
Nasza Trójwieœ    1Grudzień 2007

NR 12 (173)    ROK XV      Grudzień 2007 r.              ISSN 1506-0470         Nakład 1200 egz.     cena 1,50 z VAT

czytaj str. 11-12

W dniu 22 grudnia (sobota) o godz. 13.00
na przejsciu granicznym

Istebna - Jasnowice - Bukovec

Wigilia 24.12.07 r.
Urząd Gminy będzie nieczynny

Bieg o „isteBniański Bruclik”
Wójt Gminy Istebna oraz Komitet Organizacyjny 

XXXIII Międzynarodowego Biegu Narciarskiego o 
„istebniański Bruclik" informują że zawody odbędą 

się w dniu 27 stycznia 2008r. (niedziela) na trasach biegowych w 
Istebnej-Kubalonce. Zapraszamy wszystkich miłośników czynne-
go wypoczynku oraz kibiców do wzięcia udziału w imprezie.

uwaga wszyscy seniorzy
- matki, babcie, tacikowie, dziadkowie!!!

Sedecznie zapraszamy wszystkich seniorów na tradycyjne spo-
tkania opłatkowe w remizach strażackich. Jak co roku, pragniemy 
spotkać się z Wami przy wspólnym stole dzieląc się opłatkiem i 
śpiewając kolędy. W programie m. in. występy dzieci z klas „0”

  8.01.2008 Koniaków  godz. 10.00 sala OSP
  9.01.2008 Istebna  godz. 10.00 sala OSP
10.01.2008 Jaworzynka  godz. 10.00 sala OSP

Gminny Ośrodek Kultury

zmiana siedziBy
urzędu skarBowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie uprzejmie infor-
muje, że z dniem 1 stycznia 2008r nastąpi zmiana siedziby urzę-
du Skarbowego. Nowa siedziba będzie się mieściła w Cieszynie 
przy ulicy Kraszewskiego 4 (dawna siedziba Izby Celnej).

Dojazd z Placu Wolności ulicami: Wyższa Brama, Pl. Kościel-
ny, Sienkiewicza; Stalmacha, Sienkiewicza; 3 Maja, Miarki.

Stajenka w wykonaniu Józefa Zowady z Istebnej-Olecek

Zapraszamy do obejrzenia wystawy
„Zwyczaje i obrzędy okresu adwentu

i Bożego Narodzenia”.
Wystawa jest czynna codziennie od 9.00-15.00

w GOK w Istebnej do stycznia 2008 r.

odbędzie się uroczyste otwarcie granic w związku
z wejściem Polski do układu z Schengen

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
oraz turystów do udziału w uroczystościach !!!

Zdrowych, spokojnych
i błogosławionych 

Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w miłej atmosferze rodzinnej

życzą 

Wójt Gminy, Rada Gminy
i Zespół Redakcyjny
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Fotoreportaż z obchodów
55-lecia Zespołu Regionalnego „Koniaków”

Najstarsi członkowie zespołu i ich dzieci

Pierwszy występ zespołu koniaków we Francji - 25 lat temu.

uczestnicy spotkania

Ks. Damian
i ks. Krzysztof - 
byli członkowie 
zespołu

Życzenia i gratulacje od przedstawicieli władz gminy i powiatu młodzi  górale z zespołu

zdzisław mieszczyński z urzędu miasta
i gminy trzebiatów z maskotką
swojego miasta
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Wójt  Gminy  informuje Wójt  Gminy  informuje

„wywóz śmieci"
W związku ze wzrostem opłaty marszałkowskiej za umieszczanie odpadów komunalnych na składowisku zwiększą się koszty 

wywozu śmieci. Dotychczas obowiązywała stawka 15,71 zł za tonę Jednak zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z czerwca br. 
opłata ta z dniem l stycznia 2008 r. będzie wynosiła 75 zł za tonę. Urząd Gminy apeluje o selektywne gromadzenie odpadów co pozwoli 
obniżyć koszty wywozu śmieci.

WORKI PRZEZNACZONE SĄ DO SEGREGACJI CZYSTYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH
ODPOWIEDNIO POSEGREGOWANYCH.
WORKI ZANIECZYSZCZONE NIE BĘDĄ ODBIERANE.

„Opłaty cmeNtarNe”
Przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów wykup miejsca na cmentarzu jest ważny na 20 lat. Po tym terminie można 

dokonać opłaty na dalsze lata. Nieuregulowanie wpłaty w terminie spowoduje utratę prawa do grobu, a miejsce bez dodatkowych wy-
jaśnień będzie wykorzystane. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 201 Urzędu Gminy w Istebnej.

wrzucaĆ czyste surowiec wtórny nie wrzucaĆ
opakowania szklane po
przetworach, butelki po
napojach,

stłuczka szklana wolna od
zanieczyszczeń metalami i
tworzywami,

szkło białe- worek biały

szkło kolorowe- worek
zielony

luster, szkła zbrojonego.porcelany, i
ceramiki (talerze.filiżanki
itp.)szkła okiennego,! szyb
samochodowych, żarówek,
lamp i neonowych i
halogenowych, termometrów,
kapsli.korków, zakrętek,

butelki po napojach i płynach
do prania i mycia, opakowania
po artykułach spożywczych jak
pudełka po margarynie, kubki
po nabiale itp. reklamówki,
opakowania po kosmetykach,
folie budowlane i ogrodnicze,

Plastik- worek żółty foliowych woreczków po
mleku,tworzyw piankowych i
styropianowych, worków
foliowych po nawozach i
materiałach budowlanych oraz
środkach chemicznych,
wyrobów z PCV jak płytki i
wykładziny,

puszki po konserwach,
napojach i sokach,

Puszki - worek żółty zużytych akumulatorów i
baterii, pojemników po
smarach.lakierach, farbach,

Utrzymanie zimowe
dróg

powiatowych i wojewódzkich
w gminie Istebna

Informuję, że za  utrzymanie  zimowe  dróg powiatowych 
i wojewódzkich (w tym chodników, zatok) na terenie gminy 
Istebna odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w 
Cieszynie ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn tel. kontaktowy 
(033) 4777144, e-mail pzdp@list.pl

wykaz dróg:

- droga wojewódzka 941 Kubalonka-Krzyżowa;

- droga wojewódzka 943 Jasnowice-Kasperki;

- droga powiatowa S 2643 Przez wieś Istebna;

- droga powiatowa S 2644 Przez wieś Jaworzynka;

- droga powiatowa S 1450 Koniaków Kamesznica.

KOŃCZY SIĘ CZAS
NA WYMIANĘ

DOWODU
OSOBISTEGO

Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom o obowiązku 
wymiany starego (książecz-
kowego) dowodu osobistego. 
Wnioski o wydanie dowodu 
osobistego można składać w 
Urzędzie Gminy w Istebnej 
pokój 115 od poniedziałku do 
piątku od godz. 7.15 do 15.15. 
Czas oczekiwania na nowy 
dowód wynosi około jednego 
miesiąca. Do tej pory w gminie 
Istebna wniosków o wymianę dowodów osobistych nie złożyło 
około 1000 osób.

(dok. na stronie 4)

Sprawdź, jakich dokumentów
potrzebujesz przy wymianie

starego dowodu:
www.mswia.gov.pl
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X sesja rady gminy isteBna
20 listopada 2007 r. o godz.13,00 w sali ośrodka edukacji 

ekologicznej - istebna dzielec odbyła się X sesja rady gminy 
Istebna.

Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Isteb-
nej Jan Gazur.

Głównym tematem obrad była gospodarka leśna na terenie 
Gminy Istebna - prelekcję oraz prezentację na ten temat przestawił 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Pan Witold Szozda.

W sesji wzięli udział również radni Sejmiku Województwa 
Śląskiego Alfred Brudny i Jan Kawulok oraz radny Powiatu Cie-
szyńskiego Józef Broda.

Na sesji podjęto uchwały
•  w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki  i 

rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2008.

•   w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności 
pożytku publicznego na rok 2008.

•   w sprawie przystąpienia   Gminy Istebna do czesko -polsko-
słowackiego związku „TROJMEZI-TRÓJSTYK-TROJMEDZIE".

• w sprawie powołania Komisji Statutowej.
•   w sprawie nabycia nieruchomości./poszerzenie drogi gmin-

nej Jaworzynka"Rondo Trójstyk"
•   w sprawie realizacji  przez Gminę Istebna  projektu  "Przy-

stosowanie systemu informatycznego gminnej administracji sa-
morządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elek-
troniczną" we współdziałaniu z innymi gminami należącymi do 
SWiRR" Olza".

•   w sprawie reprezentowania Gminy Istebna w Zgromadzeniu 
Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej.

•   w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego 
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współ-
pracy z tymi organami przez Sekretarza Gminy Istebna.

•   w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego 
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współ-
pracy z tymi organami przez Skarbnika Gminy Istebna.

•  w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008.
•   w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007.
Teksty wszystkich uchwał publikowane są w Biuletynie Infor-

macji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.
Małgorzata Wieczorek

rada gminy uchwaliła rada gminy uchwaliła

młodzieŻowa rada gminy
W związku z ukazaniem się artykułów pani Edyty Molędy w 

dwóch wydaniach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” pt. „Młodzi w odstaw-
ce” – nr 42 i „Zmieszani z polityką” – nr 44 przedstawiamy czytelni-
kom powyższego tygodnika oraz mieszkańcom Trójwsi  stanowisko 
Rady Gminy Istebna przyjęte na sesji w dniu 20.11.2007w.

stanowisko rady gminy isteBna
z dnia 20 listoPada 2007

Rada Gminy Istebna po zapoznaniu się z artykułami pani redaktor 
Edyty Molędy zamieszczonymi na łamach „GZC” uważa, że są one 
nieścisłe i przedstawiają Radę Gminy (oprócz radnych PIS-u) w bar-
dzo niekorzystnym świetle. Wynika z nich, że Rada Gminy odrzuca 
jakąkolwiek dyskusję na temat udziału młodych w kreowaniu polityki 
samorządowej Gminy. 

Po raz kolejny wspomniana pani redaktor nieprecyzyjnie i jedno-
stronnie przedstawia „fakty”, które w opinii czytelnika - zwłaszcza 
młodzieży - mogą być odebrane jako szokujące. 

Jednostronne ataki i krytyka skierowana pod adresem zdecydo-
wanej większości radnych są bezzasadne w świetle dotychczasowych 
faktów. 

W tej sytuacji zachodzi pytanie, komu i czemu ma to służyć. Czy 
rzeczywiście chodzi o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy i wyjście 
naprzeciw problemom młodzieży. A może celem jest wywołanie głę-
bokich podziałów nie tylko w Radzie Gminy, ale także wśród miesz-
kańców Trójwsi? A może chodzi o przedstawienie w niekorzystnym 
świetle niektórych radnych? A może jest to świadoma polityka, której 
celem jest skonfliktowanie wszystkich z wszystkimi wedle zasady 
„dziel i rządź”? 

Atmosfera wokół powstania MRG od samego początku budzi wiele 
kontrowersji głównie za sprawą 2 radnych PIS-u. Istnieje wiele przesła-
nek świadczących o tym, że usilne dążenie tych radnych do stworzenia 
MRG ma charakter czysto polityczny. Sami „stworzyli” statut, który 
jak się później okazało jest skopiowanym z internetu statutem MRG 
z Raciborza, na co są dowody. Sami też zaproponowali spośród siebie 
opiekuna MRG. Ponadto wypowiedzi w stylu „…nie chcą dopuścić 
młodych do głosu, bo się ich po prostu boją…” autorstwa pani Łucji 
Michałek, są śmieszne i wskazują na całkowity brak wiedzy na temat 
zasad życia społecznego i zwykłej ludzkiej uczciwości. 

Rada Gminy Istebna dostrzega wagę problemów młodych miesz-
kańców gminy i wychodzi im naprzeciw. Dlatego uważa, że spełnienie 
ambicji kilku radnych nie jest lekarstwem na rozwiązywanie problemów 
młodzieży. Być może w przyszłości taka Rada powstanie, ale musi być 
wokół niej sprzyjający i życzliwy klimat. W chwili obecnej jest sztucz-
nie wywołany posmak afery, bo „…istebniańscy radni boją się … nie 
chcą dopuścić do władzy… nie liczą się z problemami młodzieży… itp”. 
Taka sytuacja nie sprzyja powstaniu Młodzieżowej Rady Gminy.

Rada Gminy wybrana została po to, aby reprezentować wszystkich 
mieszkańców, bo wszyscy są tak samo ważni. Dlatego również sprawy 
młodzieży są omawiane na Sesjach i Komisjach Rady Gminy. Każdy 
mieszkaniec Gminy może uczestniczyć w posiedzeniach Rady. Radni 
Gminy Istebna dobrze rozumieją potrzeby młodzieży. Chętnie też 
wsłuchają się w przedstawiane przez młodzież problemy. 

Rada Gminy Istebna pragnie także poinformować szanownych 
mieszkańców gminy, że temat powołania MRG był już omawiany w dniu 
23.04.2007 na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty i komisji gospodar-
czej, gdzie odczytano pismo Gminnego Komitetu Prawa  i Sprawiedliwości 
w Istebnej o zamiarze powołania Młodzieżowej Rady Gminy. 

O powołaniu MRG dyskutowano także na sesji Rady Gminy w dniu 
28.06.2007. Większość radnych opowiedziała się za dokładnym rozpo-
znaniem tematu, przez co ewentualne powołanie Młodzieżowej Rady 
Gminy nie zostało odrzucone, ale przesunięte na okres późniejszy. 

W październiku przedstawiciele Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji poinformowali, że ustawa z dnia 7 
września o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi 
wydanymi przed dniem l stycznia 2001 r. przedłużyła możliwość 
posługiwania się przez obywateli polskich na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 
31 marca 2008 r.

Przedmiotowa ustawa nie przedłuża wprost terminu wymia-
ny książeczkowych dowodów osobistych, zatem wnioski o wymia-
nę tych dokumentów należy składać do dnia 31 grudnia 2007 r.

Przepisy wspomnianej ustawy mają tylko zapewnić obywa-
telom, którzy złożyli wnioski o wymianę dowodu osobistego do 
końca tego roku, możliwość korzystania z dotychczasowego do-
kumentu do chwili wydania nowego dowodu osobistego nie dłużej 
jednak niż do 31 marca 2008 r.

Inspektor, Irena Rejowicz

KOŃCZY SIĘ CZAS NA WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO
(dok. ze strony 3)
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Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy wystąpił do dyrektorów 
szkół działających na terenie naszej gminy o opinię w powyższej sprawie. 

Takie rozstrzygnięcie spotkało się z ostrymi atakami ze strony 
radnych PIS-u również na łamach prasy. 

Rada Gminy jest otwarta na współpracę z młodzieżą. Nie ma 
bowiem i nie było nigdy żadnych przeszkód, aby młodzi mieszkańcy 
naszej gminy mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji czy sesji 
Rady. Swoją chęć uczestnictwa w życiu społecznym gminy młodzież 
może przedstawiać także swoim rodzicom, dyrektorom szkół oraz 
nauczycielom i wychowawcom.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Rada Gminy nie otrzymała do 
tej pory ze strony młodzieży żadnych sygnałów o chęci współpracy. 

Jednocześnie Rada Gminy dostrzega i docenia, a w miarę możli-
wości także wspiera młodzież naszej gminy w uczestnictwie w życiu 
sportowym, kulturalnym i innych dziedzinach. Aktywność naszej 
młodzieży przynosi wiele chluby naszej Gminie. Na uwagę zasługują 
wysokie wyniki sportowe naszych zawodników z klubów KP „Trój-
wieś”, „Trójwieś Beskidzka”, UKS Gimnazjum Istebna i MKS Istebna. 
To efekt ich ciężkiej pracy.

Wiele okazji do dumy przynoszą młodzieżowe zespoły regionalne; 
„Mały Koniaków”, „Jetelinka” a ostatnio „Istebna”, która dostarcza 
nam wielu wzruszeń. 

Godne uznania jest uczestnictwo naszej młodzieży w pracach na 
rzecz wolontariatu n.p. salezjańskiej międzynarodowej organizacji 
„VIDES”. Młodzież aktywnie uczestniczy w różnorodnych warsztatach 
artystycznych, konkursach i wystawach. Aktywnie współpracuje z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Centrum Informacji i Ogni-
skiem Pracy Pozaszkolnej. 

Młodzież tworzy także drużyny strażackie uczestnicząc z po-
wodzeniem w zawodach sportowo-pożarniczych nawet na szczeblu 
wojewódzkim.

Rada Gminy nadal będzie wspierać aktywność młodych ludzi z 
Gminy Istebna. Za wybitne osiągnięcia - wzorem roku 2007 – najlepsi 
będą otrzymywać nagrody i wyróżnienia. Z myślą o wielostronnym 
rozwoju młodego pokolenia zrealizowano wiele ważnych inwestycji np. 
hala widowiskowo-sportowa przy gimnazjum. W najbliższej przyszłości 
planuje się dalsze inwestycje. 

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko, argumenty ale przede 
wszystkim fakty, trudno nie skomentować działań grupy radnych Pi-
S-u jako działań politycznych, wciągających naszą młodzież w jakieś 
polityczne rozgrywki. 

Przykre i smutne jest to, że pani red. Edyta Molęda włączyła się 
w te działania i szerzy wśród czytelników GZC nieścisłe a często 
także nieprawdziwe informacje. Przez to jej artykuły w większości 
nacechowane są stronniczością, brakiem obiektywizmu oraz brakiem 
rzetelności dziennikarskiej.

Rada Gminy Istebna nie zgadza się na to, aby przy pomocy różnych 
zabiegów socjotechnicznych oraz poprzez różne formy manipulacji 
wykorzystywano naszą młodzież do osiągania celów politycznych. 
Rada Gminy protestuje także przeciw fałszowaniu prawdy o Gminie i o 
radnych RG. W szczególny sposób protestujemy przeciw wprowadzaniu 
w błąd mieszkańców Gminy Istebna i Powiatu Cieszyńskiego.

Za przyjęciem stanowiska Rady Gminy głosowało 11 radnych, 
przeciw było 3, 1 radny wstrzymał się od głosu.

rada gminy uchwaliła rada gminy uchwaliła
Uchwała Nr IX/80/2007

rady gminy istebna
z dnia 15 października 2007r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2008r oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku  z art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3  ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 
20 lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r.Nr 68 poz.449) 

rada gminy istebna u c h w a l a, co następuje:
§ 1

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. od budynków lub ich części: 
a)  mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 0,59 zł 
b) piwnic od 1 m² powierzchni użytkowej 0,59 zł 
c)  garaży w budynkach mieszkalnych od 1m²
    powierzchni użytkowej 0,59 zł
d)  strychy od 1 m² powierzchni użytkowej 0,59 zł                                     
e)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
     oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
     prowadzenie tej działalności za 1m² powierzchni
     użytkowej 15,50 zł  
f)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
     zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
     od 1m² powierzchni użytkowej 8,86 zł 
g)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
     zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² 
     powierzchni użytkowej 3,84 zł                                                               
h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
    statutowej działalności pożytku publicznego
    przez organizacje pożytku publicznego od 1m²
    powierzchni użytkowej 6,37 zł 
2. od budowli - 2% ich wartości
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
   względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od
   1m2 powierzchni 0,70 zł                                                                             
b) pod jeziorami,  zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
    elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 zł
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
   statutowej działalności pożytku publicznego przez
   organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,20 zł

§ 2
Pobór podatku odbywa się w kasie Urzędu Gminy

§ 3 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich 
części oraz budowle:
1) związane z ochroną przeciwpożarową,
2) zajęte przez gminne jednostki budżetowe i instytucje kultury,
3) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest 
działalność rolnicza lub leśna.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowią-
zującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady, Jan Gazur

Informacja Rady Gminy Istebna
W związku z zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi 7 rad-

nych, którzy podpisali pismo popierające działania pani redaktor 
Edyty Molędy, Rada Gminy Istebnej uprzejmie informuje wszyst-
kich mieszkańców gminy, że na sesji w dniu 20.11.2007 r. ustalo-
no, że pismo popierające obiektywizm pani redaktor podpisało 3 
radnych Rady Gminy: Henryk Haratyk, Janusz Juroszek i Łucja 
Michałek.
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rada gminy uchwaliła rada gminy uchwaliła
uchwała nr iX/81/2007 

rady gminy  istebna
z dnia 15 października 2007r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2008 oraz za-
rządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2  
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844  ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449)

rada gminy w istebnej uchwala, co następuje
§ 1

Stawka opłaty targowej wynosi dziennie:
1. przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki   

 20,00 zł
2. przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych  i przemysło-

wych:                      
a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, własnych stolików 

przenośnych lub innych urządzeń  30,00 zł
b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy             

 50,00 zł
§ 2

1. Inkasentami mogą być sołtysi wsi oraz inne osoby wyzna-
czone przez Wójta.

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

3. Inkasenci, o którym mowa w ust.1  zobowiązani są do roz-
liczenia zainkasowanych kwot z Urzędem Gminy za okresy mie-
sięczne w terminie do 5 każdego miesiąca z zastrzeżeniem iż roz-
liczenie za grudzień dokonywane jest do 31.12.2008 r.  

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

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

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady
Jan Gazur

uchwała nr iX/82/2007
rady gminy  istebna 

z dnia 15 października  2007r.

w sprawie wysokości stawki opłaty miejscowej na rok 2008 
i zarządzenia poboru w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku  z art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591  ze zm.) art. 17 ust 5 i art. 19 pkt. 1 lit. 
b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r Nr 68 poz.449) 
oraz rozporządzenia Nr 5/98 Wojewody Bielskiego z dnia 2 lutego 

1998r. w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się 
opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 2 poz.14) 

rada gminy w istebnej
u c h w a l a , co następuje:

§ 1
Dzienna stawka opłaty miejscowej od osób fizycznych przeby-

wających na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa w grupach 
niezorganizowanych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych 
szkoleniowych lub turystycznych wynosi:

1. dla dzieci i uczącej się młodzieży (w tym studentów)
 oraz emerytów, rencistów i kombatantów  1,00 zł
2. dla pozostałych osób 1,78 zł

§ 2
1. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa zobowią-

zane są do jej uiszczenia bez wezwania najpóżniej  w ostatnim 
dniu pobytu.

2. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa.
3. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby prawne, jednost-

ki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz oso-
by fizyczne świadczące usługi w zakresie zakwaterowania /domy 
wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, pokoje gościnne, pola na-
miotowe/ w stosunku do osób korzystających z ich usług.

4.Inkasentem opłaty miejscowej w stosunku do osób nie ko-
rzystających z usług zakwaterowania określonych w ust. 3 są pra-
cownicy Urzędu Gminy. Osoby te uiszczają opłatę miejscową w 
kasie Urzędu Gminy Istebna, w terminie określonym w ust.1.

5. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci wymienieni w 
ust.3 przekazują na rachunek bankowy Gminy Istebna lub wpłaca-
ją do kasy Urzędu w terminie od 5-go dnia każdego miesiąca za 
miesiąc ubiegły.

6. Inkasentom z wyłączeniem inkasenta, o którym mowa w 
ust.4 , dokonującym poboru opłaty miejscowej, przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości 20% zainkasowanych kwot.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady
Jan Gazur

uchwała nr iX/84/2007
rady gminy  istebna

z dnia 15 października 2007r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r Nr 121 poz. 844 ze zm.)oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2007r. Nr 68 poz. 449). 

rada gminy istebna
u c h w a l a , co następuje:

§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2008
1. od samochodu ciężarowego  dopuszczalnej masie całkowi-

tej w tonach:
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rada gminy uchwaliła rada gminy uchwaliła

 
 

Uchwa a Nr IX/84/2007 
Rady Gminy  Istebna 

 
z dnia 15 pa dziernika 2007r.  

 
w sprawie ustalenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2008 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r Nr 121 poz. 844 ze zm.)oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2007r. 
Nr 68 poz. 449).  

 
Rada Gminy Istebna 

u c h w a l a , co nast puje: 
 

§ 1 
 

Okre la si  wysoko  rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2008 
1. od samochodu ci arowego  dopuszczalnej masie ca kowitej w tonach: 

 
Dopuszczalna masa ca kowita 

w tonach 
Samochody ci arowe 

 Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i 
wcze niej 

 
     

powy ej 3,5 t do 5,5 t w cznie 270,00 z  380,00 z  
powy ej 5,5 t do 9 t w cznie 700,00 z  810,00 z  
powy ej 9 t i poni ej 12 t 920,00 z  1050,00 z  
 

2. od samochodów ci arowych o masie ca kowitej równej lub wy szej ni  12 t: 
 
Dopuszczalna masa ca kowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równorz dne 
Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej ni  Mniej ni  Stawka podatku w z otych    
2 osie 

12 15 1130,00 z  1270,00 z  
15  1570,00 z  1670,00 z  

3 osie 
12 19 1510,00z  1780,00 z  
19 23 1670,00 z  2000,00 z  
23 - 1890,00 z  2210,00 z  

4 osie i wi cej 
12 29 1570,00 z  2000,00 z  

29 - 2000,00 z  2580,00 z  
 

3 od ci gnika siod owego lub balastowego przystosowanego do u ywania cznie z naczep  lub 
przyczep  o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów od 3,5 t i poni ej 12 t 

 
Dopuszczalna masa 
ca kowita w tonach 

Ci gniki siod owe lub balastowe 

 Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i 
wcze niej 

od 3,5 t do 7 t w cznie 920,00 z  1130,00 z  
powy ej 7 t i poni ej 12 t 1130,00 z  1350,00 z  

 
4. od  ci gnika siod owego lub balastowego przystosowanego do u ywania cznie z naczep  lub 

przyczep  o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów równej lub wy szej ni  12 t 
 

 
Dopuszczalna masa ca kowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne 

lub równorz dne 
Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej ni  W cznie 
do 

Stawka podatku w z otych 
        

2 osie 
12 25 1570,00 z  1780,00 z  
25 31 1730,00 z  1950,00 z  
31  1890,00 z  1990,00 z  

3 osie 
12 40 1730,00 z  1910,00 z  

powy ej 40  2110,00 z  2580,00 z  

5. przyczepy lub naczepy, które cznie z pojazdem silnikowym posiadaj  dopuszczaln  mas  
ca kowit  od 7 ton i poni ej 12 ton, z wyj tkiem zwi zanych dzia alno ci  rolnicz  przez podatnika 
podatku rolnego  - 350,00 z  

6. od przyczepy lub naczep, z wyj tkiem zwi zanych z dzia alno ci  rolnicz  prowadzon  przez 
podatnika podatku rolnego, posiadaj cego cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln  mas  
ca kowit  równ  lub wy sza ni  12 t 

 
Dopuszczalna masa ca kowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne 

lub równorz dne 
Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej ni  Mniej ni  Stawka podatku w z otych 
   

1 o  
12 18 430,00 z  490,00 z  
18  540,00 z  650,00 z  

2 osie 
12 28 590,00 z  590,00 z  
28 33 810,00 z  970,00 z  
33 37  970,00 z  1460,00 z  
37  1300,00 z  1890,00 z  

3 osie 
12  1080,00 z                     1440,00 z  
 

7. autobusy w zale no ci od liczby miejsc do siedzenia 
 

 Mniej ni  20 miejsc Równej 20 mniej ni  30 miejsc Równej lub wi cej ni  30 
miejsc 

Stawka w z             
a) 
wyprodukowane 
w roku 1995 i 
wcze niej 

920,00 z  1350,00 z  1750,00 z  

b) 
wyprodukowane 
po roku 1995 

700,00 z  1030,00 z  1460,00 z  

 
 



8    Nasza Trójwieœ Grudzień 2007

uchwała nrX/95/2007
rady gminy istebna

z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku  z art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz.1591  ze zm.) art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 121 poz. 844 ze  zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449)

rada gminy istebna
uchwala, co następuje

§ 1
Stawka opłaty od posiadania psów  wynosi 35,00 zł rocznie od 

jednego psa.
§ 2

1. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 kwietnia 
każdego roku w kasie Urzędu Gminy.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
- pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych służące do ochrony przeciw pożarowej,
- pojazdy Urzędu Gminy przeznaczone na potrzeby administracji samorządowej oraz oświaty.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-

wiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.
Przewodniczący  Rady

Jan Gazur

wcze niej 
od 3,5 t do 7 t w cznie 920,00 z  1130,00 z  
powy ej 7 t i poni ej 12 t 1130,00 z  1350,00 z  

 
4. od  ci gnika siod owego lub balastowego przystosowanego do u ywania cznie z naczep  lub 

przyczep  o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów równej lub wy szej ni  12 t 
 

 
Dopuszczalna masa ca kowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne 

lub równorz dne 
Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej ni  W cznie 
do 

Stawka podatku w z otych 
        

2 osie 
12 25 1570,00 z  1780,00 z  
25 31 1730,00 z  1950,00 z  
31  1890,00 z  1990,00 z  

3 osie 
12 40 1730,00 z  1910,00 z  

powy ej 40  2110,00 z  2580,00 z  

5. przyczepy lub naczepy, które cznie z pojazdem silnikowym posiadaj  dopuszczaln  mas  
ca kowit  od 7 ton i poni ej 12 ton, z wyj tkiem zwi zanych dzia alno ci  rolnicz  przez podatnika 
podatku rolnego  - 350,00 z  

6. od przyczepy lub naczep, z wyj tkiem zwi zanych z dzia alno ci  rolnicz  prowadzon  przez 
podatnika podatku rolnego, posiadaj cego cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln  mas  
ca kowit  równ  lub wy sza ni  12 t 

 
Dopuszczalna masa ca kowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne 

lub równorz dne 
Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej ni  Mniej ni  Stawka podatku w z otych 
   

1 o  
12 18 430,00 z  490,00 z  
18  540,00 z  650,00 z  

2 osie 
12 28 590,00 z  590,00 z  
28 33 810,00 z  970,00 z  
33 37  970,00 z  1460,00 z  
37  1300,00 z  1890,00 z  

3 osie 
12  1080,00 z                     1440,00 z  
 

7. autobusy w zale no ci od liczby miejsc do siedzenia 
 

 Mniej ni  20 miejsc Równej 20 mniej ni  30 miejsc Równej lub wi cej ni  30 
miejsc 

Stawka w z             
a) 
wyprodukowane 
w roku 1995 i 
wcze niej 

920,00 z  1350,00 z  1750,00 z  

b) 
wyprodukowane 
po roku 1995 

700,00 z  1030,00 z  1460,00 z  

 
 

rada gminy uchwaliła rada gminy uchwaliła

2. Opłatę pobiera się w połowie stawek określonych w § 1 
niniejszej uchwały, w terminie do 31 sierpnia jeżeli osoba posia-
dająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku po-
datkowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4

Traci moc uchwała Nr IX/83/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 
15 października 2007 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 
2008.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady
Jan Gazur
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SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury /obok kościoła/ 
- sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI 

refundacje i zmiany - informacje ważne dla osób niepeł-
nosprawnych oraz przedsiębiorców, którzy osoby niepełno-
sprawne zatrudniają

Osoby niepełnosprawne są wsparciem nie tylko dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, ale także dla dużych zakładów pracy. 
Problem w tym, że nie zawsze ich wynagrodzenie jest odpowied-
nio wysokie w stosunku do posiadanych kwalifikacji. Do tej pory 
szansę osoby niepełnosprawnej chcącej uruchomić własny biz-
nes, a nie posiadającej odpowiednich środków były minimalne. 
Od nowego roku sytuacja się zmieni. Niepełnosprawni, którzy 
zdecydują się na założenie własnej firmy, będą mogli liczyć na 
wsparcie finansowe nawet do 40 tysięcy złotych. Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej postanowiło pomóc także przedsię-
biorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

dla przedsiębiorców

Zdaniem pośredników pracy, na rynku jest wiele osób nie-
pełnosprawnych, które nie tylko szukają zatrudnienia, ale nie-
rzadko myślą o otwarciu własnej działalności gospodarczej. 
Nowelizacja „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" pozwoli zainte-
resowanym na finansowe wsparcie w postaci bezzwrotnej po-
mocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. O środki te starać się mogą osoby nie-
pełnosprawne zarejestowane w powiatowych urzędzach pracy 
oraz bezrobotne poszukające zatrudnienia. Na uzyskanie dota-
cji nie będę mieli szans ci, którzy - bez uzasadnionej przyczyny 
- na rok przed złożeniem wniosku odmówili przyjęcia oferty 
pracy, stażu czy szkolenia. Ubiegający się o środki będą musie-
li napisać biznesplan i przygotować niezbędną dokumentację, 
a następnie przedłożyć wniosek staroście powiatu. Starosta ma 
21 dni na wydanie oceny, czy dane przedsięwzięcie: dobrze 
rokuje, odpowiada na zapotrzebowanie rynku, jest racjonalne, 
a kalkulacja biznesowa jest przygotowana poprawnie. W przy-
padku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kolejnym etapem 
będą negocjacje, podczas których ustalona zostanie wysokość 
dotacji - należy pamiętać, iż nie będzie ona wyższa niż 15 
-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Po negocjacjach na-
stąpi zawarcie umowy, na mocy której osoba niepełnosprawna 
otrzyma wsparcie z Funduszu.

Dofinansowanie jest bezzwrotne, jednak przez dwa lata 
osoba otrzymująca środki pieniężne musi prowadzić dotowaną 
działalność. W przeciwnym wypadku pieniądze będzie trzeba 
zwrócić. W razie nie podjęcia działalności gospodarczej lub 
wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem, sytuacja 
wygląda podobnie (dotację trzeba będzie zwrócić). Zaznaczyć 
należy, iż nawet przy tej formie prowadzenia działalności go-
spodarczej, od wnioskodawców wymagane będą zabezpieczenia 
w formie zastawu, hipoteki, poręczenia lub przewłaszczenia na 
zabezpieczenie. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe moż-
liwości osób niepełnosprawnych, otwiera się dla nich szansa na 
samodzielne prowadzenie biznesu. Na razie Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia w spra-
wie środków PEFRON na podjęcie działalności gospodarczej.

dla pracodawców

W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej przewidywane są również udogodnienia dla praco-
dawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Na co mogą 
liczyć pracodawcy? Zgodnie z projektem, będzie to zwrot kosz-
tów za wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników oraz 
opłaconych za nich składek na ZUS - do wysokości sięgającej 
60%, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. O refundacji środków 
zadecyduje starosta powiatu, po uprzednim zapoznaniu się z sy-
tuacją na lokalnym rynku pracy - liczbą osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz kondycją finansową 
firmy. Pracodawca może liczyć na zwrot poniesionych kosztów 
w przypadku, gdy zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną 
zarejestrowaną w urzędzie pracy. Ze środków pozyskanych na 
stanowisko pracy przedsiębiorca będzie szczegółowo rozliczany. 
Warunki udzielenia dotacji, jak i jej rozliczenia, ureguluje stosow-
na umowa, zawarta pomiędzy przedsiębiorcą i starostą. Przypo-
mnijmy, że w projekcie wprowadzona została zasadnicza zmiana: 
do tej pory firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne miały ulgi 
tylko wówczas, gdy osoby niepełnosprawne stanowiły 6% załogi. 
Teraz wystarczy jedna osoba niepełnosprawna w firmie, aby sta-
rać się o refundację kosztów. Koszty zrefunduje PEFRON.

Daniel Dziewit
Powyższa informacja pochodzi z „Biuletynu Informacyjne-

go Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach".

KrONIKa pOLIcyJNa

1. W dniu 03 listopada 2007 roku na Beskidzie zatrzymano 
mieszkańca Jaworzynki, który kierował samochodem osobowym 
marki Fiat 126p znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

2. W dniu 22 listopada 2007 roku na Krzyżowej przecięto dwie 
opony w samochodzie Hyundai Atos działając na szkodę miesz-
kanki Jaworzynki.

3. W dniu 23 listopada 2007 roku na Wołowej zatrzymano 16 
- letnią mieszkankę Gdyni, która od miesiąca była poszukiwana, 
jako osoba zaginiona. Nieletnią przewieziono do Pogotowia Opie-
kuńczego w Bielsku Białej.

4. Tego samego dnia na Haratykach w Istebnej zatrzymano 
obywatela Włoch, który kierował samochodem marki Ford Fokus 
znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany został 
doprowadzony do Sądu i skazany w tzw. „trybie przyśpieszonym".

5. W dniu 24 listopada 2007 roku w Koniakowie zatrzymano 
mieszkańca tej samej miejscowości, który kierował ciągnikiem rol-
niczym marki Ursus znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

6. W dniu 27 listopada 2007 roku na Kubalonce zatrzymano 
mieszkańca Czeladzi, który kierował samochodem osobowym mar-
ki Volkswagen Golf znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

Opracował : st. asp. Leszek Bujok

Od Redakcji
W listopadowym numerze „Naszej Trójwsi” informowałam, 

że analiza utworu „Śpiący rycerze” Jana Łyska zostanie wydruko-
wana w grudniowym numerze.

Autorka tego tekstu zadecydowała jednak o przekazaniu go re-
dakcji „Kalendarza Istebniańskiego” na 2008 r., w związku z czym 
„Nasza Trójwieś” zrezygnowała z powyższego tematu.

Zainteresowanych odsyłam do w/wym. kalendarza.



10    Nasza Trójwieœ Grudzień 2007

KONfereNcJa pOdsUmOwUJąca
prOJeKt „BesKIdZKa 5"

Realizowany przez gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i 
Wisła projekt „Program rozwoju i promocji produktów turystycz-
nych oraz kulturowych Beskidzkiej 5" dobiegł końca.

28 listopada 2007 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym 
„Cisówka" w wiśle odbyła się konferencja podsumowująca to 
unikalne w skali kraju przedsięwzięcie, w której uczestniczyło po-
nad 80 osób - przedsiębiorców działających w branży turystycznej 
oraz lokalnych twórców i rzemieślników.

Uroczystość zainaugurował burmistrz Wisły Andrzej Molin, 
obecni byli również przedstawiciele władz pozostałych gmin: wójt 
gminy Brenna Iwona Szarek, wójt gminy Istebna Danuta Rabin, 
burmistrz miasta Ustroń Ireneusz Szarzeć, burmistrz miasta Szczyrk 
Wojciech Bydliński oraz zastępcy wójtów i burmistrzów, przedsta-
wiciele rad gmin, a także pracownicy wydziałów turystyki i punk-
tów informacji turystycznej w pięciu gminach - członkowie        ze-
społu projektowego Beskidzkiej 5.

Bartosz Tyrna ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Go-
spodarczych DELTA PARTNER, które było wykonawcą projektu 
„Beskidzka 5" przedstawił efekty półtorarocznej współpracy samo-
rządów. Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła 
zwłaszcza prezentacja wspólnego stoiska wystawienniczego Be-
skidzkiej 5, opracowanych w ramach projektu materiałów promo-
cyjnych oraz elektronicznej bazy obiektów noclegowych i atrakcji 
turystycznych.

Ważnym punktem programu było wręczenie lokalnym artystom 
i twórcom ludowym certyfikatów upoważniających do posługiwa-
nia się Znakiem Promocyjnym „Beskidzki Produkt na 5", które 
odbyło się w miłej atmosferze, przy dźwiękach beskidzkiej muzyki 
granej przez kapelę „Wałasi".

Druga część spotkania poświęcona była powołaniu lokalnej 
organizacji turystycznej „Beskidzka 5" - stowarzyszenia zrze-
szającego zarówno samorządy, jak i lokalnych przedsiębiorców, 
które miałoby stać się kontynuatorem współpracy w ramach Be-
skidzkiej 5. Ramowy plan działań LOT-u na najbliższe miesiące 
przedstawiła Lubomira Trojan - przedstawicielka projektu „Sieci 
turystyki w Beskidach", którego wykonawcy byli współorganiza-
torami konferencji. Spotkanie zakończyło się warsztatem dla przed-
siębiorców zaangażowanych w powstanie Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej, podczas którego szczegółowo przedyskutowano projekt 
statutu     tej organizacji.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że 
ogrom pracy włożony w powstanie tego 
mikroregionu turystycznego nie może 
pójść na marne - współpraca pięciu be-
skidzkich gmin musi być rozwijana, tak, 
aby w przyszłości „Beskidzka 5" stała się 
rozpoznawalna na rynku turystycznym nie 
tylko w województwie śląskim, ale w ca-

łej Polsce, a w dalszej perspektywie - także za granicą.
Następne spotkanie już początkiem stycznia.
    ZAPRASZAMY!!!

GOps INfOrmUJe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej - Referat 

Świadczeń Rodzinnych informuje, że wyplata świadczeń rodzin-
nych za miesiąc grudzień 2007 r. nastąpi w dniu 20 grudnia 2007 r.

Prosi się również osoby, które jeszcze nie poinformowały a 
wymieniły dowody osobiste o dostarczenie kserokopii do Referatu 
Świadczeń Rodzinnych ( pok. 117 ) w celu aktualizacji danych.

Magdalena Probosz Prezes agencji restrukturyzacji
i modernizacji rolnictwa

informuje o możliwości składania wniosków o przyzna-
nie pomocy w ramach działania 121 „modernizacja gospo-
darstw rolnych" objętego Programem rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 9 listopada 2007 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 193, poz.1397).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formula-
rze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcja-
mi wypełnienia są udostępnione na stronach intemetowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.
arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrol.gov.pl

Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście albo 
przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), 
właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Z chwilą 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy OR ARiMR wydaje po-
twierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę wpływu.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie 
pomocy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 11. ust. 
2 ww. rozporządzenia.

Informujemy, że w ramach obecnego naboru wniosków 
o przyznanie pomocy, zgodnie z § 36 ust. l www. rozporzą-
dzenia, wniosku nie może złożyć podmiot, któremu w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004-2006" w zakresie działania „Inwestycje w gospo-
darstwach rolnych" przyznano dofinansowanie w wysokości:

- od 100 do 200 tyś. zł, a ostatni wniosek o płatność doty-
czący projektu został złożony w roku 2007;

- powyżej 200 tyś. zł, a ostatni wniosek o płatność dotyczą-
cy projektu został złożony w roku 2006 albo w roku 2007.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym 
roku realizacji PROW 2007-2013 upływa z końcem dnia robo-
czego następującego po dniu podania do publicznej wiadomo-
ści na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji okre-
ślającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające 
z już złożonych wniosków w danym OR ARiMR osiągnęło co 
najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, 
lecz nie później niż w dniu 31 grudnia danego roku.

Informacje na temat działania „Modernizacja gospodarstw 
rolnych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na 
stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej info-
linii 0 800 38 00 84.

I N F O R m a c j e
d l a  r o l n i k ó w
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warZywa małO ZNaNe
w OGrOdZIe prZydOmOwym

W poprzednim artykule przedstawiłam nowe odmiany podstawo-
wych warzyw, które zazwyczaj są uprawiane prawie w każdym go-
spodarstwie. Dzisiaj zajmę się tymi, które pojawiają się raczej ama-
torsko w naszych ogrodach. Część bowiem pań lubi nowości. Są one 
zadowolone gdy w ich ogródku rośnie coś oryginalnego, innego niż 
znały, a w dodatku warzywa mało znane dostarczają produktów do 
tworzenia nowych potraw lub stanowią element ozdobny, co ma duże 
znaczenie zarówno w żywieniu domowników, jak i w organizacji we-
sel, a także w gospodarstwach agroturystycznych.

Fasole na suche nasiona.
Rawela.
Cechy odmiany: wysokość rośliny 35-40 cm, ziarno z ciemnoczer-
wonym połyskiem, nadaje się do przetwórstwa i co ciekawe ma 10 
krotnie większe właściwości antyoksydacyjne niż u fasol o białych 
nasionach.
Nigeria.
Cechy odmiany: wysokość rośliny 40-45 cm, ziarno czarne z poły-
skiem, nadaje się do bezpośredniego spożycia
Toffi
Cechy odmiany: wysokość rośliny 35-40 cm, kolor ziarna beżowy, 
nadaje się do przetwórstwa.
Eureka
Cechy odmiany: wysokość 35-40 cm, 105 dni od terminu siewu do 
zbioru, nadaje się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do 
przetwórstwa, zawiera małą ilość cukrów wzdęciogennych. W roku 
1999 otrzymała Złoty Medal na POLAGRZE
Fasole szparagowe.
Goldpantera
Cechy odmiany: wysokość rośliny 35-40 cm, kolor strąków żółty 
o długości 12-15 cm, nadaje się do bezpośredniego spożycia, jest 
odporna na antraknozę.
Casablanka
Cechy odmiany: wysokość roślin 40 cm, strąki mają kolor ciemno 
zielony, nadaje się do bezpośredniego spożycia, do konserwowania i 
mrożenia.
Plus
Cechy rośliny: wysokość 40 cm, kolor strąka zielony, odmiana ta jest 
dość tolerancyjna na chłody w okresie wschodzenia, nadaje się zarów-
no do spożycia na bieżąco, jak i konserwowania i mrożenia.
Fasolnik
Odmiana do uprawy amatorskiej, rośliny osiągaj ą wysokość 200-300 cm, 
tworząc wąskie, zielone, bezwłókniste strąki o długości 30-40 cm, wypeł-
nione czarnymi nasionami. Przeznaczona jest do bezpośredniego spoży-
cia, podobnie jak fasole szparagowe. Zalecana do uprawy pod osłonami 
na podporach, w latach wyjątkowo ciepłych udaje się również w uprawie 
polowej. Strąki należy zrywać, kiedy osiągną szerokość ok. pół cm
Papryka ostra.
Orkan
Cechy odmiany: ilość dni wegetacji 70-75, wysokość roślin 60-70 cm, 
może być uprawiana połowo, nadaje się jako przyprawa i ozdoba dań.
kawon
Bingo
Cechy odmiany: odmiana średnio wczesna, silnie rosnąca, owoc 
duży owalny, miąższ soczysty, bardzo smaczny. Masa owocu 8-12 
kg, nadaje się do uprawy pod osłonami, a w wyjątkowo sprzyjają-
cych warunkach również w uprawie polowej.
kukurydza cukrowa.
Gama F l
Cechy odmiany: wczesna, plenna, rośliny o wysokości 170-190 cm, 

o kolbach długości 17-20 cm, ziarno ma wyraźnie żółte zabarwie-
nie i słodki smak, bowiem zawiera 6-7 % cukrów w świeżej masie. 
Odmiana ta nadaje się zarówno na bezpośrednie spożycie jak i na 
przetwory.
Będzie mi bardzo miło jeśli podane informacje przydadzą się na-
szym rolnikom. Myślę, że doskonale prowadzony sklep nasienny 
w Istebnej będzie w stanie sprowadzić na zamówienie naszych pań 
takie właśnie nasiona. Szkoda, że na naszym terenie przestały dzia-
łać prawie wszystkie K.G.W. ponieważ łatwiej jest dokonać zbioro-
wego zakupu w sklepie niż sprowadzać nasiona dla indywidualnych 
nabywców.

Na zakończenie pragnę przekazać wszystkim naszym
Rolnikom iRolniczkom najserdeczniejsze życzenia z okazji
Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2008- zdrowia i

powodzenia zarówno w życiu osobistym jak i w pracy,
bogatych plonów i samych słonecznych,
szczęśliwych dni.

Specjalista ds. rolnych Maria Szotkowska

słOwNIcZeK eKOLOGIcZNy
ssak - zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się 

głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, obecno-
ścią owłosienia (włosy lub futro) oraz stałocieplnością (potocznie 
"ciepłokrwistość"),

U ssaków występuje serce o całkowicie oddzielonych od siebie 
2 komorach i 2 przedsionkach oraz odrębne krążenie płucne i prze-
pona oddzielająca jamę piersiową od brzusznej. Układ pokarmowy 
w zależności od pobieranego pokarmu cechuje się rozmaitymi przy-
stosowaniami (np. złożony żołądek przeżuwaczy bądź żołądek małp 
liściożemych m.in. z rodzaju Colobus). Zęby ssaków osadzone są w 
zębodołach. Dobrze rozwinięty mózg zawiaduje zazwyczaj dobrze 
rozwiniętymi zmysłami węchu, wzroku i słuchu.

Poza stekowcami wszystkie ssaki są żyworodne. U torbaczy nie 
występuje prawdziwe łożysko.

Ssaki zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie), jak i 
lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nieto-
perze). Obecnie żyje na świecie około 4500-5000 gatunków ssaków 
(w zależności od systemu klasyfikacji).

STAW - ruchome połączenie między składnikami szkieletu (ze-
wnętrznego lub wewnętrznego). Stawy występują u stawonogów 
(Arthropoda) oraz kręgowców (Yertebrata). U tych ostatnich stawy są 
określane, ze względu na specyficzną budowę, jako połączenia ma-
ziowe (juncturae synoviales). W stawach (tak jak w łożyskach wielu 
maszyn) największym problemem jest tarcie i dlatego powierzchnie 
stawowe pokryte są bardzo odporną na ścieranie chrząstką szklistą.

STAWONOGI - najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Zie-
mi. Ich przodkami były wieloszczety (typ: pierścienice). Dotych-
czas opisano ok. l 500 000 gatunków, a z każdym rokiem przybywa 
ich coraz więcej. Stawonogi zamieszkuj ą wszystkie środowiska 
nadające się do życia (od głębin morskich po szczyty gór), co jest 
możliwe dzięki ich licznym przystosowaniom (fizjologicznym, bio-
logicznym, anatomicznym, jak i dużej rozrodczości).Wiele osobni-
ków ma zdolności do diapauzy (obniżenia poziomu metabolizmu), 
dzięki czemu mogą przetrwać niekorzystne warunki panujące w 
środowisku. Długość życia jest bardzo zróżnicowana, żyją od kilku 
dni do kilkudziesięciu lat (kraby nawet do 35 lat).

stek (kloaka) - stek, końcowa część jelita występująca u 
wszystkich kręgowców poza ssakami łożyskowymi. Do kloaki od-
prowadzane są niepotrzebne produkty przemiany materii wydalane 
przez nerki i przewód pokarmowy. Do kloaki otwierają się też jajo-
wody i nasieniowody.            Macierzonka
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W tym roku 11 Listopada - Święto Niepodległości  przypa-
dło w niedzielę.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się przed Urzędem Gmi-
ny w Istebnej, gdzie przybyli przedstawiciele władz gminy, Wójt 
Gminy, przew. Rady Gminy, radni, sołtysi, delegacje i poczty 
sztandarowe strażaków z jednostek OSP Istebna, OSP Jawo-
rzynka, OSP Koniaków i OSP Zaolzie, poczty sztandarowe SP1 
z Istebnej i SP1 z Koniakowa. Uczestniczyły też delegacje szkół 
z terenu gminy ze swoimi opiekunami.

O godz. 10 złożono kwiaty i zapalono znicze przed Pomni-
kiem Pomordowanych podczas II wojny światowej w Istebnej, 
na grobie Gustawa Pilcha – pierwszej ofiary II Wojny Światowej 
(cmentarz ewangelicki) oraz na zbiorowej mogile zamordowa-
nych w Jabłonkowie w czasie II wojny światowej (cmentarz ka-
tolicki).

O godz. 11 w Jaworzynce, w kościele p. w .św .Apostołów 
Piotra i Pawła odprawiona została uroczysta Msza Święta za Oj-
czyznę, którą odprawił ks. kan. Jerzy Palarczyk.

Przywitał zebranych gości i wszystkich zebranych w ko-
ściele. W podniosły nastrój wprowadziła uczestników uczenjica 
Magdalena Bury, która wygłosiła wiersz „Dzień Niepodległo-
ści” specjalnie na tę okazję napisany przez Andrzeja Dragona z 
Czadeczki.

„Dzień Niepodległości”

11 listopad to radosna data,
na to każdy Polak czekał długie lata. 
Bywały herby, bywały sztandary,
ale mocno zasnął nasz orzeł biały. 
Nam Polakom było brak wolności
aż do uzyskania niepodległości. 
Wybił zegar i radości dzień, był to dzień wspaniały.
Naszej wolności zadzwonił dzwon, spadły kajdany.
Dzisiaj cieszy się naród cały, obudził się nasz orzeł biały. 
Nasza Ojczyzna, nasze zagony nasz polski
sztandar biało-czerwony. 
Żyj nam Ojczyzno nasza kochana,
od dawnych wieków oczekiwana.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Jerzy Palarczyk, 
który zwrócił się do zebranych następującymi słowami: 

11 listopada 2007 - ojczyzna

Kiedy stajemy dzisiaj przy Chrystusowym ołtarzu, mamy w 
sercach słowo Ojczyzna.

Słowo, które zawiera niezwykle doniosłą i czcigodną treść, 
mówiącą o czymś bliskim, bo Ojczyzna to coś najbliższego. To 
jest rodzinny dom, to są najbliżsi ludzie, którzy nas otaczają. A 
rozszerzając dalej to pojęcie, to są właściwie ci wszyscy, któ-
rzy żyją ze mną na tej samej ziemi, posługują się tym samym 
językiem, niosą ze sobą wspólną tradycję. Mówiąc Ojczyzna, 
niepodobna nam wejść bardzo głęboko w swoje serce. Myślimy 
dziś z wielką wdzięcznością o wielu pokoleniach Polaków, któ-
rym przyszło walczyć, cierpieć i umierać za wolną i suwerenną 
Polskę. Wzywamy ich dzisiaj zgodnie z wielowiekową tradycją 
żołnierską do apelu. Ale przecież Eucharystia w której uczest-

niczymy, jest – jak wierzymy – świętym zgromadzeniem, czyli 
Kościołem, który jest i nie tylko tu, na ziemi, ale również tam 
po drugiej stronie życia w naszej wspólnej ojczyźnie, której na 
imię niebo.

Świadomi tej świętej komunii między nami, którzy żyjemy 
jeszcze tu, na ziemi, a tymi, którzy odeszli już do wieczności, 
pragniemy wspólnie dziękować Bogu za te obie ojczyzny, które 
mają ze sobą wiele wspólnego, których trzeba się uczyć, o które 
trzeba się troszczyć, a jeśli przyjdzie potrzeba, za które trzeba 
oddać własne życie. Trzeba odpowiedzialnie uczyć się miłości 
Ojczyzny Tej miłości trzeba się uczyć i w domu i w szkole i w 
kościele a przede wszystkim na polskich cmentarzach wojen-
nych, przy grobach tych, którzy oddali życie, żeby „Polska była 
Polską”. Współbrzmi z tym, o czym mówimy, dzisiejsze pierw-
sze czytanie, zaczerpnięte z II Księgi Machabejskiej; „ukazuje 
ono męczeństwo 7 braci, którzy wraz ze swoją bohaterską mat-
ką oddali życie w obronie wiary i praw ojczystych, Wcześniej 
wyznali oni: Jesteśmy gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć 
ojczyste prawo” 2 Mch 7, 2. Dla narodu Wybranego wiara i oj-
czyzna stanowiły jedno. Ginąc za wiarę, ginęło się w obronie 
ojczyzny .Walcząc z najeźdźcą, walczyło się w obronie Boga i  
wiary. Czyż również w dziejach naszego narodu i naszej ojczy-
zny nie było podobnie? Czyż słowa: „Bóg, honor, ojczyzna”, 
wypisywane na sztandarach nie były świadectwem związku, jaki 
istnieje dla człowieka wierzącego pomiędzy ojczyzną niebieska 
i ziemską? Ojczyzny nie tylko trzeba się uczyć, ale również o nią 
się troszczyć. Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński , 
powiedział kiedyś takie słowa: „Przy udziale bohaterskiej wiary, 
gotowości do ofiar i służby oraz miłości społecznej rodzi się su-
mienie narodowe. Bez sumienia narodowego najbogatsze nawet 
państwo nie zdoła utrzymać bezpieczeństwa ojczyzny. Troska 
o ojczyznę według prymasa Wyszyńskiego polega na trosce o 
sumienie narodowe, o sumienie wszystkich Polaków. Troszcząc 
się o prawe własne sumienie, troszczymy się o własną ojczy-
znę. Jeśli będziemy mieli prawe sumienie, to i u steru władzy 
znajdą się ludzie prawego sumienia, którzy udowodnią miłość 
do ojczyzny, udowodnią, że mają prawo stawać na czele i po-
dejmować odpowiedzialne stanowiska w państwie. Trzeba nam 
w duchu odpowiedzialności modlić się za Ojczyznę. Miłość do 
ojczyzny powinna zawsze wyrażać się  w modlitwie za nią oraz 
o to, aby Bóg oddalił od niej wszelkie nieszczęścia. Modlitwa za 
ojczyznę jest równocześnie modlitwą o umiejętne korzystanie 
z daru wolności. Jest modlitwą za rządzących  i rządzonych, za 
pomyślność materialną, ale jeszcze bardziej za rozwój duchowy 
narodu. Pamiętajmy o częstej modlitwie za ojczyznę.

 
dziękujemy ci Boże za wszystkie zwycięstwa moralne. 
za podźwigniecie się z dziejowej niewoli przed 89 laty.
za cud nad wisłą, za niepodległość,
za wszystko, co świadczy o tym, że jako społeczeństwo
pragniemy żyć naszym własnym, samodzielnym
i samorządnym życiem, rozwijać się
- nie cofać - na drogach społecznego postępu.  
Po Mszy św., błogosławieństwie kapłańskim i odśpiewaniu 

pieśni „Boże coś Polskę” uczestnicy rozeszli się do domów.
K. Rucka

             

11 Listopada
- Święto Niepodległości - relacja z obchodów



Nasza Trójwieœ    13Grudzień 2007

ImIeNINy sZKOły Nr 1
w IsteBNeJ

17 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej im. 
księdza Józefa Londzina obchodziliśmy  imieniny naszego pa-
trona. Na tę uroczystość zaprosiliśmy całą społeczność Isteb-
nej. Przygotowując to święto pracowaliśmy metodą projektu, 
który nawiązywał do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „CAŁA 
POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Tematyka czytelnicza była 
wartością bliską naszemu patronowi i dlatego wybraliśmy 
projekt mający na celu zwiększenie czytelnictwa u naszych 
uczniów, jak i zachęcenie rodziców do wyrabiania nawyków 
czytelniczych u swoich dzieci poprzez m.in. czytanie im bajek 
w młodszym wieku szkolnym. 

Tak powstał temat naszego projektu „CAŁA ISTEBNA 
CZYTA DZIECIOM”. 

Po części wstępnej, w czasie której pani dyrektor przywita-
ła zaproszonych gości: władze gminne, rodziców, nauczycieli, 
uczniów i osoby zaprzyjaźnione z naszą szkołą, mogliśmy za-
prezentować efekt pracy kółka teatralnego i tanecznego: przed-
stawienie teatralne opracowane na podstawie utworu Gustawa 
Morcinka „Legenda o czerwonych bruclikach”. Przesłaniem 
legendy było pokazanie piękna naszego regionu, historii isteb-
niańskiego bruclika i dumy z tej „królewskiej szaty”. Przez 
dwa miesiące pod okiem opiekunów nasi aktorzy ciężko praco-
wali nad opanowaniem roli i jej interpretacją, dykcją, ruchem 
scenicznym, emisją głosu, tańcem. Było warto! Przedstawienie 
bardzo się podobało, o czym świadczyły gromkie brawa.  

Następnie wszyscy udali się do klas, gdzie uczniowie pre-
zentowali efekty wspólnej pracy nad projektem. Każda klasa 
przygotowała wystawę i zajęcia artystyczne dotyczące twór-
czości znanych  autorów. Byli to Ch. Perrault, H. Ch. Andersen, 
M. Kownacka, J. Brzechwa, M. Konopnicka, M. Musierowicz, 
M. Twain, J. Jurgielewiczowa, K. Makuszyński, J. Parandow-
ski, J. Tuwim, A. Lindgren, A. A. Milne. Na zajęciach otwar-
tych dzieci popisywały się wiadomościami i umiejętnościa-
mi zdobytymi podczas realizacji projektu. Rodzice czynnie 
uczestniczyli w tych zajęciach: czytali fragmenty książek, wy-
konywali ze swoimi dziećmi prace plastyczne, uczestniczyli w 
konkursach i quizach, tańcach integracyjnych, oglądali scenki 
dramowe, teatry zagadek, teatry cieni, improwizacje i dramy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy poświęcone 
życiu i twórczości wybranego autora. Były to opisy, recenzje, 
listy, ilustracje książek, makiety, plakaty, prezentacje multime-
dialne. W klasach wytworzyła się niepowtarzalna atmosfera 
przyjaźni, nauki i zabawy. 

Świętowaniu jak zwykle towarzyszyły pyszne wypieki ciast 
przygotowane przez mamy i kiermasz książek. W kawiaren-
kach można było spotkać się, porozmawiać ze sobą, wymienić 
się poglądami dotyczącymi pracy naszej szkoły. 

Cieszymy się, że po raz kolejny nasze świętowanie rozbu-
dziło kreatywność naszych uczniów, pobudziło ich do poszuki-
wań czytelniczych, wspólnego działania i odpowiedzialności 
za grupę i projekt, a widzom dostarczyło wielu niezapomnia-
nych wrażeń.

a and a

SzkOła PODStaWOWa NR 1
W kONiakOWie

PaMięta O SWOiM PatRONie
W roku  2007 mija 100 rocznica śmierci wielkiego dramaturga 

i malarza – Stanisława Wyspiańskiego, dlatego rok 2007 został 
ogłoszony rokiem Stanisława Wyspiańskiego.

szkoła Podstawowa nr 1 w koniakowie, której patronem jest 
ten wielki artysta, przez cały rok podejmowała różne działania aby 
przybliżyć uczniom jego sylwetkę i twórczość. Obchody Roku  
Patrona rozpoczęliśmy uroczystym apelem i konkursem wiedzy 
o życiu i twórczości tego wielkiego polskiego twórcy.  Dzieci 

z naszej szkoły 
przez cały rok bra-
ły udział w róż-
nych konkursach, 
których tematyka 
inspirowana była 
twórczością młodo-
polskiego artysty, 
m.in: w  konkursie  
recytatorskim frag-
mentów poezji i 

prozy Stanisława Wyspiańskiego, w konkursie na najpiękniejszy 
witraż, obraz i album o życiu i twórczości patrona. Na zakończenie 
obchodów Roku Wyspiańskiego przygotowaliśmy dla wszystkich 
uczniów i rodziców inscenizację. Uczniowie przedstawili krótki 
życiorys i fragment najbardziej znanej sztuki artysty – „Wesela”. 

Wspaniałym akcentem kończącym obchody roku Stanisława 
Wyspiańskiego było zaproszenie uczniów i nauczycieli naszej 
szkoły do Krakowa, gdzie w kościele na Skałce odbyła się uro-
czysta msza święta koncelebrowana przez arcybiskupa Stanisława 
Dziwisza. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki, prezydent miasta Krakowa, wnuczka 
Wyspiańskiego – Dorota Wyspiańska, delegacje szkół z całej Pol-
ski, noszących imię malarza. Po nabożeństwie złożyliśmy kwiaty 
na grobie naszego patrona. W pamięci uczniów z Koniakowa po-
zostanie sympatyczna pani Dorota Wyspiańska, ze wzruszeniem 
opowiadająca o swoim wielkim dziadku.

Następnie wspólnie z dziećmi zwiedzaliśmy Kraków, uko-
chane miasto artysty.  Można mówić o Krakowie Wyspiańskiego, 
gdyż w całym mieście nie ma ulicy, zaułka, który nie byłby zwią-
zany z tym artystą. Stanisław Wyspiański był dzieckiem Krakowa 
i ze swym rodzinnym miastem niemal się nie rozstawał. W wielu 
utworach widoczna jest fascynacja artysty tym miastem, leżącym 
u stóp Wawelu.

Niezwykłym przeżyciem dla naszych uczniów była wystawa w 
Muzeum Narodowym „Teatr ogromny”, która w ciekawy sposób 
łączyła dzieła plastyczne i literackie Wyspiańskiego. Podziwiali-
śmy witraże i polichromie w kościele Franciszkanów i Kościele 
Mariackim.

Wyjazd do Krakowa został sfinansowany przez Radę Rodzi-
ców  SP 1 Koniaków w nagrodę za udział w różnych konkursach 
o patronie szkoły.

Zaproszenie przekazał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski.

Danuta Legierska
Sylwia Kaczyńska
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zbliżaja się święta, ferie świąteczne i zimowe,
więc na prośbę mieszkańców

oraz naszych gości 
zamieszczamy godziny odprawiania mszy św. 

w dekanacie istebniańskim:
• kościół p.w. dobrego Pasterza – istebna centrum 
033 855 60 30
- niedziela 7:15; 9:15; 11:15; 16:30
- poniedziałek - sobota 7:00; 18:00 (17:00)
w okresie wakacyjnym
- niedziela: 7:15; 9:15; 10:15; 11:30; 16:30
- pozostałe dni tygodnia: 7:00; 18:00
• kościół p.w. Podwyższenia krzyża świętego – istebna kuba-
lonka 033 855 70 54
- niedziela 9:00; 11:00 i 7:30 w sanatorium
- czwartek i piątek 16:30
- sobota 18:00
• kościół p.w. matki Bożej Fatimskiej – istebna stecówka 
033 855 52 59
- niedziela 9:00; 11:00
- sobota 18:00 (zimą 17:00)
• kościół p.w. św. józefa – istebna mlaskawka 033 855 52 59
- niedziela  7:30
• kościół p.w. św. Bartłomieja – koniaków centrum 
033 855 64 21
- niedziela 7:00;  9:00;  11:00; 17:00
- poniedziałek-piątek  7:00; 17:00
- sobota 17:30
w okresie wakacyjnym
- poniedziałek-środa  7:00
- czwartek-piątek  17:00
- sobota 17:30
• kościół p.w. św. apostołów Piotra i Pawła – jaworzynka
centrum 033 855 63 95
- niedziela 7.30; 11.00; 17.30
- sobota - 17.30
- poniedziałek – piątek 7:00
- Kaplica katechetyczna w Zapasiekach - 9.00; (15.00)
• kościół p.w. matki Bożej Frydeckiej – jaworzynka trzycatek
033 855 67 77
- niedziela 8:00; 10:00
- sobota 8:00
- poniedziałek – piątek  18:00
• kościół ewangelicko – augsburski istebna
nabożeństwa – niedziela 10:00

sPotkanie autorskie
w BiBliotece

dnia 15 październiku do gminnej Biblioteki Publicznej w 
istebnej zawitał wspaniały gość – pani Beata ostrowicka, pi-
sarka książek dla dzieci i młodzieży, która debiutowała w 1995 
roku powieścią pod tytułem „niezwykłe wakacje”. Od razu zdo-
była uznanie krytyki a do dnia dzisiejszego wiele nagród. Ostro-
wicka przyjechała do Istebnej, aby spotkać się z grupą młodzieży 
z gimnazjum, która jest adresatem jej książek. Utwory pani Beaty 
zwracają uwagę żywą akcją, ciekawą intrygą i humorem, zawiera-
ją elementy powieści historycznej, baśni i powieści fantastycznej, 
wzbogacone są także wątkami sensacyjnymi i przygodowymi. Bez 
względu na wiek swoich czytelników porusza problem tolerancji 
i umiejętności odnalezienia się w grupie, oraz zwraca uwagę na 
istotę prawdziwej przyjaźni.

Spotkanie odbyło się w sali budynku GOK-u, dla młodzieży 
było to bardzo interesujące obcować z pisarzem „z krwi i kości” 
upływało ono w bardzo fajnej atmosferze w dużej mierze dzięki 
pani Beacie, która nawiązała wspaniały kontakt z młodzieżą. W 
rozmowie poruszane były tematy, które nurtują młodych ludzi, pa-
dły pytania dotyczące jej książek jak również całkiem osobiste. 
Pisarka na wszystkie chętnie odpowiadała. 

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą odbywały się czę-
ściej. Przynoszą one ogromną korzyść naszej młodzieży, rozwijają 
w dzieciach zainteresowanie literaturą.

Serdeczne podziękowania za współprace pragniemy złożyć na 
ręce nauczycielek języka polskiego, pani Barbarze Matuszny i Ha-
linie Skrzydłowskiej.

Ptasie odloty
W październiku nie ma już wątpliwości, że jest jesień. Spa-

cerując nad Olzą w Istebnej czy szlakami turystycznymi przez 
górę Ochodzitą lub Trzycatek, możemy się jeszcze cieszyć cie-
płą i słoneczną pogodą. Najszybsze i najwyraźniejsze zmiany 
zauważamy w świecie roślin. Przyjrzyjmy się jednak ptakom. 

Jeszcze nie tak dawno ich śpiew towarzyszył naszym spacerom. 
Tu i ówdzie trafia się jeszcze pierwiosnek czy zięba, ale daremnie 
by szukać przepiórek, pokrzewek, jerzyków. Zamilkł piękny głos 
wilgi i drozdów, umilający nam czas obserwacji przyrodniczych 
nad Olzą i Czadeczką. Znikają skowronki, muchołówki, plesz-
ki i pliszki górskie, robi się coraz smutniej. Ptaki, które dopiero 
szykują się do odlotu, próbują śpiewać. Są wśród nich zięba (na 
zdjęciu), szpak, szczygieł i kopciuszek.

Od połowy października zaczynają się przyloty ptaków z pół-
nocy. Dla ornitologów rozpocznie się kolejny okres obserwacji. 

Będzie okazja porównywać, które ptaki przyleciały tej jesieni, a 
które nie. Są lata, w których jery, jemiołuszki czy krzyżodzioby 
przybywają do nas bardzo licznie, ale są i takie, w których jest 
ich mało lub nie ma wcale.

A tymczasem w świecie naszych skrzydlatych przyjaciół robi 
się coraz puściej i ciszej. Z wiosną będziemy niecierpliwie ocze-
kiwać ich powrotu. Oby jak najliczniejszego.

Tekst i foto: Jarosław Gil
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W tym roku, w dniu 10 listopada zespół regionalny „koniaków” obchodził 55-lecie swojego istnienia. zespół został założony w 
1952 r. przez marię gwarkową i przez cały czas kontynuuje swoją działalność, bez żadnej przerwy. na dzień dzisiejszy tańczy 

już czwarte pokolenie koniakowian. 
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. Św Bartłomieja. Mszę św. odprawiło dwóch byłych członków Zespołu – obecnie księży, 

ksiądz Damian Suszka oraz ksiądz Krzysztof Rębisz. Homilia, którą wygłosił ks. Damian nawiązywała do najpiękniejszego miejsca na świecie-
domu rodzinnego oraz do domu Ojca Niebieskiego - „domu nie ręką ludzką uczynionego.”

Ks. Damian mówił o tym, że dom, nasza mała ojczyzna, łączy i jednoczy jego członków, a miłość domu leczy rozbitą osobowość dzisiejszego 
człowieka, zagonionego i żyjącego tylko dla siebie.

Pięknie jest wracać do tradycyjnego stroju, pieśni i tańca - mówił ks. Damian. Dobrze, że dziękczynienie za 55 lat działalności zespołu gromadzi jego 
członków wokół ołtarza, bo mamy okazję, by podziękować Bogu za łaski i talenty, którymi nas obdarza. Ks. Krzysztof Rębisz, który sprawował Mszę św. 
w intencji zmarłych członków Zespołu wspominał swoje przeżycia w zespole, pierwsze wyjazdy zagraniczne i różne młodzieńcze psoty i figle.

Księża powierzyli Opatrzności Bożej kierownictwo Zespołu członków byłych i obecnych, ich rodziny oraz modlili się za zmarłych organiza-
torów i członków. W czasie Mszy św. organiście towarzyszyła kapela „Wałasi” 
oraz Jan Bobłowski - muzyk z Filharmoni  w Katowicach. Na trąbce grali nasi 
młodzi muzycy - Łukasz Kaczmarzyk i Wojciech Zowada. 

Po Mszy św. goście i członkowie zebrali się w strażnicy OSP w Koniakowie 
Centrum. Przybyło około 200 członków zespołu, od najstarszych do najmłod-
szych, zaproszeni goście i przyjaciele zespołu.

Po przywitaniu zebranych rozpoczęła się cześć oficjalna. Pani Danuta Rabin 
Wójt Gminy Istebna, która też była członkiem Zespołu w imieniu Ministerstwa 
Kultury wręczyła odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej.” Otrzymali je 
Zbigniew Wałach, Jan Kaczmarzyk i Robert Waszut z kapeli „Wałasi” oraz An-
toni Kukuczka (Meloman) - najstarszy członek Zespołu.

Dyplomy i listy gratulacyjne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kazimierza Michała Ujazdowskiego otrzymali długoletni członkowie Zespołu: 
Anna i Franciszek Suszkowie, Sylwia i Rafał Gruszkowie, Dominika Legierska i 
Magdalena Kajzar, Jan Sikora.

Ponadto Ministerstwo Kultury przekazało nagrodę specjalną dla całego ze-
społu.

Kolejne życzenia dla Zespołu na ręce 
kierowniczki P. Urszuli Gruszki złożyli: Jan Gazur- przewodniczący Rady Gminy Istebna, też były członek 
zespołu, Elżbieta Legierska – Niewiadomska - dyrektor GOK w Istebnej - też były członek Zespołu, Stanisław 
Kubicius - członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Życzenia złożyli także przedstawiciele Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Bielsku Białej, Miejskiego Centrum Kultury w Wiśle, Radia „Katowice”, OPP w Konia-
kowie oraz kilka zaprzyjaźnionych kapeli góralskich, które okazyjnie muzykowały tego wieczoru.

Za życzenia i odznaczenia podziękowała P. Urszula Gruszka, która od 15 lat prowadzi ten Zespół a od 13 
lat zespół „Mały Koniaków”. Obydwa zespoły występowały w części artystycznej.

Przy wspólnym toaście, posiłku, wspomnieniach i zabawie upłynął wieczór, który można zaliczyć do bar-
dzo udanych. Wspomnienia ludzi łączą, odżywają dawne przeżycia i przygody z występów i podróży.

Nie sposób wspomnieć zespołu „ Mały Koniaków”, który działa przy Ośrodku Pracy Pozaszkolnej, bo 
stanowi narybek dla zespołu dorosłego.

Bardzo cieszy fakt, że w tym roku przyjęto aż 40 maluchów do tego zespołu. Te maluchy to albo dzieci 
albo wnuki dawnych członków zespołu, czyli istnieje ciągłość kulturowa i rodowa.

Urszula Gruszka z ogromną pasją oddaje się swojej działalności. Jak liczyła, w ciągu 15 lat pracy z ze-
społem nauczyła tańczyć i śpiewać w zespole „Koniaków” około 150 młodzieży, a przez „Mały Koniaków” 
przewinęło się ok. 350 dzieci. Jak mówi:„Największą przyjemnością dla mnie jest to, że mogę ten swój Boski 
talent przekazywać innym i ukazywać nasze korzenie. Zawsze powtarzam słowa naszego Ojca Św. Jana Pawła 
II, który odwiedzając naszą ojczyznę mówił „Naród bez korzeni ginie”.

Cieszy mnie też, że dzięki mojej pracy nasze góralskie dzieci i młodzież zobaczyły już wiele krajów, m.in. 
Sri Lankę, Maroko i wiele krajów Europejskich. Przy okazji dziękuję wszystkim dobrodziejom, którzy przy-
czynili się do uroczystego obchodu 55 - lecia Zespołu”. 

Udana zabawa w strażnicy trwała do późnych godzin wieczornych.         Krystyna Rucka

55 lat Zespołu
R e g i o n a l n e g o

„KoniaKów”
- infoRmacja z obchodów

Zespół „Koniaków” w składzie sprzed 30 lat

Janko Sikora - gajdosz zespołu.

Najstarsi członkowie zespołu Anna i Franciszek Suszkowie
z dyplomem od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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„NIe BÓJcIe sIĘ słaBOŚcI
cZłOwIeKa aNI JeGO wIeLKOŚcI!

cZłOwIeK ZawsZe Jest wIeLKI, 
taKŻe w słaBOŚcI."

Dnia 15 listopada 2007 w Gminnym Ośrodku Kultury zor-
ganizowana została wystawa prac dzieci niepełnosprawnych, 
które systematycznie uczestniczyły w zajęciach organizowa-
nych we wtorki i w czwartki w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. 
Celem wystawy było umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestniczenia w życiu kulturalnym wsi, oraz odkryciem i pro-
mocją nowych talentów.

Cóż lepiej oddaje sytuację ludzi, którzy z zamkniętego 
świata swojej niepełnosprawności garną się do gwaru, słońca, 
zwykłego banalnego życia. Czasy obecne przyniosły wielką 
falę serca dla niepełnosprawności. Kalectwo, choroba, niepeł-
nosprawność przestają być wstydliwą tajemnicą. Coraz więcej 
ludzi otwiera się na potrzeby ludzi dotkniętych odmiennością, 
starając się zrozumieć ich potrzeby i zaczynają dostrzegać ich 
umiejętności.

Nasza mała placówka powstała w zeszłym roku. Przed oso-
bami, które uczestniczą w odbywających się tutaj zajęciach 
otwarła się perspektywa aktywności, nawiązania przyjaźni i do-
świadczenia tego, że czują się potrzebni w świecie zdrowych. A 
oni za to Dzielą się z nami swój ą pracą własnym widzeniem i 
doświadczaniem świata.

Przedmioty wystawione niosą swoistą magię i tajemnicę, są 
niepowtarzalne. Dla ich twórców uznanie i szacunek ma także 
o wiele głębszy wymiar, niż to ma wśród osób pełnosprawnych. 
Naszą specjalnością jest ceramika, haft i obrazy malowane pa-
stelami.

Wystawa ta dała nam możliwość pokazania artyzmu i prac, 
ale także odnalezienia w tych pracach bogactwa przeżyć, piękna 
świat i radości tworzenia.

Ekspozycja ta jest otwartym oknem, przez które niepełno-
sprawni artyści kontaktują się ze światem a jednocześnie przez 
to okno zagląda tutaj świat zewnętrzny. Jest też ona ukorono-
waniem codziennego, uporczywego zmagania się ze słabością i 
niezrozumieniem.

Ta wspólnota jaka powstała w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej w Istebnej trwa dzięki „wielkiemu" sercu Pana Nadleśni-
czego Witolda Szozdy, pomocy i wsparciu Pani Danuty Rabin 
- Wójta Gminy, przychylności i współpracy Gminnego Ośrodka 
Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracującymi 
z dziećmi osób oraz rodziców uczestników.

Ta wspólnota pozwala jednej stronie zakosztować normal-
nego życia, a drugiej przekroczyć barierę odmienności i pomóc 
w otwieraniu okien na świat „we wzajemnym otwieraniu serc 
na drugiego człowieka".

Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w naszych zaję-
ciach, serdecznie zapraszmy.

Joanna Kohut
pracownik placówki

wystawa
„starOdawNe sIpłaNI”

w dniach 15 oraz 22 listopada odbyło się uroczyste 
zakończenie warsztatów rzemiosła artystycznego „staro-
downe sipłani" finansowanych z projektu ministerstwa 
kultury i dziedzictwa narodowego.

W otwarciu wystawy wzięli udział uczestnicy warszta-
tów wraz z rodzicami oraz prowadzącymi. Podziękowania za 
udział i szczere uznanie dla dzieci wyraziła Pani Wójt Da-
nuta Rabin. Na otwarciu byli również obecni Przewodniczą-
cy Rady Gminy Jan Gazur, Sołtys Istebnej Jerzy Michałek, 
Redaktor Naczelna „Naszej Trójwsi" Krystyna Rucka oraz 
Ksiądz Alfred Staniek, który obdarował każde dziecko słod-
kim upominkiem.

Wystawa prezentuje przepiękne rzeźby, obrazki na szkle, 
koronki, hafty, biżuterię drucianą zdobioną koralikami, obraz-
ki i ceramikę, wszystko wykonane przez naszą zdolną mło-
dzież.

Warsztaty z ceramiki, malarstwa oraz zajęcia ruchowe 
wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z naszej gminy 
prowadzone były przez Iwonę Konarzewską, Bogumiłę Juro-
szek i Joannę Kohut. Były to pierwsze zajęcia, które udało 
nam się zorganizować wśród osób niepełnosprawnych, spra-
wiając im możliwość poznania się nawzajem i dla niektórych 
jedynej możliwości wyjścia z domu.

Organizowaliśmy także warsztaty rzeźbiarskie, na których 
Bolesław Michałek z Istebnej uczył dzieci i młodzieży szkol-
ną posługiwać się dłutem. Zarówno chłopcy jak i dziewczyny 
nauczyły się przepięknie rzeźbić w drewnie, kamieniu i mar-
murze.

Nasza młodzież miała okazję poznać także sposób malo-
wania na szkle, którego uczyła Ewa Lazar z Wisły. Powstały 
obrazki z przeróżnymi motywami. Malowano kwiaty, pejza-
że, postacie z bajek, mikołaje. Agnieszka Macoszek z Konia-
kowa prowadziła zajęcia z druciarstwa, tradycja ta pochodzi 
ze Słowacji. W kółkach uczestniczyły głównie dziewczy-
ny, które zdobiły drutem butelki, kamienie. Powstały liczne 
drzewka szczęścia, kolczyki, wisiorki. Zainteresowani mogli 
poznać także technikę haftu krzyżykowego, z którym zapo-
znała dziewczyny pani Zuzanna Jancz z Istebnej oraz Maria 
Motyka z Jaworzynki. Beata Legierska z Istebnej uczyła mło-
dzież heklowania. Było to jedno z najtrudniejszych zajęć, ale 
pół roku warsztatu pozwoliło w rezultacie stworzyć piękne 
koronki.

Dzięki warsztatom dzieci i młodzież miały okazję rozwi-
nąć swoje zainteresowania i poznać rodzimą sztukę ludową.

Gminny Ośrodek Kultury pragnie serdecznie podzięko-
wać głównie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go za sfinansowanie honorariów dla instruktorów, wszystkim 
instruktorom, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili 
zajęcia oraz Nadleśniczemu Witoldowi Szoździe za udostęp-
nienie pomieszczeń i zakup niektórych materiałów niezbęd-
nych do prowadzenia zajęć.

Zachęcamy do obejrzenia bardzo ciekawych i zachwyca-
jących prac na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury (do 
14 grudnia).

Lucyna Ligocka-Kohut

wystawa
„artyŚcI, KtÓrZy OdesZLI”

W związku z ogromnym zainteresowaniem wystawą 
zdecydowaliśmy przedłużyć ją do 31 grudnia. Serdecznie 
zapraszamy!
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Nagrody dla naszych muzyków
i gawędziarzy

w dniu 4 listopada w zajeździe "heroina" w Przybędzy 
koło Żywca odbyły się kolejne XVi Posiady gawędziarskie 
oraz XViii konkurs gry na unikatowych instrumentach lu-
dowych.

W tym spotkaniu pokoleń wzięli udział najlepsi gawędziarze i 
instrumentaliści z Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i oko-
lic Babiej Góry.

W składzie jury oceniającego uczestników znaleźli się m.in. 
Zbigniew Wałach z Koniakowa (muzyka) oraz Małgorzata Kiereś 
(gawędziarstwo).

Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi muzycy i gawędziarze. 
W kategorii dziecięcej i młodzieżowej gawędziarzy wystąpiło 25 
osób a wysokie III miejsce zdobyła Agnieszka Kulik z Koniakowa.

Wśród muzyków w kategorii Dorośli wyróżniony został Ma-
rek Legierski z Koniakowa.

Wśród dzieci i młodzieży Jan Zowada z Koniakowa zajął II 
miejsce zaś na III miejscu uplasowali się Konrad Suszka z Konia-
kowa, Karolina Kupczak z Jaworzynki i Klaudia Małyjurek rów-
nież z Jaworzynki.

W kategorii „Kapele" nagrody ufundowane przez Panią Zu-
zannę Kawulok z Istebnej otrzymała Kapela "Gajdosze" z Istebnej 
oraz dzieci z Kapeli "Mała Jetelinka" z Jaworzynki.

Koncert Laureatów odbył się 18 listopada 2007 w Wiejskim 
Domu Ludowym w Wieprzu koło Żywca.

J. Kohut

deszcz nagród dla młodych
artystów!

Prawdziwy deszcz nagród spadł na naszych młodych artystów, 
którzy wzięli udział w IV Konkursie Folklorystycznym "Beskidz-
ki Dzwonek", który odbył się w dniu 23 listopada w Szczyrku.

W kategorii "Grupa śpiewacza" nagrodę Grand Prix zdoby-
ła Grupa Śpiewacza I z zespołu "Istebna". W tej samej kategorii 
pierwsze miejsce zajęła druga Grupa Śpiewacza zespołu "Istebna" 
a na drugim miejscu znalazła się Grupa Śpiewacza "Polanka" z 
zespołu "Mała Jetelinka" z Jaworzynki.

Nasze kapele zdominowały kategorię "Kapela góralska". Grand 
Prix przypadło kapeli zespołu "Mała Jetelinka" z Jaworzynki zaś 
pierwsze miejsce zdobyła kapela zespołu "Mały Koniaków".

Bardzo dobrze wypadły również nasze zespoły w kategorii 
"Regionalne zespoły pieśni i tańca". Zespół "Mali Zgrapianie" z 
Jaworzynki zajął pierwsze a "Mały Koniaków" trzecie miejsce.

Wszystkich konkurentów pokonali także nasi młodzi soliści w 
kategorii "Soliści Śpiewacy".

Dwóch przedstawicieli zespołu "Mała Jetelinka" z Jaworzyn-
ki - Marcelina Heczko i Rafał Mikołajek oraz Karolina Kohut z 
zespołu "Istebna" zajęli ex equo pierwsze miejsce.

Najwięcej nagród przypadło naszym śpiewakom w kategorii 
"Mistrz i uczeń". Wielką klasę pokazała Anna Gazurek (Mistrz) z 
zespołu "Istebna", która z Moniką Rychły (Uczeń) zdobyła Grand 
Prix, zaś wraz z Alicją Dziergas (Uczeń) zajęła pierwsze miejsce.

Na pierwszym miejscu w tej kategorii ukończyły konkurs 
również dwa duety z zespołu "Mała Jetelinka": Monika Wa-
łach (Mistrz), Katarzyna Juroszek (Uczeń) oraz Rafał Wałach 
(Mistrz), Dominik Małyjurek (Uczeń) a także przedstawiciele 
zespołu "Mały Koniaków" - Marzena Suszka (Mistrz) i uczeń 
Jakub Suszka.

J.  Kohut

Z działalności  Stowarzyszenia
„Beskidzkiego Folkloru „Pod Ochodzitą”

w  Koniakowie
Mijający rok był dla Stowarzyszenia bardzo bogaty w różnorod-

ne wydarzenia kulturalne i społeczne. Stowarzyszenie, przy którym 
działa Zespól Regionalny „Koniaków” istnieje już 11 lat.

Zgodnie z kalendarzem imprez na początku mijającego roku od-
był się XIV Międzynarodowy Bal Góralski, na którym jak każdego 
roku bawiło się wielu gości, a do tańca przygrywało osiem kapel 
góralskich z Beskidów i Podhala.

Zespół „Koniaków” aktywnie uczestniczył w różnorodnych 
imprezach kulturalnych, takich jak: Tydzień Kultury Beskidzkiej,  
Targi Sztuki Ludowej w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal w 
Sierpcu, Biesiada Myśliwska w Trzebiatowie, „Śląskie Wicie” w 
Chorzowie, dożynki gminne w Istebnej i wielu imprezach krajo-
wych i zagranicznych.

Udało się także w tym roku wydać wraz z kapelą „Wałasi”- któ-
ra przygrywa zespołowi „Koniaków” od 25 lat-2 płyty z nagraniami 
archaicznych pieśniczek  oraz muzyki Karpat.

Pragnę też zaznaczyć, że zespół ma wiele zaproszeń na różnorakie 
imprezy w kraju i za granicą , jednak nie może ze wszystkich korzy-
stać ze względu na brak funduszy na transport, który pochłania sporą 
część naszych dochodów. Mam jednak nadzieję, że zabłyśnie zielone 
światło dla kultury ludowej i zwiększy się liczba naszych sponsorów. 
Przy okazji chcę też serdecznie podziekowac ludziom dobrej woli, 
przyjaznym dla kultury i folkloru. Dobrze , że tacy u nas są , bo bez 
nich- ani rusz. Dziękuję bardzo po góralsku” Bozie zapłać” 

Naszymi sponsorami są:
Zbigniew Kukuczka - Lys Fusion Poland
Zbigniew Legierski „Multipak” - były członek zespołu
Zdzisław i Leszek Legierski - Zakład Przetwórstwa Mięsnego
w Istebnej 
Michał Bożek - „Ustronianka”
Małgorzata i Zbigniew Kawulok – Piekarnia w Koniakowie
Andrzej Kawulok, Walerian Zowada – Tartacznictwo Istebna 
Ireneusz Król – Centrozap Katowice 
Teresa Kamińska Rema w Istebnej.
Dziękuję także wielu innym dobroczyńcom i przyjaciołom ze-

społu. Szczególne podziękowania składam pani Mirosławie Ku-
kuczka za bezpłatne udostępnianie sali w gospodzie „Pod Ochodzi-
tą” na próby zespołu i proszę o dalszą współpracę i pomoc.

zaPROSzeNie Na Bal GóRalSki 

26 stycznia 2008 roku odbędzie się jubileuszowy,

15 Bal góralski
teraz już międzynarodowy.

Bal odbędzie się w gospodzie „Pod ochodzitą”
w koniakowie. zapraszam! 

 Prezes Stowarzyszenia i Kierownik Zespołu
Urszula Gruszka

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2008 życzę wszystkim
czytelnikom  Naszej Trójwsi”  wsieckigo co nejlepsi, 
Coby się Wóm darzyło, mnożyło w doma i w stodole, 
Cobyście mieli tela cieliczek, wiela w lesie jedliczek,
Cobyście mieli tela bycków, wiela w lesie smyreczków,
Coby Wóm gaździno u pieca nie schudła, 
Kurek pełno grzynda, Hej kolynda, kolynda !

      Urszula Gruszka 
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Mikołaje
   w gróniach
Zbliża się dzień świętego Mikołaja – 6 grudnia. W naszej 

tradycji dzień ten był związany z obrzędem chodzenia po wsi 
grupy poprzebieranych postaci zwanych „Mikołajami”.

Mikołaje chodziły po wsiach w najbliższą niedzielę poprze-
dzającą lub następującą po dniu 6 grudnia. 

Przygotowania do obrzędu trwały już kilka tygodni przed 
umówioną na chodzenie datą. Rozpoczynano je od wyłonienia 
kandydatów – kawalerów, którzy powinni byli posiadać odpo-
wiednie cechy charakteru oraz wyglądu, aby móc wcielić się w 
konkretne postacie. Tak np. na „Biskupa” wybierano chłopca 
poważnego i wysokiego. „Paterek” – wikary musi mieć dobrą 
wymowę, cięty a niekiedy złośliwy język, np. przy spowiada-
niu dziewcząt. Od „dochtóra” – lekarza wymagano dowcipu i 
trafności w diagnozach lekarskich. Od tego na „kóniu” oczeki-
wano umiejętności wykonywania wysokich skoków. 

Przestrzegana była również granica wieku, która nie mo-
gła być niższa niż 18 lat. Powszechnie przyjęte było tabu obej-
mujące przebraną postać. Nikt spoza grupy Mikołai nie mógł 
wiedzieć kto jest za co przebrany. Pod maską czy przebraniem 
uczestnik potrafił zdobyć się na rzeczy, których nie uczyniłby 
bez przebrania. Specyficznym elementem wyróżniającym mi-
kołaje był ich strój. Możemy podzielić ich na „białych” białych 
„czarnych”.

Do „biołych” należeli: „Paterek” (wikary) – nosił zwykłą 
sutannę, na głowie miał biret, a w ręku trzymał kancjonał lub 
religijną księgę. „Biskup”  ubrany w stary ornat i papierową in-
fułę. W ręku trzymał krzyż i pastorał. Żoczkowie – ministranci 
ubrani byli w białe góralskie koszule i komże ministrantów po-
życzone z kościoła. „Wojok” lub „Sztandar” – żołnierz miał na 
sobie mundur wojskowy, na głowie czapkę, często rogatywkę, 
na ramionach insygnia generalskie lub przynajmniej oficerskie. 
U boku nosił szablę, w ręku rewolwer na korki. Był odpowie-
dzialny za przebieg obrzędu i ewentualne incydenty. Wszyscy 
uczestnicy musieli go bezwzględnie słuchać.

„Drużba i drużka” chodzą w góralskich strojach z „wó-
niączką”. „Drużba” nosił butelkę „gorzołki”, którą częstował 
gazdów. „Młodo Baba i Młody Pón” – pani młoda i pan młody 
– para chłopców ubranych w kobiecy i męski strój góralski. 
„Dochtór” – lekarz – chodził w ciemnym garniturze lub płasz-
czu, nakładał na siebie biały fartuch lekarski. Na szyi nosił słu-
chawki, na głowie białą furażerkę z czerwonym krzyżem. W 
kieszeni miał recepty z przepisami lekarstw. Jego torba lub ku-
fer była pełna wszelkich lekarstw zrobionych z pokrajanej mar-
chwi, łodyg lub łajna króliczego imitujących tabletki. „Gojny” 
– leśniczy nosił ze sobą strzelbę zrobioną z drewna, a czasem 
oryginalną dubeltówkę. „Płanetnicy” chodzili z ptakami, my-
szami w klatkach wróżąc z tego dziewczętom. „Baba” – ubrana 
w strój góralski i kożuch, z koszem pełnym pieczek, które roz-
dawała dzieciom. Postacie „biołych” mikołai ponieważ grały 
role pozytywne, nie nosiły masek lecz jedynie wąsy i brody. 

Mikołaje „czorni”:
„Lucyper” – Lucyfer – ubrany był w długie, cienkie kale-

sony koloru czerwonego, podobnie koszula. Na twarzy maska 
z czarnymi rogami i długi, ruchomy czerwony jęzor. „Debły” 

– diabły – nosiły czarne koszule albo kożuszki, ciemne spodnie 
i wysokie buty. Dookoła bioder przyczepione spódnice ze sło-
my, a przy nogach doczepione są dzwonki. W rękach trzymali 
„korbacze” – bicze zrobione z drutu, skóry lub słomy. Chodziły 
parami, skute łańcuchami. Na twarzach mieli maski robione ze 
skór i materiałów. „Miedźwiedzie” – niedźwiedzie ubrani byli 
w kożuchy wełną do góry, na głowie maski ze skóry lub pa-
pieru na kształt niedźwiedziego pyska. W rękach nosili sznury, 
którymi przywiązywali do siebie dziewczęta. „Madziar” lub 
„Medula” – matka niedźwiedzi – ubrany był w najobszerniej-
szy strój wypchany słomą lub sianem. Na plecach miał zegar ze 
wskazówkami obracającymi się w lewo. Często nosił ze sobą 
harmonię lub akordeon. „Żid” – żyd często nosił maskę z pa-
pieru. Miał garbaty nos, długie pejsy, okulary, pomalowany był 
kontrastowymi farbami. Ubrany był w długi płaszcz, w rękach 
trzymał nożyce zrobione z patyków lub dwóch kos. „Cygón” 
– cygan ubrany w męskie ubranie, wysokie buty. Okrywał się 
starym kożuchem, nosił wąsy, futrzaną czapkę. „Cygónka” – 
cyganka – żona cygana, ubrana w długą spódnicę, kolorową 
bluzkę, korale na szyi, wysmarowana sadzą. Nosiła ze sobą 
dziecko – tzw. „Ferusia”. 

„Tyn co na kóniu” – konstrukcja konia opierała się na bio-
drach jeźdźca. Dwa przetaki (sita) zawieszone z tyłu i z przodu 
pasa tworzyły korpus pokryty kolorowym płótnem lub białym 
prześcieradłem. Ponad korpus konia wystawała końska głowa, 
ogon zrobiony był z włóczki lub włosia końskiego. Jeździec 
ubrany był również bardzo kolorowo. 

„Śmiyrć” – śmierć była nadnaturalnej wielkości (ok. 2,5m), 
uzyskanej dzięki specjalnej konstrukcji. Drewniane ręce po-
ruszane były sznurami, a głowa jest pustą maską lub wyma-
lowana na desce. „Kóminior” (kominiarz) ubrany w obcisły, 
czarny ubiór, twarz wysmarowana sadzami. Nosił szczotkę do 
czyszczenia kominów. „Drócior” lub Blachor (ślusarz) ubiera 
się również na ciemno, prócz tego nosi ze sobą zwoje drutu, a 
za pasem trzyma młotek, szydło lub rozbity garnek. 

akcja mikołai odbywała się zazwyczaj na z góry wy-
znaczonym obszarze. Domy powinny były być o dużej po-
wierzchni izby, takie gdzie nie grożą większe zniszczenia w 
czasie akcji obrzędu. Innym ważnym elementem w doborze 
odwiedzanych gospodarstw był autorytet gospodarza, jego 
hojność i zamożność. Chętnie odwiedzano też domy gdzie 
były młode dziewczęta. 

Obrzęd zaczyna się w momencie, kiedy wojok otrzyma po-
zwolenie, że mikołaje mogą wejść. Pierwsze do izby wpadają 
debły, chociaż idzie im to opornie, gdyż są powiązane łańcu-
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chem i kiedy jeden chce wejść, to drugi ciągnie go z powrotem. 
Czasem przy takiej szamotaninie dochodzi do bolesnych obra-
żeń. Kiedy już wtargnęli do izby bijąc korbaczami w podłogę, 
wykonują rytualne ruchy. Przy każdym ruchu dzwonki i łańcu-
chy wydają niemiły dźwięk. Debły symulują bicie obecnych, 
ale są to tylko pozory bicia. Następnie do akcji wkracza wojok, 
który wypędza debły i woła niedźwiedzie prowadzone przez 
meduzę. Sama medula wchodzi na piec i przygrywając na har-
monii, zachęca niedźwiedzie do tańczenia. Nie unikną tego 
tańca z niedźwiedziami szczególnie młode dziewczęta, które 
są przywiązywane  pasami lub sznurami przez poszczególne 
niedźwiedzie. Kiedy już wszyscy ,mają dosyć, znowu wojok 
woła: „czorni do pola” i idzie z deblami do następnego gospo-
darstwa. Za nim idą także niedźwiedzie. 

Potem wchodzą biskup z paterkiem. Biskup idzie powoli z 
powagą, daje krzyżyk do pocałowania zebranym wokoło i cały 
czas milczy. Za to bardzo rozmowny jest paterek z żoczkami. 
Wygłasza kazanie, a za ambonę służy mu najczęściej piec. Spo-
wiada dziewczęta, sprawdza zeszyty do religii dzieciom, chwa-
li je lub gani w zależności od tego, jak znają katechizm. Cza-
sem zbiera ofiary „na kościół”. Następnie wchodzą młody pón 
z drużbą. Pierwszy biega za dziewczętami, całując je, a drużba 
częstuje gości wódką. Młodo baba zjawia się koło kuchni, wy-
ciąga naczynia kuchenne i siadając na nich symuluje czynności 
fizjologiczne. Potem chodzi po izbie i rozdaje dzieciom cukier-
ki lub suszone owoce.

Zjawia się wreszcie w izbie gojny, który wykrywszy na 
podwórzu niestemplowane drzewo, każe płacić mandat gospo-
darzowi. Jeśli ten jest oporny, woła na pomoc szandara, aby 
zamknął gospodarza do aresztu. Teraz trzeba się już drożej 
okupić. Dochtór znany jest z tego, że chce badać słuchawką 
same dziewczęta, rozdając jako pastylki łajno zajęcze lub sar-
nie przeciw wszelkim chorobom. Jeszcze Ci nie wyszli, a już 
wpada szklor, czasem wybija szyby, a wstawia zamiast nich 
małe kawałki szkła, ale dziej się to rzadko. Lubi raczej stłuc 
jakąś starą latarnię w sieni. Drócior jest groźniejszy. Rozbija 
gliniane garnki i drutuje je na nowo, a blaszane nic nie mó-
wiąc przebija szydłem. Żid natomiast chce obciąć dziewczę-
tom warkocze, a gdy mu się to nie udaje „obcina” ogon temu, 
co na koniu, który odstawia prawdziwe akrobacje, skacząc po 
piecu, stołach, a nawet przez okno. Z pewnym opóźnieniem 
idą cygón i cygónka. Najbardziej chyba lubiani za swój spryt 
w targowaniu się z gospodarzem, wykradaniu sprzętów u jed-
nych gospodarzy, a sprzedawaniu u innych. Nieraz cygón pod-
kuwa tego, co na koniu lub oferuje go gospodarzowi do kupna. 
Cygóni potrafią nawet sprowadzić żywego konia lub krowę do 
izby. Oczywiście wyprowadzenie ich z powrotem nie odbywa 
się darmowo. Cygónowi towarzyszy cygónka z dzieckiem Fe-
rusiem na plecach i wszystko właściwie robi dla niego. Nale-
ży jeszcze wspomnieć o kóminiorzach, którzy potrafią zrobić 
największy bałagan, smarując sadzami wszystkich i wszystko 
dookoła. MIkołaje maja specjalne przywileje. Kiedy otrzyma-
ją pozwolenie na wejście do domu, nie można mieć pretensji 
o szkody wyrządzone, porozbijane szyby, garnki, pobrudzone 
ubrania czy posiniaczone ciało. Z góry już bowiem wiadomo, 
czego można się po nich spodziewać.

Fragment pracy magisterskiej ks. Jana Koguta SVD: „Zwy-
czaje, obrzędy i wierzenia czasu adwentu i Bożego Narodzenia 
w regionie istebniańskim”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Lublin 1983

Moja wigilia

Państwu Annie i Ryszardowi Chwist
oraz rodzinie serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci matki

śp. Marii Czepczor
składają

Wójt Gminy oraz współpracownicy
z Urzędu Gminy Istebna

Druhowi st. kpt. Damianowi Legierskiemu
Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Istebnej

i Jego Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci ojca

śp. Józefa Legierskiego
składają

Wójt Gminy oraz Jednostki OSP
z terenu Gminy Istebna

Wigilii oczekuje się cały rok. Stanowi ona ważne i znaczące 
miejsce w całej obrzędowości górali śląskich i każdej rodziny.

Rozpoczynała bowiem okres Świąt Godowych, nazywanych przez 
Istebnian „godnimi”.

Rozpoczynały się one wieczerzą wigilijną. W dawnej tradycji by-
wały rozmaite wigilie „biydne i bogate”. „Bogate” u gazdów, leśni-
czego, księży. Zawsze jednak stanowiły niepowtarzalną chwilę, którą 
pamięta się długo.

Jedną z nich jako dziecko zapamiętałam i opisałam:
„Na niebie świycił miesiónczek a gwiozdy. Było cicho. Wiater du-

choł kole chałupy. Wsiecy rychtowali sie ku wiliji. Połoblykali sie w 
biołe wyśkrobióne kabotki, a kośule. Matka przykrywali stół biołóm 
łochtuszkóm, postawili na nim miski z jabkami, orzechami na postrzo-
dek stołu dali chlyb, zawóniało.

Poukłodali piniądze, a zdjęcia umrzytych. Postawili kwak, w kie-
rym gorzała świyczka. Siedli ku wieczerzy i porzykali:

Przyjdź Panie Boże,
staw sie za gościa,
racz nam błogosławić te dary,
które z Twojej szczodrobliwej
ręki spożywać będziemy.
Przeżegnali chlyb, odkroli kraiczek na lykarstwo. Downi, jak nie 

było opłatka, tóż łómali kołocze, a jedyn drugimu wiynszowali potym 
kosztowali grochu ze śliwkami, młodej kapusty ze ziymnioczkami. 
Nie było tego moc prawie z tego co uchowali, mało niewiela zostawili 
dusiczkóm, kiere wdycki pooblykane w biołe śróty przykludzajóm sie 
we wilijym coby sie podziwać, co nowego w chałupie.

Po wilii czakało sie do pastyrki, spiwało sie kolyndy a matka jesz-
cze zaniyśli krowóm skosztować chleba lebo opłatka”.

Współcześnie również i w wigilię przestrzega się wielu wskazań 
zwyczajowych uznając je za ważne, aby w Nowym Roku się darzyło 
i mnożyło.

Ważne było, aby w wigilię nigdy do domu nie nadeszła żadna baba, 
bo nieszczęście zapewnione. Szczęście jedynie przynosiło dziecko 
obdarzone siłami witalnymi. W Wigilię obowiązywał post.Ważnym 
uzupełnieniem była i jest choinka, którą dawniej wieszano u powały i 
nazywano goiczkiem. Przystrajano ją w jabłka, orzechy, cukierwerki 
kupowane u budziorza. Stała w domach aż do świąt Trzech Króli.

oprac. M. Kiereś



20    Nasza Trójwieœ Grudzień 2007

w świątecznym cyklu
- koronkarki z koniakowa
W świątecznym cyklu pragnę przypomnieć osoby, od których wie-

le razy otrzymałam świąteczne życzenia, nie wiem czy zawsze odpisa-
łam, czy zadzwoniłam, ale zawsze o nich pamiętam, i dziś daję dowód 

mojej pamięci o tych, z którymi wiele lat 
współpracowałam. Dziś zatrzymam się przy 
koniakowskich koronkarkach i tutejszych 
twórczyniach ludowych. Jedną pierwszych 
koronkarek, które spotkałam na kóniokow-
skich chodniczkach była maria kulej, zd. 
Rucka. Niewielkiej postury, drobna koron-
karka, urodziła się 21 czerwca 1928 roku w 
Koniakowie. Z rodzicami Jadwigą zd. Bie-
lesz i Michałem Ruckim mieszkała na Pust-
kach. Maria Kulej należała do tego grona he-
klowaczek, które nie jyny pieknie heklowały 
ale i spinały i wymyślały nowe wzorki. A to 

jest od wieków najważniejsze kryterium pozycji tutejszej koronkarki. 
Maria Kulejowa była widzóno. To do jej domu przyjeżdżali redak-
torzy i przedstawiciele różnych mass mediów. Chętnie opowiadała o 
swoich pomysłach, prezentowała nowe różyczki jak zawsze zrobio-
ne z cieniutkich nici, które dla oka były zawsze piękne, estetyczne, 
o oryginalnej kompozycji. Przyjeżdżali naukowcy etnografowie i 
przedstawiciele Cepelii, z którą wiele lat współpracowała. Odwiedzi-
łam ją tylko może dwa lub trzy razy. Opowiadała zawsze ciekawie o 
nowych pomysłach. Należała do wąskiego grona koronkarek, które 
reprezentowały zawsze to artystyczne środowisko na różnego rodzaju 
audiencjach, spotkaniach m.in u Ojca św. Jana Pawła II. 

W koronkarstwie Maria Kulejowa jak i wiele innych twórczyń i mi-
strzyń szydełka zawsze odnajdywały możność wypowiedzi dla swych 
artystycznych zamiłowań. Co najważniejsze jednak, stawała się ona 
jednak coraz bardziej powszechnym źródłem zarobku. W okresie mię-
dzywojennym już większa część kobiet w Koniakowie w mniejszym 
lub większym stopniu trudniła się zarobkowym wytwarzaniem koro-
nek. Powszechny aplauz koronki zyskują podczas Święta Gór w1935 
roku w Zakopanym. Koniakowskie koronki biorą udział wystawie po-
lonijnej zorganizowanej w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych. Maria 
Kulejowa w swojej twórczości odciska własne pomysły na kompozycje 
koniakowskiej koronkarki. Toteż wiele razy się tu słyszało to Kulejka 
robiła, bo to, poroz widać jejóm rynkym. Bardzo miło wspominam Pa-
nią Marię, u której zawsze doświadczyłam wiele dobrych słów, ciepłej 
herbatki i opowieści o tym, co sercu tej koronkarki głęboko ukryte było. 
Brała udział w tylu konkursach, festiwalach gdzie prezentowała swoje 
mistrzowsko wykonane koronki, że trudno 
zliczyć. W domu pełno dyplomów, medali i 
odznak m.in. Nagroda Oskara Kolberga, Za-
służony Działacz Kultury i etc….

Podczas moich wędrówek już pod ko-
niec życia spotkałam także wielka mistrzy-
nię szydełka jadwigę legierską, która 
urodziła się w lipcu 1903 roku. Miała troje 
dzieci Ernesta, Józefa i Martę i przez całe 
swoje życie prowadziła gospodarstwo rol-
ne. Pod koniec życia bardzo pieczołowicie 
opiekowała się nią jej córka Marta, która 
pod  jej okiem, matki mistrzyni szydełka 
również nauczyła się pieknie heklować. Poznałam ją wtedy, gdy na-
grywany był film Tańce i Pieśni Beskidu Śląskiego. Zjawiła się na 
planie jak prawdziwa aktorka: z małą szkatułkó, kiszniczkóm, zacze-
pióno w szatkym jedwobnicym pod brodóm w pieknej ćmawej jakliczce 
heklowała swój świat z cieniutkiej nici czeskiego kordonku nr 80.Ja-
koś tak do dziś pamiętam, że bez okularów, a miała już wtedy 80 lat. W 

malutkiej skrzynece był Różaniec nici i starodowno 
heknadla, cieniutko, z ciekawym trzonkiem nawet 
niewiadomego pochodzenia wyraźnie było widać, że 
ręcznie robiona. Zauroczyła mnie swoja opowieścią 
o starodowym heklowaniu i spokoju, który wprowa-

dzała ekipa nerwowych reżyserów i operatorów. Ciotka Jadwiga spo-
kojnie pyta nale Pani Małgosiu ni wiycie czymu ich tak naganio. Dycz 
jak pomali robi dali zondzie powiadali starzi ludzie?. I tak Jadwiga 
Legierska ze swoim światem i spokojnie 
odmierzanym jej czas zegarem odeszła. 
Otrzymała jeszcze Nagrodę Oskara Kol-
berga, która dostarczyła jej wiele radości. 

Z koniakowskim oddziałem cepelii 
całe życie związana była kolejna mistrzyni 
szydełka Franciszka kuźma. Urodzona w 
Koniakowie w 1913 roku w rodzinie Fran-
ciszka Ligockiego i Anny Ligockiej zd. 
Czepczor. Ukończyła cztery klasy Szkoły 
Podstawowej. w Koniakowie. Miała dwie 
córki, Martę i Annę, które do dziś kontynu-
ują jej dzieło. 

Jako dziesięcioletnie dziecko wysłana 
została na służbę do bogatego gazdy. Na służbie tej wykonuje cały 
szereg trudnych prac gospodarskich, ale również już wtedy szydełku-
je. Swoje uheklowane prace wysyła do Pani Macurowej do Wisły, któ-
ra prowadzi sprzedaż i tym samym otrzymuje parę własnych groszy. 
Za zarobione pieniądze z szydełkowania kupiła sobie ślubną wyprawę 
pierzynę, poduszki. W roku 1938 wychodzi za mąż i pozostaje na go-
spodarstwie rolnym, które wraz z córką Anną i jej rodziną prowadzi 
do śmierci. 

Prezes Koniakowskiej Cepelii nieżyjący już Leszek Gwarek mó-
wił: jak kiery potrzebuje mistrzowski różyczki to trza iśc do Francki 
Kuźmowej ta poradzi cuda zrobić. Ta wiy, co robi.

I tak pozostało w opinii wielu setek tutejszych koronkarek do dziś. 
Poznałam ją w jej nowym wymurowanym domu, z którego bardzo się 
cieszyła. Mómy teraz kany bywać, wiela izb, dlo każdego.

Odwiedziłam ją kilka razy. Zawsze zastałam ogromną gościnność, 
która już zapowiedziana była zanim weszłam do domu, na dobrze 
Pani Małgosiu że śćie sóm uż warzymy kawym. 

Pani Franciszka wyraźnie podkreślała zawsze swoją odrębność i 
opowiadała o tych motywach zdobniczych, które sama wymyśliła. Jej 
prace wyróżniały się misternością wykonania. Były tak piękne, szcze-
gólnie te z cieniutkich nici, że aż trudno było uwierzyć, że mogły to 
wykonać spracowane dłonie koniakowskiej mistrzyni. Posiadała w 
swoim rodzinnym archiwum wiele nagród, medali m.in.: Medal 25 
leci Cepelii ARW Katowice. Od 1985 roku była członkiem rzeczywi-
stym Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. 

 Spracowane dłonie Koniakowskich mistrzyń szydełka widziałam 
wiele razy, gdy biorą do rąk heknadlę i zaczynają tkać swoją bogatą 
tradycję. I tak wiela razy widziałam jak powstaje płótno, serduszka 
zogónkym, strupek, kistka s trzóma obłónczkami, drabinka s pełnym 
szczytnym, żeberka z łopatkóm, krzywe listki do koła, strupki pazur-
kami, sowa, kralka etc…Tu w Koniakowie, beskidzkiej wsi oglądamy 
koronkę - różiczkym zbudowaną z setek pomysłowych wzorków , któ-
re powstawały w głowie, w wyobraźni i tych koronkarek, które już 
odeszły i nowych, które dziś tworzą. 

Zaglądałam do domów wielu z nich wiele razy. Do dziś pozostaje 
mi obraz: gotujący się obiad na piecu, jedną noga kołysanie dziecka i 
dwie ciągle pracujące ręce.

Czas tu o dziwo nie ma znaczenia, heklują od wdycki i na wdycki 
od urodzenia do śmierci pracowite utalentowane dłonie:

Matczyne ręce owinięte warkoczem żył
Paciorkami różańca
Umyte łzą
Suszone wiatrem co po gróniach gno 
Dotknij 
Poczujesz cud.  

Małgorzata Kiereś

Ocalmy od zapomnienia

Maria Kulej
Franciszka Kuźma

Jadwiga Legierska
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Turniej siatkarski jednostek OSP
powiatu cieszyńskiego

w dniu 24 listopada 2007 r. w ustroniu został zorganizowany i 
przeprowadzony turniej w piłkę siatkową reprezentacji jednostek 
osP gmin powiatu cieszyńskiego.

Drużyny walczyły o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związki Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie.

Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn, które podzielono na dwie gru-
py. Zwycięzcy grup zagrali o I i II miejsce, natomiast drugie drużyny 
zagrały o III i IV miejsce. I miejsce zajęła i Puchar Prezesa zdobyła 
drużyna OSP z miasta Wisły, II miejsce drużyna OSP z gminy Dębo-
wiec, III miejsce drużyna OSP z gminy Istebna.

Gminę Istebna reprezentowali strażacy z OSP Koniaków Centrum 
i OSP z Istebnej Zaolzia.           druh Bolesław Haratyk

wielki halowy turniej groni
złoty groń – ochodzita – wawrzaczów groń

o Puchar Prezesa „siły jasnowice”
6 stycznia 2006 – niedziela
Hala sportowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Rozpoczęcie Turnieju o godz. 9.00
Harmonogram:
  9.00 - rozpoczęcie turnieju, prezentacja drużyn
  9.15 - mecz Istebna - Koniaków
10.00 - mecz Jasnowice - Jaworzynka
11.15 - mecz  Istebna - Jasnowice
12.00 - mecz Koniaków - Jaworzynka
12.40 - przerwa, posiłek
13.15 - mecz Istebna - Jaworzynka
14.00 - mecz  Koniaków - Jasnowice
14.45 - zakończenie turnieju, wręczenie pucharów
Sponsorzy drużyn:
Istebna - teresa kamińska – Market REMA
Jasnowice - marek iwanek – Transport Drzewa
Jaworzynka - renata i eugeniusz kawulok – Pizzeria
„WERONA”
Koniaków - 
Osoby odpowiedzialne za organizację drużyny:
Istebna – andrzej mojeścik
Jasnowice – marek iwanek
Jaworzynka – sławomir suszka 
Koniaków – Janusz Waszut

Organizatorzy zapraszają kibiców!

gminny turniej szachowy
szkół Podstawowych

Cztery dziewczyny i czterech chłopców wzięło udział w Gmin-
nym Turnieju Szachowym dla Szkół Podstawowych, który odbył 
się w dniu 27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej. W turnieju rywalizowano systemem "każdy z każdym", ale 
kategorie dziewcząt i chłopców sklasyfikowano osobno. Wśród 
dziewcząt najlepsza okazała się Elżbieta Stuchlik ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Jaworzynce natomiast kategorię chłopców wy-
grał Tomasz Honkisz z Jedynki w Istebnej.

Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej wezmą udział w zawodach 
powiatowych.

Opiekunami młodych szachistów byli Jarosław Hulawy (SP1 
Istebna) oraz Mariusz Juroszek (SP1 Jaworzynka), którzy zarazem 
sędziowali zawody.

Turniej zorganizował i nagrody ufundował Urząd Gminy w 
Istebnej.

J. Kohut

turniej „BezPieczeństwo
w ruchu drogowym”

Cztery drużyny wzięły udział w Gminnym Turnieju Szkół Podstawo-
wych „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, który odbył się w dniu 
12 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej. 
Dwie pierwsze drużyny awansowały do eliminacji powiatowych, któ-
re odbędą się w styczniu 2008 r.
Najlepszy wynik indywidualnie uzyskał Damian Hulawy ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Istebnej.
Skład zwycięskiej drużyny z Istebnej: Adam Buzek, Damian Hulawy, 
Przemysław Zawada - opiekun Jarosław Hulawy.
Wyniki:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej - opiekun Jarosław Hulawy
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce - opiekun Mariusz Juroszek
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie - opiekun Zenon Knopek
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach - opiekun Polok  

J. Kohut

 
 
 
Turniej „Bezpiecze stwo w Ruchu Drogowym” 
 
Cztery dru yny wzi y udzia  w Gminnym Turnieju Szkó  Podstawowych „Bezpiecze stwo 
w Ruchu Drogowym”, który odby  si  w dniu 12 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Istebnej.  
Dwie pierwsze dru yny awansowa y do eliminacji powiatowych, które odb d  si  w 
styczniu 2008 r. 
Najlepszy wynik indywidualnie uzyska  Damian Hulawy ze Szko y Podstawowej Nr 1 w 
Istebnej. 
Sk ad zwyci skiej dru yny z Istebnej: Adam Buzek, Damian Hulawy, Przemys aw Zawada 
- opiekun Jaros aw Hulawy. 
 
Wyniki: 
1. Szko a Podstawowa nr 1 w Istebnej - opiekun Jaros aw Hulawy 
2. Szko a Podstawowa nr 1 w Jaworzynce - opiekun Mariusz Juroszek 
3. Szko a Podstawowa nr 1 w Koniakowie - opiekun Zenon Knopek 
4. Szko a Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach - opiekun Polok   
                         J. Kohut 
 
======================== 
 

Gminny Turniej Szachowy Szkó  Podstawowych 
 
Cztery dziewczyny i czterech ch opców wzi o udzia  w Gminnym Turnieju Szachowym dla 
Szkó  Podstawowych, który odby  si  w dniu 27 listopada w Gminnym O rodku Kultury w 
Istebnej. W turnieju rywalizowano systemem "ka dy z ka dym", ale kategorie dziewcz t i 
ch opców sklasyfikowano osobno. W ród dziewcz t najlepsza okaza a si  El bieta Stuchlik 
ze Szko y Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce natomiast kategori  ch opców wygra  Tomasz 
Honkisz z Jedynki w Istebnej. 
Zwyci zcy klasyfikacji dru ynowej wezm  udzia  w zawodach powiatowych. 
Opiekunami m odych szachistów byli Jaros aw Hulawy (SP1 Istebna) oraz Mariusz 
Juroszek (SP1 Jaworzynka), którzy zarazem s dziowali zawody. 
Turniej zorganizowa  i nagrody ufundowa  Urz d Gminy w Istebnej. 
 
 
Dziewcz ta - indywidualnie: 
1. El bieta Stuchlik (SP1 Jaworzynka) - 3,5 pkt 
2. Sylwia Ligocka (SP1 Jaworzynka) - 2,0 pkt 
3. Monika Motyka (SP1 Istebna) - 1,5 pkt 
4. Karina Ma yjurek (SP1 Istebna) - 0 pkt 
 

 
Dziewcz ta - dru ynowo: 
 
1. SP1 Jaworzynka 
2. SP1 Istebna 

 
Ch opcy - indywidualnie: 
1. Tomasz Honkisz (SP1 Istebna) - 6,5 pkt 
2. Krzysztof Bojko (SP1 Jaworzynka) - 6,0 pkt 
3. Krzysztof Janoszek (SP1 Jaworzynka) - 4,5 pkt 
4. Pawe  Legierski (SP1 Istebna) - 4,0 pkt 
 

 
Ch opcy - dru ynowo: 
 
1. SP1 Istebna 
2. SP1 Jaworzynka 

 
                                                                                                        J. Kohut 
+ zdj cie 1–1: M odzi szachi ci wraz z opiekunami i organizatorem 
  
 
 

zawody Furmanów
tegoroczne zawody Furmanów odbędą się 20 stycznia (nie-

dziela) o godz. 11.00. Zgłoszenia można już składać w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej pod nr 033 855 62 08. Szczegółowy 
regulamin ukaże się w następnym numerze.

Młodzi szachiści wraz z opiekunami i organizatorem
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Nowe reklamy 
 
* Reklama 7 x 9 cm 
 
 

 

O rodek Szkolenia Kierowców 
Józef Krzempek - Istebna 1442  

(nad sklepem „Wszystko po cztery z ote”) 

Zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii: 
A, A1, B, C, D, D1, E, T 

 

A – motocykl 
B – samochód osobowy 
C – samochód ci arowy 
E – naczepa do C 
D – autobus 
T – ci gnik 
B + E – bus z przyczep  

         oraz: 
• kursy operatorów wózków 

wid owych 
• kursy przewozów materia ów  

niebezpiecznych ADR 
• kursy wiadectw kwalifikacji 

(przewozu osób lub rzeczy) 
 

Rozpocz cie kursu – ka dy czwartek godz. 17.00 
Informacje i zapisy w biurze O rodka: 

 

Poniedzia ek – Pi tek 10.00 – 18.00 
Tel: 512 246 348, (032) 473 35 95 

 

Zapewniamy 
dojazd do 
kursanta! 

 

 
 
* Reklama „Ekstern” – druga wersja 
 
* W reklamie Firmy „MAJA” w cz ci SKLEP DEKORAL doda  „OKNA” 
 
 
 

Wynajmę lokal o powierzchni od 60-80 m2

na działalność usługowo handlową
w Jaworzynce na Krzyżowej.

Telefon kontaktowy 501 038 071

 
 
 
 
KP Trójwie  – tabele po rundzie jesiennej 
 
Seniorzy – Klasa B: 
 

. . m pkt bramki u siebie na wyje dzie 

1 LKS Rudnik 10 30 38:15 5-0-0 (20:11) 5-0-0 (18:4) 

2 LKS 99 Pruchna 10 19 23:13 3-0-2 (14:7) 3-1-1 (9:6) 

3 LKS Wyzwolenie Simoradz 10 19 23:15 4-1-0 (14:6) 2-0-3 (9:9) 

4 LKS Spójnia Górki Wielkie 10 18 22:13 3-0-2 (9:7) 3-0-2 (13:6) 

5 LKS Stra ak D bowiec 10 15 17:19 2-1-2 (10:12) 2-2-1 (7:7) 

6 KP Trójwie  Istebna 10 15 32:19 3-0-2 (17:8) 2-0-3 (15:11) 

7 LKS Pogórze 10 12 29:27 0-0-5 (4:16) 4-0-1 (25:11) 

8 LKS Zryw B ków 10 12 20:22 2-0-3 (8:11) 2-0-3 (12:11) 

9 LKS Olza Pogwizdów 10 12 16:22 2-0-3 (9:12) 2-0-3 (7:10) 

10 LKS B kitni Pier ciec 10 10 15:24 0-1-4 (2:13) 3-0-2 (13:11) 

11 LKS Start Ogrodzona 10 0 8:54 0-0-5 (5:28) 0-0-5 (3:26) 

 
Juniorzy – Liga Okr gowa B: 
 

1 LKS Jele nianka Jele nia 11 23 13:9 4-1-0 (7:2) 3-1-2 (6:7) 
      

8 KP Trójwie  Istebna 11 15 17:22 3-1-2 (13:12) 1-2-2 (6:10) 
      

12 LKS Bestwina 11 1 7:28 0-1-5 (5:15) 0-0-5 (2:13) 

 
Trampkarze – Liga Okr gowa B: 

1 RKS Cukrownik Chybie 11 33 58:3 6-0-0 (32:1) 5-0-0 (26:1) 
    

3 KP Trójwie  Istebna 11 20 43:17 4-1-1 (30:8) 2-1-2 (13:9) 
    

12 LKS Prze om Kaniów 10 0 2:66 0-0-5 (2:34) 0-0-5 (0:32) 

 
                                          ród o: Portal Olza – Tomasz Wrze niak, Opracowa  J. Kohut 
 

KP TRóJWIEś - tabele po rundzie jesiennej
Seniorzy - Klasa B:

Juniorzy - Liga Okręgowa B:

Trampkarze - Liga Okręgowa B:

Źródło: Portal Olza - Tomasz Wrześniak, opracował J. Kohut

SIATKóWKA W TrójWSI
w dniu 18 listopada 2007 roku, w 

hali sportowej gimnazjum w istebnej, 
po raz kolejny spotkali się miłośnicy Pił-
ki Siatkowej. Tym razem, o Puchar Pre-
zesa Firmy „DIVER” - Pana Waldemara 
Roszkowskiego z Koniakowa, walczyły 
drużyny z terenu Gminy Istebna oraz po-
wiatu cieszyńskiego.

Sześć zespołów podzielonych zostało 
na dwie grupy.

grupa i:

1. Jaworzynka

2. Policja KPP Cieszyn

3. Jazda Polska Cieszyn

grupa ii:

1. Istebna Zaolzie

2. Istebna Centrum

3. Korfanty DEVILS Strumień

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła dru-
żyna Istebnej Centrum, która w finale po-
konała drużynę Korfantego Devils ze Stru-
mienia. Trzecie miejsce przypadło drużynie 
Istebnej Zaolzie, która pokonała Jaworzyn-
kę. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy. Po zakończonych 
rozgrywkach wszyscy uczestnicy degusto-
wali się kiełbasą oraz pysznymi ciastami i 
kołaczami, które upiekła Pani Prezesowa.

kurs dla kandydatów
na sędziego Piłki noŻnej

Kolegium sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie 
w miesiącu styczniu 2008 r. organizuje kurs dla kandydatów 
(dziewcząt i chłopców) na sędziego piłki nożnej.

Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa w 
ww. kursie (wiek, stan zdrowia, termin i miejsce) można uzyskać 
dzwoniąc pod numery telefonów: 605 735 135 i 504 191 585.

Przewodniczący Kolegium Sędziów, Józef Mazur
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FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT

* AKCESORIA MEBLOWE

* KUCHNIE, SZAFY I INNE

* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

WISŁA  ul. Kopydło 83
Tel. 855 33 67 http: // www.heban.org

, OKNA
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

Promocja kosiarek i kos

Pilarki ,  kosy,
£añcuchy,  oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna,  st ihl i  inne

napraWa kosiarek -  raty, 
serWis

pphu karina - karina poloczek
43-460 Wis³a

autoryzowany przedstawiciel „stihl"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

Producent  kominków  „TYTUS”       
tel./fax 033 854 33 27    www.kominki-tytus.pl
Salon  43-450 Ustroń, Rynek 6        
czynne: pn-pt od 8:30 do 17:00  sob. Od 10:00 do 13:00
Oferujemy:
-  tradycyjne piece kuchenne na węgiel i drewno,
- kominki kaflowe i marmurowe.
- piece wolno stojące ( tzw. Kozy),  
- wkłady grzewcze żeliwne i stalowe,   
- wkłady z płaszczem wodnym,   
- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
- systemy kominowe ze stali nierdzewnej.
 - ZAPRASZAMY do zwiedzania
ekspozycji w Ustroniu przy ul. Katowickiej 150
(stacja benzynowa GREWLING)

Piece od

620zł !!

Nowe reklamy: 
 
1. reklama 3 x 9 cm 
 

Zapraszamy na 

WCZASY NAD MORZEM 
Ju  od 770 do 900 z  brutto za 10 dni 

Dla dzieci zni ka 
Informacje: 

CUSW „Skrzat” przy O rodku 
Wypoczynkowym „Drzewiarz” 

 
 

Telefon:  

033 – 855 60 50 
602 372 184  

 
 
* Reklama 4 x 9 
 

 

O RODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 

STANIS AW KOWALIK 
 

 
 

 

 

ZAPISY I WYK ADY 
GMINNY O RODEK KULTURY 

Telefony:  033 - 854 42 48, 
502 742 929, 508 176 967 

 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

 uBezPieczenia
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZĘTA DOMOWE
- FIRMY - pełny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ŻYCIE TYP „P” PZU

biuro KoniaKów-MatysKa
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
urząd GMiny poK. 117

wtorki 8.30-11.30

Gabinet prywatny „SynAPSA”
Lekarz neurolog ewa Przywara

Przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie
w każdą sobotę od 9.00 do 11.00

Bóle i zawroty głowy, choroby kręgosłupa,
depresje, nerwice

tel. kom. 605 179 398

Z okaz j i  z b l i ż a j ą c y c h  s i ę
Św i ą t  Boż e g o  Na r o dz e n i a

o r az
Nowe g o  2008 Roku

wsz y s t k im  swo im  K l i e n t om
zd r ow i a ,  w s z e l k i e j  p omy ś l n o ś c i

i  b ł o g o s ł aw i e ń s twa  Boż e g o

życzy

Pośrednik Ubezpieczeniowy
Małgorzata Michałek

tanie ubezpieczenie
komunikacyjne

- szeroki wybór firm
ubezpieczeniowych
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turniej siatkarski jednostek osp

Stoją od lewej: Kohut Tadeusz, Krężelok Zbigniew, 
Bielesz Stanisław, Haratyk Józef; w drugim rzędzie 
od lewej: Haratyk Józef, Kawulok Andrzej, Kohut 
Krzysztof, Haratyk Bolesław

pOdsUmOwaNIe
prOJeKtU
BesKIdZKa 5

Uroczyste składanie kwiatów na cmentarzu 
w Istebnej

Msza Św. za Ojczyznę w Jaworzynce Centrum

obchody 11 Listopada

imieniny szkoły

pamiętamy o patronie

sesJa rady GmINy w OŚrOdKU
edUKacJI eKOLOGIcZNeJ

W Kościele na Skałce

Poczet Sztandarowy SP 1 Koniaków
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kemPaland Bukowiec
nowo otwarta nartostrada

tuŻ za granicĄ ProPonuje:

- wyciąg narciarski talerzykowy - 650 m
- szkółka narciarska dla dzieci
- snowtubing
- jazdy wieczorowe (świetnie oświetlony stok)
- igloo, bufet, restauracja
- wypożyczalnia sprzętu, serwis
- parking gratis, tuż obok wyciągu

informacje: 00420 777 046 830
www.kempaland.cz        www.infocesko.cz

e-mail:info@kempaland.cz
                                    Serdecznie zapraszamy!!!

spOtKaNIe
aUtORsKIe
w BiBlioTece

Bank Spółdzielczy w Istebnej
składa wszystkim swoim Klientom 

życzenia
spokojnych, pogodnych,
przepełnionych radością

Świąt Bożego Narodzenia
oraz

pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku

Równocześnie serdecznie zapraszamy do naszych placówek
wszystkie osoby, dla których jakość i cena świadczonych usług

jest najważniejsza.

WystaWa prac dzieci niepełnospraWnych


