fiedor. Juniorską kartę zawodnik z Trójwsi 
miał piękną - w kombinacji i skokach zgromadził siedem tytułów 
mistrza Polski. Jako senior czterokrotnie wywalczył złoty medal 
krajowego championatu: w kombinacji norweskiej w 1964 roku 
oraz skokach na skoczni 70-metrowej w 1968 roku i 90-metrowej 
w 1967 i 1968 roku.

Dwukrotnie dane było mu wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. 
Po raz pierwszy w Innsbrucku w 1964 roku. - Wspomnienia z Austrii 
mam złe. Działacze wysłali mnie na tak ważny turniej bez … trenera.. 
Sam chodziłem na skocznie, sam biegałem. A dzień przed startem 
złamałem … nartę. Musiałem sprzęt pożyczyć od Józka Rysuli. Noga 

nie była przyzwyczajona do 
jego butów, które zresztą były 
za duże, a narty nie jechały 
tak, jak trzeba … Zająłem 
14. miejsce, chociaż byłem w 
formie - opowiadał Fiedor. 
Tydzień po Igrzyskach zajął 
fantastycznie drugie miejsce 
na słynnych zawodach 
w Holmenkollen, mekce 
światowego narciarstwa. 

O krok od medalu 
Erwin Fiedor był cztery lata 
później w Grenoble. Po 
skokach zajmował 3. miejsce. 
Znakomite, bo przecież 
był lepszym biegaczem niż 
skoczkiem. Kruszec był w 
zasięgu ręki … Jednak w biegu dały o sobie znać zmieniające 
się warunki atmosferyczne. Na początku był mróz. A wtedy 
właśnie startował Fiedor. W czasie biegu wyszło słońce, zmieniła 
się temperatura. Tymczasem smary pozostały te same. W tych 
warunkach nie ma szans na sukces. - Bieg był mordęgą! Śnieg lepił 
się do nart, człowiek poruszał się niczym w smole … Kolejni zawodnicy 
mijali mnie na trasie … Ostatecznie byłem 18. Gdyby nie złe smary, 
miałbym medal i emeryturę olimpijską - wspominał z nutką żalu.  

Pani Wioletcie Kawulok z rodziną serdeczne wyrazy
żalu i współczucia z powodu śmierci ojca

Śp. Erwina Fiedora
Dwuboisty, Reprezentanta Polski na Olimpiadach

Sportów Zimowych, sędziego narciarskiego
składają Wójt Gminy, Rada Gminy
i działacze sportowi Gminy Istebna

Erwin Fiedor z białym orzełkiem
na piersi

Erwin Fiedor, po lewej, potrafił
pogratulować lepszym od siebie

Fiedor dwukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata: w Oslo 
(1966) i Szczyrbskim Jeziorze (1970). Po zakończeniu kariery został 
trenerem. Jego wychowankami byli m.in. olimpijczycy Jan Legierski 
i Stanisław Kawulok. Sędziował też wiele zawodów narciarskich. 
Ostatnie, w poprzednim miesiącu, 22 stycznia na Kubalonce. Był to 
37 Bieg  „O Istebniański Bruclik”. 

Błażej Kupski
Na podstawie rozmowy ze śp. Erwinem Fiedorem
Foto: arch. rodzinne arch.  J. Polok
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Sporty Zimowe - Luty
*** Reprezentująca MKS Istebna Dominika Hulawy wy-

walczyła złoty medal w sprincie juniorek w pierwszym dniu 
rozgrywanej w Istebnej Kubalonce XVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Śląsk 2012”! 
W finale juniorów czwarte miejsce zajął zawodnik AZS AWF 
Katowice Rafał Matuszny z Istebnej. Sprint rozgrywano na 
dystansie 1600 metrów techniką dowolną.   

W drugim dniu zawodów w biegu łączonym na 20 km 
juniorów Rafał Matuszny wywalczył srebrny zaś Patrycjusz 
Polok (MKS Istebna) brązowy medal. W biegu łączonym ju-
niorek na dystansie 10 km czwarte miejsce zajęła złota me-
dalistka w sprincie Dominika Hulawy.

***  Trzy medale zdobył w tegorocznej Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w sportach zimowych „Śląsk 2012” 
Adam Cieślar z Istebnej. Nasz znakomity zawodnik, który re-
prezentuje barwy AZS AWF Katowice wywalczył dwa miejsca 
na najwyższym stopniu podium w dwuboju – w sprincie oraz 
w formule Gundersena. Ponadto Adam wywalczył brązowy 
medal wraz z kolegami z AZS AWF Katowice w drużynowej 
rywalizacji juniorów starszych w skokach. Zawody rozgrywa-
no w Istebnej Kubalonce, Szczyrku i Wiśle Malince.

*** Znakomicie radzą sobie tej zimy nasi biegacze amato-
rzy - tym razem zawodnicy z Jaworzynki zdominowali Mistrzo-
stwa Polski Amatorów w sprintach zdobywając złoto i srebro! 
Tytuł mistrzowski na dystansie 1450 m techniką dowolną 
wywalczył Piotr Michałek, a wicemistrzowski Jan Łacek.  
Dobrą formę potwierdzili nasi biegacze w dniu następnym 
w Mistrzostwach Polski Amatorów w długodystansowych 
biegach narciarskich. W klasyfikacji generalnej biegu na 10 
kilometrów techniką klasyczną Piotr Michałek zajął drugie 
miejsce a na szóstej pozycji uplasował się Jan Łacek. Uzyska-
ne wyniki dały naszym zawodnikom odpowiednio pierwsze 
i trzecie miejsce w kategorii wiekowej M-3. Zawody rozegra-
no w Jakuszycach. 

*** Aż dwanaście razy stawali na podium młodzi biegacze 
naszych klubów narciarskich podczas rozegranych w Duszni-
kach Zdroju kolejnych zawodów dzieci i młodzieży z cyklu 
„Bieg na Igrzyska”. W pierwszym dniu zawodów w biegach 
techniką klasyczną ze startu wspólnego pierwsze miejsca 
zajęli zawodnicy NKS Trójwieś Beskidzka  Dorota Kaczma-
rzyk i Mikołaj Michałek. Na drugim stopniu podium stanął  
Dominik Bury (MKS Istebna) zaś Mateusz Haratyk i Bartło-
miej Rucki (obaj NKS Trójwieś Beskidzka) oraz Dawid Zawa-
da (MKS Istebna) wywalczyli brązowe medale.

W rozgrywanych w drugim dniu biegach techniką dowol-
ną złote medale wywalczyli Dominik Bury i Mikołaj Micha-
łek, srebrne Magdalena Kobielusz (MKS Istebna), Mateusz 
Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) i Mateusz Haratyk zaś 
brązowy Dorota Kaczmarzyk.

*** Rozegrane w dniach 20 - 21 lutego na trasach biego-
wych w Istebnej Kubalonce finałowe zawody Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” 
2012 przyniosły naszym młodym zawodnikom wiele miejsc 
na podium a ekipie MKS Istebna trzecie miejsce w końcowej 
klasyfikacji drużynowej!

W biegach techniką klasyczną na najwyższym stopniu 
podium stanęli Dominik Bury (MKS Istebna) oraz Mikołaj 
Michałek (NKS Trójwieś Beskidzka). Drugie lokaty wywalczyli 
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) i Mateusz Haratyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka), natomiast na trzeciej pozycji w swojej 
kategorii wiekowej finiszował Dawid Zawada (MKS Istebna). 
Ponadto w biegach juniorów zaliczanych do klasyfikacji Pu-
charu Polski triumfowali Dominika Hulawy (MKS Istebna) i 
Krzysztof Kukuczka (NKS Trójwieś Beskidzka), a Patrycjusz 
Polok (MKS Istebna) był drugi.

W drugim dniu zawodów rozegrano biegi na docho-
dzenie techniką dowolną, które były zarazem ostatnimi 
zawodami całego cyklu „Biegu na Igrzyska 2012”. Zwy-
cięstwa odnieśli Dominik Bury oraz Mikołaj Michałek. 
Na drugiej pozycji uplasowała się Magdalena Kobielusz 
a trzecia lokata przypadła Mateuszowi Haratykowi. Ponad-
to w biegach juniorów zaliczanych do klasyfikacji Pucharu 
Polski pierwsze miejsca zajęli Dominika Hulawy i Krzysz-
tof Kukuczka a Patrycjusz Polok był drugi. W klasyfikacji 
generalnej całego cyklu całego cyklu na najwyższym po-
dium znaleźli się Dominik Bury oraz Mikołaj Haratyk zaś 
Dorota Kaczmarzyk uplasowała się na drugim miejscu. Na 
podium stanęli jeszcze Magdalena Kobielusz - druga i Ma-
teusz Haratyk – trzeci w swoich kategoriach wiekowych. 
Znakomite trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej wywal-
czyła drużyna MKS Istebna prowadzona przez Jarosława 
Hulawego i Małgorzatę Galej we współpracy z Tadeuszem 
Krężelokiem i Henrykiem Gazurkiem. 

*** Zgodnie z tradycją świetnie spisali się reprezentujący 
nasze szkoły biegacze podczas rozegranego na trasach bie-
gowych PZN Kubalonka Finału Powiatowych Drużynowych 
Zawodów w Biegach Narciarskich Szkół Podstawowych, 
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. 

W zmaganiach szkół podstawowych zwycięstwa odnio-
sły zespoły dziewcząt z SP1 Istebna (Magdalena Kobielusz, 
Karolina Nowak, Natalia Sewastynowicz) oraz chłopców 
z SP 1 Jaworzynka (Dawid Bojko, Mateusz Dragon, Tymo-
teusz Dragon). W gronie gimnazjalistów bezkonkurencyjni 
byli w swoich kategoriach uczennice (Dorota Kaczmarzyk, 
Weronika Legierska, Aleksandra Łacek, Justyna Niewia-
domska) oraz uczniowie Gimnazjum w Istebnej (Dominik 
Bury, Jan Gawlas, Andrzej Jałowiczor, Andrzej Zawada). 

Warto dodać, że nasi biegacze startowali także w re-
prezentacjach szkół ponadgimnazjalnych mających swoje 
siedziby poza terenem naszej gminy m.in. LO Wisła czy ZSP 
Ustroń.

Organizatorem zawodów z ramienia Szkolnego Związku 
Narciarskiego był Jarosław Hulawy.

*** W rozegranych w Zakopanem Mistrzostwach Tatrzań-
skiego Związku Narciarskiego znakomicie zaprezentowały 
się Dorota Kaczmarzyk (NKS Trójwieś Beskidzka) i Domini-
ka Hulawy (MKS Istebna) a także kolega klubowy Dominki 
Dominik Bury. Dorota i Dominika wygrały swoje kategorie 
wiekowe zarówno w pierwszym (klasyk) jak i drugim dniu 
(technika dowolna) zaś Dominik triumfował w biegu tech-
niką dowolną. Medale w swoich kategoriach wywalczyli 
także biegaczka MKS Istebna Weronika Legierska (druga 
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w technice dowolnej) i oraz zawodnik NKS Trójwieś Beskidz-
ka Krzysztof Kukuczka (drugi w technice dowolnej i trzeci 
w klasyku).

*** Mariusz Michałek (NKS Trójwieś Beskidzka) zdobył 
dwa medale – złoto w biegu techniką dowolną i brąz w kla-
syku - podczas rozegranych w Zakopanem Akademickich 
Mistrzostwach Polski. 

Opracował: Jacek Kohut

Najlepsi wśród Młodzieży Szkolnej
Województwa Śląskiego

W bardzo trudnych warunkach na trasach  Kubalonki 
w dniu 15.02.2012r. odbyły się Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej Województwa Śląskiego w biegach narciarskich. 
Nasza gminę reprezentowały szkoły podstawowe z Istebnej 
i z Jaworzynki  i gimnazjum  z Istebnej. Zawody rozgrywane 
jako sztafety zakończyły się wielkim sukcesem uczniów 
z naszego regionu. W swoich kategoriach szkół podstawowych 
zwyciężyły dziewczyny z Istebnej natomiast wśród chłopców 
I miejsce zdobyli zawodnicy z Jaworzynki pokonując swoich 
rówieśników z Istebnej. 

Zwycięski skład drużyny z SP1 Jaworzynka: 
1. Tymoteusz Gazur, 
2. Dawid Bojko, 
3.Mateusz Dragon,
Opiekun: Mariusz Juroszek 
  
Zwycięski skład dziewcząt z SP 1 z Istebnej: 
1. Natalia Sewastynowicz 
2. Magdalena Kobielusz 
3. Eliza Rucka 
4. Karolina Nowak 
  
Drugie miejsce wywalczyła drużyna chłopców
z SP 1 z Istebnej: 
1. Grzegorz Zawada 
2. Dawid Zawada 
3. Dawid Legierski 
4. Serafin Solawa 
Reprezentacje  SP 1 z Istebnej trenują pod okiem Małgorzaty 

Galej i Jarosława Hulawego 
  
W rywalizacji młodzieży gimnazjalnej wśród chłopów i 

dziewczyn górowali uczniowie naszego gimnazjum zdoby-
wając pierwsze miejsca. 

Magdalena Kobielusz Adam Cieślar

Zwycięskie składy drużyn z Gimnazjum z Istebnej: 
Dziewczęta: 
1. Legierska Weronika 
2. Niewiadomska Justyna 
3. Kaczmarzyk Dorota 
  
Chłopcy:
1. Michałek Mikołaj 
2. Jałowiczor Andrzej 
3. Bury Dominik
Opiekun: Henryk Gazurek 

Najlepsi w województwie

Mariusz Michałek
zwycięzcą Biegu Piastów! 

Historyczny sukces odniósł w 
minioną sobotę Mariusz Micha-
łek z Istebnej wygrywając - jako 
pierwszy Polak od 11 lat - roze-
grany na Polanie Jakuszyckiej 36 
Bieg Piastów!

Nasz zawodnik w biegu, który 
ukończyło 1496 uczestników uzy-
skał na dystansie 50 km techniką 
klasyczną czas 2 godziny 13 minut 
i 6 sekund. 

Bardzo dobrze zaprezen-
towali się także inni biegacze 

z naszego terenu. Sebastian Gazurek z Jaworzynki zajął szóste 
miejsce, Mateusz Ligocki z Istebnej był trzynasty, Tomasz Sikora 
(również z Istebnej) trzydziesty (trzeci w grupie Studentów) zaś 
pochodzący z Jaworzynki mieszkaniec Ustronia Stanisław 
Gorzołka (+ 40 lat) ukończył bieg na 106 miejscu.

W biegu na 26 km klasykiem znakomite piąte miejsce 
w klasyfikacji ogólnej zajął Piotr Michałek z Jaworzynki co 
dało mu drugie miejsce w kategorii wiekowej M45 i pierwsze 
w grupie Leśników.

Warto przypomnieć, że w 1999 roku Bieg Piastów wygrał 
Istebnianin Henryk Gazurek, obecny z-ca Wójta Gminy Istebna.

fot. Marcin Oliva Soto  J. Kohut
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„ Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”- ruszyły zapisy  

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edy-
cja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla 
dzieci do lat 10 „Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku” czyli Mistrzostwach dziewcząt 
i chłopców w kategorii U-10, w którym nagro-

dą główną jest wyjazd na mecz Mistrzów Europy 2012 roku. 
Rozpoczęły się zapisy do Turnieju, które potrwają 

do 31 marca 2012 roku, dlatego gorąco zachęcamy szkoły 
podstawowe z Państwa regionu, do zgłaszania już teraz swo-
ich drużyn na stronie www.zpodworkanastadion.pl. 

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, 
a sponsorem głównym od sześciu jest lat firma Tymbark. Pa-
tronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, FIFA 
Grassroots, UEFA RespectYourHealth, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Turniej 
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku rozgrywany 
będzie w duchu idei RESPECT. 

Spartakiada zimowa
Mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodo-

wych do aktywnego spędzania wolnego czasu, młodzież 
„oazowa” nie poddała się i przeprowadziła Zimową Spar-
takiadę Istebniańską. Było to pierwsze w historii wspólne 
sportowe przedsięwzięcie Urzędu Gminy Istebna z młodzie-
żą Ruchu Światło – Życie z Istebnej. 

Mamy nadzieję, że słaba frekwencja mieszkańców Gminy 
nie zniechęci młodzieży do działania, organizowania oraz że 
jeszcze nie raz będą mogli udowodnić, że młodzież nie jest 
wcale taka zła.

Wyniki konkurencji:

Wyścig sanek
Dzieci Szkoła Podstawowa: 
1. Sara Kohut 
2. Bartłomiej Kerlin 
3. Janina Juroszek 

Młodzież 
1. Rozalia Kohut 

2. Anna Jojko 
3. Karina Czyż 
Dorośli – kobiety 
1. Iwona Kohut 
2. Agata Jędrzejewska 
3. Bernadetta Juroszek 
Dorośli – mężczyźni 
1. Adam Jędrzejewski 
2. Andrzej Sikora 
3. Szczepan Zowada 
Rzut do celu
Dzieci Szkoła Podstawowa 
1. Bartłomiej Kerlin 
2. Julia Kerlin 
3. Janina Juroszek 
Młodzież/Dorośli
1. Adam Jędrzejewski 
2. Katarzyna Kuś 
3. Józef Juroszek 
4. Barbara Juroszek 
Konkurencja „Przeciąganie liny” odbyła się w formie 

zabawowej z udziałem drużyn mieszanych. 

 fot. J. Kohut, M. Kuźma
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l Reklamy l
PRZYRODA SIę BUDZI

Przedwiośnie jest niezwykle kapryśne. Krótkie chwile ciepłej, 
wiosennej pogody często są przerywane nagłymi nawrotami zimy.  
w leśnym runie nieśmiało zakwitają pierwsze kwiaty. Lepiężniki 
bardzo często spod resztek poszarzałego już śniegu, wychylają swe 

charakterystyczne białe 
kwiaty. Wkrótce zakwitną 
w naszym otoczeniu: za-
wilce, podbiały, miodun-
ki i wiele innych roślin, 
tworząc na skrajach lasu 
kwiecisty dywan. 

Wśród budzących 
się roślin odzywają się 
pierwsi skrzydlaci śpie-
wacy. W pogodne dni, 

już pod koniec lutego, swe proste zwrotki wyśpiewują sikory. Na-
wołują się kowaliki, a raniuszki powoli rozglądają się za miejscem 
pod budowę misternego gniazda. Czarno-białe dzięcioły swymi 
mocnymi dziobami wystukują na suchych konarach niczym na 
werblach swe miłosne rytmy. Z niewielkiego krzewu, rosnącego 
na miedzy, monotonną pieśń nuci żółtobrzuchy trznadel. Wtóruje 
mu żarliwym świergotem zawieszony pod błękitnym sklepieniem 
nieba skowronek. I choć wczesnowiosenny repertuar ptasich gło-
sów jest stosunkowo skromny, to już niebawem wzbogaci się o no-
wych solistów, przybyłych z zimowisk. Najpóźniej wiosna dociera 
na tereny podmokłe. Tam tętno budzącej się przyrody przyspiesza 
najwolniej. Jednak, gdy tylko zelżeje mróz i ustąpią lody nad rzeką 
Olzą, Czadeczką, Krężelką i ich dopływami, i tam budzi się życie. Do 
powstałych ze stopniałego śniegu sadzawek zewsząd śpieszą prze-
budzone płazy. Kałuże te już wkrótce staną się areną żabich godów. 
Jako pierwsze do jeszcze chłodnej wody wchodzą żaby trawne, na-
stępnie traszki i salamandry. 

Gdy tylko Olza uwolni się z okowów lodu, na tradycyjne tereny 
powraca ptactwo wodne. Na kamieniach odpoczywają po powrocie 
z zimowisk - pluszcze, zimorodki, pliszki górskie. Pusta do tej pory 
roślinność przybrzeżna gości wieczorem dziesiątki rozkrzyczanych 
szpaków. Odkryte pola i łąki przyciągają za pokarmem leśnych śpie-
waków; na tych terenach dominują kosy, drozdy, paszkoty i zięby. 

Nie sposób opisać tego wszystkiego, co dzieje się we wczesno-
wiosennej przyrodzie, pomimo całego bogactwa tej pory, aż trud-
no uwierzyć, że to tylko wstęp do tego, co nastąpi wkrótce.

Co roku z niecierpliwością wypatruję tych pierwszych oznak 
nadchodzącej wiosny i zauroczony jej przepychem wsłuchuję się w 
przyspieszające tętno marcowej i kwietniowej przyrody.

Tekst i foto: Jarosław Gil
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   UBEZPIECZENIA 
Małgorzata Michałek, Biuro-Koniaków, Matyska 733 

WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH, 

MAJĄTKOWYCH I NA ŻYCIE. 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00,  
sobota-na życzenie klienta po uzgodnieniu telefonicznym   

33 855 71 81/ 500 263 371 
Możliwość komunikacji również droga mailową:  m.michalek@vp.pl  

www.koniakow-ubezpieczenia.pl 

U b e z p i e c z a s z ?  S p r a w d ź  w a r u n k i ,  k t ó r e  s ą  C i  o f e r o w a n e !  
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ISTEBNA CENTRUM 593
POD GRAPĄ

Na
sz

ró
jw

TT
PROMOCJA PI  SPALINOWYCH

MS 170D JU  OD 749Z
PI Y, KOSY, KOSIARKI, UBRANIA
I BUTY BHP
NARZ DZIA STIGA I FISKARS
SERWIS SPRZETU STIHL I HUSQVARNA

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ,,STIHL"
WIS A UL.TOWAROWA 4  TEL.33 855 18 60
DO LASU I OGRODU
ZAPRASZAMY

aTa T

  

TTEELL::  550044  446688  225566  
CYKLINOWANIE 
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KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

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

(od wrze nia w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

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

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

TANIEJ JU  NIE B DZIE !!!

dachowa

magazynowanie do wiosny

GRATIS!!!

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

Pierwsze dni zimy

Zapisy oraz wykłady:
wtorki i piątki, godz. 17.30

(w Szkole Podstawowej na Dzielcu, sala nr 5)

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

www.naukajazdy-kowalik.pl
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Piotr Michałek
- mistrz i wicemistrz
Polski amatorów
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Reprezentacja dziewcząt - SP 1 Istebna Reprezentacja chłopców - SP 1 Jaworzynka

Reprezentacja dziewcząt - Gimnazjum Istebna Reprezentacja chłopców - Gimnazjum Istebna

Najlepsi wśród młodzieży szkolnej 
Powiatu Cieszyńskiego

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Olimpijczyk
z Koniakowa,

Śp. Erwin Fiedor
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