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Noworoczne spotkania seniorów

Medale za Zasługi dla Obronności Kraju

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
 otwarty Terminy Zebrań Wiejskich 2014r.

Wójt Gminy Istebna, sołtysi Gminy Istebna podają do 
informacji mieszkańców terminy i miejsca zebrań wiejskich:

KONIAKÓW – 6 kwietnia (niedziela) 2014 r., godz. 10:30
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków
ISTEBNA – 30 marca (niedziela )2014 r., godz. 9:45
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna
JAWORZYNKA – 6 kwietnia (niedziela) 2014r. godz.10:15
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka

Z okazji święta Waszego
życzenia wszystkiego najlepszego:

niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,

niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają,

Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!

Wszystkim Kobietom życzenia składają:
Zastępca Wójta Henryk Gazurek,

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur
oraz męska część Rady Gminy Istebna

Wielkie wyróżnienie dla Józefa Brody
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Otwarcie Leśnego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej

Spotkania noworoczne
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Wójt Gminy informuje

Józef Broda z Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski

Podczas uroczystości z oka-
zji ustanowionego przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Roku 
Oskara Kolberga prezydent 
Bronisław Komorowski wręczył 
odznaczenia państwowe oso-
bom zasłużonym dla polskiej 
kultury ludowej. Zaszczyt ten 
spotkał również jednego z na-
szych wieloletnich pedagogów 
i krzewicieli kultury – Józefa 
Brodę, nagrodzonego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Prezydent podkreślił, że kultura tradycyjna jest istotną 
częścią kultury polskiej, przede wszystkim, jako bogactwo 
motywów, regionów, które wpływają na kształt wspólnoty. 
Dodał, że – tak ważny dla polskiej kultury – Rok Oskara Kol-
berga obchodzić możemy właśnie dzięki działalności twór-
ców ludowych oraz osób, które badają fenomen polskiej kul-
tury tradycyjnej.

Odznaczenie dla pana Józefa Brody jest ważnym wyda-
rzeniem dla wielu mieszkańców naszej gminy, bowiem jako 
wybitny, a zarazem oryginalny i niekonwencjonalny peda-
gog wpisał się on w lata młodości licznych Istebnian, nadając 
tamtym czasom kolorytu. Pan Józef Broda, jak rzadko, kto 
wiąże się swym wizerunkiem z naszą beskidzką ziemią i za-
wsze, zarówno w swoich wypowiedziach, jak i pracy odwołu-
je się do bogactwa naszej kultury lokalnej. Gratulujemy!

Informacja dotycząca dowodów osobistych
Podajemy informacje dotyczące postępowania w przy-

padku utraty dowodu osobistego zgodnie z art. 42 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.):

1. osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana 
niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub 
właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę kon-
sularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu 
osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, 
oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w 
szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który 
wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. 

2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana 
wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do wła-
ściwego organu gminy.

3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest 
obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższe-
mu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji 
publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty 
organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. 

4. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, 
bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi 
dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu 
może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, 
o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia. 

5. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgło-
szonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go orga-
nowi, który wydał ten dokument. 

6. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowią-
zana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który 
wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej 
pobytu polskiej placówce konsularnej.

W związku z powyższym utrata dowodu osobistego powin-
na zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, 
a w przypadku utraty dowodu osobistego za granicami kraju 
w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast 
unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje 
bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie 
obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego 
posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód oso-
bisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe 
zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego 
mają dostęp wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożli-
wieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wyko-
rzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Informuje się również, że zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba że 
możliwość taka  wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w 
przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają 
podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia 
dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje 
umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże 
się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawar-
tych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) 
klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia prze-
stępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2014
Urząd Gminy w Istebnej 

informuje, że kwalifikacja 
wojskowa w 2014 roku dla 
Gminy Istebna odbywać się 
będzie w dniach 14, 17 i 18 
marca mężczyźni, 24 marca 
kobiety. Kwalifikacja prze-
prowadzona zostanie w 
siedzibie Powiatowej Komisji  Lekarskiej w Cieszynie ul. 
Bobrecka 29, pok. 202, III piętro.

Kwalifikacji wojskowej podlegają:
- mężczyźni urodzeni w 1995 roku,
- kobiety, pobierające naukę w szkołach medycznych, 

weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.

Wezwania dla osób podlegających kwalifikacji wojsko-
wej będą wysyłane imiennie na konkretny dzień.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej należy zgłosić się na 
godzinę 8.30, zabierając ze sobą dowód osobisty, fotografię, 
dokument potwierdzający poziom wykształcenia (ostatnie 
świadectwo szkolne). W przypadku osób, które się leczą na-
leży dostarczyć dokumentację medyczną.
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Wójt Gminy informuje

90-latkowie z Gminy Istebna
W miesiącu styczniu i lutym, 90-te urodziny ukończyli:
Juroszek Paweł z Istebnej
Kohut Zuzanna z Istebnej
Michałek Maria z Istebnej
Ptak Zuzanna z Koniakowa
Sikora Anna z Jaworzynki
Jubilatów odwiedzili Wójt Gminy Danuta Rabin oraz Z-ca 

Wójta Henryk Gazurek składając w rocznicę urodzin serdeczne 
gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdro-
wiu i szczęściu rodzinnym.

Barbara Kubalok-Gwarek, Kierownik USC w Istebnej

Z działalności PKPS-U Istebna
W ślad za informacją z lutego 2014 r. odnośnie sprzedaży 

ubrań w ramach Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej informujemy, że Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Istebnej od roku 2002 sprowadzał i rozdyspo-
nowywał żywność (mleko, mleko w proszku, mąkę, cukier, 
ryż, makaron, kaszę jęczmienną, konserwy mięsne, masło, 
ser żółty, ser topiony, płatki kukurydziane, dżem, herbatniki, 
gulasz z kaszą ) dla najuboższych mieszkańców gminy Istebna 
w następujący sposób:

Rok Ilość wydanej żywności Liczba rodzin

2002     375 kg 51

2004     375 kg 52

2005  1.255 kg 112

2006  3.885 kg 135

2007  8.607 kg 173

2008  4.391 kg 131

2009 13.791 kg 152

2010   8.404 kg 114

2011 15.933 kg 120

W roku 2012 i 2013 z uwagi na wymagania dotyczące prze-
wozu i przechowywania żywności nie otrzymano przydziału.

Ponadto PKPS w Istebnej brał udział co roku w organizacji 
dni Seniora, dni Babci i Dziadka we wszystkich sołectwach 
gminy Istebna.

Za tę pracę nikt nie dziękował członkom PKPS i pracowni-
kom pomocy społecznej – robili swoje ze świadomością, że 
pomagają osobom w trudnej sytuacji.

Informacja Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Cieszynie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, iż 
planowane jest utworzenie w siedzibie Urzędu Gminy Isteb-
na punktu przyjmowania zeznań rocznych za 2013 rok w 
dniach 17 marca i 28 kwietnia 2014r. w godzinach od 8.00 
do 15.00 pokój nr 100 sala posiedzeń.

Pracownik Urzędu Skarbowego w Cieszynie będzie przyj-
mował zeznania podatkowe oraz w ramach akcji SZYBKI PIT bę-
dzie służył pomocą i udzielał wskazówek w zakresie wysyłania 
zeznań droga elektroniczną.

Każdy chętny do dokonania elektronicznego rozliczenia po-
winien przygotować następujące dane:

• PESEL
• NIP (dot. podatników prowadzących działalność gospo-

darczą lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług albo płatnikami składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika)

• kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok
• dowód osobisty
• informacje od płatników (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-11C)
Równocześnie zachęcamy wszystkie osoby korzystające z 

internetu do wysyłania zeznań za 2013 rok drogą elektroniczną 
za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Taka forma rozliczenia 
się z podatku, to nie tylko oszczędność czasu, ale także większa 
pewność, że zeznanie jest poprawnie wypełnione, ponieważ sys-
tem sprawdza, czy we wszystkie pola formularza zostały wpisane 
niezbędne informacje i czy nie ma w nim błędów rachunkowych. 

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do skorzystania 
z tego prostego sposobu składania rozliczeń dostępne są na 
stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Szybsze rozliczenie to szybszy 
zwrot nadpłaty ! Dziękuję za współpracę

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
Weronika Grajewska-Sojka

Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej

Laureatka plebiscytu 
„Człowiek Roku 2013”

W piątek 7 lutego w siedzibie 
redakcji „Dziennika Zachodnie-
go” miała miejsca uroczysta gala, 
podczas której swoje wyróżnie-
nia odbierali laureaci plebiscytu 
„Człowiek Roku 2013 ”.

W gronie trzydziestu wyróż-
nionych znalazła się także Lucy-
na Ligocka-Kohut z Istebnej. 
Powodem jej nominacji był po-
mysł i zrealizowanie projektu 

„Największa Koronka Koniakowska Świata”. Dzięki tej inicja-
tywie twórczość koniakowskich koronczarek cieszy się więk-
szym zainteresowaniem i uznaniem, a przede wszystkim tra-
fiła na karty „Księgi Rekordów Guinnessa”.

Lucyna swoje wyróżnienie dedykuje koronczarkom, któ-
re wyheklowały pięciometrową serwetę, Marcie Haratyk, Ma-
rioli Legierskiej, Renacie Krasowskiej, Danucie Krasowskiej 
i Urszuli Rybce z Koniakowa. 

Samorządowcy z województwa pod siatką 
Wielkie emocje towarzyszyły IX Samorządowemu Tur-

niejowi Piłki Siatkowej, który rozegrany został 13 lutego 
w hali Gimnazjum w Istebnej.

Rozegrany pod patronatem Wojewody Śląskiego Zygmunta 
Łukaszczyka Turniej odbył się w ramach Konwentu Burmistrzów 
i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który miał miejsce 
w naszej gminie.

W drużynie reprezentującej subregion południowy woje-
wództwa zagrał Zastępca Wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek.
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Rada Gminy informuje

Srebrne medale
Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Istebna, która od-

była się dnia 18 lutego 2014 r., zostały wręczone srebrne 
medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Medale te nadawane sa osobom, które przyczyniły się do 
rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym rodzicom, których co najmniej trzech synów niena-
gannie odbyło służbę wojskową.

Z rąk przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień, 
ppłk Andrzeja Rajczyka oraz Pani Agnieszki Jędrzejko-Głąb 
otrzymali je:

Kajzar Zuzanna i Antoni z Istebnej
Kryta Teresa i Henryk z Istebnej
Legierska Zofia z Koniakowa
Podziękowania oraz słowa uznania i szacunku za przy-

kładne wychowanie synów, którzy nienagannie pełnili czyn-
ną służbę wojskową złożyli Wójt Gminy Istebna Danuta Ra-
nin oraz Przewodniczący Rady Gminy Istebna Pan Jan Gazur.

L. Białożyt
WYCIĄG

Z DECYZJI NR 2419/KADR
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 z dnia 9 października 2013 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 
r. o ustanowieniu medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umac-
niania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienio-
nym nadaję:

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
- KAJZAR Zuzanna c. Józefa
- KAJZAR Antoni s. Pawła
- KRYTA Teresa c. Antoniego
- KRYTA Henryk s. Stefana
- LEGIERSKA Zofia c. Michała
- WASZUT Berta c. Stanisława

    decyzję podpisał
                                             MINISTER OBRONY NARODOWEJ
                                                       /-/ Tomasz SIEMONIAK

Rada Gminy informuje
W dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 9:00 w budynku Leśne-

go Ośrodka Edukacji Ekologicznej Istebna (Dzielec) odby-
ła się XXXIII sesja Rady Gminy Istebna, na której podjęto 
uchwały w następujących sprawach:
l Nr XXXIII /315/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy Ko-
misji Rady Gminy Istebna na 2014 r. 

 l Nr XXXIII/316/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lute-
go 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmują-
cego obszar w rejonie przysiółka w rejonie Gliniane w Istebnej.
l Nr XXXIII /317/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Isteb-
na z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
l Nr XXXIII /318/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na 
rozbudowę zbiornika wody na wodociągu Jaworzynka.
l Nr XXXIII /319/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
l Nr XXXIII /320/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowa-
nia w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
l Nr XXXIII /321/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lute-

go 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
l Nr XXXIII /322/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lute-

go 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
oraz określenia zasad zwrotu wydatków na te świadczenia.
l Nr XXXIII /323/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej  w Istebnej.
l Nr XXXIII/324/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 
2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
l Nr XXXIII /325/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Istebna 
do roku 2020.
l Nr XXXIII /326/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie wniosku Pana Jana Legierskiego.
l Nr XXXIII/327/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014-2025.
l Nr XXXIII /328/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Istebna na rok 2014.
l Nr XXXIII /329/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej Urzędu Gminy Istebna.
Drugą część sesji poświęcono „Gospodarce Leśnej Gminy 

Istebna na rok 2014” wraz z uroczystym otwarciem budynku 
Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

L. Białożyt

Duma i wzruszenie
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej

W dniu 18.02.2014 roku w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej spotkali się radni Rady Gminy Istebna, przedstawiciele 
Nadleśnictwa Wisła oraz zaproszeni goście na specjalnej Sesji 
Rady Gminy Istebna, której tematem była „Gospodarka leśna 
na terenie Gminy Istebna”. Jednym z punktów programu było 
uroczyste otwarcie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 
który po długim remoncie i całkowitej zmianie wystroju oraz 
wystawy edukacyjnej można zwiedzać od początku roku. W 
części merytorycznej problemy gospodarki leśnej na terenie 
Trójwsi przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Witold 
Szozda, z działalnością edukacyjną Nadleśnictwa gości zapo-
znał Zastępca Nadleśniczego Andrzej Kudełka, a o sytuacji la-
sów w szerszym geograficznie aspekcie – na terenie Beskidu 
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Inwestycje gminne

Śląskiego – opowiedział Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych z Katowic Kazimierz Szabla. Część uroczysta 
natomiast rozpoczęła się symbolicznym otwarciem wystawy 
edukacyjnej Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Przecię-
cia zielonej gałązki świerkowej dokonała Wójt Gminy Istebna 
– Danuta Rabin. Nowa wystawa wzbudziła same pozytywne 
reakcje gości w tym Starosty Powiatu Cieszyńskiego – Jerzego 
Nogowczyka, co pozwala czuć dumę z efektów, jakie udało się 
osiągnąć. Wzruszeń natomiast dostarczyło przedstawienie przy-
gotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia osób niepełno-
sprawnych „Dobrze, że jesteś”, którzy w ten sposób podziękowali 
za możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w LOEE. 
Dzięki tym zajęciom, a także warsztatom Szkółki Malarskiej Iwo-
ny Konarzewskiej, próbom Zespołu Regionalnego Istebna oraz 
innym ciekawym wydarzeniom, które tutaj się odbywają, Leśny 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej tętni życiem. 

Magdalena Mijal 

Rada Gminy informuje

Bezpieczniej na Trójstyku
23 stycznia 2014 r. Euroregionalny Komitet Sterujący 

Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 
2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko w oparciu 
o oceny ekspertów zatwierdził do dofinansowania 1 etap projektu 
transgranicznego pod nazwą „Bezpiecznie na Trójstyku“.

Projekt ten obejmuje budowę oświetlenia ulicznego typu „Bo-
cian” z oprawami oświetleniowymi ulicznymi typu LED wzdłuż dro-
gi na „Trójstyk” w Jaworzynce. Zadanie podzielono na 2 etapy: etap I 
obejmuje 13 kompletów od ronda na Trzycatku po ostatnie zabudo-
wania, zaś etap II - 11 kompletów lamp do granicy polsko-czeskiej. 
Słoneczny system zasilania jest systemem samowystarczalnym, 
niezależnym, eliminującym potrzebę budowania ziemnych linii ka-
blowych, który daje kilkanaście godzin przyjaznego dla oka oświe-
tlenia. Na estetycznych stalowych słupach zostaną zamontowana 
konstrukcje z ogniwem fotowoltaicznym zasilającym lampę typu 
LED, dobrane specjalnie dla zwiększenia bezpieczeństwo miesz-
kańców, turystów, w tym osób niepełnosprawnych. Inwestycja ta 
poprawia jakość środowiska naturalnego i ma wyraźny pozytywny 
wpływ na jego stan. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu 
zasilania opraw energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych jakim 
jest słońce, nie występuje emisja zanieczyszczeń do środowiska.

Zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy z czeskim part-

nerem Gminą Hrčava, w której również realizowany jest komple-
mentarny projekt obejmujący przebudowę istniejącego oświetle-
nia ulicznego i budowę nowych lamp wzdłuż dróg prowadzących 
na „Trójstyk”. 

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu (etap 1) według 
kosztorysu wyrażone w euro wynoszą 32.751,50 EUR, z czego 85% 
- kwotę 27.838,77 EUR pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego, a 10% - kwotę 3.275,15 EUR - budżet państwa. Wkład 
własny Gminy Istebna wynosi 1.637,58 EUR, czyli 5% kosztów.

Wysoka ocena ekspertów i ostateczne zatwierdzenie do dofi-
nansowania kolejnego projektu z „Trójstykiem” w tytule jest wyni-
kiem realizowanego z sukcesem przez gminy pogranicza Progra-
mu Rozwoju Trójstyku, zainicjowanego w 2004 r. przez Danutę 
Rabin Wójta Gminy Istebna. Program jest oddolną inicjatywą lo-
kalnych samorządów skupionych wokół styku trzech granic mają-
cą na celu stworzenie nowego, unikatowego w skali europejskiej, 
produktu turystycznego w postaci szlaku drogowego przebiega-
jącego przez malownicze zakątki pogranicza trzech krajów: Polski, 
Słowacji i Czech. Szlak turystyczny ma charakter odtworzonych 
dróg lokalnych łączących te trzy kraje. To unikatowe miejsce na 
mapie Europy posiada wyjątkowe walory dla rozwoju gospodar-
czego, turystyki, kultury i współpracy regionalnej i transgranicz-
nej. Szeroka współpraca partnerów krajowych (Powiat Cieszyński, 
Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Regionalnego "Olza") i za-
granicznych skupionych w czeskim Związku Gmin Jabłonkow-
skich oraz słowackim „Kysuckim Trójkącie” skutkuje pozyskaniem 
środków na realizację projektów o charakterze trans granicznym. 
Więcej informacji, aktualności na stronie www.trojstyk.pl 

Opracował: W. Legierski; inwestycje@ug.istebna.pl 
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„Zdrowie po Cieszyńsku”
- konkurs dla uczniów

Do udziału w tym konkursie organizatorzy - Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie - zapraszają uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Po-
wiatu Cieszyńskiego i proponują trzy kategorie do wyboru. 
Można uczestniczyć we wszystkich lub w wybranej kategorii 
oddzielnie:
1. literacka na bajkę
2. teatralna na scenkę rodzajową
3. zabawa edukacyjna na grę lub zabawę towarzyską.
Cele konkursu:
1. Modelowanie zachowań i nawyków uczniów w kierunku po-
żądanym dla zdrowia poprzez zastosowanie atrakcyjnych me-
tod i form twórczych.
2. Połączenie wychowania zdrowotnego z kulturą, historią i tra-
dycją Śląska Cieszyńskiego.
3. Kontynuacja działań prozdrowotnych, adresowanych dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej.
4. Aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska lokal-
nego.
5. Promocja i nagradzanie kreatywnych młodych twórców.
Tematyka obejmuje zagadnienia, dotyczące profilaktyki cho-
rób i promocji zdrowego stylu życia.
Zgłoszenia we wszystkich kategoriach konkursu muszą za-
wierać czytelny morał prozdrowotny lub przesłanie profilak-
tyczne z uwzględnieniem kultury i tradycji regionu Śląska 
Cieszyńskiego.
Czas realizacji:
Przyjmowanie zgłoszeń wg załączników nr 1 i 2 w każdej kate-
gorii konkursu trwa do 30 kwietnia. Finał z nagrodami - 22 maja 
od godz. 10 do 14 w COK Domu Narodowym w Cieszynie.
Dodatkowe wymogi:
I. Kategoria literacka na bajkę:
1. Tematyka prozdrowotna wierszem lub prozą z czytelnym 
morałem prozdrowotnym.
2. Fabułę umiejscowić w regionie Śląska Cieszyńskiego z rozpo-
znawalnymi elementami kultury, historii i tradycji regionu np. 
Rotunda Św. Mikołaja itp.
3. Bajka ma zawierać 1- 3 stron tekstu w wersji elektronicznej, z 
zastosowaniem Programu Word – czcionka: Times New Roman, 
rozmiar: 12.
4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu od 1 do maksy-
malnie 3 prac, napisanych wyłącznie samodzielnie, do których 
posiadają wszelkie prawa autorskie.
II. Kategoria teatralna na scenkę:
1. Scenariusz scenki obejmuje dowolny temat prozdrowotny 
zakończony czytelnym przesłaniem.
2. Czas scenki - 10-15 minut,
3. Liczba aktorów – od 1 do maksymalnie 4 osób,
4. Zespoły szkolne zapewniają reżyserię, obsługę, dekoracje 
i oprawę muzyczną,
5. Dojazd i powrót uczestników w własnym zakresie.
III. Kategoria - zabawa edukacyjna
1. Czytelna tematyka prozdrowotna

2. Kategoria obejmuje pracę typu gra lub zabawa towarzyska, 
w tym dowolnie wybraną: planszową, losową, logiczną, opartą 
na sprawności fizycznej, muzyce, tańcu itp.
2. Opis zabawy, strategii, scenariusza - maksymalnie 1-3 stron 
tekstu w wersji elektronicznej, z zastosowaniem Programu 
Word – czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12.
3. Autor samodzielnie wykonuje i dostarcza wszystkie materiały 
dydaktyczne niezbędne do zademonstrowania gry lub zabawy 
w terminie przyjmowania do 30 kwietnia br.
5. Autorem może jedna osoba lub zespół 2-osobowy, uczest-
nicy mogą zgłaszać do Konkursu od 1 do 3 prac wykonanych 
samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.
6. Dopuszcza się możliwość zaproszenia autorów (za powiado-
mieniem o miejscu i czasie) w celu omówienia i zademonstro-
wania zasad gry lub zabawy członkom JURY.
7. Dojazd i powrót uczestników na pokaz pracy oraz finał z na-
grodami we własnym zakresie.
Organizator – kontakt: Starostwo Powiatowe w Cieszynie przy 
ul. Bobreckiej 29, Biuro Promocji Zdrowia, pokój 216, tel. 33-47 
77 216, kom. 534 967 028, Regulamin i zgłoszenia dostępne na 
stronie: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie”, w zakład-
ce „Promocja Zdrowia”. Serdecznie zachęcamy do udziału !

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie, PZDR Cieszyn informuje
Wypełnianie wniosków z dopłat bezpośrednich bę-

dzie się odbywało w każdy czwartek i piątek od godz. 
9.00 do 13.00 począwszy od 15 marca do 15 maja w Urzę-
dzie Gminy Istebna. Aneta Stanek-Sikora - dor. rolny

tel. 515275918

Rolniku,
prowadząc zabiegi
chemicznej ochrony roślin,
nie zabijaj nas.
Jesteśmy Tobie potrzebne.
Bez nas nie będzie dobrych plonów.
     Pszczoły
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Z życia szkół

Dzień integracji w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej

Tradycją w SP1 w Istebnej stały się spotkania opłatkowe 
z podopiecznymi stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”. W tym 
roku wspólne kolędowanie miało miejsce 16 stycznia, a jego 
przygotowaniami zajęły się panie: Sylwia Sikora-Biegun, Anna 

Krężelok, Mirosława Zowada i Katarzyna Juroszek. Goście obej-
rzeli jasełka przygotowane przez klasy trzecie i ich wychowaw-
ców - panią Marię Zawadę i panią Agatę Szymańską. Spektakl 
wprowadził wszystkich w świąteczną atmosferę. Dzieci złożyły 
gościom tradycyjne ludowe życzenia. Dalszy ciąg spotkania 
upłynął w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku. Ucznio-
wie z klasy 6b zaprosili wszystkich do wspólnego kolędowania. 
Przy akompaniamencie gitary, śpiewano tradycyjne kolędy oraz 
pastorałki. 

Włoski nauczyciel w ZSP w Istebnej
18 lutego 2014r. gościliśmy w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym włoskiego nauczyciela pana Gionatha Massini, 
który bierze udział w projekcie Włoskiego Ministerstwa 
Oświaty „The E – Mobility”. Projekt ma na celu zebranie in-
formacji o systemach edukacyjnych Europy, przede wszystkim 
ometodach i formach pracy nauczycieli. Włoscy nauczyciele 
oprócz Polski odwiedzą również: Francję, Hiszpanię, Niemcy, 
Portugalię, Holandię, Anglię, Norwegię, Finlandię i Irlandię.

Podziękowania
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Istebnej składa podziękowania rodzicom i sponsorom: 
1. „GOLIK” Istebna 1347 
2. „KRAM” Krężelok Józefa, Krężelok Jolanta Istebna Centrum 
3. „MIKADO” Sklep B. Juroszek 
4. "Apteka pod Jaworami" Poloczek, Szlauer - Bujok Istebna 68 
5. "AUTO SERWIS Mechanika Samochodowa" Zenon Haratyk
6. "Centrum Produktu Regionalnego" Maria Kohut Koniaków 33 
7. "Drew-Mat" Marek Matuszny, Stanisław Matuszny,
      Marta Matuszny Istebna 745 
8. DW Halniak 
9. F.H.U. Edward Glet Istebna 1000
10. F.H.U. Legierski Ryszard Koniaków 401 
11. Firma „MAŁGORZATKA’ Grażyna Zembol Istebna 1127 
12. Firma H.U. „BIELESZ” Koniaków 948 
13. Firma H.U.T. „MARCO” Stanisław Małyjurek Istebna 1000
14. Firma Handlowo – Usługowa „WISEŁKA” Andrzej Wisełka
       Jaworzynka 604 
15. Firma Iwona Gazurek – Legierska Koniaków 755
16. Firma Usługowo – Handlowa „BESKID” Andrzej Łacek Istebna 1555

Pan Massini hospitował zajęcia w klasie Ia oraz lekcję języka 
polskiego w klasie 5c, które bardzo mu się podobały i pozwoliły-
na zdobycie nowych doświadczeń edukacyjnych. Spostrzeżenia 
dotyczące pracy dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów umieści w 
specjalnym raporcie dla włoskiego ministerstwa. Cieszymy się, 
że nasza praca została pozytywnie oceniona. Wizyta ta może 
być szansą nawiązania kontaktów z europejskimi szkołami oraz 
wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli w ramach 
wspólnych projektów. 
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Z życia szkół
17. Galeria Florystyczna „KINGA” Kinga Matuszny Istebna 44 
18. Joanna Piotr Ligęza  Istebna 
19. Kędzior  Hubert  Jolanta Istebna 
20. Kohut Edward –" Zakład Samochodowy" Istebna – Wojtosze 
21. "Kraina Firan" Agnieszka Pilch Istebna 948 
22. "MALUSZKOW"O Łukasz Sikora Istebna 1442 
23. Małyjurek Franciszek Maria Istebna 1034 
24. Bołdys Marek Istebna 981
25. P.H.U. „FOREST” Andrzej Łupieżowiec Istebna 93 
26. P.H.U. Andrzej Cieślar Wisła 
27. Pizzeria „JÓZEF” Istebna 
28. Pizzeria "WERONA" Kawulok Renata Istebna 1150
29. "Prezent – Dekoracje" Zenon Sitek Istebna 644
30. Produkcja i Usługi z Drewna Piotr Bury Istebna 1383 
31. "PROPIEK" Anna Andrzej Probosz  Istebna 1348 
32. Przedsiębiorstwo -  Handlowo – Usługowe” MAJA”
       Józef Wójcik Kończyce Wielkie 
33. Przedsiębiorstwo „MARDOS” Tadeusz Rucki Koniaków 662
34. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Gastronomiczne
       Józef Niesłanik Istebna 888
35. Market „REMA” Teresa Kamińska Istebna 1370 
36. Sklep „EURO” w Istebnej 
37. Sklep „TRENDY” Kowalczyk Izabela Istebna 
38. Sklep Spożywczo – Przemysłowy Weronika Juroszek,
       Halina Kohut Istebna 455 
39. Studio „URODY” Kowalczyk Bolesław Istebna 
40. Tartacznictwo Kawulok Andrzej, Kawulok Stanisław,
       Zawada Walerian Istebna 
41. Warzywa – Owoce Art. Spożywcze Ligocka Alina Istebna
42. Wyciąg  „Zagroń” Istebna 1588
43. Wyciąg „Złoty Groń” 
44. Wymiana Opon Ryszard Jałowiczor  Istebna 
45. Zajazd PECIO Beata Juroszek Rucka Istebna 1216
46. Urbaczka  Halina Tadeusz Istebna 762
47. Sikora Anna Piotr Istebna 1377 
48. Hurtownia Armatury Sanitarnej i Wodno – Kanalizacyjnej
       - Jolanta Leszek Legierski Istebna
49. Kukuczka Urszula – Kantor Wymiany Walut  Istebna Centrum 
50. Iwanek Marek Istebna Jasnowice 
51. Bury Rafał  - Tartak Istebna - Szymcze 
52. Czepczor  - Tartak Istebna – Glinianne
53. F.H.U. „SUMAR” Marian Suszka  Istebna Centrum 
54. Firma „DUET” Małgorzata Błachut Katowice 
55. Kulik Grzegorz Apteka na Dzielcu Istebna 1475 
56. „SPA ROSA” Istebna 1643 
57. WISOT 
58. Bury Krzysztof Firma Transportowa Istebna 1609
59. Biuro Rozliczeń Podatkowych Magdalena  Kobel  - Łabaj Istebna 844
60. Łabaj & Juroszek  A. Łabaj, S.Juroszek Istebna 1606
61. „OLZIANKA” Beata Józef Waszut  Istebna 
62. Małyjurek  Katarzyna  Istebna 761 
63. Biur Podróży "MEA TRAWEL" Rynek 3 Ustroń Oddział Istebna 
64. „Szarotka” Barbara Małysz Istebna Andziołówka 
65. Sklep DELIKATESY Istebna Dzielec 
66. FUH „BESKID” Andrzej  Łacek Istebna 555 
67. Sklep Sportowy Zbigniew Koptyński Istebna Dzielec 
68. Legierski Rzeźnia 
69. Market Budowlany  „Baza” Zbigniew Polok, Jan Waszut Istebna 1641  
70. Nadleśnictwo Wisła Czarne Nadleśniczy Witold Szozda
71. Hurtownia "Multi Pak" Katowice 
72. „Trynity”  Robert Bocek Istebna 1575
73. Lys  Fusion Poland Istebna 1222
74. Małgorzata i Zbigniew Kawulok Piekarnia „Koniaków”
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się 
w przygotowanie i obsługę Balu Rodzicielskiego 15 lutego 2014r.

Działania profilaktyczne w szkołach 
podstawowych na terenie Trójwsi

W szkołach 
podstawowych nr 
1 na terenie gminy 
Istebna miały miej-
sce niecodzienne 
działania o charak-
terze profilaktycz-
nym. Dla uczniów 
występowali aktorzy 
z Krakowskiego Cen-
trum Profilaktyki, a 
inicjatorami spotkań 
byli dyrektorzy szkół 
oraz pedagodzy. Spektakle odbywały się w dniach 19 lutego w Ko-
niakowie, 20 lutego w Jaworzynce i 21 lutego w Istebnej. 

„Zaczarowany las” to tytuł spektaklu skierowanego do młod-
szych widzów, przedszkolaków i uczniów klas I-II. Opowiadał on 
o konsekwencjach nieodpowiedzialnego i niewłaściwego zacho-
wania człowieka w stosunku do przyrody, o ekologii. Spektakl 
zwracał uwagę na potrzebę budowania dobrych relacji dzieci z 
dorosłymi, opartych na wzajemnym zrozumieniu i autorytecie.

Starsze dzieci z klas III-VI były widzami spektaklu pt. „Masz 
talent”, który poruszał tematykę roli talentu w życiu młodego 
człowieka, budowania pozytywnych relacji z nauczycielami i ró-
wieśnikami. Z treści przedstawienia uczniowie mogli dowiedzieć 
się o negatywnych skutkach palenia papierosów oraz postawach 
reprezentowanych przez młodzież. 

„Masz talent” to spektakl, który w niesamowity sposób kształtuje 
wrażliwość emocjonalną widzów, oraz dzięki swoim treściom budu-
je i utwierdza w każdym z oglądających poczucie własnej wartości.

Oba spektakle były  profesjonalnie przygotowane. Uczniowie 
żywo reagowali na to, co działo się na scenie. Poruszana proble-
matyka wzbudziła w nich wiele refleksji. Pozwoliła, w atrakcyjny 
dla uczniów sposób, zrealizować niektóre założenia szkolnego 
programu profilaktycznego i wychowawczego.

Warto wspomnieć, że na spektaklach dna 19 lutego w Konia-
kowie gościli także uczniowie ze SP nr 2 z Koniakowa Rastoki oraz 
przedszkolaki z przedszkola „Miglanc”.

Wszystkie te działania profilaktyczne nie byłyby możliwe bez 
wsparcia Urzędu Gminy w Istebnej i Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Bardzo dziękujemy organowi prowadzącemu i wszystkim 
osobom zaangażowanym w przeprowadzeniu tego przedsię-
wzięcia oraz za wsparcie finansowe, które pozwoliło na takie for-
my profilaktyki. Pedagodzy Szkół Podstawowych

Spektakl Masz Talent w SP 1 w Koniakowie

Spektakl Zaczarowany Las w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej
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Bal karnawałowy przy SP 1 Jaworzynka
- podziękowanie
W sobotę 22.02.2014 r. w strażnicy OSP w Jaworzynce 

odbył się bal karnawałowy, zorganizowany przez rodzi-
ców uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Jaworzynce. Bal się udał wyśmienicie, dzięki zaangażowa-
niu rodziców a szczególnie sponsorów, którym pragniemy 
podziękować. Gorąco dziękujemy sponsorom:

Bal karnawałowy przy SP 1 Koniaków
- podziękowanie
Bajeczne przebrania, malowane buzie i szczere uśmie-

chy na twarzach dzieci – tak pokrótce można opisać bal 
karnawałowy, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 
w Koniakowie. 

Zabawa, którą wraz z wychowawcami klas poprowadził 
pan Zenon Knopek jest już tradycją. Na początku wszyscy na 
chwilę przenieśli się do świata mody, prezentując swoje stro-
je podczas spaceru „po wybiegu”. Później dzieci tańczyły na 
parkiecie w rytm takich hitów jak: „Bałkanica” czy „My Słowia-
nie”, nie zabrakło również tradycyjnych „Kaczuszek” i innych 
starych przebojów. Ponadto dzieci brały udział w różnych 
konkursach, za które otrzymywały słodkie upominki.

 Dobra zabawa oraz nieoceniona pomoc rodziców – któ-
rzy zapewnili swoim dzieciom poczęstunek – sprawiły, że ten 
dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów.

K. Legierska

1. Hotel Gołębiewski,
2. Pizzeria „U Józefa”
3. Pizzeria „Werona”
4. Restauracja „Leśniczówka”,
5. Studio Fotograficzne Andrzej Łacek,
6. Kwiaciarnia „Małgorzatka”
7. Galeria Florystyczna Kinga Matuszna,
8. Przedsiębiorstwo Handlowe Robert Rucki
9. Sklep „Trendy” Izabela Kowalczyk
10. Sklep „Sekret” Marian Suszka
11. Restauracja „Kopyrtołka”
12. Kompleks „Zagroń”
13. Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
14. Zakład fryzjerski „Justyna” Justyna Jałowiczor
15. Galeria „Pod Aniołem” Bożena Sitek
16. Sklep spożywczy „Pedro” Beata i Piotr Gorzołka
17. Zakład Fryzjerski „Maja” Maria Kawulok.

Kolędnicy misyjni z SP nr 2 na Zaolziu
Tuż po nowy roku grupa dzieci z kl 5 i 6 przygotowa-

na przez panią katechetkę Agnieszkę Kukuczka-Siąkała 
wyruszyła, aby kolędować po domach. Byli to kolędnicy 

misyjni, którzy przedstawiali krótkie jasełka i śpiewali kolę-
dy, a wszystkie zebrane ofiary przekazali na misje w Kongo. 
Uczniami, ktorzy zaangażowali się w pomoc afrykańskim 
rówieśnikom byli: Justyna Zogata, Karolina Waszut, Krysia 
Legierska, Krzyś Dymarek, Marcin Legierski i Bartek Haratyk. 
Dziękujemy im za to, że podjęli się tej misji, a mieszkańcom 
przysiółków: Mlaskawka, Łączyna, Skała i Pietraszonka za ser-
deczne przyjęcie kolędników i hojność.

M. Haratyk

Święto babci i dziadka na Zaolziu!
13 stycznia 2014 w naszej szkole odbyła się najrado-

śniejsza uroczystość w roku a mianowicie gościliśmy na-
sze Babcie i Dziadków z okazji ich zbliżającego się święta. 
Dzieci z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przygotowy-
wały się do tego dnia. Tradycyjnie każda klasa z wychowaw-
cą zaprezentowała krótki program artystyczny, a cały występ 
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ubarwili muzycznie instruktorzy OPP w Koniakowie wraz ze 
swoimi podopiecznymi z naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Danuta Szmi-
gielska-Kawulok witając gości i składając im życzenia. Jako 
pierwsi wystąpili najmłodsi uczniowie z kl. 0 z dynamicznym, 
taneczno-poetyckim programem przygotowanym przez 
panią Iwonę Legierską i pana Bartka Rybkę. Potem przedsta-
wienie jasełkowe pt: „Kto był pierwszy w stajence?” pokazali 
uczniowie z kl 1 i 2. Po nich zaprezentowały się dzieci z kl 3 
pod opieką pani Janki Orzech, które zabawiały publiczność 
humorystycznymi wierszami i piosenkami. Starsze wnuki z kl 
4 i 5 z panią Olą Kostką przygotowały koncert życzeń. Klasa 
6 prowadziła całą uroczystość i śpiewała kolędy w j. angiel-
skim, których nauczył ich pan Darek Pawełek. Na zakończenie 
wystąpiła pani Ola Lipowska z naszymi uczniami grającymi na 
skrzypcach, którzy radośnie kolędowali, porywając do śpiewu 
publiczność. Całość występów byla bardzo barwna i różno-
rodna, a uśmiechnięte twarze Babci i Dziadków oraz gromkie 
brawa były najwspanialszą nagrodą dla wszystkich aktorów. 
Spotkania dopełniły miłe chwile i rozmowy przy stole, który 
wypiekami zapełnili rodzice oraz panie kucharki przygotowały 
wyśmienite pączki. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc 
przy organizacji tegorocznego święta, a Babciom i Dziadkom 
za liczne przybycie. Z radością zapraszamy w przyszłym roku!

M. Haratyk 

Bal dla dzieci w SP2 w Koniakowie-Rastoce
Karnawał to czas radości i zabaw, dlatego dla naszych 

najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
klas I-III zorganizowano 13 lutego 2014r. „Bal Przebie-
rańców”. 

W ramach integracji środowiska zaproszenie przyję-
li rodzice oraz maluchy - nasi przyszli uczniowie. Jak na bal 
przystało wszyscy uczestnicy przywdziali piękne, oryginal-
ne stroje. Przybyły postacie z bajek i filmów oraz zabawne 
Dynie. Pląsom w dobrych humorach nie było końca. Oprócz 
tańców każdy miał okazję wziąć udział w konkursach, grach 
i zawodach. Niełatwo było zatańczyć na gazecie, ścigać się 
z jajkiem czy ugryźć jabłko zawieszone na nitce. Uczestnicy 
i zwycięzcy otrzymali skromny upominek i słodki poczęstu-
nek. Dla starszych uczniów w tym dniu zorganizowano dys-
kotekę. Wychowawczynie: 

Katarzyna Urbaczka, Lucyna Bytow 

Bal Karnawałowy przy SP 2 Jaworzynka
- podziękowanie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w 

imieniu własnym i uczniów szkoły dziękuje wszystkim 
Rodzicom za zaangażowanie i pracę przy organizacji 
Balu Karnawałowego, z którego dochód w całości został 
przekazany na potrzeby szkoły.

Szczególne podziękowania  kieruję do sponsorów imprezy:
- Pizzeria WERONA - Istebna
- Frima PEPSI
- Usługi Ogólnobudowlane - Andrzej Łabaj, Istebna 
- MIKADO-Istebna 
- Pizzeria „JÓZEF” - Istebna 
- MEA SP. Z O.O. - Ustroń
- Sklep „TRENDY” - Izabela Kowalczyk, Istebna
- P.H.U PATI Beata Kajca, Podstawowa Stacja Kontroli
  Pojazdów, Istebna 
- P.U.H. Andrzej Cieślar, Wisła
- Jan Golik, Jaworzynka
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- Restauracja „LEŚNICZÓWKA”, Istebna
- Jan Żyrek - artysta malarz
- Apteka „Na Dzielcu”, Istebna
- Market budowlany „BAZA”, Istebna
- Pośrednictwo Ubezpieczeniowe P.W. CHWISTEX
- F.H.U. „SUMAR”, Istebna
- Prezenty i dekoracje, B. Sitek, Istebna
- Firma Ogólnobudowlana, Zdzisław Juroszek, Istebna
- P.H.U. Andrzej Urbaczka, Jaworzynka
- Stolarstwo, Artur Szmek, Jaworzynka
- F.H.U. Jolanta Rąba, Delikatesy Centrum, Istebna
- Piotr Jakubczak - artysta malarz
- Firma „Legierski” S.j., Istebna
- P.P.H.U DREW-MAT, Istebna
- MIETA TRANS, Jaworzynka
- LINTER TOUR, Istebna
- Z.P.U.H. Stanisław Małyjurek
- MARKET REMA, Istebna
- F.H.U. „EKO-DOM” Jaworzynka
- Z.R.B. Janusz Juroszek, Jaworzynka
- Delikatesy M. Legierskai M. Legierski s.c., Istebna
- Firma MAŁGORZATA, Istebna
- Salon Kosmetyki i Masażu Anna Rosa, Jaowrzynka
- Sklep „Pod Grapą”, Istebna
- Apteka pod kasztanami, Jaworzynka
- Zakład Handlowy Export-Import W. Czyż, Wisła
- Sklep Mikado-Istebna
- Firma Obróbki Drewna „Legierski”, Koniaków
- JAWOR-Jaworzynka
- Firma Handlowo-Usługowa, E.Glet, Istebna
- GS „Samopomoc Chłopska” „Grónie”, Istebna
- P.H.U.M-BRUK, Zbigniew Mojeścik, Jaworzynka
- Sklep „Maluszkowo”, Istebna
- Usługi Ogólnobudowlane-Sławomir Juroszek, Istebna
- NORIS EAST, Teresa Muszalik, Jaworzynka
- P.H.U. GOLIK, Istebna
- F.H.U. GUM SERWIS, Istebna
- Karczma Ochodzita-Koniaków
- LYS FUSION Poland

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce
mgr Dorota Małyjurek

Konkurs biblijny „Jonasz”
W dniu 25 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniako-

wie po raz kolejny odbył się rejonowy etap XVII Międzyna-
rodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jo-
nasz” 2014. Na samym początku Pan Dyrektor Andrzej Rył-
ko przywitał wszystkich przybyłych uczestników konkursu, 
a także ich opiekunów. Zostały omówione zasady konkursu, a 
następnie wszyscy wspólnie odmówili modlitwę „Ojcze Nasz”. 
Katecheci otrzymali w  zapieczętowanych kopertach arkusze 
pytań, które rozdali uczniom. Po upływie 45 minut, dzieci zo-
stały zaproszone na poczęstunek, który ufundowała Dyrekcja 
Szkoły i Rada Rodziców z Koniakowa.

W tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością 
Ewangelii napisanej według świętego Mateusza. Po szkolnych 

eliminacjach, które odbyły się w styczniu, do dalszej części 
konkursu dostało się 23 uczniów z całej Trójwsi.

W grupie pierwszej (klasy III i IV) startowało 11 osób, ale 
do finału przeszło tylko trzech uczestników: siostry bliźniaczki 
Julia Czulak i Natalia Czulak – uczennice klasy IV ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koniakowie oraz Samuel Rabin – uczeń 
klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce.

W grupie drugiej (klasy V i VI) z grona 11 uczestników do fi-
nału zakwalifikowało się dziewięciu konkursowiczów:

- trzech uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniako-
wie: Miłosz Suszka kl. VI, Zuzanna Kilian kl. V i Hubert Le-
gierski kl. V;

- trzech uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Istebnej: Jan Juroszek kl. V, Dominika Waszut kl. V i Dorota 
Zembik kl. V;

- Adam Małyjurek kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ja-
worzynce Zapasiekach;

- Krzysztof  Dymarek kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Istebnej Zaolziu;

- Legierska Julia kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ko-
niakowie Rastoce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ponieważ pytania 
na tym etapie były bardzo trudne. Spróbujcie sami odpowie-
dzieć na następujące, konkursowe pytania:

- Do kogo posłał Pan Jezus uzdrowionego trędowatego? 
Mt 8,4

- O co prosiła matka synów Zebedeusza? Mt 20,21
- Kto przybył do Salomona aby słuchać jego mądrości? Mt 

12,42
- W jakim mieście Pan Jezus nie uczynił wiele cudów z po-

wodu braku wiary ludzi? Mt 13,58
- Podaj imiona apostołów, którzy byli braćmi (dwie pary 

rodzeństwa) Mt 4,18-21
- Co Pan Jezus kazał zrobić trędowatemu (3 czynności)? Mt 8,4
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie się 

i za wspaniałą atmosferę podczas trwania konkursu. Dziękuje-
my katechetom: pani Barbarze Mojeścik z Istebnej, pani Bar-
barze Michałek z Jaworzynki, pani Agnieszce Siąkale z Zaolzia, 
pani Elżbiecie Waszut z Koniakowa Rastoki za zaangażowanie 
się w konkurs oraz rodzicom za mobilizację swych dzieci do 
poszerzania wiedzy biblijnej.

Do zobaczenia w finale, który czeka nas 6 maja 2014 w 
Bielsku-Białej. Katecheta Barbara Zowada
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„Dziś pracujemy na lepsze jutro”
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

 W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej realizowany 
jest projekt „Dziś pracujemy na lepsze jutro” współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Projekt został w kwietniu 2013 
r. złożony do oceny w Urzędzie Marszałkowskim w Katowi-
cach. We wrześniu 2013 r. projekt uzyskał pozytywną ocenę 
merytoryczną, w połowie listopada 2013 r. została podpisana 
umowa o dofinansowaniu projektu pomiędzy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Istebnej a Urzędem Marszałkowskim w Kato-
wicach. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku. 
Całkowita wartość projektu to 470485,42 zł. Głównym celem 
projektu jest podniesienie poziomu nauczania w gimnazjum. 
Projekt przewiduje osiągnięcie tego celu poprzez: 1) doposa-
żenie bazy dydaktycznej szkoły, 2) dodatkowe nieodpłatne za-
jęcia dla różnych grup uczniów. W ramach doposażenia bazy 
dydaktycznej szkoły zakupiono w grudniu ubiegłego roku 5 
laptopów, 3 projektory multimedialne i 2 tablice interaktyw-
ne. 10 lutego bieżącego roku rozpoczęła się realizacja zajęć 
dodatkowych. Zajęcia dodatkowe podzielone zostały na trzy 
segmenty: 1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 2) zajęcia 
rozwijające uzdolnienia, 3) zajęcia korekcyjno - kompensacyj-
ne. W każdym segmencie realizowane są zajęcia z j. polskie-
go, j. angielskiego, chemii, biologii, fizyki, matematyki, historii 
i geografii. Uczniowie byli przydzielani do poszczególnych 
zajęć przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie opinii wy-

chowawców, nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkol-
nych, dokumentów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Cieszynie. W zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych i rozwi-
jających uzdolnienia biorą udział 8-osobowe grupy uczniów, 
natomiast w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych grupa 
uczestników liczy maksymalnie 5 uczniów. Łącznie podczas 
realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie 660 go-
dzin zajęć wyrównawczo – dydaktycznych, 660 godzin zajęć 
rozwijających uzdolnienia, 900 godzin zajęć korekcyjno – 
kompensacyjnych. Ponadto przewiduje się też dla pierwszych 
i drugich klas zajęcia w teatrze i w muzeum, dla klas trzecich 
zajęcia warsztatowe z nauk przyrodniczych w terenie. W ra-
mach realizacji projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” zo-
stanie również utworzony Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach 
którego dla klas drugich będą prowadzone zajęcia z zakresu 
diagnozy możliwości psychofizycznych, a dla klas trzecich 
zajęcia z preorientacji zawodowej. Do dyspozycji wszystkich 
uczniów będzie też doradca zawodowy, który będzie udzie-
lał zainteresowanym konsultacji indywidualnych. W ramach 
projektu zostaną w każdej klasie przeprowadzone 2-godzinne 
warsztaty na temat tolerancji, przełamywania stereotypów, 
równości szans. Projektem będzie kierował zespół składający 
się z koordynatora projektu i asystenta koordynatora. 

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
mgr Bogdan Ligocki
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angielskiego, chemii, biologii, fizyki, matematyki, historii i geografii. Uczniowie byli 
przydzielani do poszczególnych zajęć przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie opinii 
wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkolnych, dokumentów z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej Cieszynie. W zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych i 
rozwijających uzdolnienia biorą udział 8-osobowe grupy uczniów, natomiast w zajęciach 
korekcyjno – kompensacyjnych grupa uczestników liczy maksymalnie 5 uczniów. Łącznie 
podczas realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie 660 godzin zajęć wyrównawczo – 
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Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej 

Mgr Bogdan Ligocki 

Kolorowy Bal Karnawałowy 

Na nasze zaproszenie odpowiedziało 
mnóstwo dzieci, które przybyły z Trójw-

si i nie tylko, aby bawić się na Wielkim Balu Karnawało-
wym. A że był to bal przebierańców na parkiecie roiło się 
od pięknych i pomysłowych przebrań.  

 Bal był dla dzieci okazją, aby się wyszaleć, wyskakać w 
rytm muzyki, a przy tym wspaniale się bawić. W tańcach to-
warzyszyli dzieciom także niektórzy rodzice, co wywołało ra-
dość i uśmiech na twarzach małych przebierańców.

Animatorzy VIDES specjalnie na tę okazję przygotowali 
kilka wystrzałowych zabaw, aby jeszcze bardziej uatrakcyj-
nić dzieciom ten czas. Wielu z nich wprawiło się doskonale w 

rolę wodzirejów, porywających do tańca, wężyków i  innych 
wywijasów.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji balu 
należą się panu Bogdanowi Ligockiemu, dyrektorowi Gimna-
zjum im Jana Pawła II w Istebnej oraz pani Dorocie Małyju-
rek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapa-
siekach.

Dziękujemy rodzicom i bliskim, którzy zadbali o kolorowe 
przebrania, a w sposób szczególny dziękujemy wszystkim 
dzieciom za przybycie i wspaniałą zabawę.

Wolontariusze i Animatorzy Stowarzyszenia VIDES
Zapraszamy na naszą stronę internetową:  www.vides.pl
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Kalendarium - Marzec
l	 1.03.1901 r. - w Ustroniu urodził się Józef Lipowczan, nauczyciel, działacz społeczny wielce zasłużony dla 

Koniakowa, w którym pracował w latach 1922-1933 jako nauczyciel. Inicjator i przewodniczący Komitetu 
Budowy Szkoły w Koniakowie, której nadano imię M. Grażyńskiego. Jego staraniem powstała Straż Pożarna 
oraz strażnica na Szańcach, skocznia narciarska na „Grabce”. Założyciel: Koła Macierzy, Związku Młodzieży 
Ewangelickiej, Koła Baraniogórskiego Śl. Klubu Narciarskiego, Koła Powstańców Śląskich, Ogniska Z.N.P. w 
Istebnej. Zmarł 7.08.1968 r. w Wiśle.

l	  2.03.1905 r. - w miejscowości Szare na Żywiecczyźnie urodził się Ludwik Kubaszczyk, ludowy rzeźbiarz. 
Przed II w. św. zamieszkał w Koniakowie, gdzie założył rodzinę, w czasie wojny wywieziony na roboty 
przymusowe do Niemiec, później zostaje zesłany do Oświęcimia. Po wojnie zajął się rzeźbiarstwem, jego 
rzeźby (a szczególnie maski obrzędowe), obrazy na szkle są ozdobą wielu muzeów. Zmarł w 1984 r. w 
Koniakowie.

l	 5.03.1823 r. - w Istebnej urodził się Józef Michałek ks. katolicki. Wyświęcony 26.3.1846 r. w Ołomuńcu. 
Od 1853 r. był proboszczem Skoczowa. Inicjator odpustów i pielgrzymek sarkandrowskich. W 1871 na 
wzgórzu skoczowskim wybudował kaplicę ku czci obecnie św. Jana Sarkandra. Zmarł 29.03.1891 r. w 
Skoczowie i tam pochowany.

l	 5.03.1994 r. - zmarł w Koniakowie Antoni Kawulok. Urodził się 23.09.1933 r. w Koniakowie. Całe swoje 
życie związał z pracą w administracji państwowej, najpierw w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Koniakowie, 
następnie w U.G. w Istebnej, gdzie od 1.05.1974 r. był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Znany jako 
człowiek sumienny, szczery patriota. Zmarł zaledwie w 61 roku życia jako rencista inwalida. Na pewno 
zaważył na tym fakt pobytu w więzieniu, do którego dostał się po aresztowaniu przez UB, gdy jako student  
działał w organizacji narodowo - patriotycznej(aresztowano również m. in. jego kolegę Wiesława Bajger).

l	 16.03.1907 r. - w Istebnej urodził się Ignacy Gazurek - nauczyciel, żołnierz kompanii wrześniowej, w 
czerwcu 1940 r. Z Francji ewakuował się do Anglii. Służyl w elitarnej I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej 
w randze kapitana. Uczestnik operacji Market-Garden, w której zginął w dniu 24.09.1944 r. Pochowany w 
Oosterbeek w Holandii. Został patronem 18 Batalionu Desantowo - Szturmowego w Bielsku – Białej.

l	 16.03. 1914 r. - w Istebnej urodził się Józef Sikora jako trzeci syn Jana i Marii Sikora(od Wojtka). Ojciec 
Jan dał dzieciom solidne wykształcenie podbudowane  patriotyzmem. Józef Sikora został nauczycielem. 
Podczas wojny zmuszony do ucieczki, poszukiwany ukrywał się. Po wojnie wrócił do Istebnej, zaczął pracę w 
szkole w Istebnej, był bardzo ceniony za swoją wiedzę i patriotyzm. Zmarł 23.01.1993 r. i został pochowany 
na cmentarzu w Istebnej.

l	 19.o3.1917 r. - w Istebnej w wieku 69 lat zmarł  Ks. Piotr Moroń dziekan, proboszcz parafii istebniańskiej 
w latach 1905-1917. Został pochowany na cmentarzu w Istebnej w Alei Zasłużonych.

l	 20.03.1905 r. - we Lwowie zmarła Maria Wysłouchowa - działaczka społeczna, publicystka, nauczycielka. 
Urodziła się na Litwie w 1858 r.  Wraz z mężem Bolesławem (znanym ludowcem) wydawała pisma ,,Przegląd 
Społeczny”, ”Przyjaciel Ludu”, ,,Zorza” i inne, na łamach których publikowała artykuły związane z Istebną.   

l	 21.03.1928 r. - w Koniakowie urodziła się Maria Kulej z domu Rucka - koronkarka.
Jej prace były reprezentatywne dla tego artystycznego środowiska. Odznaczona m.in. Nagrodą Oskara 
Kolberga. Zmarła 31.03.1998 r. w Koniakowie i tam pochowana.

l	 31.03 1919 r. - w Jaworzynce urodził się Jerzy Rucki - poeta, prozaik, działacz
 polonijny. Jego studia na U.J. w Krakowie przerwała wojna, przedostał się do Francji a po kompanii francuskiej 
do Szwajcarii, gdzie zdecydował się pozostać na stałe. Tam ukończył studia uzyskując stopień dr nauk 
ekonomicznych. Był autorem wielu publikacji obejmujących wspomnienia, wiersze i prozę. Za zasługi dla 
Cieszyna otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Cieszyna. Swojej ukochanej Jaworzynce zafundował 
Muzeum Regionalne „Na Grapie” Zmarł 26.09.2001 r. w Lucernie.

           Wydarzenia:

l	 Marzec  1993 r. - Powstanie Narciarskiego Klubu Sportowy „Trójwieś”

l	 1.03. 1851 r. - Paweł Stalmach rozpoczął wydawanie „Gwiazdki Cieszyńskiej”

l	 4.03.1893 r. - Powstanie Straży Ogniowej w Istebnej

l	 8.03.1990 r. - Zmiana struktury Gminy Istebna, powstała Rada Gminy oraz Zarząd
l	 10.03.1929 r. - Wiec na cześć marszałka Piłsudskiego w Wiśle, w którym uczestniczyła duża grupa 

mieszkańców Istebnej
l	 16.03.1848 r.- Petycja duchowieństwa dekanatu Jabłonkowskiego z prośbą o wyeliminowanie ze szkół 

ludowych języka morawskiego a zastąpienia go językiem polskim (Istebna od 1806 r. należała do w.w. 
dekanatu)

                       Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. , „Naszej Trójwsi'', innych oraz własnych zebrał i zestawił:

                                                                                                 Piotr Majeranowski
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Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI” nr marzec 1994
O tym pisaliśmy 20 lat temu

I Bal Góralski w gospodzie „Pod Ochodzitą” w Koniakowie
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Koniaków” był 

organizatorem i gospodarzem I Balu Góralskiego. Odbył 
się on 22.I.1994 r. w gospodzie „Pod Ochodzitą”. Przybyli 
zaproszeni goście: Zespół Taneczny „Górole” z Mostów k. 
Jabłonkowa i kapele ludowe: „Strzecha” z Wisły, „Wałasi” 
z Istebnej i kapela Janka Karpiela z Zakopanego oraz 
przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Kultury z Bielska 
– Białej. Po prezentacji i występach zespołów i kapel odbyła 
sie zabawa ludowa, w czasie której do tańca przygrywały 
kapele. Podano również regionalne dania a więc była: bioło 
polywka z ziymniokami, wędzonka z kapustą ze szpyrkami, 
kołocz z jabłkami i z syrym oraz miodula.

Bal bardzo się udał, było ok. 180 gości, z tego ponad 
150 osób ubranych w stroje regionalne. Tańczono i bawio-
no sie do 5 rano. Koszty imprezy w całości pokryły bilety 
wstępu – 80 tys. zł od osoby. Cały bal filmowała TV. 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Koniaków”  należy do 
Fundacji „Cepelia” w Warszawie. Kierownikiem Zespołu jest 
p. Urszula Gruszka a Kierownikiem Organizacyjnym p. 
Piotr Gwarek. Do zobaczenia latem na festynie góralskim!

Kierownictwo Zespołu

Kapela ”Wałasi” z Istebnej z Jankiem Sikorą 
w czasie występu na balu.

 
   Wyboru materiału dokonał
                                        P. Majeranowski

TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ...
W czasach obecnych Urząd Pocztowy w Istebnej terytorialnie obejmuje swoim zasięgiem teren całej Gminy Istebna. Od 

ponad 10 lat, w wyniku reorganizacji systemu pocztowego i likwidacji niektórych mniejszych urzędów, funkcjonują także 
dwie agencje pocztowe w Koniakowie i Jaworzynce. Wcześniej od zakończenia II Wojny Światowej w każdej z miejscowości 
Trójwsi funkcjonowały odrębne placówki pocztowe.

Nalepka na list polecony UP ISTEBNA 1976 r.            Datownik i nalepka na list polecony 
                      UP JAWORZYNKA 25.01.1996 r. 
     

Pieczęć na list polecony i datownik UP KONIAKÓW 16.12.1946 r.   Datownik i nalepka na list polecony UP KONIAKÓW 31.05.1996 r. 

W granicach administracyjnych Istebnej w obecnym Wojewódzkim Centrum Pediatrii na Kubalonce istnieje jeszcze jedna 
agencja pocztowa obsługiwana przez Urząd Pocztowy w Wiśle. Do końca XX wieku używano tam własnej pieczęci na list 
polecony oraz datownika.

Prawie niezauważalnie w ciągu zaledwie dekady przeszły do historii poczty wymienione wyżej trzy datowniki z nazwami 
miejscowości. Dziś w Jaworzynce i Koniakowie stosowane są datowniki UP Istebna. Może warto (w ramach domowych świą-
tecznych porządków) przewertować stare dokumenty, aby odnaleźć „historyczne rarytasy” z nazwą własnej miejscowości. 
Póki nie trafiły jeszcze na rozpałkę ... Jacek Pyszny

   TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ... 
 
 W czasach obecnych Urząd Pocztowy w Istebnej terytorialnie obejmuje swoim zasięgiem 
teren całej Gminy Istebna. Od ponad 10 lat, w wyniku reorganizacji systemu pocztowego                            
i likwidacji niektórych mniejszych urzędów, funkcjonują także dwie agencje pocztowe                             
w Koniakowie i Jaworzynce. Wcześniej od zakończenia II Wojny Światowej w każdej                             
z miejscowości Trójwsi funkcjonowały odrębne placówki pocztowe. 

Nalepka na list polecony UP ISTEBNA 1976 r.  Datownik i nalepka na list polecony  
            UP JAWORZYNKA 25.01.1996 r.  
      

 
Pieczęć na list polecony i datownik UP KONIAKÓW 16.12.1946 r.   Datownik i nalepka na list polecony
                                             UP KONIAKÓW 31.05.1996 r.  
 
 
 
 W granicach administracyjnych Istebnej w obecnym Wojewódzkim Centrum Pediatrii na 
Kubalonce istnieje jeszcze jedna agencja pocztowa obsługiwana przez Urząd Pocztowy w Wiśle. 
Do końca XX wieku używano tam własnej pieczęci na list polecony oraz datownika.     
 

 
 
 Prawie niezauważalnie w ciągu zaledwie dekady przeszły do historii poczty wymienione 
wyżej trzy datowniki z nazwami miejscowości. Dziś w Jaworzynce i Koniakowie stosowane są 
datowniki UP Istebna. Może warto (w ramach domowych świątecznych porządków) przewertować 
stare dokumenty, aby odnaleźć „historyczne rarytasy” z nazwą własnej miejscowości. Póki nie 
trafiły jeszcze na rozpałkę ...             
         Jacek Pyszny 
 

   TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ... 
 
 W czasach obecnych Urząd Pocztowy w Istebnej terytorialnie obejmuje swoim zasięgiem 
teren całej Gminy Istebna. Od ponad 10 lat, w wyniku reorganizacji systemu pocztowego                            
i likwidacji niektórych mniejszych urzędów, funkcjonują także dwie agencje pocztowe                             
w Koniakowie i Jaworzynce. Wcześniej od zakończenia II Wojny Światowej w każdej                             
z miejscowości Trójwsi funkcjonowały odrębne placówki pocztowe. 

Nalepka na list polecony UP ISTEBNA 1976 r.  Datownik i nalepka na list polecony  
            UP JAWORZYNKA 25.01.1996 r.  
      

 
Pieczęć na list polecony i datownik UP KONIAKÓW 16.12.1946 r.   Datownik i nalepka na list polecony
                                             UP KONIAKÓW 31.05.1996 r.  
 
 
 
 W granicach administracyjnych Istebnej w obecnym Wojewódzkim Centrum Pediatrii na 
Kubalonce istnieje jeszcze jedna agencja pocztowa obsługiwana przez Urząd Pocztowy w Wiśle. 
Do końca XX wieku używano tam własnej pieczęci na list polecony oraz datownika.     
 

 
 
 Prawie niezauważalnie w ciągu zaledwie dekady przeszły do historii poczty wymienione 
wyżej trzy datowniki z nazwami miejscowości. Dziś w Jaworzynce i Koniakowie stosowane są 
datowniki UP Istebna. Może warto (w ramach domowych świątecznych porządków) przewertować 
stare dokumenty, aby odnaleźć „historyczne rarytasy” z nazwą własnej miejscowości. Póki nie 
trafiły jeszcze na rozpałkę ...             
         Jacek Pyszny 
 

   TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ... 
 
 W czasach obecnych Urząd Pocztowy w Istebnej terytorialnie obejmuje swoim zasięgiem 
teren całej Gminy Istebna. Od ponad 10 lat, w wyniku reorganizacji systemu pocztowego                            
i likwidacji niektórych mniejszych urzędów, funkcjonują także dwie agencje pocztowe                             
w Koniakowie i Jaworzynce. Wcześniej od zakończenia II Wojny Światowej w każdej                             
z miejscowości Trójwsi funkcjonowały odrębne placówki pocztowe. 

Nalepka na list polecony UP ISTEBNA 1976 r.  Datownik i nalepka na list polecony  
            UP JAWORZYNKA 25.01.1996 r.  
      

 
Pieczęć na list polecony i datownik UP KONIAKÓW 16.12.1946 r.   Datownik i nalepka na list polecony
                                             UP KONIAKÓW 31.05.1996 r.  
 
 
 
 W granicach administracyjnych Istebnej w obecnym Wojewódzkim Centrum Pediatrii na 
Kubalonce istnieje jeszcze jedna agencja pocztowa obsługiwana przez Urząd Pocztowy w Wiśle. 
Do końca XX wieku używano tam własnej pieczęci na list polecony oraz datownika.     
 

 
 
 Prawie niezauważalnie w ciągu zaledwie dekady przeszły do historii poczty wymienione 
wyżej trzy datowniki z nazwami miejscowości. Dziś w Jaworzynce i Koniakowie stosowane są 
datowniki UP Istebna. Może warto (w ramach domowych świątecznych porządków) przewertować 
stare dokumenty, aby odnaleźć „historyczne rarytasy” z nazwą własnej miejscowości. Póki nie 
trafiły jeszcze na rozpałkę ...             
         Jacek Pyszny 
 

   TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ... 
 
 W czasach obecnych Urząd Pocztowy w Istebnej terytorialnie obejmuje swoim zasięgiem 
teren całej Gminy Istebna. Od ponad 10 lat, w wyniku reorganizacji systemu pocztowego                            
i likwidacji niektórych mniejszych urzędów, funkcjonują także dwie agencje pocztowe                             
w Koniakowie i Jaworzynce. Wcześniej od zakończenia II Wojny Światowej w każdej                             
z miejscowości Trójwsi funkcjonowały odrębne placówki pocztowe. 

Nalepka na list polecony UP ISTEBNA 1976 r.  Datownik i nalepka na list polecony  
            UP JAWORZYNKA 25.01.1996 r.  
      

 
Pieczęć na list polecony i datownik UP KONIAKÓW 16.12.1946 r.   Datownik i nalepka na list polecony
                                             UP KONIAKÓW 31.05.1996 r.  
 
 
 
 W granicach administracyjnych Istebnej w obecnym Wojewódzkim Centrum Pediatrii na 
Kubalonce istnieje jeszcze jedna agencja pocztowa obsługiwana przez Urząd Pocztowy w Wiśle. 
Do końca XX wieku używano tam własnej pieczęci na list polecony oraz datownika.     
 

 
 
 Prawie niezauważalnie w ciągu zaledwie dekady przeszły do historii poczty wymienione 
wyżej trzy datowniki z nazwami miejscowości. Dziś w Jaworzynce i Koniakowie stosowane są 
datowniki UP Istebna. Może warto (w ramach domowych świątecznych porządków) przewertować 
stare dokumenty, aby odnaleźć „historyczne rarytasy” z nazwą własnej miejscowości. Póki nie 
trafiły jeszcze na rozpałkę ...             
         Jacek Pyszny 
 

   TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ... 
 
 W czasach obecnych Urząd Pocztowy w Istebnej terytorialnie obejmuje swoim zasięgiem 
teren całej Gminy Istebna. Od ponad 10 lat, w wyniku reorganizacji systemu pocztowego                            
i likwidacji niektórych mniejszych urzędów, funkcjonują także dwie agencje pocztowe                             
w Koniakowie i Jaworzynce. Wcześniej od zakończenia II Wojny Światowej w każdej                             
z miejscowości Trójwsi funkcjonowały odrębne placówki pocztowe. 

Nalepka na list polecony UP ISTEBNA 1976 r.  Datownik i nalepka na list polecony  
            UP JAWORZYNKA 25.01.1996 r.  
      

 
Pieczęć na list polecony i datownik UP KONIAKÓW 16.12.1946 r.   Datownik i nalepka na list polecony
                                             UP KONIAKÓW 31.05.1996 r.  
 
 
 
 W granicach administracyjnych Istebnej w obecnym Wojewódzkim Centrum Pediatrii na 
Kubalonce istnieje jeszcze jedna agencja pocztowa obsługiwana przez Urząd Pocztowy w Wiśle. 
Do końca XX wieku używano tam własnej pieczęci na list polecony oraz datownika.     
 

 
 
 Prawie niezauważalnie w ciągu zaledwie dekady przeszły do historii poczty wymienione 
wyżej trzy datowniki z nazwami miejscowości. Dziś w Jaworzynce i Koniakowie stosowane są 
datowniki UP Istebna. Może warto (w ramach domowych świątecznych porządków) przewertować 
stare dokumenty, aby odnaleźć „historyczne rarytasy” z nazwą własnej miejscowości. Póki nie 
trafiły jeszcze na rozpałkę ...             
         Jacek Pyszny 
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Spotkanie koleżeńskie 80-latków
w Jaworzynce

Spotkanie rocznika 1934 rozpoczęło się 26 stycznia 
2014 r. o godz. 11.15 dziękczynną Mszą Św. w Kościele 
pw. Piotra i Pawła w Jaworzynce-Centrum. Potem uczest-
nicy udali się na obiad do gospody „Na Groniu”. Imprezę zor-
ganizowała i zaproszenia wykonała Anna Krótki.

Na imprezę przyszło aż 16 osiemdziesięciolatków, nielicz-
ni już ze współmałżonkami.

W miłej atmosferze wspominano minione lata i przeło-
mowe wydarzenia, jakie miały miejsce w ich życiu.

Każdy cieszył się ze spotkania, o chorobach nikt nie mówił.
Obecni na zjeździe rocznika 1934: 
Urbaczka Zuzanna (Heczko), Juroszek Jadwiga (Waw-

rzacz), Czepczor Maria (Małyjurek), Krótki Anna (Waszut), 
Bojko Jan, Waszut Anna (Kawulok), Urbaczka Stefania (Zowa-
da), Małyjurek Franciszek, Małyjurek Jadwiga (Małyjurek), Ży-
rek Maria (Haratyk), Stańko Jadwiga (Jałowiczor), Małyjurek 

Jadwiga (Jałowiczor), Solawa Zuzanna (Michałek), Baraniok 
Jan, Łacek Maria (Czepczor).

Napisała Helena Bojko

Z Istebnej w świat
Moja ciocia Zuzanna Waszut urodzona 2.02.1918r. w 

Istebnej jest dla mnie osobą, która zasługuje na słowa uzna-
nia. Pomimo wojny, która toczyła się w latach jej młodo-
ści, zdobyła wykształcenie. Dzięki niemu osiągnęła w życiu 
bardzo wiele. W dzieciństwie było jej ciężko, gdyż jej ojciec 
Jan Waszut zginął pod Wiedniem podczas I wojny świato-
wej. Zuzanna uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w 
Cieszynie, później rozpoczęła studia w Bielsku-Białej oraz w 
Krakowie. Jej chęci do nauki przerwała II wojna światowa. W 
1939r. aresztowało ją Gestapo. Po kilku dniach zwolnili ją i 
musiała się zgłaszać co dwa dni na ich posterunek. Brat Józef 
Waszut, bliźniak Zuzanny, wyemigrował w 1939 roku razem 
z bratem ks. Emanuela Grima i wielu innymi przez Słowację, 
Węgry, Jugosławię. Zuzanna Waszut wiosną 1940 roku wyje-
chała na południe Europy przez Włochy, aż do Belgii. Ciocia 
starała się o uzyskanie obywatelstwa belgijskiego. W Belgii 
poznała doktora wetenarii. Mieczysława Maricz, pochodzą-
cego z Lwowa. Zuzanna Waszut i Mieczysław Maricz wzięli 
ślub. Władze belgijskie powierzyły im prowadzenie Instytu-

tu w Afryce, Kongu Belgijskiemu. Mieczysław z Zuzanną pro-
wadzili badania naukowe nad różnymi gatunkami zwierząt i 
ptactwem domowym, wykonując ich krzyżówki. Po rewolucji 
w Kongu postanowili wyjechać, gdyż stracili cały swój doby-
tek. Wrócili do Włoch, skąd przenieśli się do Los Angeles do 
Ameryki. Gubernator Stanów znów powierzył im badania. 
Tam mieszkali do końca życia. Zuzanna z mężem Mieczysła-
wem często odwiedzali Polskę, a szczególnie Istebną. Ciocia 
ostatni raz była w Istebnej w 2000r. Zmarła 2006r. W Ameryce 
spoczywa jej ciało. Pamiątka po cioci Zuzannie Waszut Maricz 
jest w istebniańskim Kościele Dobrego Pasterza. Ufundowała 
w nim drewniane ławki do siedzenia.

Kiedy opowiadałam koleżankom 
z klasy o mojej cioci, wszystkie mi jej 
pozazdrościły. Dobrze mieć taką osobę 
w rodzinie. Była bardzo ciekawym czło-
wiekiem. Chciałabym tyle podróżować, 
co ona.

Anna Kukuczka
Klasa 5b

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej

Kościółek na Stecówce
będzie drewniany!

Zapadła ostateczna decyzja 
dotycząca odbudowy kościoła na 
Stecówce - przyszła świątynia bę-
dzie w całości drewniana!

Informację w tej sprawie przeka-
zał parafianom ksiądz Grzegorz Ko-
tarba - proboszcz parafii.

Przypomnijmy, że poprzedni 
drewniany kościółek na Stecówce - 
zbudowany ponad 50 lat temu - spło-
nął doszczętnie 3 grudnia 2013 roku.
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Informacje dla gestorów turystycznych
Szanowni gestorzy, zwracamy się ze szczególną prośbą 

do wszystkich tych, którzy zajmują się działalnością agrotu-
rystyczną i chcieliby pokazać swoje materiały promocyjne 
na targach, których oferta skierowana jest do osób poszuku-
jących wypoczynku na wsi, w gospodarstwie rolnym, w bli-
skim kontakcie z przyrodą, a także do wszystkich tych, któ-
rzy chcą nacieszyć podniebienie tradycyjnym jedzeniem. W 
dniach od 11 do 13 kwietnia będziemy obecni na VI Mię-
dzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agrotury-
styki AGROTRAVEL i zabierzemy ze sobą dostarczone przez 
Państwa oferty. Czekamy na wizytówki, ulotki, oferty i inne 
materiały promocyjne, które pozwolą nam zareklamować 
Państwa gospodarstwa agroturystyczne zarówno od strony 
oferowanych noclegów, jak i serwowanych posiłków. AGROT-
RAVEL to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników wypo-
czynku na łonie natury i wyjątkowa okazja zaprezentowania 
swojej oferty dla firm z branży turystycznej. Jest to jedyna w 
swoim rodzaju impreza wystawiennicza ukierunkowana na 
produkty turystyki wiejskiej oraz idealne miejsce spotkań po-
tencjalnych nowych przedsiębiorców i partnerów do współ-
pracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i siecio-
wych produktów turystyki wiejskiej. Wszystkich tych, którzy 
chcieliby zapoznać się z przebiegiem dotychczasowych edycji 
targów zapraszamy na stronę www.targikielce.pl

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą do wszystkich 
tych, którzy jeszcze nie wpisali się do Ewidencji Innych Obiek-
tów Świadczących Usługi Hotelarskie prowadzonej przez 
Wójta Gminy o to, aby dopełnili formalności i dokonali takie-
go zgłoszenia. Tabliczki z numerami obiektów są bezpłatne, 
a ich obecność uwiarygadnia miejsca noclegowe w oczach 
potencjalnych gości. Właściciele kwater prywatnych, którzy 
zgłoszą je do gminnej ewidencji mogą również liczyć na dar-
mową publikację swojego ogłoszenia na administrowanych 
przez nasz PIT stronach oraz w materiałach promocyjnych. 
Dla właścicieli gruntów rolnych powyżej jednego hektara, 
którzy wynajmują nie więcej niż 5 pokoi prowadzenie wynaj-
mu kwater nie wiąże się z opłatami. 

Oprac. O. Szotkowska

Puchar Faktów Telewizji TVN
Mimo ciężkiego sezonu zimowego i aury, która nie bar-

dzo nawiązała w tym sezonie do górskiego klimatu ośrodki 
narciarskie na stoku Złotego Gronia robiły co mogły by Ci, 

którzy wybrali zimowy wypoczynek w naszej gminie mogli 
pojeździć na nartach.

Starania te przyczyniły się do licznych imprez zimowych 
organizowanych w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń i Kom-
pleks Istebna Zagroń. Liczne ekipy telewizyjne, które odwie-
dzały stoki bardzo często nadawały komunikaty zimowe, 
prognozę pogody czy realizowały materiały narciarskie z 
istebniańskich wyciągów.

W lutym 2014 roku także duże stacje telewizyjne upodo-
bały sobie stok Złoty Groń do realizacji swoich imprez czy 
programów. 

8 lutego 2014 roku coroczny Puchar Faktów Telewizji 
TVN główny pomysłodawca, czyli Kamil Durczok zorganizo-
wał w Istebnej. Stanął on na 2 miejscu klasyfikacji mężczyzn, 
zaś Anita Werner wygrała zjazd w kategorii kobiet. Ekipa i or-
ganizatorzy byli bardzo zadowoleni z warunków na stoku i 
nie szczędzili miłych słów nt. Istebnej.

Tydzień później także stacja TVN gościła na Złotym Gro-
niu z imprezą Projket Zima TVN, którą poprowadzili Wojtek 
Ezzat, Maja Bohosiewicz, Olivier Janiak i Maja Popielarska. 
Wejścia na żywo można było oglądać przez cały weekend 14 
i 15 lutego, a tydzień później Olivier Janiak w swoim progra-
mie Co za Tydzień, także opowiadał o imprezie w Istebnej.

W dniach 22-23 lutego z imprezą Bezpieczna Zima z 
Gopr-em na Złotym Groniu pojawiła się ekipa Telewizji 
Polsat, która przez dwa dni relacjonowała na żywo informa-
cje ze stoku. Wywiady prowadził m.in. Krzysztof Ibisz, który 
uczył się heklować. Telewidzowie usłyszeć mogli nt. koronek, 
atrakcji gminy Istebna, tradycji związanych z muzyką czy 
strojem. Bardzo ciepło o Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce 
wypowiadali się także zaproszeni przez telewizję członkowie 
Zespołu Golec uOrkiestra.

Oprac. A. Legierska

Bezpieczna Zima z Radiem Zet i Beskidzką 5
W dniach 1 – 2 marca 2014 roku odbyła się już 3. Edy-

cja zimowej Imprezy Radia Zet i Beskidzkiej 5 pt. „Bez-
pieczna Zima z Radiem Zet”.

Tegoroczna edycja w Istebnej odbyła się na stoku Złoty 
Groń. W pierwszym dniu uczestnicy mieli możliwość wziąć 
udział w licznych zabawach i konkurencjach przygotowa-
nych w miasteczku Radia Zet, m.in. rzut do celu, zjazd na zi-
mowych rowerach, hokej, zjazd na „łopatkach”, malowanie na 
śniegu i innych. Każdy uczestnik dostawał nagrody w postaci 
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Galeria Kukuczka zaprasza
mieszkańców i turystów

Trwają ostatnie pocią-
gnięcia pędzla do kolejnej 
tematycznej serii wspania-
łych obrazów pt. "Legendy 
Zbójnictwa Karpackiego", 
które można już zobaczyć 
w Galerii Kukuczka na Ja-
snowicach.

Galeria Państwa Bo-
żeny i Jana Kukuczków 
zaprasza mieszkańców do 
oglądania tych wspania-
łych dzieł. Oprócz Zbój-
ników zobaczyć można 
także legendy Beskidu 
Śląskiego autorstwa Piotra 
Jakubczaka, czy wspaniałe 
dzieła z koronki koniakow-
skiej Beaty Legierskiej. Już 
teraz zapraszamy do odwiedzania tego niepowtarzalnego 
miejsca na mapie atrakcji gminy Istebna.

Cytując Stanisława Mazusia: „…Galeria Kukuczka powsta-
ła ze spontanicznego impulsu - potrzeby wewnętrznej obco-
wania ze sztuką przez Bożenę i Jana Kukuczków.

Swój początek zaznaczyła w 1985 roku przy okazji ty-
skiego pleneru (...) Przez lata Galeria wzbogacała się o ko-
lejne zbiory artystów polskich i zagranicznych. (...) Są tu 
obrazy, rysunki i grafiki wyraźnie adresowane do odbioru 
o szerokim wachlarzu zainteresowań. Widzimy tu różno-
rodność postaw twórczych, warsztatów, indywidualności - 
dzieła tchnących pięknem, których nie da się zdefiniować, 
ani zaszufladkować, bo są potrzebą na co dzień do rozbu-
dzania wyobraźni, prowokowania do refleksji z uwrażliwia-
niem na piękno natury”.

plecaków i pokrowców na narty 
od firmy Hi-Tec, zaś Signaliduna 
rozdawała ciepłą herbatę i gadże-
ty. Las Vegas dbało o to by uczest-
nicy mieli zapewnione napoje na 
stoku. W drugim dniu na najmłod-
szych czekały zawody narciarskie 
w slalomie w ramach Pucharu Bia-
łego Misia, gdzie oprócz małych 
uczestników z Górnego Śląska 
udział wzięli także reprezentanci 
z gminy Istebna. Najmłodsi miesz-
kańcy stanęli na najwyższym po-
dium w kategorii 3-latek, a byli to 
Basia Łacek z Koniakowa i Dominik 
Kohut z Istebnej.

Organizatorami imprez są gminy Beskidzkiej 5: Brenna, 
Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła oraz Radio Zet, gdzie na an-
tenie tydzień przed imprezą można było usłyszeć spoty na 
temat każdego wydarzenia. 

Dziękujemy sponsorom i organizatorom i zapraszamy za rok!
Oprac. A. Legierska
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Z życia Zespołu „Koniaków”

II promocja albumu
„Dziedzictwo Kóniokowian”

Już cztery lata temu 
zrodził się pomysł wy-
dania pamiątkowego 
albumu o Regionalnym 
Zespole Ludowym „Ko-
niaków” Dużym i Ma-
łym. Pomysł ten udało 
się zrealizować pani 
Urszuli Gruszce dopiero 
obecnie, kiedy zaistniała 

możliwość napisania projektu, by zdobyć pieniądze z Unii Europej-
skiej na  wykonanie tego pomysłu. Projekt pomógł napisać p. Sta-
nisław Kędzior.

No i udało się. Pierwszy raz promocja albumu odbyła się 
18.01.2014 r. na XXI Balu Góralskim w Koniakowie. Jednak ze wzglę-
du na to, że nie wszyscy zainteresowani albumem mogli być na 
balu,  postanowiono zorganizować II promocję tego albumu, które-
mu nadano tytuł „Dziedzictwo Kóniokowian”.

W związku z 
tym 1 marca 2014r., 
w sobotę Stowarzy-
szenie Miłośników 
Beskidzkiego Folk-
loru, Muzyki, Tańca 
i Śpiewu „Pod Ocho-
dzitą” zorganizowa-
ło w karczmie „Ko-
pyrtołka” uroczyste 
spotkanie, które 
składało się z trzech części: 1) prelekcja autorki tekstu p. Małgorzaty 
Kiereś, 2) część artystyczna, 3) poczęstunek.

Na tę miłą uroczystość zaproszono gości, byłych członków Ze-
społu Regionalnego oraz kapele góralskie.

dyr. LYS FUSION Poland w Istebnej p. Suszka Franciszek z małżonką                                                                                                                
p. Krystyna Rucka – red. „Naszej Trójwsi”.

Pan Tadeusz Rucki odegrał na trombicie hymnu góralskiego, 
którym imprezę rozpoczęto. Przybyli licznie członkowie dawnego 
i obecnego zespołu oraz kapele regionalne, które w wolnych chwi-
lach przygrywały najpierw do słuchu, a po prelekcji do tańca.

Do tańca przygrywali: archaiczna kapela w składzie: Józef Ka-
wulok – gajdy, Adam Soból – skrzypce, kapela „Rajwach” Bartka 
Rybki, „Zwyrtni” Stasia Suszki, kapela z OPP i inne kapele z Trójwsi.

Pani Małgorzata Kiereś, autorka tekstu powiedziała, że doku-
mentując materiały trzeba było zatrzymać czas przez pryzmat kie-
rowników Zespołu, bo wtedy się widzi ich wartość. Dziedzictwo za-
warte w tytule albumu zostało utworzone przed 2 wojną światową, 
szczególnie w latach 25 ubiegłego wieku. Zwróciła też uwagę na 
to, że kiedyś zespoły inaczej funkcjonowały, dzieci mówiły gwarą, 
były roztańczone i rozśpiewane. Natomiast dzisiaj musimy w zespo-
le uczyć gwary i śpiewu. Trudniej też zebrać zespoloków na próby, 
bo pracodawcy nie zawsze patrzą chętnym okiem na zwolnienia 
na wyjazdy czy próby swoich pracowników. Trudno jest w jednym 
albumie umieścić pełne dzieje Zespołu - nie zawsze były one do-
kumentowane fotografią czy w inny sposób. Dlatego być może nie 
wszyscy członkowie się w albumie znaleźli. 

Starosta p. Jerzy Nogowczyk pogratulował twórcom albumu, 
który będzie przypominał starszym a młodych uczył tego, jak roz-
wijała się lokalna kultura.

P. Jan Gazur wspomina ten album jako wydarzenie bardzo oso-
biste, bo też był członkiem Zespołu i znalazł siebie na zdjęciach w 
tym albumie. Pamięta, że każdy występ Zespołu traktowali jako 
wyróżnienie i wyraz wielkiego patriotyzmu naszego regionalnego 
środowiska.

Wiele gratulacji, życzeń i podziękowań otrzymały twórczynie 
albumu.

Dyr. GOK p. Elżbieta Legierska-Niewiadomska poinformowała, 
że jest to już 5-te dokumentalne wydanie albumowe w GOK-u, któ-
re jak myśli znajdzie się w biblioteczce domowej naszych mieszkań-
ców.

Następnie p. Urszula Gruszka zaprosiła wszystkich obecnych na 
poczęstunek, na który składały się dania regionalne - kubuś na słod-
ko, kubuś ze szpyrkami, kapuśniok i kołacze.

Długo bawiono się przy muzyce indywidualnych kapel, kapel 
połączonych, a wspólny śpiew i góralskie granie słychać było do 
późnych godzin wieczornych.

Twórczynie albumu apelowały do dzisiejszych zespoloków, by 
jak najbardziej skrupulatnie dokumentowały swoją działalność, by 
kiedyś po latach nowy album o Zespole miał z czego powstać.

Album „Dziedzictwo Kóniokowian” jest do nabycia w cenie 40 zł. 
W GOK oraz w sklepach góralskich w Koniakowie i Istebnej.

Krystyna Rucka

Uroczystość prowadziła i gości przywitała kierownik Zespołu 
p. Urszula Gruszka, goście byli zacni: przybył Starosta Cieszyński 
p. Jerzy Nogowczyk, p. Małgorzata Kiereś - autorka tekstu w albu-
mie, przew. Rady Gminy Jan Gazur, prezes REFAMETU - p. Andrzej 
Rustonowicz, p. Andrzej Niedoba z małżonką - prezes PZKO w 
Mostach - p. Andrzej Rustonowicz, p. Andrzej Niedoba z małżon-
ką - prezes PZKO w Mostach – Czechy p. Jan Karpiel-Bułecka z mał-
żonką ze Zakopanego p. Robert Karpeta z małżonką – z Urzędu 
Marszałkowskiego, Wydziału Terenów Wiejskich p. Bogdan Ligocki 
z małżonką – dyrektor Gimnazjum w Istebnej p. Leszek Łazarkie-
wicz – właściciel Kompleksu Wypoczynkowego „Zagroń” w Istebnej 
p. Irena Kazimierowicz - red. naczelna „Kuriera Polskiego” p. Józef  
Swoboda – wiceprezes spółki „GOLD MEDIA” p. Piotr Majeranowski 
– prezes Koła MZC w Istebnej p. Zbigniew Kukuczka z małżonką – 
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ZŁOTA PIĄTKA
Konkursu na Oryginalną Kobietę

Śląska Cieszyńskiego 2013
Prezentujemy Złotą Piątkę Konkursu na Oryginalną Kobie-

tę Śląska Cieszyńskiego 2013, w którym znalazła się także 
kandydatka z naszej Gminy: Izabela Kowalczyk z Jaworzynki 
oraz 10 lutego 2014 r. jury konkursu Danuta Horowska Redaktor 
Naczelny „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka Dyrektor 
portalu Śląska Cieszyńskiego ox.pl,  Natasza Wysocka Zastępca 
Redaktora Naczelnego portalu beskidzka24.pl oraz Lucyna Li-
gocka-Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej spośród 
19 kandydatek wyłoniła Złotą Piątkę. Decydującą rolę miała tutaj 
ilość zgłoszeń na daną kandydatkę, których w sumie wpłynęło 
około 70. Zgłaszający uzasadniali swój wybór następująco: 

Pani Izabela Kowalczyk
z Jaworzynki 29 lat
Właścicielka Salonu Urody i Butiku odzie-

żowego w Istebnej. Dzięki swej kreatywności 
i inwencji ciągle poszerza zakres usług, 
których wysoką jakość cenią sobie rzesze 
zadowolonych klientek. 

Śmiało podąża za nowoczesnymi 
trendami, zachowując klasę i elegancję. 

Chętnie angażuje się w działania o charakterze społeczno- 
kulturalnym. Pani Iza doskonale łączy aktywność zawodową 
z obowiązkami domowymi, rolą żony i wychowaniem małego 
synka. Zawsze chętnie doradza swoim klientkom, nawet poza 
godzinami pracy. Jest osobą sympatyczną, uśmiechniętą, peł-
ną pozytywnej energii, którą zaraża innych. Może uchodzić za 
wzór współczesnej businesswoman, która z powodzeniem łączy 
kobiecość z przedsiębiorczym działaniem. 

Pani Sylwia Radulska
z Cieszyna 37 lat
Dyrektor przedszkola w Cieszynie i na-

uczycielka języka polskiego w jednej z cie-
szyńskich szkół.  Uwielbiana zarówno przez 
dzieci jak i rodziców. Choć ma wiele zajęć 
i obowiązków, dla swoich podopiecznych 
zawsze znajduje czas. To prawdziwy  na-
uczyciel z powołania, który woli przebywać 

pośród dzieci niż za biurkiem. Organizuje wspaniałe zajęcia w 
przedszkolu i ciekawe wycieczki dla dzieci. Rodzice dzieci i zna-
jomi zgodnie przyznają, że dla Pani Dyrektor po prostu nie ma 
rzeczy niemożliwych. 

Jest kobietą kreatywną i niezwykle ambitną, a przy tym 
skromną i naturalną. Szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Żywo 

interesuje się każdym człowiekiem. Zawsze jest gotowa pomóc 
– także tym rodzinom, które nawet nie zdążyły o pomoc popro-
sić. Na co dzień pani Sylwia tryska pozytywną energią i zaraża 
promiennym uśmiechem.  

Pani Katarzyna Michałek z Cieszyna 
Nauczycielka w liceum w Cieszynie i ko-

bieta o wielkim sercu, prezentująca postawę 
moralną wartą naśladowania. Od lat działa 
na rzecz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty 
w Cieszynie organizując koncerty walentyn-
kowe na rzecz pomocy placówce. Przy okazji 
pomaga młodym ludziom rozwijać swoje 
pasje i odkrywać talenty. W tym roku dzięki jej 
staraniom odbyła się już XVI edycja koncertu.

Pani Katarzyna łączy piękno zewnętrze z anielskim charak-
terem. Nie potrafi przejść obojętnie obok problemów innych. 
Jest zawsze gotowa by pomóc. Przynosi radość wszędzie tam, 
gdzie się pojawia. Z łatwością dociera do serc smutnych, zała-
manych, wykluczonych. Jest dobrym człowiekiem i wspaniałym 
przyjacielem. Kilka lat temu, będąc szczęśliwą matką trójki dzieci 
zdecydowała się na wspaniały gest - zaadoptowała córkę jednej 
z pacjentek hospicjum, która zmarła na nowotwór. Jej postawa 
jest warta podziwu i naśladowania.

Pani Dorota Chrapek
z Pogwizdowa 37 lat
Pani Dorota to kobieta z niezwykłą i 

oryginalną pasją - warzy bezkonkurencyjne 
piwo! Złoty trunek jej wyrobu zdobył tytuł 
Grand Championa na Festiwalu Birofilia 
2010 w Żywcu. Warto dodać, że Pani Dorota 
jako pierwsza kobieta w historii wygrała ten 
prestiżowy konkurs. Piwo wg jej receptury 

warzono również w Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. 
Chętnie dzieli się z innymi rozległą wiedzą na temat tajników 

sztuki piwowarskiej, organizując pokazy i pogadanki. Udziela 
się w Polskim Stowarzyszeniu Piwowarów Domowych, działa 
również w nieformalnej grupie „Piwowarzy tustela”.  Wraz z mę-
żem prowadzi sklep internetowy www.homebrewing.pl i piecze 
doskonałe, cieszyńskie ciasteczka. Zawodowo realizuje się jako 
dyrektor ds. produkcji w Zakładach Mięsnych. Z całą pewnością 
można nazwać ją kobietą z pasją i z pomysłem na siebie. 

Laura Majboroda-Andrukiewicz
z Cieszyna
Kobieta wielobarwna, której nie da się 

zaszufladkować. Pasjonatka domu, gdzie 
razem z mężem wychowała  dwójkę wspa-
niałych dzieci, ciepła i wrażliwa strażniczka 
rodzinnego ogniska. Od 1996 roku angażuje 
się w pracę dwóch organizacji pozarządo-
wych: Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 
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„Być razem”, której działalność ma na celu aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych. Swoją postawą -  tym co mówi i robi, wyglą-
dem i elegancją promuje innowacyjną markę WellDone oferującą 
produkty wykonane przez osoby powracające na rynek pracy.

Pani Laura jest kobietą elegancką i dopracowaną w każdym 
szczególe. Z powodzeniem łączy wizerunek nowoczesnej  kobiety 
sukcesu z rolą pani domu. 

Głosowanie na kandydatki Złotej Piątki miało miejsce 
w terminie od 21.02.2014 – 04.03.2014 r. do godz. 12.00 na 
portalu ox.pl lub przesyłane na formularzach do Głosu Ziemi 
Cieszyńskiej. 5 marca jury ostatecznie wybrało Oryginalną Ko-
bietę Śląska Cieszyńskiego 2013. Werdykt zostanie ogłoszony 
na Finałowej Gali 8 marca 2014 r. podczas VI Pokazu Mody 
Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w Istebnej w Ha-
damówce o godz. 18.00, gdzie zdobywczyni tytułu otrzyma 
honorową statuetkę wykonaną przez mgr Justynę Łodzińską.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, czyli Ośrod-
kom Kultury z terenu Śląska Cieszyńskiego oraz patronom 
medialnym za zaangażowanie w promocję konkursu i jego 
popularyzowanie w swoich miejscowościach. Przede wszyst-
kim podziękowania należą się także wszystkim osobom, które 
dokonały zgłoszenia kandydatek. 

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka-Kohut 

Spotkania noworoczne dla seniorów 
W dniach 18-tego, 19-tego, 20-tego lutego w każdej z 

miejscowości naszej gminy odbyły się spotkania nowo-
roczne dla seniorów, emerytów i rencistów. To wieloletnia 
tradycja Gminy Istebna i coroczna okazja do tego, by wspól-
nie zasiąść przy stole, porozmawiać i zacieśnić międzypoko-
leniowe więzi. 

Spotkania organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Isteb-
nej wspólnie ze szkołami a dzieci chętnie angażują się w 
przygotowanie programu artystycznego wiedząc, że ich 
występ będzie podziwiać dziadek czy babcia. Tegoroczny 
program artystyczny przygotowały: w Istebnej klasy „O” 
pod kierunkiem pań: Renaty Gorzołki, Wioletty Kawulok i 
Joanny Kobielusz, w Jaworzynce zaprezentowali się ucznio-
wie klas III pod kierunkiem pań: Ireny Łacek i Marii Czyż, w 
Koniakowie podopieczni pań: Janiny Kukuczki i Elżbiety 
Studzińskiej.

Po przywitaniu, występach i smacznym poczęstunku 
przyszedł czas na wspólne tańce z babciami i dziadkami, 
żarty i wspomnienia. Najstarsi uczestnicy podzielili się re-
ceptą na długowieczność, najmłodsi zdradzili za co najbar-
dziej lubią dziadków. Nie mogło zabraknąć też konkurencji, 
w których seniorzy i wnukowie wykazali się precyzją, reflek-
sem i sprawnością. Zaciętą rywalizację podgrzewał doping 
publiczności i konfenansjerki - pani Elżbiety Legierskiej-
-Niewiadomskiej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzie-
ci, babć i dziadków, spotkania upłynęły w niezwykle miłej i 
ciepłej atmosferze. 

W spotkaniach z seniorami wzięli udział również przed-
stawiciele władz samorządowych naszej gminy. W tym roku 
gościli na nich: Pani Wójt Danuta Rabin, Zastępca Wójta Hen-
ryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, sołtys 
wsi Koniaków Teresa Stańko, sołtys Jaworzynki Paweł Rucki, 
Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Istebna Zenon 
Knopek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Teresa Łacek, dyrektorzy szkół podstawowych: w Koniakowie 
pan Andrzej Ryłko, w Jaworzynce pani Grażyna Przybyła oraz 
redaktor naczelna „Naszej Trójwsi” Krystyna Rucka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, dzieciom 
z wychowawczyniami, przybyłym gościom oraz wszystkim, 
którzy zaangażowani byli w organizację spotkań. Właścicie-
lom piekarni: Danuty i Franciszka Kawulok z Istebnej, Anny 
i Andrzeja Probosz z Jaworzynki, Zbigniewa i Małgorzaty 
Kawulok z Koniakowa dziękujemy za zasponsorowanie pącz-
ków na tę okazję. Oprac. B.J.

Uczestnicy Istebniańskiego
Uniwersytetu!
Zapraszamy na kolejne comiesięczne spotkanie 

w ostatni piątek miesiąca, tj. 28 marca, do sali Ośrodka 
Kultury w Istebnej na godz. 16:00.
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Spotkanie Rady
Porozumienia Karpackiego

26 lutego 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowej 
Rady Porozumienia Karpackiego w Białym Dunajcu w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej, w którym wzięło udział 14 osób z 
10 organizacji członkowskich. Podczas spotkania zatwierdzo-
no plan działań Porozumienia Karpackiego na lata 2014 – 2016, 
przyjęto do porozumienia 8 nowych członków w tym Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej, omówiono udział Porozumienia 
w Beskidzkim Forum Sołectw 5 kwietnia 2014 r. w Rajczy oraz 
przedstawiono szczegóły projektu Porozumienia pt. „Karpacki 
Uniwersytet Partycypacji”.

Porozumienie ma charakter otwarty. Jego podstawowym 
celem jest zgromadzenie jak największej liczby organiza-
cji i instytucji wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju 
Karpat. Karpaty to nieskażone ziemie, ostoje dzikiej przyrody, 
unikatowa flora i fauna, urzekający krajobraz oraz przenikające 
się Kultury. To jeszcze niedoceniony, ogromny potencjał eko-
nomiczny. Zachowanie wartości kulturowych, przyrodniczych 
i społecznych wymaga zaangażowania i współpracy świado-
mych społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych 
i administracji publicznej.

Podczas V Forum zatwierdzono nowy Regulamin Działania, 
wybrano Nową Radę Porozumienia składającą się z członków 
stałych - założycieli ww.  oraz dodatkowo 6 członków kadencyj-
nych w skład których wchodzą: Lucyna Ligocka – Kohut (Sto-
warzyszenie im. artysty Wałacha w Istebnej), Anna Bednarek 
(Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki 
„Best Proeko”), Maria Janik (LOT Krakowska Organizacja Tury-
styczna), Bernadetta Zawilińska (Oddział Akademicki PTTK w 
Krakowie), Krzysztof Staszefski (Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”), Józefa Kolbrec-
ka (Związek Podhalan Oddział w Białym Dunajcu). Jednym z 
ważnych punktów programu było opracowanie planu działa-
nia na kolejne lata w zakresie ochrony środowiska, planowa-
nia przestrzennego, zarządzania wodami dorzeczy, rolnictwa 
i leśnictwa, transportu i infrastruktury, zrównoważonej tury-
styki, przemysłu i energii, dziedzictwa kulturowego i wiedzy 
ludowej, edukacji, podnoszenia świadomości i udziale społe-
czeństwa. Dokonały tego specjalnie powołane grupy robocze, 
składające się z uczestników konferencji. 

Bardzo istotnym faktem, jest to, iż Porozumienie jest nie-
formalnym zrzeszeniem organizacji i instytucji, które tworząc 
jakiekolwiek zasady działania głównie bierze pod uwagę po-
trzeby i oczekiwania ludzi. Stara się wychodzić naprzeciw 
bezpośrednim problemom mieszkańców Karpat, ale przede 
wszystkim uświadomić obywatelom Karpat, iż jesteśmy jedną 
grupą, niezależnie od regionu, czy państwa. Jeśli to się uda, 
będziemy mogli wiele zyskać i Nasze Karpaty będą miały moż-
liwość rozwoju podobną do Alp.

Szczegóły naszej działalności oraz aktualności znajdą Pań-
stwo na stronie www.porozumieniekarpackie.pl.

Lucyna Ligocka-Kohut
Członek Rady Porozumienia Karpackiego

W styczniu br. odbyło się V Forum Karpackie w Rytrze, w 
którym wzięło udział około 50-ciu organizacji, instytucji i osób 
zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju regionu 
karpackiego organizowane przez Porozumienie Karpackie. 
Spotkanie było m.in. podsumowaniem projektu Porozumienie 
Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym parterem dialogu 
obywatelskiego, w ramach którego na przestrzeni trzech lat 
odbyło się mnóstwo działań, m.in. doprowadzenie do Redyku 
Karpackiego.

 Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” 
czyli koalicja na rzecz wdrażania konwencji o ochronie 
i zrównoważonym rozwoju Karpat zostało podpisane 23 
kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w 
Beskidzie Żywieckim przez  Monikę Ochwat – Marcinkiewicz 
(Stowarzyszenia Ekopsychologia), Józefa Michałka (Cieszyńskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne), Piotra Kohuta (Fundacja Pa-
sterstwo Transhumancyjne), Zbigniewa Kopeć (Stowarzyszenie 
Jedność Beskidzka), Zdzisława Błachuta (Wiejski Ośrodek Kul-
tury w Ochotnicy Górnej), Jarosława Buczka (Związek Podhalan 
Oddział w Ochotnicy Górnej). 
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„Na was górali zawsze można liczyć”
Jan Paweł II

PROJEKT „Pomóż sztuce
- II Teka Drzeworytów Jana Wałacha”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie im. 
artysty Jana Wałacha w Istebnej ma na celu zgroma-
dzenie środków na wydanie Teki Drzeworytów Jana 
Wałacha, w której znajdzie się 10 unikatowych prac 
artysty, wybranych przez córkę Barbarę Wałach. Będą 

one drukowane na wysokiej jakości papierze w formacie A3. Świat 
drzeworytów Jana Wałacha to kraina wypełniona tym, co najbardziej 
ludzkie - człowiek, natura i jego egzystencja w „małych ojczyznach”. 

Realizacja projektu odbywa się na specjalnym portalu interne-
towym „wspieram to”, który umożliwia zbiórkę funduszy na różnego 
rodzaju akcje społecznościowe. Jest w pełni bezpieczny, a w przypadku 
gdy nie uda się zebrać potrzebnej kwoty, pieniądze zostaną zwrócone 
na konta wszystkich osób, które je wpłaciły. Wiemy, że nie wszyscy 
posiadają konta internetowe, dlatego jest możliwość wpłaty środków 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, które przyjmuje Lucyna Li-
gocka – Kohut, Sekretarz Stowarzyszenia im. Jana Wałacha w Istebnej.

Rok 2014 jest rokiem jublieuszu 130. urodzin Jana Wałacha 
- będzie to okazja do promocji twórczości artysty. Wydanie Teki 
Drzeworytów będzie równie ważnym wydarzeniem wpisującym się 
w rok jubileuszowy. Premiera Teki planowana jest podczas II Nocy 
Muzeów u Wałacha w Istebnej 2 maja 2014 r.

Akcja polega na zebraniu przynajmniej 14  300 zł (to jest 
koszt druku teki) do: 

18 kwietnia 2014 r. Każdy może pomóc wpłacając odpowiednią 
dla siebie kwotę tj. 10 zł, 40 zł, 60 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł lub 400 zł. 

Każdy wspierający otrzyma nagrodę:
10 zł – podziękowanie na www.janwalach.pl oraz na profilu 

Facebook. W wydanej tece drzeworytów umieszczenie wspierającej 
osoby na specjalnej liście.

40 zł - podziękowanie na www.janwalach.pl oraz na profilu 
Facebook, 2 karty z limitowanej serii z reprodukcją rysunków Jana 
Wałacha. W wydanej tece drzeworytów umieszczenie wspierającej 
osoby na specjalnej liście.

60 zł - podziękowanie na www.janwalach.pl oraz na profilu 
Facebook, 2 karty z limitowanej serii z reprodukcją rysunków Jana 
Wałacha. W wydanej tece drzeworytów umieszczenie wspierającej 
osoby na specjalnej liście, a także 1 kopia drzeworytu.

100 zł - podziękowanie na www.janwalach.pl oraz na profilu 
Facebook, 2 karty z limitowanej serii z reprodukcją rysunków Jana 
Wałacha. W wydanej tece drzeworytów umieszczenie wspierającej 
osoby na specjalnej liście, a także 2 kopia drzeworytu. Wyjątkowa 
wizyta w muzeum pod opieką kustosza.

200 zł - podziękowanie na www.janwalach.pl oraz na profilu 
Facebook, 2 karty z limitowanej serii z reprodukcją rysunków Jana 
Wałacha. W wydanej tece drzeworytów umieszczenie wspierającej 
osoby na specjalnej liście, a także 3 kopia drzeworytu. Wyjątkowa 
wizyta w muzeum pod opieką kustosza

300 zł - podziękowanie na www.janwalach.pl oraz na profilu 
Facebook, 2 karty z limitowanej serii z reprodukcją rysunków Jana 
Wałacha. W wydanej tece drzeworytów umieszczenie wspierającej 
osoby na specjalnej liście, a także cała teka drzeworytów. Wyjątkowa 
wizyta w muzeum pod opieką kustosza.

400 zł - podziękowanie na www.janwalach.pl oraz na profilu 
Facebook, 2 karty z limitowanej serii z reprodukcją rysunków Jana 
Wałacha. W wydanej tece drzeworytów umieszczenie wspierającej 
osoby na specjalnej liście, a także cała teka drzeworytów. Wyjątkowa 
całodniowa wizyta w muzeum pod opieką kustosza u  stóp Złotego 
Gronia w Istebnej.

Szczegóły na stronie https://www.wspieram.to/789-pomoz-
-sztuce-teka-drzeworytow-jana-walacha.html.

Będziemy ogromnie wdzięczni za jakiekolwiek wsparcie, które 
przyczyni się do propagowania sztuki naszego istebniańskiego 
artysty Jana Wałacha, pomoże w jej zachowaniu i uchroni od zapo-
mnienia.

Mecenasami projektu są: portal internetowy Gazeta Codzienna, 
Wyciąg Złoty Groń, Zespół Wałasi, Fundacja Klamra, Agata Siemasz-
ko&Kuba„Bobas”Wilk, Karpaty Naszym Domem, Fundacja Kultury 
„Kalejdoskop”. Lucyna Ligocka - Kohut

Zaproszenie dla twórców z Gminy Istebna
do udziału w wystawie „Gronie dla Ojca Świętego”

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz ksiądz Stanisław Pin-
del, proboszcz Parafii  św. Piotra i Pawła w Jaworzynce, zapraszają 
do wzięcia udziału w uroczystej mszy dziękczynnej: „Za dar 
kanonizacji Jana Pawła II” oraz w wystawie okolicznościowej 
„Gronie dla Ojca Świętego” prezentującej dzieła twórców z Isteb-
nej, Jaworzynki i Koniakowa. Msza święta odbędzie się w Kościele 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce w dniu 27 
kwietnia 2014 r.  o godz. 11.00, po niej zaś nastąpi wernisaż wystawy 
dedykowanej naszemu ukochanemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to czym 
dzieli się z innymi” - zwykł mawiać Jan Paweł II. Dzieląc się z innymi 
tym co mamy najcenniejszego - wytworami naszych rąk, zamanife-
stujemy naszą radość z kanonizacji. Chcąc uświetnić ten niezwykły 
dzień, organizujemy wystawę prac związanych z osobą Jana Pawła 
II. Zapraszamy do udziału malarzy, rzeźbiarzy, poetów, koronczarki, 
hafciarki i innych ludzi kultury, którzy poprzez swoją twórczość 
pragną włączyć się w temat wystawy. 

Uroczysta msza dziękczynna odbędzie się w dniu 27 kwiet-
nia 2014 roku w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce Centrum, po niej zaś nastąpi wernisaż wystawy w 
domu katechetycznym przy kościele. Ekspozycja będzie dostęp-
na dla zwiedzających do końca sierpnia. Uprzejmie prosimy o 
dostarczenie prac do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
w terminie do 18 kwietnia 2014 roku. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w obchodach kanonizacji i życzymy inwencji twór-
czej we wspólnym działaniu. Organizatorzy
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REGULAMIN
IX Konkurs Wiedzy o Regionie

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecz-
nie zaprasza uczniów wszystkich szkół w gminie 
Istebna do udziału w konkursie wiedzy o Be-
skidzkiej Trójwsi w dniu 27 marca 2014 roku o 
godz. 10.00. Tegoroczny konkurs odbędzie się 
w  Zespole Szkolno-Przedszkolny w Istebnej.

Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wśród 

dzieci i młodzieży wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska 
przyrodniczego Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, a także pobu-
dzanie zainteresowań ich Małą Ojczyzną.

Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół w gminie 

Istebna (szkoły podstawowe - kl. 4-6, gimnazjum, liceum i szkoła za-
wodowa). Oczekujemy od każdej szkoły wytypowania do konkursu 
3-4 osoby. Gimnazjum min. 12 osób

Przebieg konkursu
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
1) Pisemny test indywidualny z zakresu:
- geografii (nazwy rzek, otaczających gór, nazwy przysiółków, 

placów),
- przyrody (podstawowe gatunki roślin, w tym roślin chronio-

nych, drzew, zwierząt, ptaków),
- historii (daty powstania miejscowości, historie kościołów, 

umiejscowienie cmentarzy, pomników; pieczęcie, wielcy ludzie, 
poeci, pisarze, ważne wydarzenia decydujące o losach historycz-
nych tej ziemi),

- kultury (strój góralski, wnętrze dawnej chałupy kurlawej, zwy-
czaje, obrzędy, skład tradycyjnej kapeli góralskiej, charakterystycz-
ne tańce, tradycyjne pożywienie, elementy gwary),

- podstawowe wiadomości o samorządzie gminnym
- cykliczne imprezy odbywające się w gminie Istebna
Ilość pytań w teście - szkoły podstawowe ok. 15; gimnazjum, LO 

i szkoła zawodowa – ok. 20.
2) Grupowa prezentacja inscenizacji ludowej o temacie 

„Jako się kiejsi dziecka bawiły”
Drużyny z poszczególnych szkół przygotowują krótkie przed-

stawienie, wykonane w gwarze, które zawierać będzie odpowied-
nią treść, eksponaty, charakteryzację postaci itp. Jury oceniać bę-
dzie m. in. walory gwarowe (odpowiedni tekst), aktorskie i ciekawą 
interpretację tematu. Prezentacja powinna trwać max. 5 minuty.

Postanowienia ogólne
Prosimy wszystkich o przybycie na konkurs w strojach regional-

nych. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę za udział, a zwycięzcy (miej-
sca 1, 2, 3) nagrody specjalne. Organizator zapewnia wyżywienie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie
Zgłoszenia uczestników (3-4 osoby ze  szkoły podstawowej, 

min 12 z gimnazjum) przyjmujemy do dnia 21 marca 2014 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, tel. 33 855 62 08; mail: 
kultura@ug.istebna.pl

Kontakt: Lucyna Ligocka - Kohut
Proponowana bibliografia:
1. Kalendarze Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa z lat 2000–2013
2. „Nasza Trójwieś” Informator Rady i Urzędu Gminy Istebna
3. „Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych reli-
gijnie na pograniczu polsko-czesko-słowackim”, Małgorzata Kiereś, 
Cieszyn 2007

4. „Strój ludowy Górali Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa. 
Etnograficzne osobliwości, przeobrażenia i zmiany”, Małgorzata 
Kiereś, Istebna
5. Przewodniki beskidzkie
6. Fr. Popiołek „Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim” (do wypo-
życzenia w GOK-u)
7. „Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś, 2012 r.
8. „Koronka koniakowska”, Małgorzata Kiereś, Istebna 2010
9. „ISTEBNA Zespół Regionalny”, Małgorzata Kiereś, Istebna 2011
10. „Osobliwości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5”, Cieszyn 
2009, Zespół autorski: Marek Czader, Aleksander Dorda, Tomasz 
Jonderko, Zofia Parchańska - Puczek, Bartosz Tyrna oraz członkowie 
zespołu SWIG DELTA PARTNER
11. Katalogi „Beskidzkich Integracji Sztuki”, Trójwieś Istebna, Jawo-
rzynka, Koniaków, Galeria Kukuczka 2002 – 2012
12. „Owce w Beskidach, czyli Owca po Góralsku”, Józef Michałek, 
Istebna 2010
13. „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
14. „200 lat Katolickiej parafii p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej. 
Studia i Materiały do Dziejów Historii i Kultury Beskidu Śląskiego”, 
Małgorzata Kiereś, z. 1, Istebna 1994
15. „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy Kli-
stała, Istebna 2011
16. „Od Baraniej Góry po Monte Casino”, Krzysztof Kiereś, Istebna 
2012 
17. „Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego”, wybór i opracowanie: 
Anna Drożdż, Jan Kajfosz, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn 2005
15. Foldery informacyjne dostępne w Punkcie Informacji Turystycz-
nej w Istebnej
7. Strona internetowa: www.istebna.eu
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KALENDARZ  IMPREZ 2014 ZAJęCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

KARATE, KIK-BOXING
prowadzone przez Grzegorza Jurczek
tel. 505 128 906 w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej

Karate  - piątek godz. 17.30 - dzieci,
Kick – boxing - piątek godz. 18.30 - dorośli

Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU 
prowadzone przez Barbarę Szmek  
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).

- poniedziałek, 18.00 - AREOBIK
- czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK
- środa – godz. 18.00 - PILATES 
ZAJęCIA Z ZUMBY
prowadzone przez Karinę Szymańską
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- poniedziałek – godz. 17.00
ZAJęCIA TANECZNE SALSA – SOLO DLA KOBIET
prowadzone przez Bożenę Idziniak - tel. 504 231 395
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
wtorek, godz. 17.00

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Terminy: 12 marzec, 26 marzec, 9 kwiecień, 23 kwiecień, 7 
maj, 21 maj, 11 czerwiec, 25 czerwiec, 9 lipiec, 23 lipiec, 6 
sierpień, 20 sierpień, 3 wrzesień, 17 wrzesień, 8 paździer-
nik, 22 październik, 5 listopad, 19 listopad, 3 grudzień, 17 
grudzień

AUTORSKA SZKÓŁKA MALARSKA
IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 

na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  
się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
poniedziałek – 14.00 - 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej  
środa - 9.30-11.00
W Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek - godz. 12.30 - 14.00
W Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek - godz. 12.45 - 13.30

ZAJęCIA TEATRALNE dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez aktora Piotra Char-
czuka - bezpłatne 
poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 1

w Koniakowie o godz. 14.00
wtorek w Gimnazjum w Istebnej o godz. 14.30
środa w Szkole Podstawowej w Jaworzynce o godz. 13.30Elba Szkoła Języków Obcych

Elba Szkoła Języków Obcych przyjmuje zapisy na kursy języka an-
gielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego. Za-
jęcia w małych grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kursy matural-
ne. Koniaków – budynek OSP, Istebna Dzielec – obok Delikatesów i Wisła 
- WCK. Zapisy i informacje pod nr tel. 605 481 225 lub 607 467 586. Ak-
tualne informacje na naszej stronie internetowej: www.elbasjo.pl

Publikacje dostępne w GOK w Istebnej
l „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
l „Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
l „Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
l „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
l „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
l „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
l „Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś 2012 – 70 zł
l Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.

marzec
01.-02.03. - Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5, Stacja Narciarska „Złoty 
Groń” Istebna; www.beskidzka5.pl
01.03. – Zakończenie Karnawału, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” Istebna
02.03. – 2. Puchar Białego Misia, zawody dla dzieci, Stacja Narciarska 
„Złoty Groń” Istebna
06.03. – 30.04. Wystawa  „bł. Edmund Bojanowski – serdecznie do-
bry człowiek i miłośnik dzieci” org. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMP Istebna; GOK Istebna s.2
08.03. – Finałowa Gala Wyborów „Oryginalnej Kobiety Śląska Cie-
szyńskiego 2013” i Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji Dnia Ko-
biet; Pensjonat„Hadamówka” Istebna; org. GOK
22.03. – Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy; Gimna-
zjum im. JP II w Istebnej
27.03. – Konkurs Wiedzy o Regionie; SP1 Istebna; org. GOK

kwiecień
27.04. - godz. 11:00 - uroczysta msza św. dziękczynna za dar kano-
nizacji Jana Pawła II - kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce Centrum
27.04. - Wernisaż wystawy "Gronie dla Ojca Świętego" - dom kate-
chetyczny Jaworzynka Centrum 
do 29.04. - wystawa "Błogosławiony Edmund Bojanowski - serdecz-
nie dobry człowiek i miłośnik dzieci" - GOK Istebna, s. 2

maj
01. – 30.05. – Wystawa fotografii z projektu transgranicznego „Mosty 
koło Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś”, GOK Istebna, s.3
02.05. - Mieszanie Owiec, Koniaków Szańce – Ochodzita; baca P. Kohut
03.05. - Msza Św. na Wyrchczadeczce w Jaworzynce, godz. 10.00
Górolski spiywani na Wyrchczadeczce, godz. 12.00; inf. GOK
03.05. - Noc Muzeów w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej Andzio-
łówce; www.janwalach.pl
04.05. - Koncert charytatywny na rzecz wolontariatu, hala widowi-
skowo-sportowa w Gimnajzum w Istebnej, Stowarzyszenie VIDES, 
www.vides.pl
11.05. - Mieszanie Owiec; Istebna Stecówka – baca H. Kukuczka
23.05. –30.06 - Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki Malarskiej 
Iwony Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2
15.05. – XI Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki; Istebna Amfiteatr
22.05. – Konkurs Kulinarny; org. GOK
Maj – Wystawa Mistrzów, Galeria Kukuczka Istebna Jasnowice
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Biegi narciarskie – Luty 2014
*** Dwanaście pierwszych, dwa drugie i pięć trzecich miejsc to 

medalowy bilans startu naszych biegaczek i biegaczy w kolejnych 
zawodach z cyklu „Bieg na Igrzyska” rozegranych w Tomaszowie 
Lubelskim.

Podczas tej będącej eliminacjami do Zimowej Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży Śląsk 2014 imprezy na podium stanęli:
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - 2 x pierwsza
Aleksandra Łacek (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza
Dominik Bury (MKS Istebna) - 2 x pierwszy
Kamil Bury (MKS Istebna) - pierwszy i drugi
Jan Zawada (MKS Istebna) - pierwszy i drugi
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy i trzeci
Mikołaj Michałek (MKS Istebna) - pierwszy i trzeci
Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - trzecia
Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzeci
Mateusz Rucki (MKS Istebna) - trzeci

Bieg o Bruclik przesunięty
Ze względu na brak śniegu i panującą wo-

kół wiosenną aurę bieg narciarski „O Istebniań-
ski Bruclik” zostaje przesunięty na niedzielę 23 
marca. Jeżeli sytuacja meteorologiczna nie ule-
gnie zmianie w miejsce narciarskich zawodów zo-

stanie zorganizowany bieg przełajowy na Kubalonce w miesiącu 
maju lub czerwcu.  

W dalszym ciągu prosimy zainteresowanych o uważne śle-
dzenie strony internetowej www.istebna.eu gdzie informować 
będziemy o wszelkich szczegółach.

Regulamin zawodów i godziny startów 
pozostają bez zmian. Patron medialny im-
prezy: skipol.pl

Olimpijski debiut Sebastiana i Adama 

Pierwsze w karierze starty na Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich mają za sobą nasi reprezentanci, mieszkańcy Istebnej Seba-
stian Gazurek i Adam Cieślar.

Sebastian - na co dzień biegacz NKS Trójwieś Beskidzka - zajął 
w sprincie 57 miejsce, w biegu na 15 km klasykiem był 55 zaś w 
sztafecie 4 x 10 km wraz z kolegami z reprezentacji Polski ukoń-
czył zawody na 15 miejscu.

Adam - zawodnik Wisły Ustronianki - był 39 w pierwszej kon-
kurencji kombinacji norweskiej (skoki na średniej skoczni + bieg 
na 10 km) zaś w drugiej konkurencji (skoki na dużej skoczni + 
bieg na 10 km) zajął 37 miejsce.

Miejsca naszych zawodników dość odległe, lecz z pewnością 
udział w największym sportowym święcie był dla nich niezapo-
mnianym przeżyciem. My zaś cieszymy się, że mamy nowych 
olimpijczyków wśród mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzie-
ję, że za cztery lata do koreańskiego Pyeongchang pojedzie ich 
jeszcze więcej.

Podwójni złoci medaliści zawodów w Tomaszowie Lubelskim i Zakopa-
nem Dominik Bury oraz Ewa Gazur (źródło: skipol.pl)

*** Kolejny znakomity start zanotowali reprezentanci naszych 
klubów narciarskich zdobywając 16 medali w zaliczanych do kla-
syfikacji Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich 
„Bieg na Igrzyska” Mistrzostwach Tatrzańskiego Związku Narciar-
skiego.

Na podium imprezy stanęli:
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza
Dominik Bury (MKS Istebna) - 2 x pierwszy
Kamil Bury (MKS Istebna) - pierwszy i drugi
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy i drugi
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - pierwsza i trzecia
Mikołaj Michałek (MKS Istebna) - 1 x pierwszy
Jan Zawada (MKS Istebna) - 2 x drugi
Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - 1 x druga
Dominika Hulawy (Istebna/AZS AWF Katowice) - 1 x trzecia
Dawid Zawada (MKS Istebna) - 1 x trzeci

Klasyfikacja generalna drużyn po 8 biegach:
1. MULKS Tomaszów Lubelski – 6252 pkt.
2. MKS Istebna – 5798 pkt.
3. NKS Trójwieś Beskidzka – 5046 pkt.
Gratulujemy naszym biegaczkom i biegaczom oraz ich trene-

rom w osobach Jarosława Hulawy, Tadeusza Krężeloka, Miro-
sława Kapasia i Małorzaty Galej z MKS Istebna a także Tomasza 
Sikory, Mariusza Zowady i Magdy Ligockiej z NKS Trójwieś Be-
skidzka i życzymy dalszych sukcesów!! J. Kohut

     Magdalena Kobielusz                               Mikołaj Michałek
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Oldboje po raz drugi w Istebnej!
W dniu 22 marca (sobota) w hali Gimnazjum w Istebnej 

odbędzie się  II Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów o 
„Puchar Wójta Gminy Istebna”.

Będzie to drugi w naszej gminie  turniej dla oldbojów. W 
ubiegłym roku w turnieju brali udział panowie po czterdzie-
stce. W tym roku organizator dopuszcza udział zawodników o 
pięć lat młodszych (dokładnie rocznik 1978 i starsi).

Organizatorom szczególnie zależy na udziale w impre-
zie drużyn złożonych z „naszych chłopów” czyli mieszkań-
ców Gminy Istebna.

Organizatorzy liczą na udział minimum 5 drużyn w turnieju 
- maksymalnie 8 drużyn.

Regulamin oraz inne informacje związane z turniejem – na 
stronie internetowej www.istebna.eu.

Zgłoszenia:
telefonicznie – 509 055 834
mailowo – lufc1962@op.pl
osobiście – w biurze Informacji Turystycznej (budynek 

GOK) w Istebnej
Osoba odpowiedzialna za organizację – Jacek Kohut 

(509055834).

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

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

Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut, Barbara Juroszek. Korekta: Krystyna Rucka

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.plNasza Trójwieœ  Wrzesień 2013Strona 28

Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

Sprawdź nas: Pomiar i wycena GRATIS!!! Siedziba: Brenna, ul. Stara droga 13, kom 608-506-418

Rabaty, promocje, dowóz Gratis!!! Oddział firmy: Cieszyn, ul. Stawowa 91, kom 602-711-096

Markowe produkty: NICE, WIŚNIOWSKI Oddział firmy: Trzyniec ul. Frydecka 572, kom 420-732-683-665

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl
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Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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Bilety
Wczasy

Wycieczki

www.mea-travel.pl

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


