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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy wszystkim 
serdeczne życzenia:  

ciepłych, pogodnych chwil  
w gronie najbliższych oraz 

wielu łask i Bożego 
błogosławieństwa  

od Zmartwychwstałego 
Chrystusa. 

Wójt Gminy i Rada Gminy  

15 KWIETNIA MIJA TERMIN PŁATNOŚCI II RATY
PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

1 3  KWIECIEŃ 2015r.  (poniedziałek) 
 
 
 
 

9.00 – Msza św. w kościele  w Istebnej  
pw. Dobrego Pasterza 

11:30 – Uroczystości w Jabłonkowie 
12.30 – Spotkanie w sali PZKO  

w Jabłonkowie 
 
 

Izabela Tymich
z Cieszyna

Oryginalną
Kobietą

Śląska
Cieszyńskiego

2014

Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy
Z dniem 1 marca 2015 r. zmiana czasu pracy Urzędu 
Gminy Istebna. Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.12.2015 
Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2015 r. czas pracy bę-
dzie następujący: poniedziałek od 7.15 do 15.15, wtorek od 
7.15 do 16.15, środa od 7.15 do 15.15, czwartek od 7.15 do 
15.15, piątek od 7.15 do 14.15. 

Terminy zebrań wiejskich w gminie Istebna
Sołectwo Istebna
19 kwietnia 2015 r. – godz. 9:45 - sala OSP Istebna Centrum
Sołectwo Jaworzynka
26 kwietnia – godz. 10:15 - sala OSP Jaworzynka Centrum  
Sołectwo Koniaków
12 kwietnia – godz. 10:30 - sala gimn. SP 1 Koniaków Centrum

„Kiedy góral umiera,  
to góry z żalu sine 

Pochylają nad nim głowy, 
jak nad swoim synem” 

JAN SIKORA 
Gajdosz 

 z Małej Łączki 

* 20.10.1937r. 
+ 22.03.2015r. 

 
 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
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Pokaz Mody z okazji Dnia Kobiet

Finisaż wystawy
„Legendy zbójnictwa Karpat”

str. 17

str. 22



Kwiecień 2015  Nasza Trójwieœ Strona 3

Wójt Gminy informuje

Gminne dotacje dla przedszkoli
Na terenie Gminy Istebna funkcjonują cztery przed-

szkola niepubliczne oraz niepubliczny punkt przedszkol-
ny, dla których co miesiąc gmina udziela dotacji i tak:

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, do 
którego uczęszcza 50 dzieci,

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej 
Andziołówce – 44 dzieci,

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzyn-
ce – 37 dzieci,

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” w Koniakowie – 53 
dzieci,

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Sło-
neczna Kraina” w Jaworzynce, do którego uczęszcza 18 dzie-
ci i dodatkowo 8 dzieci z innych przedszkoli korzysta z zajęć 
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dotacja miesięczna dla wszystkich placówek wynosi 
133.333,76 złotych. Najwyższą kwotę dotacji otrzymuje Nie-
publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Jaworzynce, 
ponieważ uczęszczają tam dzieci niepełnosprawne wymaga-
jące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Kwoty dotacji miesięcznej na jedno dziecko wynoszą od-
powiednio:

- dotacja podstawowa na dziecko w przedszkolu niepu-
blicznym – 398,94 zł

-   dotacja podstawowa na dziecko w punkcie przedszkol-
nym – 212,77 zł

- dotacja na dziecko niepełnosprawne bez autyzmu 
i sprzężenia – 1 889,90 zł

- dotacja na dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością 
sprzężoną - 4 488,52 zł

- dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju - 396,88 zł

Opracowała: B. Juroszek

Kongres XXV- lecia
Samorządu Terytorialnego 

Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka przy ORW Istebna
Od września 2014r przy Ośrodku Rewalidacyjno- Wy-

chowawczym w Istebnej Zaolziu działają Oddziały Wcze-
snego Rozwoju Dziecka. 

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzone są dla 
dzieci w celu pobudzania ich psychoruchowego i społecz-
nego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 go-
dzin miesięcznie, w zależności od indywidualnych potrzeb 
dziecka. Terapia jest nieodpłatna. Zajęcia prowadzone są 
w dogodnych terminach i godzinach. Zapewniamy dzie-
ciom  wszechstronny rozwój pod okiem wielu specjalistów: 
oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, 
logopedów, psychologów, rehabilitantów, terapeutów SI 
a także życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, profesjonalizm 
i zaangażowanie.

Z zajęć wczesnego wspomagania korzystają dzieci posia-
dające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną a w szczegól-

ności dzieci z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, zespo-
łem Downa, zaburzeniami mowy, mózgowym porażeniem 
dziecięcym, autyzmem, zaburzeniami zachowania, zaburze-
niami emocjonalnymi.

Do zadań wczesnego wspomagania należy: usprawnia-
nie zaburzonego rozwoju psychofizycznego, stymulowanie 
rozwoju mowy i języka, usprawnianie zaburzonych funkcji 
zmysłów, przygotowania do nauki szkolnej, obniżenia na-
pięcia emocjonalnego, polepszenia relacji rówieśniczych 
i umiejętności pracy w grupie, usprawniania samoobsługi. 

Zajęcia we wczesnym wspomaganiu prowadzone są 
w formie indywidualnej (dzieci do 3 roku życia) oraz grupo-
wej (2-3 dzieci powyżej 3 roku życia). 

Zajęcia w ramach usprawniania dziecka prowadzone są 
różnymi metodami m.in. Ruch Rozwijający wg W. Sherbor-
ne, Metoda Dobrego Startu, metody Knillów, alternatywne 
metody komunikacji (Bliss, fonogesty, piktogramy), stymula-
cja polisensoryczna, terapia behawioralna, terapia ruchowa 
N. Kepharta.

Prowadzona jest praca indywidualna z dziećmi z zaburze-
niami rozwoju, terapia z zakresu alternatywnych sposobów 
komunikacji AAC, terapia zachowań, terapia behawioralna, 
trening asertywności, trening zastępowania agresji, terapia 
ruchowa- terapia SI, fizjoterapia, gimnastyka korekcyjnea 
i rehabilitacyjna.

 Zajęcia odbywają się w bogato wyposażonych salach 
w pomoce edukacyjne i rehabilitacyjne oraz w Sali Doświad-
czania Świata.

Na terenie Trójwsi dzieci mogą korzystać z zajęć wczesne-
go wspomagania rozwoju zarówno w ORW Istebna Zaolzie 
jak i  Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Jaworzynce. 

Wszystkich rodziców, których niepokoi rozwój ich dziec-
ka zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne do 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Istebnej Zaol-
ziu. Do Państwa dyspozycji, raz w miesiącu jest psycholog, 
który odpowie na wszystkie pytania oraz rozwieje wątpli-
wości. Wszelkie informacje dotyczące dyżuru psychologa jak 
i zajęć wczesnego wspomagania można uzyskać pod nume-
rem telefonu 33 852 07 44 lub 785 190 138 

Brygida Wnentrzak-Szteler
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Egzekucja opłaty śmieciowej trafi
do Urzędu Skarbowego
Uprzejmie informujemy wszystkie osoby, które zalegają z 

płatnościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, że brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:

1. naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
2. wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem 

kosztów upomnień,
3. wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepi-

sów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.) i nali-
czeniem niemałych kosztów z tym związanych.

Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie sta-
nowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny 
w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia – stosownie do art. 57 
Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 
Nr 111 poz. 765 z późn. zm.).

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach po 17 kwietnia egzekucją tej opłaty w naszej 
gminie będzie zajmował się Urząd Skarbowy, do którego 
zadań należeć będzie ściąganie zaległości. Prosimy wszyst-
kich o terminowe wpłaty, jeśli chcą uniknąć wizyty poborcy 
skarbowego, który przymusowo wyegzekwuje zaległości.

Przypominamy także, by naklejać etykiety ewiden-
cyjne na wystawione worki z odpadami komunalnymi.  
W razie braku naklejek prosimy o zgłoszenie się do Urzę-
du Gminy w Istebnej (pokój 207).

Zmiany w terminach wywozu w maju
Informujemy, że w miesiącu maju nastąpi zmiana termi-

nów wywozu odpadów komunalnych. 1 maja czyli w pierw-
szy piątek miesiąca nie będzie wywozu, a kolejne piątki, w któ-
rych miał być wywóz będą przesunięte o tydzień do przodu.

8 maja: Pietraszyna, Gołówka, Ochodzita, Szańce z pra-
wej strony drogi, Legiery, Kosarzyska, Rupienka, Pańska Łąka.

15 maja: Małysze, Byrty, Jasie, Czepczory, Klimki, Krzyżo-
wa, Czerchla, Stańki, Gorzołki.

22 maja: Kubalonka, Wyszni Pole, Olecki, Mikszówka, To-
karzonka, Rechtorzonka, Wilcze.

29 maja: Gliniane, Centrum, Wojtki, Kępka, Kawule, Ku-
lonki, Kubale, Michałki, Haratyki.

„ZWIERZĘ, JAKO ISTOTA ŻYJĄCA,
ZDOLNA DO ODCZUWANIA CIERPIENIA,
NIE JEST RZECZĄ”
W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zaniedbań 

w stosunku do zwierząt domowych przypominamy i infor-
mujemy o podstawowych obowiązkach właścicieli zwierząt, 
w szczególności psów oraz karach za znęcanie się nad zwie-
rzętami.

Najważniejszą maksymą, dla każdego właściciela po-
winna być zasada, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu wi-
nien poszanowanie, ochronę i opiekę (art.1 ust.1 ustawy o 
ochronie zwierząt). Ponadto, każdy właściciel psa powinien 
zapewnić mu odpowiednie warunki, tzn. pomieszczenia 
powinny być odpowiednio dostosowane, chronić je przed 
zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi, powinny mieć 
dostęp do światła dziennego oraz swobodę poruszania się. 
Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp 
do wody, nie należy też trzymać psa na uwięzi dłużej niż 12 
godzin albo w sposób powodujący cierpienie, długość uwię-
zi nie może być krótsza niż 3m. Należy też nie zapominać o 
obowiązkowych szczepieniach psów, a niedopełnienie tego 
obowiązku jest zagrożone karą grzywny, a nawet aresztu czy 
ograniczenia wolności.

Informacja Wójta Gminy Istebna
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze 
zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Istebna: 43-470 Istebna 1000, zostały wywieszone na 
okres 21 dni Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w trybie bez przetargu, wykazy obejmują:

- położoną we wsi Jaworzynka gmina Istebna działkę Nr 
1994/1 o pow. 0,0058 ha zapisaną w Kw BB1C/00023591/4 
(termin wywieszenia od dnia 18 marca do 09 kwietnia 2015 r.)

- położone we wsi Istebna gmina Istebna działki Nr 999/7, 
Nr 999/9 i Nr 999/11 o łącznej pow. 0,0052 ha zapisane w Kw 
BB1C/00058685/4 (termin wywieszenia od dnia 27 lutego 
2015 r. do 23 marca 2015 r.).

Wójt Gminy Istebna
Henryk Gazurek

Wójt naszej Gminy Henryk Gazurek wziął udział w Ogól-
nopolskim Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, 
który odbył się w Poznaniu.

W Kongresie wzięło udział 1400 samorządowców z miast, 
gmin wiejskich, powiatów, samorządów wojewódzkich i go-
ści, wśród których byli prezydent Bronisław Komorowski, 
premier Ewa Kopacz i profesor Jerzy Buzek.

Z naszego powiatu w spotkaniu wzięli udział także Staro-
sta Cieszyński Janusz Król, Burmistrz Strumienia Anna Gry-
gierek i Wójt gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.

W ramach Kongresu odbyło się XXIX Zgromadzenie 
Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
którego członkiem jest Gmina Istebna. J. Kohut
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INFORMACJA 0 PLANOWANYCH ZMIANACH 
ORGANIZACYJNYCH 

W lzbie Celnej w Katowicach 
planowane są następujące zmiany 
organizacyjne związane z funk-
cjonowaniem Oddziału Celnego w 
Cieszynie: 

- od dnia 1 kwietnia 2015 roku w Oddziale Celnym w Cie-
szynie nie będą przyjmowane deklaracje uproszczone na-
bycia wewnątrzwspóInotowego (AKC-U), a co za tym idzie 
nie będą wydawane zaświadczenia potwierdzające zaplatę 
akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w 
nabyciu wewnątrzwspólnotowym, 

- z dniem 1 kwietnia 2015 roku Oddział Celny w Cieszynie 
zostanie przeniesiony do budynku 16, mieszczącego się pod 
dotychczasowym adresem Oddziału tj. 43-400 Cieszyn-Bo-
guszowice, ul. Graniczna 79, 

- z dniem 15 maja 2015 roku planowana jest likwidacja 
Oddziału Celnego w Cieszynie. 

Planowane zmiany spowodowane są względami ekono-
micznymi oraz koniecznością zoptymalizowania struktury or-
ganizacyjnej lzby Celnej w Katowicach i dostosowania jej do 
zmieniających się warunków funkcjonowania Służby Celnej. 

Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej zadania 
Służby Celnej realizuje na określonym przepisami obszarze 
właściwości miejscowej tj.: mieście Bielsko-Biała oraz powia-
tach: bielskim, cieszyńskim, żywieckim oraz pszczyńskim, z 
wyłączeniem gminy Pawłowice. W chwili obecnej, w struktu-
rze organizacyjnej Naczelnika tego Urzędu funkcjonują trzy 
Oddziały Celne: 

- Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach, 
- Oddział Celny w Żywcu,
- Oddział Celny w Cieszynie.
Po likwidacji Oddziału Celnego w Cieszynie, formalności 

celne będą mogły być dokonywane w innych Oddziałach 
Celnych, w tym również w pozostałych Oddziałach Celnych 
podległych Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bielsku-Białej.

Śląska Izba Rolnicza
informuje, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory 

członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne 

i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku 
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przy-
sługuje im prawi kandydowania do rady powiatowej izby 
rolniczej i uczesniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków nie przekra-
cza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej 
izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha 
(okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej 
rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na 
prawach powiatu, wybiera sie tylko - jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona 
rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, któ-
rzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość 
ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze 
swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgroma-
dzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powia-
towej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące do-
kumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na 
kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 
50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym 
urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej.

Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się 

Z drugiej strony właściciel podlega również pewnym 
zakazom, głównym z nich jest zakaz puszczania psów bez 
możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację ich właściciela lub opiekuna.  Zwolnienie przez 
właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieru-
chomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość 
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Naruszenie powyższych zakazów  czy nakazów grozi 
karą aresztu albo grzywny!!!

W ostatnim czasie na terenie naszej Gminy pojawiły się 
przypadki otrucia oraz postrzelenia psów. Wszelkie takie 
przypadki znęcania się nad zwierzętami należy zgłaszać na 
policję. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć  
zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu 
lub cierpień, a w szczególności umyślne zranienie lub oka-
leczenie zwierzęcia, bicie zwierząt przedmiotami ostrymi i 
twardymi, uszkodzenie ciała lub śmierć czy porzucenie psa 
lub kota. Osoba, która znęca się nad zwierzętami podlega 
karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2, a jeżeli sprawca działa ze szczególnym 
okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3. W razie skazania za powyższe przestępstwa  sąd 
dodatkowo może orzec nawiązkę w wysokości od 500zł 
do 100 000zł na cel związany z ochroną zwierząt.

także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod 
adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce „WYBORY DO IZB 
ROLNICZYCH”.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r. na adres: 
Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głoso-
wania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu 
gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. 
Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujety i wnieść 
w tej sprawie zażalenie.

Izba Rolnicza - to samorząd reprezentujący interesy 
wszystkich rolników. Szczegółowe informaqcje o zasadach 
wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stro-
nie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby 
pod numerami telefonów: Katowice 32 258-04-45, Bielsko-
-Biała 33 814-91-79, Częstochowa 34 368-15-12, Racibórz 32 
415-39-25, Lubliniec 34 356-10-90.
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5. Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 
marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na 
rok 2015.

6. Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 
marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu inwestycyjnego.

7. Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 
marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach.

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej 
http://e-bip.pl/start/23464 w zakładce Rada Gminy Istebna.

Leokadia Białożyt

Do 30 kwietnia 2015 /czwartek/ można, składać 
do Urzędu Gminy w Istebnej pisemne wnioski o przy-
znanie nagrody Rady Gminy Istebna za osiągnięte wyniki 
sportowe w roku 2014, oraz wnioski o przyznanie nagrody 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury.

Zasady i tryb przyznawania nagród określają uchwały 
Rady Gminy Istebna nr V/15/2011 oraz V/16/2011 z dnia 21 
lutego 2011 roku dostępne w archiwalnym serwisie Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Istebna pod adresem inter-
netowym http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?i-
str=39&r=r&idmp=61)

Szczegółowe informacje udziela Leokadia Białożyt pod-
inspektor Urzędu Gminy Istebna pok. 115 tel. 33 8556500 
wew. 39

Inwestycje gminne

Kanalizacja w budowie
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego Gmina 

Istebna 10 marca 2015 roku zawarła umowę na wykonanie za-
dania „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka 
- etap III – zadanie II” z firmą MT EUROINVEST Sp. z o.o. z Żywca. 

Koszty kwalifikowane zadania objęte są 75% dofinansowa-
niem w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres robót określony umową obejmuje głównie:
Kanalizację grawitacyjną:
Rury kanalizacyjne PVC 200 o długości – 1377 mb,   
Rury kanalizacyjne PVC 160 o długości – 6369 mb (w tym 

przykanaliki 1384 mb), 
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 

1000 mm – 78 szt,
Studnie betonowe o średnicy 1000 mm – 19 szt. 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr.  400 mm

Przyłącza domowe – 120 sztuk:
Rury kanalizacyjne PVC 160 o długości – 996 m.   
Odtworzenia nawierzchni asfaltowych oraz z kostki brukowej:
Nawierzchnia asfaltowa w ilości – 1088,00 m2, 
Nawierzchnia z kostki brukowej – 522,50 m2. 
 Odtworzenia nawierzchni drogowych z tłucznia:
Nawierzchnie z tłucznia w ilości – 597,00 m2. 
Wykonania przewiertów: 
Wykonanie przewiertów o długości – 96,00 m. 
Odtworzenia rowu:
Wykonanie odwodnienia rowu na długości – 94,00 m. 
Wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego wynosi 

2.004.046,27 zł netto (2.464.976,91 zł brutto), a termin zakoń-
czenia prac ustalono na 19 czerwca 2015.

Inwestycja obejmuje znaczny obszar pomiędzy rzeką Olza, 
potokiem Mały Połomity, drogą gminną na Połom, a droga wo-
jewódzką Kubalonka-Istebna. Jego realizacja jest możliwa dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu do kosztów kwalifikowanych w 
wysokości 75%. Koszty niepodlegające refundacji to m.in. po-
datek VAT oraz przyłącza domowe, które zgodnie z przepisami o 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków finansowane są przez wła-
ściciela budynku lub nieruchomości.  Opracował: W. Legierski

Rada Gminy informuje

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ISTEBNA
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że 
w II kwartale 2015 roku będzie przyjmował miesz-
kańców w sprawie skarg i wniosków na dyżurach w 
Urzędzie Gminy Istebna /pok. 116/
w każdy wtorek tygodnia tj.
kwiecień: 7, 14, 21, 28 od godz. 15:00 do 16:15.
maj: 5, 12, 19,  26 od godz. 15:00 do 16:15.
czerwiec: 2, 9, 16, 23, 30 od godz. 15:00 do 16:15.

Rada Gminy Informuje
20 marca (piątek) 2015 roku odbyła się VI sesja Rady 

Gminy Istebna na której podjęto następujące uchwały :
1. Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 

20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Istebna.

2. Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 
marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy 
Istebna na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

3. Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 
marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 
marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025. 
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Tradycyjnie, 1 
maja o godzinie 
10:00 na Trójstyku 
p o l s k o - c ze s k o -
-słowackim odbę-
dzie  się uroczyste 
stawianie moja z 
udziałem przed-
stawicieli władz 
Istebnej, Cierne-
go i Hrczawy. Do 
udziału w tym 
wydarzeniu za-
praszamy wszyst-
kich mieszkańców 
gminy, gości i tu-
rystów. 

1 maja zapraszamy na „Stawiani Moja” 

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
W dniu 07.03.2015 r. w OSP Jaworzynka Centrum 

odbyły się eliminacje gminne OTWP pod hasłem „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju brało udział 31 
uczestników - 17 ze szkół podstawowych, 9 z gimnazjum, 5 
ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy w I etapie rozwią-
zywali test składający się z 25 pytań, natomiast do II etapu 
(odpowiedzi ustne) przechodzili Ci, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę punktów po teście pisemnym. Zwycięzcą został 
uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów z testu 
i odpowiedzi ustnych.

Testy oceniała komisja konkursowa w składzie: prze-
wodniczący Roman Kohut w-ce prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, członek mł. kpt Marek 
Szalbot KP PSP w Cieszynie, członek mł. asp. Józef Ligocki 
funkcjonariusz PSP, sekretarz Renata Haratyk. Turniej zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Isteb-

na dh Henryk Gazurek, prezes ZOG ZOSP RP w Istebnej dh 
Józef Czepczor, sołtys Jaworzynki dh Paweł Rucki.

Nagrody na turniej ufundowali: ZOG ZOSP RP w Istebnej, 
GOK w Istebnej, Kompleks „Zagroń” Istebna, za które to na-
grody w imieniu uczestników serdecznie dziękuję.

Podziękowania składam wszystkim opiekunom, którzy 
przygotowują młodzież do konkursu.

Gminę Istebna na eliminacjach powiatowych reprezen-
tować będą: szkoła podstawowa: Kohutek Andrzej, gimna-
zjum: Legierska Małgorzata, szkoła ponadgimnazjalna: Le-
gierski Szymon, życzymy powodzenia.

W dniu 28.03.2015 r. w OSP Ochaby odbyły się elimina-
cje powiatowe OTWP. Z naszych reprezentantów do finału 
ustnego zakwalifikowała się Małgorzata Legierska w grupie 
gimnazjum zajmując bardzo dobre II miejsce. Serdeczne 
gratulacje dla Małgorzaty.

Komendant Gminny Stanisław LegierskiA tak przedstawiają się wyniki końcowe:
Szkoła podstawowa:
I m-ce Kohutek Andrzej OSP Koniaków Kosarzyska, II 

m-ce Pilch Szymon OSP Koniaków Centrum, III m-ce Legier-
ska Joanna OSP Koniaków Centrum, IV m-ce Legierska Kinga 
OSP Koniaków Centrum.

Pozostali uczestnicy:
Bielesz Bartłomiej, Legierska Martyna, Ligocki Dominik, 

Kohut Karolina, Michałek Michał, Zogata Justyna, Bury Kac-
per, Zowada Natalia, Legierski Przemysław, Waszut Sylwia, 
Zowada Michał, Rucki Szymon, Waszut Kamil.

Gimnazjum:
I m-ce Legierska Małgorzata OSP Koniaków Centrum, II 

m-ce Legierski Paweł OSP Jaworzynka Centrum, III m-ce Ha-
ratyk Klaudiusz OSP Istebna Centrum.

Pozostali uczestnicy:
Kędzior Kamil, Legierska Agnieszka, Chrapek Jan, Gazu-

rek Mateusz, Dymarek Krzysztof, Jałowiczor Bartłomiej.
Szkoła ponadgimnazjalna:
I m-ce Legierski Szymon OSP Koniaków Centrum, II m-ce 

Matuszna Zuzanna OSP Koniaków Kosarzyska, III M-ce Kohu-
tek Robert OSP Koniaków Kosarzyska.

Pozostali uczestnicy:
Stańko Maciej, Waszut Michał.
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Zimowa spartakiada na Zapasiekach
W miesiącu lutym, szkolne boisko oraz stok saneczkarsko 

– narciarski na Zapasiekach opanowali mali olimpijczycy z 
SP 2 w Jaworzynce. Gotowi i zwarci, wylewali ostatnie poty 
aby podobnie jak Justyna Kowalczyk czy Kamil Stoch, dać z 
siebie wszystko i zdobyć najcenniejsze trofea. A te były bar-
dzo atrakcyjne w tym roku. Dzieci z klas „0” – 3 rozpoczęły 

dzień od rzutu śnieżką do celu. Mistrzami w swoich katego-
riach zostali Julia Czepczor (klasa „0”), Natalia Suszka (kl. 1), 
Dominik Dragon (kl. 2), oraz Kinga Haratyk (kl. 3). U starszych 
dzieci „najlepszym okiem” wykazali się Karolina Jałowiczor 
(kl. 4), Błażej Ligocki (kl. 5), oraz Magdalena Małyjurek (kl. 
6). Emocje saneczkarskie dostarczyły również wielu przeżyć. 
W grupie młodszej mistrzostwo przypadło Kindze Haratyk 
(czas 7,05 s.), druga była Julia Łabaj (8,09 s.), a na najniższym 
stopniu podium stanął Krzysztof Łacek (8,30 s.). Nasza do-
rastająca młodzież z klas starszych ponownie zdominowana 
została przez niezawodną Magdalenę Małyjurek, która uzy-
skała czas 10,40 sekundy. Srebro przypadło Błażejowi Ligoc-
kiemu (10,68 s.), a brąz Natalii Wawrzacz (11,98 s.). W zjeździe 
na „bele czym” najlepszym pomysłem wykazała się…oczy-
wiście Magdalena Małyjurek. Druga była Aneta Jałowiczor, a 
trzeci Tomek Czepczor. Na koniec dzieci podzielone zostały 
na grupy, które stanęły przed zadaniem wykazania się zdol-

nościami artystycznymi. Na szkolnym boisku powstały więc 
rzeźby rekina, Koloseum rzymskiego, żółwia, pieska o imie-
niu Różyczka, był też Kubuś Puchatek i Prosiaczek, za nimi 
zbudowany został prawdziwy zamek, a także piękny pokój, 
iglo i bałwanek. Na koniec naszego dnia sportów zimowych, 
dzieci otrzymały nagrody, które zakupiła dla nich rada rodzi-
ców, oraz sponsorzy prywatni, firma Linter Tour z Istebnej, 
oraz państwo Kawulokowie, właściciele pizzerii Werona. 
Dziękujemy panu wuefiście, Piotrowi Polokowi za nadzoro-
wanie całej imprezy; paniom nauczycielkom Urszuli Stebel, 
Marii Jałowiczor, Annie Kędzior, Barbarze Michałek oraz pani 
dyrektor Dorocie Małyjurek za pomoc, oraz rodzicom za 
udział. Śniegu jest już coraz mniej, a więc następne zmaga-
nia odbędą się na bieżni i boisku szkolnym raczej już w cie-
płym letnim słoneczku. Zapraszamy. Zapasieki COOL School. 

Łukasz Calik

Gminny Turniej BRD
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej odbył się 

kolejny Gminny Turniej BRD czyli „Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym”. W turnieju wzięły udział 3 drużyny reprezentu-

jące szkoły podstawowe - ZSP/SP 1 Istebna (opiekun Jaro-
sław Hulawy), SP 1 Jaworzynka (opiekun  Mariusz Juro-
szek) oraz SP 1 Koniaków (opiekun Zenon Knopek) a także 
drużyna Gimnazjum w Istebnej (opiekunBogdan Ligocki). 
Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, 
był bardzo trudny w związku z czym wymagał od startujących i 
opiekunów solidnych przygotowań i dużego zaangażowania. 
Organizatorem Turnieju był Jarosław Hulawy.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał policjant 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie a także opiekunowie drużyn. J. Kohut
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Szkolne zawody w biegach narciarskich
na Kubalonce
Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie dla 

uczniów zawodów w biegach narciarskich. 12 marca we wto-
rek opiekunowie wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Jaworzynce wyruszylina trasy biegowe na Kubalonce. Dzie-
ci wzięły udział w biegach narciarskich na zróżnicowanych 
dystansach, w zależności od grupy wiekowej. Po zakończe-
niu zawodów każdy uczestnik otrzymał gorącą herbatę oraz 
smaczny posiłek.

 Na koniec  najlepsi  biegacze otrzymali medale i dyplo-
my. Pomimo mrozu i pochmurnego nieba wszyscy wracali 
zadowoleni z imprezy. Niektórzy już myślą o strategiach bie-
gowych  w przyszłym roku szkolnym.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w organizacji 
zawodów: Urzędowi Gminy w Istebnej, Polskiemu Związko-
wi Narciarskiemu, Radzie Rodziców oraz opiekunom.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i  życzy-
my kolejnych sukcesów sportowych. Wyniki szkolnych za-
wodów narciarskich przedstawiają się następująco:  

DZIEWCZYNKI KL. I - II
I miejsce: Martyna Gazur kl. 1a
II miejsce: Maria Skurzok kl. 2a
III miejsce: Martyna Małyjurek kl. 2b
CHŁOPCY KL. I – II
I miejsce: Jakub Kawulok kl. 2a
II miejsce: Jerzy Rucki kl. 1b
III miejsce: Mateusz Kaczmarzyk kl. 2b 

DZIEWCZYNKI KL. III - IV
I miejsce: Wiktoria Juroszek kl. 4a
II miejsce: Paulina Zwardoń kl. 4b
III miejsce: Kornelia Łacek kl. 3a
CHŁOPCY KL. III – IV
I miejsce: Paweł Rucki kl. 4b
II miejsce: Mateusz Łabaj kl. 4b
III miejsce: Artur Patyk kl. 4a
DZIEWCZYNY  KL. V - VI
I miejsce: Karolina Pogorzelska kl. 5a
II miejsce: Oliwia Sroka kl. 5b
III miejsce: Marta Pyszny kl. 5a
CHŁOPCY KL. V - VI
I miejsce: Tomasz Ligocki kl. 6b
II miejsce: Józef Dragon kl. 5a
III miejsce: Jan Probosz kl. 6b
Uczniowie, którzy trenują w klubie NKSTrójwieś Beskidz-

ka zmierzyli się ze sobą w odrębnej grupie startowej.
DZIEWCZYNY NKS
I miejsce: Faustyna Bestwina kl. 6a
II miejsce: Martyna Legierska kl. 4b
CHŁOPCY NKS
I miejsce: Łukasz Gazurek kl. 5b
II miejsce: Marcin Małyjurek kl. 6a

H. Wawrzacz-Haratyk

Mistrz dobrych manier
Kulturalnego ucznia można rozpoznać po sposobie by-

cia, wysławiania się, postępowania, mimice twarzy, sztuce 
prowadzenia rozmów, czy higienie osobistej. Te wszystkie 
cechy składają się na to, kim jesteśmy. Zasady dobrego wy-
chowania powinny być wpajane już od najmłodszych lat 
szkolnych, bo to one czynią z nas ludzi kulturalnych, budzą-
cych sympatię, zaufanie i szacunek.

Podczas codziennego kontaktu z uczniami nauczyciele 
mają wiele okazji do obserwacji zachowań dzieci. Z analizy 
tych zachowań wynika, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Koniakowie mają szacunek do osób starszych, są tole-
rancyjni i życzliwi wobec siebie. Nie oznacza to jednak, że w 
tej dziedzinie nie ma nic do poprawienia.

Nadrzędnym celem, jaki przyświecał organizacji szkolne-
go konkursu na „Mistrza Dobrych Manier” było podnoszenie 
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Podziękowanie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Koniakowie
31 stycznia 2015 r. odbył się bal karnawałowy zorga-

nizowany przez rodziców uczniów klas szóstych Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koniakowie.

Liczni goście bawili się do białego rana przy muzyce ze-
społu „QATRO”. Nie zabrakło również wyśmienitej kuchni i 
wielu innych atrakcji.

Kierujemy podziękowanie do wszystkich rodziców na-
szych szóstoklasistów za zgraną organizację tego balu. Pra-
gniemy też szczególnie podziękować wszystkim sponsorom 
za wsparcie materialne oraz fanty.

Dochód z balu zostanie w większości przekazany na do-
finansowanie wycieczki nad morze dla klas VI, zaś reszta na 
potrzeby Rady Rodziców. Wychowawczynie klas szóstych 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło rodziców i dele-
gatów różnych instytucji. Obecnością zaszczycili nas m.in. p. 
Monika Kukuczka – dyrektor SP nr 2 w Koniakowie, p. Bog-
dan Ligocki – dyrektor Gimnazjum w Istebnej, p. Marian Je-
leśniański - dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy, p. Aleksandra 
Kubas – dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Miglanc”, a 
także dyrekcja zaprzyjaźnionej szkoły w Ciernym ze Słowacji, 
p. Anna Pagaczova, i p. Rasiclav Krutak, p. Beata Muchorow-
ska – przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1 w Koniakowie 
oraz dzieci z Przedszkola „Miglanc” wraz z wychowawczynia-
mi p. Sylwią Ligocką oraz p. Joanną Vawrać. 

Następnie goście zostali zapoznani z programem oraz 
ofertą szkoły. Pani wicedyrektor mgr Alicja Kaczmarzyk za-
prezentowała placówkę i przedstawiła zasady przyjmowania 
uczniów. Prezentacja multimedialna odnosząca się do rekru-
tacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I skłoniła uczestni-
ków do rozmów oraz wymiany poglądów dotyczących tego 
zagadnienia. Spotkanie to pozwoliło na ponowne zastano-
wienie się nad rolą i zadaniami szkoły.

Po raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszyło się 
przedstawienie przygotowane przez uczniów klas V pod kie-
runkiem wychowawczyń - p. Patrycji Bury oraz p. Zuzanny 
Kawulok. W  przygotowaniu stylowej dekoracji pomagała p. 
Agata Polok. W tym roku uczniowie przedstawili spektakl te-
atralny pt. „Skrzynia pełna legend”. Jednak największą atrak-
cją okazał się balet wykonany przez uczniów klasy III – Julię 
Sikorę oraz Tobiasza Kukuczkę. Występ nagrodzony został 
gromkimi brawami.

Później nadszedł czas na zwiedzanie budynku. Nasi go-
ście mogli zobaczyć świetlicę, bibliotekę, salę komputerową 
i sale lekcyjne, a także porozmawiać z nauczycielami i poob-
serwować prowadzone zajęcia. 

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć cele i zada-
nia szkoły, a nasze propozycje spełniły oczekiwania przy-
byłych rodziców. Wobec tego liczymy na to, że z wieloma 
sześcio- i siedmiolatkami spotkamy się w nowym roku szkol-
nym! Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie do na-
szej placówki.

Wychowawczynie klas V
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 

Dzień otwarty w SP 1 w Koniakowie
W piątek 20 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 

w Koniakowie po raz drugi odbył się Dzień Otwarty Szkoły. 
Była to kolejna okazja, aby zapoznać się z ofertą szkoły i po-
znać jej otoczenie.

Atrakcji było co niemiara, już w holu można było prze-
czytać kronikę szkolną, zobaczyć wizerunek szkoły w starej 
fotografii, a także zaopatrzyć się w gazetkę szkolną pt. „Wy-
spa Stasia”, redagowaną przez uczniów naszej placówki. Przy 
stanowisku prezentującym szkołę dyżur pełnili przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego.

Następnie pan dyrektor mgr Andrzej Ryłko oraz pani 
wicedyrektor mgr Alicja Kaczmarzyk przywitali przybyłych 
gości oraz zaprosili ich na kawę i słodki poczęstunek przygo-
towany przez przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Koniakowie oraz pracowników obsługi szkoły. 

poziomu kultury osobistej uczniów poprzez promowanie 
kulturalnych zachowań w życiu codziennym.

Dnia 17 marca 2015r odbył się finał konkursu klas I-VI o 
tytuł „Mistrza Dobrych Manier”. W szrankach o puchar stanęli 
reprezentanci sześciu klas, którzy zostali wytypowani w prze-
prowadzonych wcześniej wyborach klasowych. Klasy młod-
sze reprezentowali: Edyta Białożyt, Zuzanna Matuszny, Natalia 
Śliwińska, Marcin Krężelok. Przedstawicielami klas starszych 
zostali: Samuel Rabin, Marcin Legierski, Elżbieta Kawulok, Pa-
weł Haratyk, Kacper Krężelok oraz Maria Kawulok. Uczestnicy 
rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę dotyczącą zasad 
dobrego wychowania, następnie odgrywali scenki odnoszą-
ce się do prawidłowego zachowania w życiu codziennym, tj. 
(przedstawianie się, rozmowy z przełożonymi, odpowiednie 
zachowanie przy stole, itd.). Podczas rozwiązywania testu 
młodszym uczniom pomagali ich starsi koledzy z klas V-VI. 
W przerwie między kolejnymi zadaniami uczniowie mogli 
obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą zasad „Savoir-
-vivre”, przygotowaną przez członków Samorządu Szkolnego.

Tegorocznym „Mistrzem Dobrych Manier” został Legier-
ski Marcin z klasy IV. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
dyplomy i drobne upominki. Zachęcamy do brania przykła-
du z naszych mistrzów.

Celina Zawada
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Edyta Mojeścik laureatką Konkursu
Recytacji w Mowie Śląskiej
Dnia 05.03.2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Ba-

tory”  w Chorzowie Batorym odbyły się eliminacje Konkursu 
Recytacji w Mowie Śląskiej. Do tego etapu konkursu zgło-
siło się 33 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
z Górnego Śląska. Każdy z uczestników wyrecytował jeden 
utwór prozatorski w gwarze śląskiej, którego czas nie mógł 
przekroczyć 5 minut. Edyta Mojeścik z Gimnazjum im.Jana 
Pawła II w Istebnej znalazła się wśród najlepszych recytato-
rów, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu. Odbył się 
on 16.03.2015 r. w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzo-
wie.W finale wystąpiło 20 recytatorów wyłonionych w elimi-
nacjach szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z całego regionu. Uczestnicy byli oceniani w 
3 kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa – klasy I-III i 
IV-VI oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne łącznie. W 
jury zasiedli pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach pod przewodnictwem prof. dr hab. Heleny Sy-
nowiec.

Edyta Mojeścik okazała się najlepszą mówczynią (po-
konała nawet swoich starszych „kolegów rywali”) i zdobyła 
zaszczytne pierwsze miejsce na podium. Wygłosiła tekst na-
pisany przez Janusza Macoszka „Jako tacik chodzili do śkoły”. 
Drugie miejsce przypadło Aleksandrze Swobodzie z Chełmu 
Śląskiego, a trzecie – Dawidowi Nawrockiemu z Bierunia.

Edycie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów, zarówno w konkursach, jak i w życiu osobistym!

Opiekun: Alicja Glebowicz-Gazurek

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski
w Gimnazjum w Istebnej
12 marca 2015 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Isteb-

nej odbył się XI Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem 
honorowym imprezy był poeta i bard z Bielska - Białej - Piotr 
Zemanek, który nie tylko czytał swoje wiersze, ale również je 
śpiewał, grając przy tym doskonale na gitarze.

Jury w składzie: Lucyna Sypniewska (przewodnicząca 
jury, aktorka Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku – Białej), Joan-
na Jatkowska (instruktorka Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
w Bielsku-Białej, śpiewająca aktorka) oraz Danuta Koenig 

Spektakl w wykonaniu  naszej młodzieży

(instruktor teatralny) wysłuchało 18 recytatorów spośród 8 
gimnazjów naszego powiatu. Repertuar zaprezentowany 
przez młodzież sięgał zarówno do klasyki literatury świato-
wej, jak i do współczesnych dzieł. Uczestnicy konkursu – jak 
zgodnie przyznały jurorki – prezentowali wysoki poziom, 
dobrą dykcję oraz nierzadko ciekawą, poruszającą interpre-
tację. O wyjątkowości tegorocznego konkursu świadczą licz-
ni jego laureaci.

Niemałą dumą napawa nas fakt, że pierwsze miejsce ex 
aequo zajęli nasi uczniowie: Maksymilian Dziergas i Jakub 
Zawada – podopieczni p. Ewy Czulak. Drugie miejsce przy-
znano Martynie Miklusiak z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu 
(przygotowanej przez p. Bogusławę Rożnowicz) oraz Barto-
szowi Korczowi z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu (uczniowi p. 
Marzeny Maliny). Na trzecim miejscu uplasowali się ucznio-
wie Gimnazjum w Kończycach Wielkich: Szymon Trybuś 
(podopieczny p. Beaty Wachtarczyk) oraz Justyna Cyrzyk 
(uczennica p. Małgorzaty Banot). Ponadto wyróżnieniem 
jury nagrodziło: reprezentanta Gimnazjum nr 1 w Cieszynie 
Jerzego Witoszka – ucznia p. Marty Sulej, Roberta Semeno-
wicza (ucznia p. Danuty Oczadło) z Gimnazjum w Pierśćcu, 
Agatę Adamek (przygotowaną przez p. Sylwię Waszek) z 
Gimnazjum w Brennej oraz – kolejnego reprezentanta Gim-
nazjum w Istebnej – Adama Małyjurka (podopiecznego p. 
Cecylii Suszki). Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplo-
my i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Istebnej oraz Radę Rodziców istebniańskiego gimnazjum.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu 
osób. Oryginalna scenografia autorstwa Barbary Bielesz i 
Iwony Bogdał, oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów 
prowadzonych przez Beatę Kawulok, spektakl słowno-mu-
zyczny pt. Śpieszmy się kochać ludzi w wykonaniu młodzie-

Uczestnicy XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
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ZSP Istebna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Istebnej to nowoczesna, przyjazna uczniom 
placówka oświatowa, która na trwałe wpisa-
ła się już w krajobraz gminy. Uczy się w niej 
około 200 uczniów i słuchaczy w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych. Co roku do klas pierwszych zgłasza się kilku-
dziesięciu nowych uczniów, których przyciągają tutaj opi-
nie starszych kolegów. Doceniają oni takie walory szkoły 
jak: dobre wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzami-
nach, kompetentne i przyjazne grono pedagogiczne, nie-
wielka odległość od miejsca zamieszkania, wyposażenie 
szkoły oraz przyjazna atmosfera, która w niej panuje. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
W ZSP w Istebnej można podjąć naukę nieomal w każdym 
zawodzie. Oprócz zawodów tradycyjnych, takich jak: elek-
tryk, blacharz, kucharz, stolarz, sprzedawca, elektromecha-
nik, blacharz, jest też wiele innych, ciekawych zawodów: 
fotograf, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 
operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, oraz wiele innych. Warunkiem roz-
poczęcia kształcenia w danym zawodzie jest znalezienie 

Publiczne Studium Medyczne przy Szkole Organizacji 
i Zarządzania w Cieszynie zaprasza w roku szkolnym 
2015/2016 do edukacji na następujących kierunkach:
 opiekun medyczny,
 opiekunka dziecięca,
 terapeuta zajęciowy,
 asystentka stomatologiczna,
 higienistka stomatologiczna,
 asystent osoby niepełnosprawnej,
 opiekunka środowiskowa,
 opiekun w domu pomocy społecznej,
 technik masażysta,
 technik farmaceutyczny,
 technik sterylizacji medycznej,
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Nauka w Publicznym Studium Medycznym jest bezpłatna 
przez cały cykl kształcenia.

Absolwenci w/w kierunków przystępują do egzaminów 
zawodowych i otrzymują dyplom danej specjalności oraz 
certyfikat uprawniający do pracy na terenie Unii Europej-
skiej.

Zdawalność egzaminów zewnętrznych jest prawie 100%, 
a absolwenci tych kierunków posiadają uprawnienia śred-
niego personelu medycznego.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 
telefonu: 33/851 46 88 lub na stronie internetowej: www.
soiz.pl.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

ży istebniańskiej i reżyserii Ewy Czulak oraz Cecylii Suszki – 
wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces 
naszego konkursu - mierzony choćby licznymi gratulacjami 
gości i wyrazami podziwu - to zasługa świetnej pracy ze-
społowej. Gorące podziękowania należą się nie tylko wyżej 
wymienionym, ale również: nieocenionej wręcz współor-
ganizatorce konkursu - Halinie Skrzydłowskiej, dyrektorowi 
naszego gimnazjum - Bogdanowi Ligockiemu, informatyko-
wi - Andrzejowi Suszce oraz polonistkom: Monice Michałek 

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE - EDUKACJA BEZPŁATNA

pracodawcy, u którego będzie można odbyć 
praktyki zawodowe. Pełna lista zawodów do-
stępna jest na naszej szkolnej stronie: www.
zspistebna.superszkolna.pl 

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Osobom dorosłym szkoła nasza daje możliwość uzyskania 
średniego wykształcenia. Przypominamy, że osoby, które 
ukończyły zasadniczą szkołę zawodową mogą konty-
nuować naukę od drugiej klasy LO dla Dorosłych w ZSP 
Istebna. Dzięki temu mają szansę na uzyskanie wykształ-
cenia średniego w ciągu zaledwie 2 lat! Zapraszamy więc 
wszystkich, którzy ukończyli szkoły zawodowe, oraz osoby, 
które przerwały naukę, do drugiej klasy Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych od września 2015.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie
szkoły, oraz na naszej stronie internetowej:
Sekretariat: +48 785 920 169 lub 33 855 61 56
www.zspistebna.superszkolna.pl
Facebook: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej

ZAPRASZAMY!

i Barbarze Matuszny. Wyrazy wdzięczności kierujemy rów-
nież: do rodziców uczniów klas drugich naszego gimnazjum, 
którzy upiekli ciasta, szefa gimnazjalnej kuchni – Józefa Zo-
gaty i jego współpracowników, którzy zaserwowali gościom 
pyszny obiad oraz klasy IIc, obsługującej konkurs!.

Mamy nadzieję, że goście istebniańskiej imprezy wynieśli 
z niej same pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia.

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

W USTRONIU 
 

w roku szkolnym 2015 / 2016 
proponuje naukę w następujących szkołach: 

 
Technikum 

  technik informatyk 
  technik mechanik 
  technik logistyk 
  technik cyfrowych procesów graficznych 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

  elektromechanik  
  mechanik pojazdów samochodowych 
  sprzedawca 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

klasa wielozawodowa - wszystkie zawody, 
praktyka w zakładach pracy lub w szkole 

(w zależności od liczby uczniów i zawodu) 
 

INFORMACJE: 
tel. 33 854 35 43,  785 916 048 
www.zspustron.internetdsl.pl 

zsp.ustron@interia.pl 

 

(praktyka  

w zakładach 
pracy) 
 

NOWOŚĆ 

Z wiosną odkrywamy młode talenty
Wraz z wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia, przed-

stawiamy nowy temat: o młodych, nieodkrytych dotąd ta-
lentach. W Trójwsi jest wielu młodych ludzi, którzy tworzą 
coś pięknego i zostawiają to dla siebie, swoich bliskich. Nie 
mówi się o nich ani o tym co robią. 

W tym numerze chcę w kilku słowach przedstawić mło-
dego amatora rysunku i malarstwa, Mateusza Kukuczkę z 
Istebnej.

W szkole 
średniej, jak sam 
wspomina, od-
krył na nowo, że 
dobrze wycho-
dzi mu rysunek. 
Kiedy zwyczaj-
nie, jak pewnie 
każdy z nas, na 
lekcji zamalowy-

wał tylną okładkę swojego zeszytu, spodobało mu się to co 
namalował i postanowił małymi krokami znów żyć w zgo-
dzie ze swoim talentem. 

Mateusz rysuje i maluje dla siebie, chce rozwijać ten ta-
lent, swoją wyobraźnię, oryginalność. Tworzy wiele rzeczy w 
domowym zaciszu. Do tej pory powstały dwa dzieła, które 
może podziwiać każdy, kto zechce: jest to malowidło na ścia-
nie w piwnicach istebniańskiego gimnazjum (gdzie mieści 
się świetlica środowiskowa) oraz garaż przy domu Mateusza 
(fotografie na okładce). W obu przypadkach, malowidła te 
powstały dzięki osobom, które obdarzyły go zaufaniem: dy-
rektor gimnazjum i jego ojciec. Dzięki temu mógł dać upust 
swojej wyobraźni. Na ścianie namalowane zostały sceny, 
które akurat wtedy przyszły mu do głowy, wspomnienia 
Mateusza, które zbierał uczęszczając do gimnazjum ( Jan Pa-
weł II, występ nauczycieli przebranych za zespół U2, WOŚP) 
oraz krótkie przesłanie do obecnych gimnazjalistów „Doceń 
tu każdy dzień…kiedyś ci tego braknie”. Wielkim atutem 
tego malunku był fakt, że nikt Mateusza nie ograniczał, nie 
goniły go terminy realizacji, mógł malować ile chciał i mógł 
urzeczywistniać swoje wizje. Podobnie było w kwestii za-
aranżowania artystycznego garażu ojca. Przedstawia on wy-
obrażenia i myśli młodego artysty w chwili, kiedy malował. 
Na garażu można zauważyć odniesienia również do kultury 
ludowej: para w stroju regionalnym spogląda na Złoty Groń, 
a obok napis „Istebna – magia zamknięta w miejscu”. 

Co maluje? Co rysuje? To o czym myśli w danej chwili. Py-
tany o to, skąd bierze inspiracje, czerpie pomysły, Mateusz 
odpowiada, że po prostu z głowy. Mogłoby się wydawać, że 
w takim razie, jego twory nie przedstawiają niczego sensow-
nego, ale kiedy zapytamy go, dlaczego akurat „to” znajduje 
się w „tym” miejscu, przywołuje on swoje wspomnienia, któ-
re naszły go w chwili malowania. Wydawać by się mogło, że 
nic z tego nie wynika, że brak w tym spójności. Jednak zna-
jąc trochę motywy, dla których Mateusz tworzy, znajdujemy 
nić łączącą te dzieła – daje odzwierciedlenie swoim myślom 
i wspomnieniom. Mateusz ma również talent do malowania 
na … koszulkach. Wystarczy rzucić mu kilka haseł, propozy-
cji motywów jakie mają się na niej znaleźć i otrzymujemy 
oryginalny T-shirt z grafiką Mateusza. 

Co należałoby szanować u tego młodego człowieka? Z 
pewnością wyobraźnię oraz pasję, z jaką uzewnętrznia swo-
je myśli  w formie grafik, malunków czy rysunków. 

Mateuszowi życzymy wytrwałości w rozwijaniu zdolno-
ści, oby zaowocowała kiedyś wieloma sukcesami. 

Wokół nas jest wielu ludzi, robiących coś oryginalnego, 
niezwykłego, realizujących swoje pasje i talenty. Wśród nich 
są i młodzi ludzie, którzy bardzo często potrzebują być za-
uważeni, docenieni przez innych. Mała motywacja młodego 
pokolenia może przyczynić się do zwiększenia ich aktywno-
ści w rozwijaniu talentów. Karina Czyż

Mateusz urodził się w Cieszynie, 19 marca 1995 roku. Od 
dziecka motywowany trochę przez swojego ojca lubił ry-
sować i malować, sprawiało mu to przyjemność. Jakiś czas 
uczęszczał na zajęcia szkółki plastycznej pani Iwony Kona-
rzewskiej. Gdy dorastał nie czuł się spełniony w tym co two-
rzy, jego rysunki wprawiały go w frustracje, uważał, że nie 
jest w tym dobry i odłożył rysowanie na bok. 
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Diakonat Piotra Wolnego
Z radością informujemy, że w niedzielę 1 marca w koście-

le Niepokalanego Serca Maryi w Lille we Francji Piotr Wolny z 
Istebnej przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa metropo-
lii Lille Ulrich'a. Do przyjęcia święceń Piotra przygotowywał 
ojciec prowincjał Daniel Federspiel, który przedstawiał księ-
dzu biskupowi gotowość Piotra do posługi diakonackiej. W 
uroczystości wzięło udział wielu księży i diakonów zgroma-
dzenia salezjańskiego we Francji oraz księża diecezjalni pra-
cujący w Lille. Jednym z nich był Polak ks. Marek Kacprzak. 
Polskim akcentem tej uroczystości była również obecność 
rodziny Piotra, która towarzyszyła mu w tym ważnym dniu.

Trójwieś filatelistycznie

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do odwiedzenia Trójstyku w 
dniach 25 i 26 kwietnia 2015 r., gdzie czynne będzie stoisko pocz-
towe w związku z organizacją Międzynarodowej Poczty Pieszej w 
rocznicę kanonizacji Św. Jana Pawła II. Wszystkie nadane tam przesyłki 
ostemplowane będą okolicznościowym datownikiem pocztowym.

Do nabycia będą też okolicznościowe wydawnictwa i znaczki poczto-
we z wizerunkiem Papieża Polaka. Można będzie też zwiedzić wystawę 
„Jan Paweł II na znakach pocztowych”.

Jacek Pyszny

Peregrynacja symboli
Światowych Dni Młodzieży
4 marca Młodzi parafianie z Koniakowa uroczyście po-

witali znaki ŚDM pod przewodnictwem biskupa seniora Ta-
deusza Rakoczego. Później adorowali i żywiołowo uwielbili 
krzyż ŚDM.

Witając znaki Światowych Dni Młodzieży w kościele św. 
Bartłomieja, uczcili je najpiękniej, jak potrafili. Najpierw 
przyszli do świątyni w tradycyjnych góralskich strojach.

Potem pod krzyżem trwali na modlitwie, dziękowali, 
przepraszali, prosili... - Jezu, przebacz! Pomóż nam podjąć 
dobre postanowienie, aby każdy z nas wrócił do domu od-
mieniony i z uzdrowioną duszą. Niech ogień Twojej wielkiej 
miłości spali wszystko, co było w nas złe i sprawiające Ci ból. 
Za Twoją miłość, której nawet pojąć nie możemy - dzięki Ci, 
Panie! - mówili pod krzyżem.

Szczególnym znakiem, który zostanie pamiątką tego 
spotkania pod krzyżem Światowych Dni Młodzieży, będą dla 
nich krzyżyki wręczane każdemu, kto przyszedł na adorację.

Dzień później  ponad godzinę gimnazjaliści z Trójwsi wę-
drowali z krzyżem przez Beskidy. Przynieśli go z Gimnazjum im. 
św. Jana Pawła II do istebniańskiego kościoła Dobrego Pasterza.

Niosący krzyż gimnazjaliści odprawili na kilkukilometro-
wym szlaku nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Serdeczne było przyjęcie krzyża Światowych Dni Mło-
dzieży i ikony Matki Bożej SalusPopuliRomani w świątyni w 
Istebnej. Tu na krzyż z proboszczem ks. kan. Tadeuszem Pie-
trzykiem czekali uczniowie szkoły podstawowej i starsi para-
fianie. Wszyscy razem wzięli udział w Eucharystii. 

Po Eucharystii i nabożeństwie z wielką czcią parafianie z 
Istebnej pożegnali odjeżdżające znaki ŚDM. Już ulokowane 
w samochodzie wciąż były czczone: wiele osób podchodziło, 
by choć na chwilę dotknąć krzyża lub ikony Matki Bożej.

źródło: Gość Niedzielny 

Święcenia kapłańskie, jeśli Bóg pozwoli, Piotr przyjmie 28 
czerwca tego roku w Lille, a tydzień później odprawi swoją 
pierwszą mszę w kościele parafialnym w Istebnej.
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KALENDARIUM - Kwiecień
13.04.1910 r. - w  Gródku (obecnie Zaolzie) urodził się Antoni Kretek, pracownik leśny, gajowy, 

poeta ludowy, społecznik. Jego ojciec pochodził z Moraw, matka z domu Zowada pochodziła z Istebnej. 
Antoni praktycznie związał się z Istebną na całe życie. Tutaj spędził dzieciństwo i młodość u swojego 
dziadka, tutaj ukończył szkołę i zaczął pracę jako robotnik leśny z przerwą na kompanię wrześniową, którą 
odbył w 4 PSP z Cieszyna. Po zakończeniu wojny do 1959 r. pracował jako górnik w kopalniach karwińskich 
a na początku lat 60-tych powraca do Istebnej do ukochanej pracy w leśnictwie w charakterze gajowego. 
Praca na łonie przyrody, jej bliski kontakt dało mu twórcze natchnienie. Był autorem ponad 100 liryków, 
pozostawił też po sobie pisane prozą liczne gawędy, życiorysy górali, podania, zwyczaje. W jego utworach 
pisanych literackim językiem polskim lub gwarą zawarł dawny świat, który przeminął oraz piękno miej-
scowej przyrody. Zapoznanie się z twórczością Antoniego przez Karola Szmeka ówczesnego nadleśniczego 
dało ww. impuls i pomysł do utworzenia Klubu Literackiego przy Nadleśnictwie Istebna. Klub ten powstał 
30.V.1963 r. skupiając miejscowych twórców. Antoni Kretek zmarł 27.04.1986 r. Pochowano go w Isteb-
nej.

15.04.1912 r. - w Istebnej urodził się Józef Bocek, snycerz, rzeźbiarz ludowy, gawędziarz zajmujący 
się również twórczością literacką. Po ukończeniu Szkoły Ludowej został uczniem szkółki plastycznej, którą 
prowadził na Buczniku Ludwik Konarzewski (senior). Dalszą edukację odbywał w Szkole Sztuk Zdobniczych 
w Krakowie. Sławę jako rzeźbiarz i snycerz zdobył w latach powojennych, kiedy to pracował dla „Cepelii”. 
Miał wszechstronne zainteresowania, prowadząc z żoną małe gospodarstwo rolne zajmował się szczególnie 
sadownictwem. Był znanym gawędziarzem, jako członek Klubu Literackiego w Istebnej pisał wiersze. Jego 
sakralne rzeźby znajdują się w wielu kościołach polskich, a mistrzowsko wykonane czerpaki są ozdobą 
wielu zbiorów. Wielokrotnie został nagradzany na wystawach zagranicznych sztuki ludowej, wystawach 
pomologicznych, konkursach gawędziarskich. Zmarł 7.09.1990 r.

27.04.1959 r. - w Istebnej urodził się Rafał Wałach muzyk, organista, językoznawca dokumentalista 
kultury i historii naszego regionu jako syn Józefa i Danuty Wałach. Jego dziadek to sławny malarz Jan Wa-
łach, ojciec znany architekt, żołnierz PSZ na Zachodzie więzień polityczny PRL-u. Rafał studiował na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim filologię klasyczną, specjalizując się na kierunku językoznawstwa ogólne-
go. Jego największą pasją była jednak muzyka, do której zamiłowanie chyba odziedziczył po dziadku Janie. 
Po ukończeniu w 1986 r. studiów powraca do rodzinnego domu, tutaj zauroczony lokalną muzyką ludową 
zaczyna prowadzić badania nad pieśniami górali istebniańskich oraz muzyką Beskidu Śląskiego. Zakłada 
dziecięcy zespół folklorystyczny „Czadeczka”, ludową kapelę „Jetelinka”. Jest autorem 2 tomów „Śpiewni-
ki Istebniańskie” oraz licznych opracowań dotyczących stroju góralskiego oraz gwary. Jak nikt przedtem 
potrafił zapisać wymowę gwarową czcionką literacką, bo poznał tajniki językoznawstwa dialektycznego od 
strony naukowej. Wielce pomocną w jego pracy społecznej i badawczej była mu żona Monika. Jednak jego 
największą zasługą było wychowanie młodych muzykantów, następców, którzy kontynuują i propagują 
naszą tradycyjną beskidzką muzykę. Jego bogate plany związane z dalszymi publikacjami dotyczącymi na-
szego kulturowego góralskiego dziedzictwa przerwała przedwczesna śmierć w dniu 30.07.2011 r. Został 
pochowany na cmentarzu w Istebnej.

Wydarzenia
Kwiecień - Maj 1940 r. - w Katyniu ginie Karol Śliwka, więzień Kozielska. Urodził się 17.09.1912r. 

w Koniakowie. Uczestnik kompanii wrześniowej jako podporucznik w 4 PSP w Cieszynie, pod koniec wrze-
śnia wzięty do niewoli radzieckiej i osadzony w Kozielsku.

17.04.1988 r. - Zapasieki - poświęcenie kaplicy pw. Najświętszej Marii Pannie Królowej Pokoju 
i Świata przez Biskupa Ordynariusza Damiana Zimonia.

24.04.1983 r. - w kościele katolickim pw. Dobrego Pasterza w Istebnej Ofiarę Prymicyjną Mszy Świę-
tej złożył Neoprezbiter SVD Jan Kohut.

13.04.1945 r. - w Jabłonkowie na cmentarzu żydowskim po ciężkich torturach gestapowcy rozstrze-
lali 12 obywateli z Istebnej i Jaworzynki. Byli to: (nazwisko, imię, zamieszkanie, rok ur.):

1. Byrtus Paweł, Istebna nr 120, 1921 r. 7. Kujawa Józef, Istebna177, 1918 r.
2. Czepczor Zuzanna, Jaworzynka 54, 1921 r. 8. Motyka Paweł, Jaworzynka 336, 1910 r.
3. Juroszek Antoni, Istebna 444, 1893 r. 9. Słowioczek Jadwiga, Jaworzynka 219, 1901 r.                                                                                                                                             

4. Juroszek Jan, Istebna 444, 1922 r. 10. Wawrzacz, Franciszek, Istebna 137, 1915 r.
5. Juroszek Stanisław, Istebna 444, 1923 r. 11. Wawrzacz Jadwiga, Istebna 137, 1888 r.
6. Kobarski Ferdynand, Jaworzynka 270, 1888 r. 12. Witoszek Ewa, Istebna 286, 1901 r.

Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda, „Naszej Trójwsi”, opracowań 
Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś, innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski.
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Z życia Stowarzyszenia VIDES
W rodzinie salezjańskiej na całym świecie, rok 2015 obfi-

tuje w wiele wydarzeń, inicjatyw i różnorakich działań.  Przy-
świeca im jedna idea – uczcić 200 rocznicę urodzin św. Jana 
Bosko i dać żywe świadectwo obecności jego ducha w dzi-
siejszym świecie. 

Haliną, która w Trójwsi jest dobrze znana, gdyż to ona kilka 
lat temu zebrała młodzież i rozpoczęła pracę wolontariatu 
w naszej gminie. Spotkanie miało charakter integracyjny 
– młodzież razem się modliła, poznawała działalność da-
nych grup, wspólnie prowadziliśmy animacje w Oratorium. 
Momentem edukacyjnym dla każdego wolontariusza były 
warsztaty manualne, które pozwoliły zdobyć nowe umiejęt-
ności, przydatne w pracy z dziećmi. W tym czasie odbyło się 
również walne zebranie członków i zarządu stowarzyszenia, 
na którym omówione zostały działania na najbliższy czas – 
zapowiada się on bardzo intensywnie. 

Czas przedświąteczny był dla nas niezwykle pracowity. 21 
marca w każdej miejscowości, w lokalnych szkołach anima-
torzy spotykali się z dziećmi na comiesięcznych warsztatach 
z cyklu „W Trójwsi jest BOSKO!”. Na warsztatach dzieci wła-
snoręcznie wykonywały palmy z „kocianek” i bibuły, wiosen-
ne zajączki, kurczaki. Dzieci poznawały również jak można 
pięknie ułożyć serwetki, aby na stole zrobiło się elegancko 
i odświętnie. Jak zawsze nie brakło wesołych zabaw, sporto-
wej rywalizacji, ale również czasu na refleksję, dyskusję i mo-
dlitwę. Kolejne spotkanie w każdej ze szkół (gimnazjum 
w Istebnej, SP nr 1 w Koniakowie i SP nr 1 w Jaworzynce) 
odbędzie się 25 kwietnia w godzinach od 9:00 do 12:00. 
Zapraszamy wszystkie dzieci. 

W weekend przed Niedzielą Palmową młodzi wolonta-
riusze odkrywali i doskonalili swoje nowe talenty – cukier-
nicze. Wypiekali, lukrowali, ozdabiali piernikowe zajączki, 
jajka, kurki, mazurki. Dzięki uprzejmości Piekarni „Koniaków” 
państwa Małgorzaty, Zbigniewa i Marka Kawulok mogliśmy 
spróbować swoich sił w pieczeniu wielkanocnych babek. 
Wszystkie wypieki były rozprowadzane w Niedzielę Palmo-
wą przed kościołem w Istebnej. Wszystkie zebrane ofiary 
przeznaczone zostaną na dalszą działalność VIDES w Trójwsi. 
Wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia składany serdecz-
ne Bóg zapłać. 

Pierwszy kwartał 2015 roku już za nami. Zapraszamy do 
udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez VIDES. W 
szczególności zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Trójwsi.  
O wszystkich wydarzeniach informujemy na naszej stronie 
internetowej: www.vides.pl

Karina Czyż

Stowarzyszenie VIDES również stara się swymi działania-
mi  upamiętniać postać świętego, jego przesłania, które po-
zostawił. Czynimy to przez zaangażowanie w życie społecz-
ne naszej gminy poświęcając swój czas i uwagę dzieciom i 
młodzieży. 

Od 17 stycznia w każdą sobotę animatorzy spotykają 
się z dziećmi w Oratorium, którego siedziba mieści się w 
istebniańskim gimnazjum. Trzy godziny wspólnych zabaw, 
warsztatów, gier sportowych to czas, na który cały tydzień 
wyczekują dzieci i wolontariusze. Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni rodzicom, którzy obdarzają nas swoim zaufaniem powie-
rzając nam swoje pociechy. W dalszym ciągu zapraszamy 
wszystkie dzieci z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa na na-
sze zajęcia- w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00. 
Spotykamy się w holu Gimnazjum im. Jana Pawła II. Należy 
zabierać ze sobą obuwie na zmianę. 

W dniach 6-8 marca w domu parafialnym w Istebnej 
Centrum odbyło się ogólnopolskie spotkanie wolontariu-
szy VIDES. W spotkaniu wzięła udział młodzież pracująca w 
stowarzyszeniu w Trójwsi, Lublinie, Krakowie i Tarnowskich 
Górach wraz z siostrami salezjankami: s. Justyna, s. Teresą i s. 



Kwiecień 2015  Nasza Trójwieœ Strona 17

Nasza Trójwieœ
Sierpień 2012 Nasza Trójwieœ Strona 17

300 lat Koniakowaj

7 Sikora Maria 1999 A Koniaków 19.42.9

8 Pawlusińska Karolina 1997 A Koniaków 20.07.1

B: 1994 - 1977

1 Szotkowska Lucie 1977 B Mosty 16.46.8

2 Czyż Daria 1993 B Istebna 21.13.3

C: 1976 i starsze

1 Bieleszova Miluse 1966 C Jablonkov 18.52.8

2 Czeczotka Helena 1974 C Jablonkov 20.27.0

3 Waszut Katarzyna 1966 C Koniaków 22.47.8

4 Juroszek Teresa 1966 C Koniaków 24.28.8

Kalendarz imprez kóniokowskich
sierpień - październik

SIERPIEŃ

11 sierpnia - Wieczór Słowacki dla Koniakowa - 
Jama Zbójnicka
6 – 18 sierpnia - Jarmark Pasterski, Dni Rumuńskie 
-Bacówka
15 - 19 sierpnia - Dni Koronki Koniakowskiej - Chata 
na Szańcach, GOK
25 sierpnia - Ze świata dla Koniakowa - Występy
Zespołów z Rosji, Sycylii i Wenezueli - Istebna Amfi teatr
do 31 sierpnia - Wystawa obrazów portretów
górali - Galeria "Na Szańcach"

WRZESIEŃ

2 września - Akcja Krwiodawstwa – Koniaków 
22 września - Wernisaż VIII Beskidzkich Integracji Sztu-
ki 2012 "300 lat u boku Ochodzitej" - Galeria Kukuczka
29 września - Otwarcie Studium Kształcenia Usta-
wicznego i inauguracja I semestru - Parafi a Ewange-
licko - Augsburska w Istebnej
Rozsód Owiec - Koniaków Ochodzita
wrzesień - październik - VIII Beskidzkie Integracje 
Sztuki Istebna 2012 pt. "300 lat u boku Ochodzitej"

PAŹ-
DZIERNIK

27 październik - Wieczór Czeski dla Koniakowa - 
Jama Zbójnicka
28 październik - Nabożeństwo Dziękczynne z okazji 
Jubileuszu - Kościół Ewangelicko - Augsburski w Isteb-
nej. Po nabożeństwie sesja historyczna: Jan Łysek (1887 
- 1915) - żołnierz Legionów, pedagog, poeta; Ks. bp Ju-
liusz Bursche (1862 - 1942) - bojownik o Polskość, ofi ara 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen; Ewangeli-
cyzm w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie
VIII Beskidzkie Integracje Sztuki Istebna 2012 pt. "300 
lat u boku Ochodzitej"

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

WERNISAŻ CERAMIKI ILONY
MATUSZEK – NOWA PROPOZYCJA 

GALERII KUKUCZKA
14 lipca w Galerii Kukuczka na Jasnowicach zorganizowany został 

wernisaż wystawy ceramiki artystycznej autorstwa Pani Ilony Matuszek 
absolwentki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Praca magisterska 
pod hasłem „Metalowe detale” ,  prace grafi czne i mozaiki ceramiczne 
stworzyły autorską wystawę jaką zorganizowała artystka w 2007 roku. 
Od 2011 roku prowadzi pracownię ceramiczną i dekoracyjną. Obecnie głów-
nym nurtem działania i pasją artystki jest ceramika. Powstają doskonałe formy 
użytkowe takie jak dzbanki, fi liżanki, misy ale mogą one jednocześnie stanowić 
niepowtarzalny element dekoracyjny. Poza tym są też formy przestrzenne i cu-
downe mozaiki. Pigułkę swoich prac artystka wystawiła w Galerii Kukuczka na 
Jasnowicach. Pan Jan Kukuczka wciąż zaskakuje propozycjami artystycznymi 
jakie stanowią o oryginalności i wyjątkowości miejsca. Właśnie tutaj w Galerii 
łączy się ze sobą piękno i doskonałość co stwarza niepowtarzalny wyraz każdej 
organizowanej  przez Jana Kukuczkę imprezie. Przez to spotkania te gromadzą 
wielu miłośników sztuki, przyjaciół Galerii i twórców. Tak było i tym razem.

Wernisaż prowadził tradycyjnie redaktor polskiego Radia Maciej Szczawiń-
ski. O poziomie i sposobie, zastosowanych technikach, materiale opowiedział 
zebranym historyk sztuki Michał Kawulok. Poza tym wspaniały akcent muzycz-
ny tego wieczora jakim był koncert w wykonaniu muzyków: Małgorzaty Kanik i 
Macieja Musioł stanowił dopełnienie uczty artystycznej tego wieczora.

Joanna Kohut

Finisaż wystawy zbójnickiej
i promocja publikacji pod nazwą:

„Legendy zbójnictwa Karpat – ikonograficzna 
interpretacja zapisu dziejów”

Dnia 24 marca o godzinie 17.00 w Sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Istebnej odbył się finisaż wystawy przedstawia-
jącej sylwetki 28 najbardziej znanych zbójników i harnasi 
karpackich. Wydarzeniem towarzyszącym była kolejna już 
promocja albumu: „Legendy zbójnictwa Karpat – ikonogra-
ficzny zapis dziejów” wydanego w ramach realizacji pro-

lok. Oficjalną część imprezy zakończyła krótka prelekcja Pani 
Anety Legierskiej oraz koncert kapeli Watra. W muzycznym 
ujęciu artyści przedstawili najbardziej znane nuty zbójnickie 
na Ukrainie, w Polsce i na Słowacji. Następnie zebrani goście 
udali się zwiedzić przygotowaną wystawę.

Zbójnicy stali się bohaterami folkloru, opowiadań o tych, 
co zabierają bogatym i rozdają biednym, nie bojąc się okrut-
nej śmierci. Zjawisko zyskało nobilitację i odzwierciedlenie 
w sztuce, literaturze i muzyce. Tematykę podjęli wybitni 
polscy pisarze i poeci: Seweryn Goszczyński, Kazimierz Prze-
rwa – Tetmajer, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski, Władysław 
Orkan. W piękny sposób tematykę romantycznej miłości, 
motywu na stałe związanego ze światem zbójników przed-
stawił Karol Szymanowski w balecie - pantominie „Harnasie.” 
Wybitny kompozytor zafascynowany folklorem góralskim, 
kulturą napisał: „gdy pojmie się prawdziwą góralską pasję 
do nadawania plastycznych kształtów wszystkiemu, co Gó-
rala w życiu otacza… ukazuje się w tej muzyce prawdziwe 
oblicze nieugiętego, twardego, specyficznie góralskiego 
liryzmu, przedziwna epickość i głęboko na dnie ukryta, te-
atralna niemal dramatyczność treści, znajdująca swój wyraz 
w tańcu”. Wielki artysty malarz Władysław Skoczylas ukazuje 
w swoich dziełach próbę poszukiwania wśród górali alter-
natywnego wobec tradycji szlacheckiej, wyidealizowanego 
wzorca osobowego „rycerskości wieśniaczej.”

Publikacja: „Legendy zbójnictwa Karpat – ikonograficzny 
zapis dziejów” – to wyjątkowy album, który stanowi dzieło 
świadczące o obecności zbójników na tych terenach, doku-
mentuje ich wkład w historię, struktury społeczne, świadczy 
o bogactwie tamtych czasów. Dokument ten łączy wiele 
elementów, o których rozważano już w literaturze, balecie i 
sztuce, lecz ta interpretacja jest unikatowa. Książka jest źró-
dłem wiedzy i dzięki swojej specyfice jest dla najbardziej wy-
bornego czytelnika. Łatwa, przejrzysta i zilustrowana infor-
macja jest nie tylko wersją oryginalną, ale przyjemną lekturą.

Joanna Kohut

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

jektu unijnego, którego trud podjęli Państwo Bożena i Jan 
Kukuczka. Imprezę oficjalnie otwarła pani dyrektor Elżbieta 
Legierska-Niewiadomska, witając zebranych gości w oso-
bach: Henryka Gazurek – Wójta Gminy Istebna z małżonką, 
przewodniczącego Rady Gminy Artura Szmeka, sołtysów wsi 
Istebna i Jaworzynka w osobach; Jerzego Michałek i Pawła 
Ruckiego oraz zacnych gości inicjatorów pomysłu, sponso-
rów dzieł i realizatorów projektu: Panią Bożenę i Jana Ku-
kuczka. W krótkim wystąpieniu w części oficjalnej imprezy 
Jan Kukuczka przedstawił wiele ważnych zagadnień i infor-
macji o podejmowanych działaniach i trudach, które osta-
tecznie przełożyły się na wspaniałość i poziom prac. Uzyska-
nie ostatecznego efektu było ogromnym nakładem pracy 
wielu osób. Dzieła malarskie – poczet portretu zbójników 
stworzyli: Elżbieta i Damian Lechoszest, Barbara Karch, Ma-
rek Czarneki, oraz Piotr Jakubczak. Obrazy te stanowiły trzon 
wydanego później albumu: „Legendy zbójnictwa Karpat – 
ikonograficzny zapis dziejów” Jest to jedyna w takiej formie 
wydana publikacja, bo to pierwsze ikonograficzne przedsta-
wienie wielu opracowań naukowych. Wstęp, jako  naukowe 
ujęcie tematu, jest pióra znakomitej pisarki, zgłębiającej od 
lat tematykę zbójnictwa, autorki wielu wydanych opraco-
wań Urszuli Krzywdy – Janickiej.

Pan Jan Kukuczka przywitał gości wydarzenia – uczestni-
ków IX Beskidzkich Integracji Sztuki, którzy podjęli zaprosze-
nie i zaszczycili imprezę swoją obecnością. Wśród zebranych 
zaprezentowali się: Barbara Wyczółkowska, Maciej Milewski, 
Irena Smoleń, Stanisław Czarnecki, Janusz Debis, Jan Dubro-
win, Juliusz Marweg, Franciszek Maśluszczak, Anna Maria 
Rusinek, Agnieszka Sitko, Irena Smoleń, Anna Szymanek, 
Piotr Jakubczak. Informacje na temat zarysu tematyki zbój-
nictwa w sztuce przedstawił historyk sztuki – Michał Kawu-

IX Beskidzkie Integracje Sztuki  
W dniu 14 marca 2015 roku w Galerii Kukuczka na Jasno-

wicach odbyła się inauguracja IX Beskidzkich Integracji Sztuki 
2015, które już blisko dziesięć lat organizowane są przez Pań-
stwa Bożenę i Jana Kukuczków na terenie Trójwsi Beskidzkiej, a 
biorą w nich udział znamienici malarze z całego kraju.

W programie marcowego spotkania oprócz samej inau-
guracji organizatorzy zapewnili gościom wspaniałe doznania 
estetyczne i słuchowe. Po przywitaniu przez pana Jana Ku-
kuczkę wszystkich gości i artystów, którzy biorą udział w te-
gorocznych integracjach, uczestnicy mieli też okazję usłyszeć 
kilka słów o artystach, wygłoszone przez Michała Kawuloka, a 
także przez prowadzącego spotkanie Macieja Szczawińskiego. 
Obecni w Galerii mogli nacieszyć swoje oko licznymi obraza-
mi, będącymi pokłosiem VIII BIS zorganizowanymi w paździer-
niku 2012 roku, zaś ucho radowało się muzyką w wykonaniu 
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znanego zespołu Vołosi. Po oficjalnej części goście mieli okazję 
do rozmów w kuluarach i delektowania się „atmosferą sztuki”, 
jaka panuje w Galerii Kukuczka. W tym pięknym wydarzeniu 
udział wzięli także Wójt Gminy Istebna – Henryk Gazurek wraz 
z Małżonką, Przewodniczący Rady Gminy – Artur Szmek wraz 
z Małżonką oraz Sekretarz Gminy – Teresa Łaszewska i Aneta 
Legierska z Gminnego Ośrodka Kultury.

Obecnie na terenie Trójwsi Beskidzkiej, a dokładnie w Ja-
worzynce na Trzycatku przebywa kilkunastu artystów malarzy 
z całej Polski. Pierwszą – nieoficjalną, wystawę prac po IX Be-
skidzkich Integracjach Sztuki, można było zobaczyć 28 mar-
ca w CWS Jaworzynka, gdzie w czasie BIS mieszkają i tworzą 
artyści. Pokłosie IX BIS będzie można tradycyjnie zobaczyć w 
Galerii Kukuczka na Jasnowiach. Serdecznie polecamy.

Beskidzkie Integracje sztuki znalazły swoje miejsce w Ga-
lerii Kukuczka bo sprzyja im tutejsza atmosfera, wystrój, kli-
mat i  wysoki poziom organizacji. Stanisław Mazuś, który od 
lat bierze udział w BIS, określił to tak: „…Moje obrazy bazują 
na naturze. Dlatego ten budynek na granicy, pośród pięk-
nych krajobrazów jest doskonałym miejscem by je pokazać.” 
Tutaj ma się tą możliwość spotkania ze sztuką profesjonalną, 
będącą dokumentem osobistego kontemplowania świata, 
odzwierciedleniem duszy, inspirującego niepokoju i ekspre-
sji. Sztuka to ogromna umiejętność zatrzymania w ramach  
pamięci o ulotnych chwilach, miejscach i ludziach, to także 
obraz skoncentrowany na człowieku przeżywającym radość, 
zwątpienie, nudę, także rozterkę i zdradę. Nieskończoność 
form i technik  składa się na wielorakość  i bogactwo arty-
stycznych przemyśleń i rozwiązań. Wystawione eksponaty to 
prace wybitnych współczesnych malarzy polskich. Właśnie 
one, jak pisze Z. Herbert ukazują ten: „uparty dialog człowie-
ka z konkretem, z tym słoikiem, z tym bliźnim, z tą porą dnia, 
to kultywowanie zanikającej umiejętności kontemplacji ota-
czającego nas świata”.

Oprac. A. Legierska

Z Archiwum Naszej Trójwsi 
kwiecień 1995

Zmartwychwstanie
Mnie tam nie było przy pustym Twym grobie,
Nie zadrżał pode mną grunt ziemi skalistej,
lecz zaufałam wieści anielskiej o Tobie
żeś odniósł zwycięstwo nad śmiercią, o Chryste !

Przecież nie rozmawiałam w drodze do Emaus z Tobą
ani dotknęłam śladów po krwawiących ranach,
jednak muszę wierzyć Twoim własnym słowom,
że jest Twym udziałem tryumf zmartwychwstania.

Zwycięstwem tym się cieszę, chociaż mi nie dałeś
Być z tymi, co prawdę zmartwychwstania przeżylim

Lecz błogosławionymi ty sam tych nazwałeś,
którzy nie widzieli ale uwierzyli.
... ukrzyżowan, umarł i pogrzebion

Stał krzyż, dojrzewa już męka Twa
Twoje Ciało sinieje i mdleje,
A krzyż jedyny nad wiekami trwa,
Zwycięsko wyniesiony ponad ziemię.
I wiecznie gwóźdź nasze ciało skrwawione rozdziera
Włóczniami piersi zsiniałe rozrywa
i wiecznie pod ciosami naszymi umierasz
i zawsze sie powtarza sąd i tłumu śmiech.
i biczowanie i upadanie i krzyżowanie
i zimny pot na skroniach i zastygła krew,
i grób w skale
i z grobu zmartwychwstawanie !

5 stycznia 2005                   Halina Bukowska-Gluza
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Informacje turystyczne
Promocja Gminy Istebna
„Na Styku Kultur” w Łodzi

W dniach od 13 do 15 
marca Gmina Istebna pre-
zentowała swoją ofertę tury-
styczną na XXI Targach - Re-
giony Turystyczne NA STYKU 
KULTUR w Łodzi. Impreza od-
bywała się w nowej hali Expo 
– Łódź, a tegorocznym regio-
nem partnerskim był MAKRO-
REGION – WSCHODNI SZLAK 
ROWEROWY GREEN VELO. 
Targom towarzyszył bogaty 
program wydarzeń: konfe-
rencje, spotkania z podróż-
nikami, konkursy i wycieczki, 

nie zabrakło też warsztatów związanych z 70 rocznicą zakoń-
czenia II wojny światowej. 

Mamy nadzieję, że zawarte na targach nowe znajomości z 
właścicielami biur podróży, przewodnikami i pilotami wycie-
czek zaowocują w niedługim czasie ciekawymi propozycjami 
współpracy i promocji oraz przyjazdami gości z Łodzi i okolic.

Oprac. O.Szotkowska

Globalnie w Katowicach
Z kolei w dniach 27-29 marca 2015 roku nasza gmina 

prezentowała swoje atrakcje na Targach Turystycznych GLO-
BALNIE w Katowicach. Jak zawsze na Śląsku, nasze beskidz-

Obiekty noclegowe i atrakcje turystyczne Istebnej, Ja-
worzynki i Koniakowa prezentowane były w ramach poro-
zumienia „Beskidzka 5” na stoisku Województwa Śląskiego, 
skądinąd jednym z największych na tegorocznych targach. O 
jego oprawę artystyczną zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny, który codziennie pokazywał się w 
trzech odsłonach stroju ludowego i dopasowanym do niego 
repertuarze – na stoisku zabrzmiały, więc również nasze gó-
ralskie pieśniczki. Poszczególne subregiony Województwa 
Śląskiego były też organizatorem wielu konkursów dla zwie-
dzających, w których uczestnicy wykazali się zaskakująco 
dużą wiedzą na temat naszego regionu zgarniając wszystkie 
nagrody Nasza prezentacja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem zwiedzających, którzy pytali zarówno o oferty wiel-
kanocne, jak i miejsca noclegowe na lato i ciekawe atrakcje 
do zwiedzania. Stoisko Śląskiej Organizacji Turystycznej od-
wiedził również przedstawiciel Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej, który wyraził chęć współpracy z naszymi gospodar-
stwami agroturystycznymi, szczególnie tymi, których właści-
cielom bliska jest idea ekologii. Być może w niedługim czasie 
część z Państwa spotka się z jakąś formą kontaktu ze strony 
tej organizacji, tym którzy chcieli by sami wyjść w tej kwestii z 
inicjatywą polecam odwiedzenie strony www.pftw.pl.

kie stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a ma-
teriały promocyjne schodziły tam jak przysłowiowe „świeże 
bułeczki”. Tradycyjnie wystawialiśmy się na stoisku Śląskiej 
Organizacji Turystycznej wraz ze wszystkimi regionami na-
leżącymi do ŚOT oraz z Beskidzką 5 i Stowarzyszeniem Roz-
woju i Współpracy Regionalnej Olza. Targi odwiedziło wielu 
mieszkańców Górnego Śląska, którzy chętnie dowiadywa-
li się na temat nowości na naszym terenie. Mieli oni także 
okazję posłuchać pieśni w wykonaniu Zespołu Śląsk, a także 
skosztować potraw z restauracji znajdujących się na Szlaku 
kulinarnym Śląskie Smaki. Oferta wielkanocna oraz wakacyj-
na dla grup zorganizowanych i rodzin z dziećmi cieszyła się 
największym zainteresowaniem.

Gmina Istebna wybiera się jeszcze na targi agrotury-
styczne Agrotravel w kwietniu do Kielc, a także na tragi do 
Warszawy. Bardzo prosimy gestorów bazy turystycznej o do-
noszenie swoich materiałów promocyjnych, celem promo-
wania Państwa oferty na targach.

Oprac. A. Legierska

Nowości do nabycia!
24 marca Jerzy Kukuczka skończyłby 67 lat… W Punkcie 

Informacji Turystycznej nabyć można wspaniały film o Je-
rzym Kukuczce pt. JUREK w reżyserii Pawła Wysoczańskiego 
w cenie 40 zł.

„24 października 1989 roku podczas wyprawy na Lhotse 
ginie Jerzy Kukuczka. Po raz pierwszy pojechał w Himalaje 
z pieniędzmi, sprzętem, naprawdę sławny. Dokument Paw-
ła Wysoczańskiego nie skupia się jednak na zagadce śmierci 
himalaisty. Pokazuje człowieka, który pnie się do góry – w 
sensie dosłownym, ale tez metaforycznym i symbolicznym. 
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Informacje turystyczne
Od pucybuta do milionera, od socja-
listycznego pracownika po gwiaz-
dę międzynarodowych mediów, od 
człowieka, który wspina się bez pie-
niędzy i sprzętu, po pełnoprawnego 
konkurenta Reinholda Messnera w 
walce o zdobycie Korony Himalajów 
i Karakorum. Rozmowy z rodziną i 
przyjaciółmi, archiwalia, zdjęcia, na-
grania, fragmenty programów tele-
wizyjnych i wywiadów składają się na 

portret całego środowiska himalaistów lat 80. To również ob-
raz czasów, w jakich żyli – ciężkich i barwnych jednocześnie, 
kiedy idealizm miał większą wartość niż sława…”  JUREK, reż. 
Paweł Wysoczański, dokumentalny, Polska 2014, 80 min.

Przyjmujemy także zapisy na zakup dwóch książeczek 
wydanych przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w 
Chorzowie”, które dotyczą budownictwa drewnianego. Ksią-
żeczki w cenie 10 zł/sztuka. Na terenie Muzeum znajduje się 
skansen, a w nim usytuowano m. in. ster budowle z naszego 

terenu. Książeczki te, autorstwa Piotra Rygusa, opisują bu-
dynki, a także zawierają liczne zdjęcia, mapy i wspomnienia 
dotyczące:

1. Chałupa z zagrody Łąkowej z Istebnej „Wilcze”
2. Garbarnia z Koniakowa z Hrechlówek

Zapisy na książeczki oraz informacje w sprawie naby-
cia filmu pod nr tel. 33 855 61 58 w godzinach pracy IT.

Ostatnie pożegnanie Janka
z Małej Łączki

„Kiedy góral już umrze, nikt nie układa baśni 
tylko w niebie roziskrzonym mała gwiazdka gaśnie 
ziemia twardą szorstką ręką tuli go do siebie 
by na zawsze już mógł zostać pod góralskim niebem”

22.03.2015 r. odszedł Janko Sikora z Małej Łączki, genialny 
multiinstrumentalista, człowiek pełen pasji i szczerej miłości 
do muzyki, świata i ludzi. Ukochane gronie żegnały go z ho-
norami należnymi jednemu z największych beskidzkich muzy-
kantów naszych czasów.

25 marca w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja w 
Koniakowie zgromadziły się tłumy. Na uroczystościach obecni 
byli przedstawiciele Urzędu i Gminy w Istebnej, Rady Gminy, 
reprezentanci czołowych instytucji kulturalnych z całego ślą-
ska, poczet sztandarowy Związku Podhalan – Oddział Górali 
Śląskich oraz przedstawiciele straży pożarnej. Celebransem 
głównym nabożeństwa pogrzebowego był ksiądz kanonik 
Jerzy Kiera. Wzruszające kazanie wygłosił ksiądz Damian Susz-
ka. Przy ołtarzu byli obecni również: ks. Grzegorz Tomaszek, 
ks. Jarosław Ogrodniczak, o. Boguchwał Orczyk, o. Innocenty 
Kiełbasiewicz i br. Jarosław Werwiński. 

Tak jak niegdyś przewidywał Janko, w dniu pogrzebu nie 
zawiedli ukochani przez niego muzykanci. W pogrzebie wzię-

ły udział Zespoły Regionalne: „Istebna” i „Koniaków”, kapela 
„Wałasi” Zbigniewa Wałacha, przedstawiciele kapel: „Rajwach”, 
„Ochodzita”, „Sarpacka”, „Jetelinka”, „Watra”, „Vołosi”, „Zwyrtni”, 
instruktorzy i podopieczni OPP w Koniakowie, Józef Skrzek, 
Józef Broda, Joszko Broda, Tadeusz Rucki, Andrzej Niedoba i 
wielu innych, których wymienić nie sposób, a którzy zjechali 
się ze wszystkich stron, by by po raz ostatni zagrać Jankowi 
„Lata moje lata”, „Barkę” i „Ojcowski Dom”.

Podczas pogrzebu głos zabrał Wójt Gminy Istebna Henryk 
Gazurek. „Jako Wójt Gminy chcę wyrazić to, co chyba wszyscy 
mamy w sercach i w myślach – ogromną wdzięczność dla Jan-
ka za nieocenione zasługi dla istebniańskiej kultury. Za to, że 
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był człowiekiem niezwykle skromnym, rozmodlonym i właśnie 
dlatego – wielkim.” - powiedział. 

We wzruszających, pełnych żalu słowach żegnała Janka 
również pani Małgorzata Kiereś etnograf, kierownik Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle. Wspominała ciepło o jego miłości do ży-
cia, do Ojcowizny i ciężkiej pracy. „Ryszard Kapuściński pisał,  
że człowiek nie odchodzi sam. Razem z nim umiera ten świat, 
który tworzył wokół siebie (...) Razem z Jankiem umarł mały 
wspaniały świat - Mało Łączka” - powiedziała.

Wspomnienie o Zmarłym wygłosił również ksiądz kanonik 
Jerzy Kiera. Mówił o jego dobroci dla każdego człowieka i o 
dwóch wielkich miłościach jego życia - Bogu i Muzyce. Opo-
wiedział także o niezwykłych okolicznościach śmierci muzy-
kanta, który po raz ostatni zamykał oczy przy dźwiękach he-
ligonki. Proboszcz koniakowskiej parafii złożył kondolencje 
pogrążonej w żalu rodzinie i podziękował wszystkim, którzy 
pomagali Jankowi w jego chorobie.

W ostatnią drogę na koniakowski cmentarz wyruszył Janko 
tak jak żył i jak umierał - przy muzyce. Było to prawdziwie królew-
skie pożegnanie. Zabrzmiały dla niego dostojne dźwięki rogów 
pasterskich i trombity. Zagrali mu na gajdach, skrzypcach i na 
basach, na heligonkach, harmonijce, okarynie a nawet na listku. 
Muzyka niosła się daleko po okolicznych gróniach, aż na ukocha-
ną przez Janka Wyrchowinkę. I było tak jak w jednej z ułożonych 
przez Niego piosenek: „smereki siumiały/Hyrbliciek z Bómbolym, 
Dolinki, Gróniciek/ Hyrbliciek z Bómbolym kamrata ziegnały”. 

Pamięć o Janku Sikorze z Małej Łączki nie zaginie nigdy.  
Ten skromny gazda z Koniakowa był bowiem jak wspaniałe 
drzewo, w którego cieniu wyrosły kolejne pokolenia beskidz-
kich muzykantów. BJ

W związku z nieścisłością, która pojawiła się w poprzednim nu-
merze „Naszej Trójwsi” w informacji o odbudowie kościółka na 
Stecówce podajemy właściwe brzmienie zdania o przykryciu 
kościółka: „Konstrukcja wykonana jest z wyselekcjonowanego 
świerka istebniańskiego, a dach i wieża zostaną przykryte gon-
tem.” Przepraszamy za tę nieścisłość. 

Z wizytą w domowej Galerii
Józefa Zowady z Olecek

Rzeźbiarz Józef 
Zowada z Olecek 
nie umie siedzieć 
bezczynnie. Nic 
na to nie poradzi, 
że trzymają się go 
niecodziennie po-
mysły.  Za inspira-
cję do pracy może 
posłużyć niemal 
wszystko – wystar-
czy, że znajdzie 
w lesie ciekawy 
korzeń czy ptasie 
piórka, albo usły-
szy gdzieś jakąś 
ciekawą historię. 
Temat do pracy 
gotowy. Odwie-
dzając dom rzeź-
biarza i jego żony 
Anny na Istebnej 
Oleckach nie ma 

się wątpliwości, że trafiło się w miejsce niezwykłe.
Skąd się wziął Meksykanin w istebniańskim warsztacie? 

– czyli o inspiracjach artysty
W pachnącym drzewem warsztacie zwraca uwagę impo-

nująca kolekcja dłutek. Najstarsze i najbardziej funkcjonalne 
są te wykonane własnoręcznie przez samego rzeźbiarza. Tu-
taj zawsze jakaś rzeźba właśnie czeka na wykończenie. Tym 
razem jest to olbrzymia postać Meksykanina z wzorzystym 
sombrero na głowie. Jest już prawie wykończony,  czeka już 
tylko na pomalowanie - na jaskrawe żywe barwy. Musi być 
kolorowo, radośnie, wyraziście, dlatego wszystkie rzeźby 
Józefa Zowady są polichromowane. Skąd u rzeźbiarza fa-
scynacja Meksykiem? To zasługa syna Stanisława, który jest 
kapłanem w dalekim Los Angeles w USA. Tam realia są cał-
kiem inne od tych istebniańskich. Żona artysty Anna mówi, 
że w środę popielcową do posypania głów stawiło się tam... 
14 tysięcy parafian. Przez lata dom Zowadów na Oleckach 
odwiedzało mnóstwo misjonarzy. Niemal każdy wyniósł stąd 
rzeźbę sygnowaną podpisem „Józef Zowada, Olecki”. Figury 
świętych dłuta Zowady pojechały w daleki świat- do Japonii, 
na Białoruś, do Ameryki. Rzeźbiarz nie liczy rozdanych i poda-
rowanych prac. Są przecież po to, by służyły ludziom i Bogu. 

Od ponad dwudziestu lat Józef Zowada bierze udział w 
Wystawie Twórczości Ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Istebnej. Kiedy zwiedzający zatrzymują się przy jego rzeź-
bach, często na ich twarzach pojawia się uśmiech. Artysta  
to znakomity satyryk. który umiejętnie wyśmiewa drobne 
ludzkie wady i przywary. Z przymrużeniem oka pokazuje 

Całej rodzinie

śp. Jana Sikory
wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Ośrodka Kultury w Istebnej 
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absurdy polityki, pęd 
do emigracji, blaski i 
cienie małżeńskiego 
życia. Na jego rzeźbach 
„słaba płeć” jest taką 
tylko w teorii. Kobiety 
mają przeważnie oka-
załe kształty i wyraźnie 
dominują nad swymi 
małżonkami. Artysta 
podejmuje też często 
tematy religijne: w jego 
domowej galeryjce jest 
i Józef Robotnik uczący 
małego Jezusa ciesielki, 
święty Hubert z jele-
niem i pierwsi rodzice w 
raju. Są i sceny rodzajo-
we z życia górali - orka 
w polu, ubijanie masła. 
Widać, że w artyście 
drzemie nostalgia za 

tradycją i dawnymi czasami. 
Józef Zowada jest też mistrzem budowy pasterskich in-

strumentów: trombity i rogu.  W 1996 roku zdobył II miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie na Budowę Instrumentów 
Ludowych im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego w Biel-
sku-Białej. Kiedy rzeźbiarz odpoczywa od warsztatu, składa 
rymy i pisze wiersze. Są takie jak jego rzeźby: czasem poważ-
ne i nostalgiczne, innym razem satyryczne i wesołe.

„Rozweselim gości mojóm pracóm”
Artysta z Olecek tworzy przede wszystkim z potrzeby ser-

ca i po to, żeby wywołać uśmiech na twarzach innych. Obok 
domu, w sadzie, postawił na przykład najbardziej nietypową 
altankę, jaką można sobie wyobrazić. Napis nad drzwiami 
zaprasza: „Odpocznijcie ludzie w Jozefowej budzie”. W środ-
ku mieści się ogromny drewniany stół i mnóstwo leśnych 
zwierząt wykonanych z korzeni, poroża i piór. Nieopodal stoi 
wiatrak, którym obraca osobliwy młynarz. „Rozweselim go-
ści mojóm pracóm, zaroz wóm tu wyzłobracóm. Jestem pra-
prawnukiem Don Kiszota. Mam słabostki do wiatraka” - głosi 
wyryty w drzewie napis. Zrobić takie dziwo a potem tak je 
opisać – wiadomo, że to mogli wymyślić tylko ujec Zowada 
z Olecek!

Jedną z piękniejszych użytkowych prac Józefa Zowady 
jest „okrągły stół” z grubego lipowego pnia, cały rzeźbiony 
scenami z istebniańskich legend. Są tam zbójnicy, bacowie, 
harnasie, skrzynie ze złotem. Według jednej z przedstawio-
nych tu legend, gdzieś w pobliżu Olecek, pod krzywym bu-
kiem, zakopano w ziemi cenne dukaty i okute złotem gajdy. 
Ponoć wielu ich szukało a nikt dotąd nie znalazł. A dla mnie 
masę nieodkrytych skarbów kryje pracownia tego skromne-
go rzeźbiarza z Istebnej, który z całą pewnością nie zakopał 
w ziemi... swojego talentu...

BJ

Dzień Kobiet w Istebnej
Jest taki szczególny dzień w roku, kiedy swoje święto ob-

chodzą wszystkie panie - od kilkuletnich dziewczynek po ich 
babcie. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej organi-
zuje pełen atrakcji Dzień Kobiet. W tym roku cieszyliśmy się już 
kolejną edycją tej imprezy. Odbyła się 7 marca w pensjonacie 
„Hadamówka”. Dobrej atmosfery jak zawsze nie brakowało, a 
świętowanie połączone było z galą finałową Konkursu na Ko-
bietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego 2014.

Imprezę prowadziła Lucyna Ligocka-Kohut pomysłodaw-
czyni i komisarz Konkursu na Kobietę Oryginalną, która przed-
stawiła sylwetki kandydatek do tego tytułu. W finałowej Złotej 
Piątce znalazły się: Izabela Tymich z Cieszyna, Aleksandra Libe-
ra- Cichy z Istebnej, Lucyna Legierska z Koniakowa, Maria Bujok 
z Wisły, Magdalena Grala z Cieszyna. Każda z nich to kobieta ory-
ginalna, pełna pasji, nie bojąca się akcentować swoich mocnych 
stron, realizująca się w życiu prywatnym i zawodowym. Decyzją 
internautów i wszystkich biorących udział w głosowaniu, statuet-
ka kobiety oryginalnej powędrowała do Izabeli Tymich z Cieszy-
na zdobywając 641 głosów. Tegoroczna zwyciężczyni prowadzi 
fundację „Ster” oraz zespół tańca PeDeBe. Nagrodę dedykowała 
przede wszystkim młodzieży, z którą pracuje i której zawdzięcza 
wygraną. Pozostałe uczestniczki otrzymały następującą ilość gło-
sów: Maria Bujok - 286, Lucyna Legierska – 274, Aleksandra Libera 
– Cichy – 71, Magdalena Grala – 65.

Laureatkom gratulował Wójt Gminy Henryk Gazurek, który 
złożył też życzenia wszystkim zgromadzonym przedstawiciel-
kom płci pięknej: „Dziękuję Wam drogie Panie, że czynicie ten 
świat lepszym i piękniejszym. Życzę Wam sukcesów i radości oraz 
by uśmiech towarzyszył Wam na co dzień.” - powiedział.

Po gratulacjach i podziękowaniach, przyszedł czas na 
wyczekiwany pokaz mody, który jest już tradycją istebniań-
skiego Dnia Kobiet. Zobaczyliśmy dwie różne kolekcje Anny 
Drabczyńskiej z Bielska. Projektantka od lat z wyraźną przy-
jemnością bawi się konwencjami i fakturami i jak sama mówi 
„poszukuje doskonałości w strukturze materiału, cięciach i wy-
kończeniu”.

Jako pierwsza została zaprezentowana kolekcja „Mist” in-
spirowana mgłą. Dominowały tu chłodne szarości, granaty 
oraz zgaszone róże. Projektantka postawiła na kobiece tuniki 
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wykonane z lejącej się tkaniny, wygodne i otulające ciało jak 
mgła. Kolejna kolekcja nosiła nazwę „Vivid”. Tutaj królowała 
czerń przełamana energetycznymi akcentami jak zamki bły-
skawiczne i lamówki w mocnych odcieniach kobaltu i oran-
żu. Niejedną panią zachwyciły leciutkie pelerynki i płaszczyki, 
które można założyć na wiosenny spacer i wieczorne wyjście. 
Wrażenia były tym większe, że pokaz odbywał się równocze-
śnie na dwóch kondygnacjach. Modelki przechodziły między 
widownią, dzięki czemu można było z bliska podziwiać każdy 
detal. Panie mogły ponadto odwiedzić stoisko z ubraniami z 
pokazu, przymierzać i oglądać do woli.  

Oprócz uczty dla oczu, przewidziano również atrakcje 
dla wielbicieli dobrych, ponadczasowych brzmień. Zadbali o 
nie Justyna Hubczyk i Łukasz „Forest” Piechota w programie 
instrumentalno-wokalnym „Pociąg relacji damsko-męskich”. 
Duet przypomniał klasyki polskiej piosenki jak „O mnie się nie 
martw” „Gdy mi ciebie zabraknie” czy „Bo to się zwykle tak za-
czyna”.

Najbardziej kobieca impreza w Istebnej jak zwykle była 
obchodzona elegancko i z klasą. Panie mogły na chwilę za-
pomnieć o codziennych obowiązkach, porozmawiać ze sobą 
i miło spędzić ten wczesnowiosenny wieczór. Przyjemnym 
punktem programu było także rozdanie bonów na zabiegi 
w Instytucie Zdrowia i Urody Day Spa Rosa i zakupy w butiku 
Trendy. Otrzymały je między innymi panie, która w najbliż-
szym czasie obchodziły urodziny.

Imprezę zaszczyciło wiele zacnych gości a wśród nich: Wójt 
Gminy Istebna Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gminy Ar-
tur Szmek, Radna Powiatowa Łucja Michałek, Redaktor Naczelna 
Głosu Ziemi Cieszyńskiej Danuta Horowska, właściciel portalu 
ox.pl Wojciech Tatka i Redaktor Radia Katowice Andrzej Ochodek.

Oficjalnym sponsorem imprezy była firma MOKATE z 
Ustronia, więc na miejscu można było napić się aromatycznej 
herbaty czy rozgrzać gorącą czekoladą a każda z Pań uczestni-
czących w pokazie otrzymała w prezencie produkty MOKATE.

Dziękujemy także Annie Rosie z Salonu Day Spa Rosa i 
Izabeli Kowalczyk z „Butiku Trendy” za ufundowanie bonów 
podarunkowych, a kwiaciarni „Małgorzatka” za kwiaty. W 
szczególny sposób dziękujemy również pani Elizie Kucharczyk 
z pensjonatu „Hadamówka” za gościnność i udostępnienie re-
stauracji. oprac. BJ

Największa Koronka Świata
podbijała serca w Warszawie
Za nami pierwsza podróż Największej Koronki Koniakow-

skiej Świata w ramach projektu „Lacy Visegrad”. Wyszehradzkie 
turnee koronkowego giganta rozpoczęła wizyta w Warszawie.

Podróż, która miała na celu promocję koronek koniakow-
skich rozpoczęła się w ścisłym centrum stolicy a dokładnie w 
Pałacu Prezydenckim. Delegacja z Istebnej, Jaworzynki i Ko-
niakowa spotkała się tam z prezydentową Anną Komorow-
ską wręczając jej wielkanocny koszyk heklowanych ozdób. 
Pierwsza Dama RP złożyła nam wielkanocne życzenia i za-
prosiła na uroczyste śniadanie, na którym gościły grupy folk-
lorystów z różnych regionów Polski. Spod Belwederu wyru-
szyliśmy prosto do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, 
gdzie w przestronnej hali została wyeksponowana Najwięk-
sza Koronka Świata oraz towarzysząca jej wystawa koronek 
Beaty Legierskiej. 

Wieczorem 27 marca na wernisażu wystawy licznie zgro-
madzili się pasjonaci kultury ludowej. Koordynatorka pro-
jektu, Lucyna Ligocka-Kohut wygłosiła obszerny wykład na 
temat historii koronek koniakowskich. Wyjaśniła też ideę 
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Zapraszamy na Regionalny
Konkurs Kulinarny
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza 

na konkurs kulinarny, który  odbędzie się tym razem w 12 
maja (wtorek) o godz. 10.00 karczmie „Kopyrtołka” w 
Koniakowie. 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne kuchar-
ki, kucharze, restauracje i agroturystyki po uprzednim zgło-
szeniu się w GOKu osobiście lub pod nr tel. 33 855 62 08 do 
11 maja. Każdy z uczestników ma za zadanie przygotowanie 
i zaprezentowanie jednej tradycyjnej potrawy.

Konkurs ma na celu przypomnienie dawnych potraw 
istebniańskich, których niestety już się często nie przyrzą-
dza. Aby nie zapomnieć o kubusiu, bachorach, poleśnikach i 
innych pysznościach organizujemy konkurs, który jest swo-
istą prezentacją tradycyjnych potraw. 

Zapraszamy wszystkich chętnych, także gości do karcz-
my na degustację.

i kulisy powstania rekordowej serwety. Z pasją o kóniokow-
skim heklowaniu opowiedziała też Dyrektor Ośrodka Kultury 
w Istebnej, Elżbieta Legierska-Niewiadomska. Urszula Rybka z 
Koniakowa, jedna z pięciu wykonawczyń serwety zdradziła, jak 
się bije rekord Guinnessa za pomocą 5 heknadli i 50 kilometrów 
nici. O swojej autorskiej wystawie opowiedziała Beata Legierska 
z Koniakowa, która jest dowodem na to, że można wyczarować 
przepiękną serwetę z nici grubości ludzkiego włosa. 

Ekspozycja „Różi” w Państwowym Muzeum Etnograficz-
nym trwała trzy dni. Mogła tu być do woli podziwiana przez 
znawców i pasjonatów sztuki rękodzielniczej. Triumfy zebra-
ła też wystawa serwetek Beaty Legierskiej z Koniakowa. Zna-
lazły się tu dojrzałe, wysmakowane prace: m. in. „Kasjopeja”, 
„Szarotka alpejska”, cykl „Myślę więc jestem” i misterne czep-
ce. Ich zjawiskowe, eteryczne piękno urzekało zwiedzają-
cych, którzy w skupieniu pochylali się nad każdym detalem.

Wystawę odwiedzały całe rodziny, przedstawiciele me-
diów i telewizji, magazynów i portali folkowych. Reportaż 
z pobytu koronki w Warszawie nadał wieczorny Telewizyjny 
Kurier Warszawski. Na bieżąco prowadzone było również 
stoisko z twórczością ludową, tak więc wielkanocne koszyki 
Warszawiaków w tym roku wypełniły się koniakowskimi ser-
wetami i heklowanymi kurkami. 

Przez dwa dni trwania wystawy, odbywały się warsztaty 
szydełkowania, podczas których instruktorki: Beata Legier-

ska, Urszula Rybka i Elżbieta Legierska-Niewiadomska miały 
pełne ręce roboty. Były mile zadziwione wytrwałością pań, 
dzieci... i panów zdeterminowanych, by zrobić choć jeden kwio-
tek. Czy warsztaty pozwoliły warszawiakom bardziej docenić 
kunszt koronczarek? Zdecydowanie tak! Pewna dziennikarka, 
absolwentka ASP poprosiła Beatę Legierską by pokazała jej pra-
cę na najcieńszych niciach. Po kilku nieudanych próbach pani 
energicznie wstała, jeszcze raz obeszła całą ekspozycję i ze łza-
mi w oczach przyznała, że dopiero kiedy się samemu spróbuje, 
można w pełni zrozumieć artyzm koronczarki.

Nad heknadlami i kordonkiem toczyły się rozmowy o 
folklorze, gwarze i rękodziele, sposobach ich chronienia i 
kultywowania. Uczestniczyła w nich między innymi życz-
liwa opiekunka naszej wystawy, starszy kustosz muzeum, 
pani Elżbieta Marczak, pani Alicja Mironiuk-Nikolska autorka 
książki „Polska sztuka ludowa” oraz pani Dorota Ząbkowska 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te spo-
tkania zaowocowały cennymi inspiracjami i pomysłami na 
przyszłość. 

„Jeździłam do Koniakowa po najpiękniejsze koronki na 
świecie. Dziś koronki i panie z Koniakowa przyjechały do 
Warszawy. Jestem pod ogromnym wrażeniem misternej pra-
cy, kultywowania tradycji i cierpliwości.” - ten wpis w kronice 
wystawy, chyba najlepiej oddaje pozytywne echa, jakie po-
zostały po pobycie koniakowskich „różiciek” w stolicy. Cieszy 
też fakt, że wielu zwiedzających deklarowało chęć przyjazdu 
na tegoroczne Dni Koronki w Koniakowie. 

Nasza pięciometrowa rekordzistka zrobiła na mieszkań-
cach stolicy piorunujące wrażenie. A następne „gościnne 
występy” czekają ją już niebawem. W ramach projektu „Lacy 
Visegrad” koordynowanego przez Lucynę Ligocką-Kohut, 
koronkowy kolos będzie reprezento-
wał koniakowskie rękodzieło także w 
Pradze, Bratysławie i Budapeszcie.

BJ
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KALENDARZ  IMPREZ 2015 ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin:  22 kwiecień, 13 i 27 maj, 10 i 24 czerwiec, 8 i 22 lipiec

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30
Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

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

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 18

KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

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

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
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03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
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do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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dla dzieci w małych grupach dwa razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy 
pod numerem tel. 607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków 
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Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 
35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, 
Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, 
Jerzy Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 
2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł

KWIECIEŃ:
07.04 – 10.05 – Wernisaż Wystawy Grafiki Anny Słowik z Istebnej 
godz. 15:00
13.04. - 70. rocznica mordu 12-stu mieszkańców Istebnej i Jawo-
rzynki w Jabłonkowie; Msza Św. w kościele pw. Dobrego Pasterza o 
godz. 9:00; 11:30 uroczystości w Jabłonkowie
19.04. - Turniej Koszykówki o Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Istebna; Gimnazjum Istebna

MAJ:
01-03.05. - Beskidy RUN Adventure – impreza biegowa; G&G Pro-
motion; www.runadventure.pl; Zaolzie
02.05. - Mieszanie Owiec - Koniaków Bacówka na Szańcach; godz. 12:00
03.05. – Msza Św. w Jaworzynce na Wyrchczadeczce; godz.10.00
09.05. - Noc Muzeów w Muzeum Jana Wałacha na Andziołówce; 
www.janwalach.pl
09.05. - Koncert Muzyki Chrześcijańskiej; Amfiteatr „Pod Skocznią”
12.05. – Regionalny Konkurs Kulinarny, Karczma Kopyrtołka Koniaków
18-23.05. – IV Międzynarodowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych 
i Rehabilitacji – Kompleks Istebna Zagroń; www.istebna.org
21.05-10.06 – Wystawa prac dzieci autorskiej Szkółki Malarskiej 
Iwony Konarzewskiej
22.05. godz. 16.30 - Spotkanie autorskie i promocja książki „Boża 
Kompania” Mateusza Pietrzaka, sala GOK Istebna Centrum
22.05. – Rajd Kukuczki – Amfiteatr pod Skocznią
23.05. – Festyn na Trzycatku – kawiarnia na Styku CWS Jaworzynka
24.05. – II Festiwal Biegowy - bieg australijski” godz. 15.00 - kom-
pleks sportowy Istebna Zaolzie
31.05. – Leśny Dzień Dziecka, Amfiteatr pod Skocznią

CZERWIEC:
04-07.06. - Beskidy MTB Trophy; impreza rowerowa; G&G Promo-
tion; www.mtbtrophy.pl; Amfiteatr
01.06-31.10 – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kulturze 
górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce
12.06 –„ Świat Oceanów” wystawa malarstwa Janiny Ożgi-Hołdy; 
GOK Istebna
14.06. - Turniej Piłkarski na Orliku o Puchar Wójta; Orlik Gimnazjum
15.06. – 16.09 Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
20.06. - Europejski Piknik Rowerowy - Jaworzynka Trójstyk

LIPIEC:
04-05. - Maraton Rowerowy Pętla Beskidzka (cykl Dobre Sklepy Ro-
werowe) Amfiteatr Istebna
11-12.07. - Dni Istebnej ” Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubową” 
– Amfiteatr „Pod Skocznią”
12.07 - IV Przełajowy Bieg Doliną Olzy, Amfiteatr Istebna
19.07 – IV Bieg na Tyniok; start SPII Koniaków Rastoka
25-26.07 – XXI Festyn Istebniański w ramach 52.TKB
do 16.09 - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10 – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kulturze 
górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce
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Turniej Tenisa Stołowego 

15 marca 2015 roku to niedziela, która dla wielu pozostanie 
w pamięci, jako aktywnie spędzona przy stole pingpongowym. 

Tabela wyników 
Szkoły Podstawowe
Grupa A
Szymon Glet – 8 pkt.
Grzegorz Sikora – 8 pkt.
Bartłomiej Haratyk – 7 pkt.
Szymon Zowada – 6 pkt.
Paweł Niewiadomski – 2 pkt. 
Gabriel Kukuczka – 0 pkt.
Grupa B
Jakub Fiedor – 5 pkt.
Błażej Ligocki – 5 pkt.
Jan Juroszek – 2 pkt.
Antoni Juroszek – 0 pkt. 
Półfinały:
Jakub Fiedor  0 : 2  Szymon Glet
Błażej Ligocki 0 : 2 Grzegorz Sikora
Finały :
Mecz o I miejsce: 
Grzegorz Sikora  2 : 0 Szymon Glet 
Mecz o III miejsce: 
Jakub Fiedor  1 : 2 Błażej Ligocki
Końcowa klasyfikacja:
I – Grzegorz Sikora
II – Szymon Glet
III – Błażej Ligocki 

Rozgrywany Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Wójta 
Gminy” okazał się być strzałem w dziesiątkę. Można by rzecz, 
że obiekt sportowy w Istebnej Zaolziu „pękał w szwach”, 
gdyż udział w turnieju wzięło 30 graczy w różnym wieku 
oraz wielu kibiców. 

Mimo, iż tenis stołowy może się wydawać banalnym 
sportem, to walki przy stołach były zacięte o każdą piłeczkę.  
Zawodnikom nie brakowało ducha walki, ale również zdro-
wej, sportowej atmosfery oraz gry fair – play. 

Zwycięzcom kategorii dorosłych został Bogdan Mojeścik, 
który w finale pokonał Stanisława Galeja 2 : 0. Obecność pana 
Bogdana miała dla turnieju szczególne, historyczne znacze-
nia, ponieważ został on zwycięzcom pierwszego gminnego 
turnieju tenisa stołowego organizowanego w marcu 1991 
roku w Koniakowie. W tym roku potwierdził, że nadal gra na 
bardzo dobrym poziomie i nie pozostawiał ku temu cienia 
wątpliwości. Trzecią lokatę w rywalizacji dorosłych wywal-

czył Mirosław Adamus z Istebnej, a tuż za nim uplasował się 
Jan Łacek z Jaworzynki.

W rozgrywkach młodzieży do lat 17 najlepszym okazał się 
być Maciej Adamus, który we wszystkich meczach „wykosił” 
rywali do zera. Drugie miejsce wywalczył Bartłomiej Suszka, a 
trzecie Damian Fiedor. W tej kategorii na równi z chłopakami 
rywalizowała jedyna dziewczyna turnieju – Natalia Fuchs. 

Wśród najmłodszych graczy, uczniów szkół podstawo-
wych, zwycięzcom został Grzegorz Sikora, który wygrał w 
finale z Szymonem Gletem 2:0. Trzecie miejsce zajął Błażej 
Ligocki, który pokonał Jakuba Fiedora 2:1. 

Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Istebna, pan 
Henryk Gazurek, który wręczał nagrody, puchary i dyplomy 
najlepszym graczom. 

Serdecznie dziękujemy sędziom turnieju, którzy poświęcili 
swój wolny czas, aby pomóc przy organizacji sportowej impre-
zy, a byli to: pani Wioletta Strokosz oraz pan Mariusz Juroszek.

Wszystkim zawodnikom i zawodniczce, dziękujemy za 
udział w Turnieju i zaangażowanie w sportową rywalizację. Gra-
tulujemy każdemu i zapraszamy na kolejne sportowe przedsię-
wzięcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury.
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IV – Jakub Fiedor
Młodzież do 17 lat
(młodzież grała systemem „każdy z każdym” )
Maciej Adamus – 14 pkt.
Bartłomiej Suszka – 11 pkt.
Damian Fiedor – 10 pkt.
Miłosz Suszka – 7 pkt.
Ageusz Czepczor – 7 pkt.
Jakub Czepczor – 4 pkt.
Natalia Fuchs – 3 pkt.
Kamil Kurowski – 0 pkt. 
Dorośli
Grupa A
Mirosław Adamus – 10 pkt
Jan Łacek – 8 pkt.
Krzysztof Zogata – 7 pkt.
Marcin Kukuczka – 3 pkt.
Andrzej Suszka – 2 pkt.
Dariusz Niewiadomski – 1 pkt.
Grupa B
Bogdan Mojeścik – 9 pkt. 
Stanisław Galej – 8 pkt.
Andrzej Mojeścik – 5 pkt.
Mariusz Waszut – 5 pkt.
Kamil Czepczor – 4 pkt.
Andrzej Kudełka – 1 pkt.
Półfinały:
Stanisław Galej 2 : 1 Mirosław Adamus
Bogdan Mojeścik 2 : 0 Jan Łacek
Finały:
Mecz o I miejsce: 
Stanisław Galej 0 : 2 Bogdan Mojeścik

Nasze piłkarki najlepsze w Branicach! 
Bardzo dobrze spisały się piłkarki UKS Gimnazjum Isteb-

na wygrywając 21 marca - po raz pierwszy w historii - XI Wiel-
kanocny Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet.

Nasze zawodniczki zdominowały cały - silnie obsadzony 
- turniej co zaprocentowało także zgarnięciem wszystkich 
nagród indywidualnych - najlepszą zawodniczką turnieju 
została Patrycja Pawlusińska, najlepszą bramkarką Patrycja 
Bury zaś Królową strzelczyń Joanna Czepczor. Gratulujemy 
zawodniczkom oraz opiekunowi Marcinowi Pudalik!

Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Gimnazjum Istebna
2. MKF Ružomberok – Słowacja
3. ŠKF VIX Žilina – Słowacja
4. Gimnazjum Branice
5. Gimnazjum nr 1 Głubczyce
6. Krnov
7. UKS Gimnazjum Istebna II
8. Steborice

J. Kohut

Terminarz rozgrywek
rundy wiosennej
Zamieszczamy terminy meczów rozgrywanych w Istebnej, 

pełny terminarz (łącznie z meczami wyjazdowymi) znajduje się 
na stronie www.istebna.eu.

KP Trójwieś - Juniorzy i trampkarze:
03.05.15 14:00 KP Trójwieś - Rajcza
17.05.15 14:00 KP Trójwieś - Wisła
31.05.15 10:00 KP Trójwieś - Wilkowice
13.06.15 10:00 KP Trójwieś - Kuźnia Ustroń

UKS Gimnazjum Istebna - Kobiety:
25.03.15 19:30 Tychy - UKS Gimnazjum Istebna 0:3
28.03.15 11:00 TS Mitech II Żywiec - UKS Gimnazjum Istebna 3:1 
12.04.15 16:00 UKS Gimnazjum Istebna - Sosnowiec
26.04.15 16:00 UKS Gimnazjum Istebna - Poraj
10.05.15 17:00 UKS Gimnazjum Istebna - Zabrze
24.05.15 17:00 UKS Gimnazjum Istebna - Ornontowice
07.06.15 17:00 UKS Gimnazjum Istebna - Bielsko-Biała
21.06.15 17:00 UKS Gimnazjum Istebna - Wodzisław Śląski

Mecz o III miejsce: 
Mirosław Adamus 2 : 1 Jan Łacek
I – Bogdan Mojeścik
II – Stanisław Galej 
III – Mirosław Adamus 
IV – Jan Łacek
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Śląski debiut duetu z UKS Gimnazjum 
Istebna!
Zawodniczka UKS Gimnazjum Istebna Faustyna Kubica 

zadebiutowała w kadrze Śląska Juniorek Młodszych w me-
czu z reprezentacją Łódzkiego ZPN.

Chłopcy z ZSP SP 1 Istebna
w powiatowym finale!
Finałowym zwycięstwem nad rówieśnikami z SP 1 w 

Ustroniu wywalczyli sobie awans do Finału Powiatowego 
Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej chłopcy z ZSP SP 1 
Istebna. Podopieczni Jarosława Hulawego awansowali do 
rozgrywek grupowych na szczeblu powiatu po jesiennych 
eliminacjach gminnych, w których rywalizowali z drużynami 
SP 1 Jaworzynka i SP 1 Koniaków.

Kadra Śląskiego ZPN - Faustyna i Marcin zaznaczeni szarym kółkiem

W tym samym meczu jako trener kadry Śląska Juniorek 
Młodszych debiutował trener UKS Gimnazjum Istebna Mar-
cin Pudalik. Poprowadzi on kadrę Śląska wraz z Tomaszem 
Skowrońskim - na codzień trenerem drużyny kobiet Rekor-
du Bielsko-Biała.

                                                                  J. Kohut

Turniej grupowy z udziałem drużyn szkolnych z Istebnej, 
Goleszowa, Ustronia i Wisły odbył się 27 marca na Orliku w 
Goleszowie.

Obowiązywał system pucharowy a nasi szkolni piłkarze 
w półfinale zdeklasowali SP 1 w Cisownicy 11:0 by w finale 

Zdjęcie pochodzi z gminnego turnieju rozegranego 10 października 
na Orliku w Istebnej...

po dramatycznym meczu pokonać SP 1 Ustroń po dogrywce 
5:2 (w normalnym czasie gry był remis 2:2).

Finał powiatowy rozgrywek z udziałem trzech najlep-
szych drużyn w powiecie odbędzie się w Cieszynie.

Skład naszej drużyny: Bury Jakub, Gazurek Piotr, Juro-
szek Daniel, Kawulok Grzegorz, Kukuczka Jakub, Pilch 
Damian, Probosz Przemysław, Sikora Grzegorz, Zawada 
Paweł, Zawada Szymon. Opiekun/trener: Jarosław Hulawy.

                                                                               J. Kohut 
 

Nadchodzące imprezy sportowe 
II Festiwal Biegowy w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Polska Biega” - 24 maja 2015 r. godz. 15:00 – kompleks 
Sportowy w Istebnej – Zaolziu 

Bieg Australijski dla wszystkich ! 
Specyfiką biegu australijskiego jest to, iż po każdym 

ukończonym okrążeniu odpada ostatni uczestnik aż do wy-
łonienia trzech zwycięzców. W przypadku większej liczby 
uczestników w danej kategorii wiekowej odpadać będzie 3 
ostatnich zawodników. Wszelkie szczegóły podawane będą 
na starcie w dniu zawodów. 

Kategorie i dystanse:
Dzieci do lat 7 – pętla ok. 50 metrów
Dzieci od 8 do 12 lat – pętla 100 metrów
Młodzież od 13 do 17 lat – pętla 200 metrów
Kobiety od 18 do 40 lat – pętla 500 metrów
Kobiety 40 lat i powyżej – pętla 500 metrów
Mężczyźni od 18 do 40 lat – pętla 500 metrów
Mężczyźni 40 lat i powyżej – pętla 500 metrów
Dla każdego pamiątkowa naklejka oraz poczęstunek, a 

dla trzech najlepszych w każdej kategorii pamiątkowy me-
dal, dyplom i drobna nagroda rzeczowa. Pełen Regulamin i 
więcej szczegółów w następnym numerze „Naszej Trójwsi” 
i na stronie internetowej  www.istebna.eu Zapraszamy do 
biegania i kibicowania. Zapowiada się ciekawa rywalizacja 
i dobra zabawa.

Turniej Piłkarski „O Puchar Wójta” na Orliku
14.06.2015 r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum
w Istebnej 
Zapraszamy do piłkarskiej rywalizacji młodzież od 15 

roku życia oraz dorosłych. Drużyna powinna liczyć 5 zawod-
ników w polu + bramkarz oraz co najmniej jednego zawod-
nika rezerwowego. Turniej jest przeznaczony dla mieszkań-
ców gminy Istebna, wyłącznie amatorów, nie zrzeszonych 
w klubach piłkarskich. Szczegółowy Regulamin Turnieju w 
następnym numerze „Naszej Trójwsi” oraz na stronie interne-
towej www.istebna.eu 
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Igrzyska i Gimnazjada
pod dyktando naszych biegaczy!
Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy na V 

Ogólnopolskich Igrzyskach oraz Gimnazjadzie Młodzieży 
Szkolnej w biegach narciarskich, które odbyły się w dniach 
6-8 marca w Białce Tatrzańskiej.

Kluby narciarskie z naszej gminy (MKS Istebna - opieku-
nowie i trenerzy: Jarosław Hulawy, Mirosław Kapaś, Ta-
deusz Krężelok i Małgorzata Galej; NKS Trójwieś Beskidz-
ka - opiekunowie i trenerzy: Magdalena Ligocka, Tomasz 
Sikora i Mariusz Zawada) na zasadzie dobrej współpracy 
ze szkołami (SP 1 Istebna, SP 1 Jaworzynka, SP 1 Koniaków, 
Gimnazjum Istebna) przygotowały do tej imprezy swoich za-
wodników będących zarazem uczniami tych szkół.

W piątkowych biegach narciarskich biegacze z naszej 
gminy pięciokrotnie stawali na podium. Na jego najwyższy 
stopień wskoczył Jan Zawada (SP 1 Istebna/MKS Istebna).

Drugie lokaty wywalczyli Natalia Sewastynowicz i Grze-
gorz Zawada (Gimnazjum Istebna/MKS Istebna), natomiast 
na trzecich miejscach rywalizację ukończyli Magdalena Ko-
bieusz (Gimnazjum Istebna/MKS Istebna) oraz Antoni Juro-
szek (Gimnazjum Istebna/MKS Istebna).

Z kolei w sobotnich biegach techniką dowolną zwycię-
stwa odnieśli Eliza Rucka (Gimnazjum Istebna/MKS Istebna) 
i Łukasz Gazurek (SP 1 Jaworzynka/NKS Trójwieś Beskidzka).

Drugie miejsca wybiegali Żaneta Skurzok (Gimnazjum 
Istebna/NKS Trójwieś Beskidzka) i Jan Zawada, a trzecie 
- Natalia Sewastynowicz, Ewa Gazur (SP 1 Jaworzynka/
NKS Trójwieś Beskidzka) oraz Mateusz Dragon (Gimnazjum 
Istebna/NKS Trójwieś Beskidzka).

Na koniec w niedzielnych biegach sztafetowych repre-
zentacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej triumfowa-
ła w rywalizacji gimnazjalistek. Nasze zawodniczki biegły w 
składzie: Magdalena Kobielusz, Natalia Sewastynowicz, 
Kamila Gruszka (NKS Trójwieś Beskidzka) i Eliza Rucka.

W punktacji końcowej Gimnazjady drużyna naszego 
Gimnazjum została sklasyfikowana na znakomitej drugiej 
pozycji z niewielką stratą do SMS Szczyrk.  J. Kohut

Dwa nasze kluby na podium
„Biegu na Igrzyska’’ !

W dniach 28 lutego i 
1 marca na trasach bie-
gowych PZN Kubalon-
ka odbyły się ostatnie 
w tym sezonie zawody 
z cyklu Narodowy Pro-
gram Rozwoju Biegów 
Narciarskich „Biegu na 
Igrzyska” - biegi tech-
niką dowolną ze startu 
wspólnego, w których 
- podobnie jak w ca-

łym cyklu - znakomicie zaprezentowali się nasi biegacze. 
Oto bilans ich dwudniowych dokonań, który zamknął się im-
ponującą kolekcją 22 medali: Jan Zawada (MKS Istebna) – 2 
x pierwszy, Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierwsza 
i druga, Eliza Rucka (MKS Istebna) – pierwsza i druga, Nata-
lia Sewastynowicz (MKS Istebna) – pierwsza i druga, Agata 

Agata Warło

Antoni Juroszek (z prawej), Grzegorz Zawada (z lewej)

Jan Zawada (z prawej), Łukasz Gazurek (z lewej)

Natalia Sewastynowicz (z prawej) i Eliza Rucka (z lewej)
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Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierwsza i druga, Antoni 
Juroszek (MKS Istebna) - pierwszy i drugi, Grzegorz Zawa-
da (MKS Istebna) – pierwszy i drugi, Wojciech Fojcik (NKS 
Trójwieś Beskidzka) – pierwszy, Łukasz Gazurek (NKS Trój-
wieś Beskidzka) – 2 x drugi, Magdalena Kobielusz (MKS 
Istebna) – trzecia, Weronika Legierska (MKS Istebna) - trze-
cia, Anna Łacek (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecia, Mateusz 
Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzeci, Mateusz Haratyk 
(NKS Trójwieś Beskidzka) – trzeci.

W klasyfikacji końcowej cyklu dziesięciu naszych zawod-
ników stanęło na podium. Zwycięstwa odnieśli Natalia Se-
wastynowicz, Agata Warło, Wojciech Fojcik oraz Jan Za-
wada. Drugie lokaty zajęli Eliza Rucka, Łukasz Gazurek i 
Grzegorz Zawada a trzecie - Ewa Gazur, Mateusz Dragon 
i Mateusz Haratyk.

Warto dodać, że Janek Zawada jako jedyny wygrał 
wszystkie dziesięć biegów tegorocznej edycji „Biegu na 
Igrzyska”.

Drugie miejsce w „drużynówce” przypadło NKS Trój-
wies Beskidzka, która w klasyfikacji punktowej uległa tylko 
MULKS Tomaszów Mazowiecki!

Pasjonująca walka o trzecie miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej zakończyła się triumfem ekipy MKS Istebna, która 
dzięki uzyskanym w finałowych zawodach wynikom wy-
przedziła MKS Halicz Ustrzyki Dolne!

Żeby lepiej uzmysłowić skalę sukcesu naszych klubów 
dodajmy, że w tegorocznej edycji „Biegu na Igrzyska” 
wystartowały aż 62 kluby, przy czym punkty zdoobywało 52 
z nich!

Gratulujemy wszystkim biegaczkom i biegaczom na-
szych klubów narciarskich, jak również ich opiekunom i ty-
renerom w osobach Jarosława Hulawego, Mirosława Ka-
pasia, Tadeusza Krężeloka i Małgorzaty Galej (wszyscy 
MKS Istebna) oraz Magdaleny Ligockiej, Tomasza Sikory i 
Mariusza Zawady (wszyscy NKS Trójwieś Beskidzka).

J. Kohut

Mistrzostwa Polski
w biegach narciarskich

Od biegów sprinterskich kobiet 
i mężczyzn rozpoczęły się 18 marca 
na trasach biegowych w Istebnej 
Kubalonce Mistrzostwa Polski Se-
niorów w Biegach Narciarskich, któ-
re trwały do 21 marca.

Wpływająca pozytywnie na 
nasze samopoczucie wspaniała, 
wiosenna pogoda nie sprzyjała 
niestety pokrywie śnieżnej, dla-
tego rywalizacja biegaczy toczy-

ła się w niełatwych warunkach. W finale sprintu mężczyzn 
wystartowało trzech naszych biegaczy, jednak żadnemu 
nie udało się wywalczyć medalu. Mateusz Ligocki (NKS 
Trójwieś Beskidzka - nr 9) zajął czwarte miejsce, jego klu-
bowy kolega Sebastian Gazurek (nr 3) był piąty zaś Kamil 
Bury (MKS Istebna - nr 2) finiszował na szóstym miejscu. 
Tytuły mistrzowskie w sprintach wywalczyli Dominika Bie-

lecka (MKS Wodzisław Śląski - nr 43) oraz Maciej Staręga 
(UKS Rawa Siedlce - nr 1).

W drugim dniu Mistrzostw reprezentujący JBG-2 Profes-
sional MTB Team Mariusz Michałek z Istebnej wywalczył 
tytuł wicemistrza Polski w biegu na 10 km techniką dowolną.

W pierwszej szóstce odbywających się na Kubalonce za-
wodów znależli się także zawodnicy NKS Trójwieś Beskidzka 
Mateusz Ligocki (piąty) oraz Sebastian Gazurek (szósty).

Mistrzem Polski został Jan Antolec z LKS Poroniec Poronin.
Wśród kobiet tytuł najlepszej biegaczki w kraju na dy-

stansie 5 km techniką dowolną wywalczyła reprezentująca 
AZS AWF Katowice Kornelia Kubińska.

W ostatnim dniu imprezy dwa medale wywalczyły w sprin-
tach drużynowych techniką dowolną nasze męskie sztafety. 
Srebro wywalczyła sztafeta NKS Trójwieś Beskidzka w skła-
dzie Sebastian Gazurek i Mateusz Ligocki zaś brąz sztafeta 
MKS Istebna czyli bracia Dominik i Kamil Bury.

Mistrzami Polski wśród mężczyzn zostali Daniel Iwa-
nowski i Maciej Staręga (UKS Rawa Siedlce) zaś wśród ko-
biet złoty medal wywalczyły zawodniczki AZS AWF Katowice 
Kornelia Kubińska i Justyna Mordarska.

 J. Kohut

Mariusz Michałek

 Podium sprintów drużynowych (foto: Alicja Kosman PZN)

Mamy dwóch mistrzów Polski
w dwuboju!
Nie ma sobie równych na krajowym podwórku dwubo-

ista z Istebnej Adam Cieślar, który wywalczył tytuł Mistrza 
Polski w kombinacji norweskiej!

Reprezentujący klub WSS Wisła Adam triumfował w za-
wodach, które rozegrano na skoczni w Szczyrku Skalitem 
oraz trasie biegowej w Istebnej Kubalonce.

Wszystko wskazuje na to, że Adam ma godnego naśla-
dowcę w osobie  Mateusza Małyjurka z Jaworzynki, który 
także wywalczył tytuł najlepszego dwuboisty w Polsce w 
swojej kategorii wiekowej!

Startujący w kategorii Junior D (rocznik 2001-2002) Ma-
teusz - zawodnik WSS Wisła - wygrał konkurs skoków skoków 
w Szczyrku i zajął trzecie miejsce w biegu na Kubalonce co w 
sumie dało mu tytuł Mistrza Polski!

To nie jedyne osiągnięcia Mateusza w tym sezonie. W 
styczniu wygrał pierwszą edycję zawodów LOTOS Cup 2015 
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w kombinacji norweskiej. W lutym zajął trzecie miejsce w 
pierwszych zawodach i wygrał trzecie zawody w ramach 
programu LOTOS Cup 2015 - „Szukamy Następców Mistrza”. 
W ostatnich zawodach z tego cyklu rozgrywanych w marcu 
zajął drugie miejsce co dało mu triumf w końcowej klasyfi-
kacji LOTOS Cup. Kolejnym pięknym osiągnięciem Mateusza 
był srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorek i Młodziczek 
oraz Juniorów C, D, E w skokach narciarskich, które rozegra-
no w Szczyrku. J. Kohut

Adam Cieślar (zdjęcie z lewej) i Mateusz Małyjurek (zdjęcie z prawej) 
na najwyższym podium Mistrzostw Polski (foto: Alicja Kosman PZN)

Alpejczycy również z medalami
- także MP!

W ślady naszych znakomitych biegaczy - zdobywców 
prawdziwego worka medali w kończącym się sezonie - starają 
się kroczyć nasi alpejczycy, którzy również stawali na podium 
rozgrywanych minionej zimy imprez!

Kolejny dobry sezon ma na swoim koncie Aleksandra 
Libera-Cichy z Istebnej, która wywalczyła tytuł Mistrzyni 
Polski Amatorów a wcześniej wygrała jedną z eliminacji MP 
Amatorów w slalomie gigancie oraz slalomie (w Pucharze 
Złotego Gronia). Alpejka z Istebnej zajęła także drugie miejsce 
w slalomie równoległym Pucharu Złotego Gronia oraz 
eliminacji Amatorskich Mistrzostw Polski w slalomie gigancie.

Na najwyższym podium Amatorskich Mistrzostw Polski 
stanął również Tomasz Cichy z Istebnej, zaś brązowy medal 
tej imprezy zdobył Janusz Lewandowski z Koniakowa.

Tomasz triumfował także w swojej kategorii wiekowej w 
slalomie podczas Pucharu Złotego Gronia, zaś Janusz w tej 
samej imprezie zajął drugie miejsce.

Alpejczyk z Koniakowa wygrał również swoją kategorię 
wiekową w Mistrzostwach Województwa Śląskiego.

Swoją kategorię wiekową podczas zawodów o Puchar Złote-
go Gronia wygrał także Wojciech Kałucki z Istebnej.

J. Kohut

Mistrzostwa Polski
Juniorów i Seniorów w Jujitsu 
28 marca w Katowicach odbyły się. Mistrzostwa Polski Juniorów 

i Seniorów w Jujitsu. Na macie nie zabrakło 9 podopiecznych tre-
nera Jakuba Matusznego. Każdy z zawodników stoczył kilka walk 
dążąc do najlepszego wyniku.

Na podium stanęło 2 naszych zawodników Bujok Jeremiasz i 
Tomasz Legierski, zdobyli oni brązowe medale MP w swojej katego-
rii 66kg. Tuż za podium znaleźli się inni zawodnicy Tomasz Zowada 
81 kg, Bartłomiej Legierski 66kg i Dominik Ligocki 73kg.

22. marca w Sosnowcu odbyły się Turniej Judo, w których udział 
wzięło ponad 500 osób. Na macie stawili się także zawodnicy  klubu 
UKS WISŁA CENTRUM

Podopieczni trenera Jakuba Matusznego spisali się na medal i 
wiele medali przywieźli ze sobą do domu

1 miejsce w swoich kategoriach wagowych i wiekowych zajęli: 
Zuzanna Zalewska 33 kg, Bartosz Baczyński 45 kg, Bujok Jeremiasz 
66 kg, Jonasz Pilch 33 kg. 2 miejsce: Zuzanna Gorzołka 30 kg, Flor-
czak Oskar 33 kg, Zowada Tomasz 81 kg, Nosowicz Jan 37 kg, Le-
gierski Tomasz 66 kg. 3 miejsce: Oskar Szturc 37, Marek Bujok 33 kg, 
Bartek Legierski 66 kg, Dominik Ligocki 73 kg.

oprac. Jakub Matuszny
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Wysokie wyniki naszych w sztukach walki
29 listopada w Olkuszu odbył sie Puchar Polski Jujitsu 

juniorów i młodzieżowców. W zawodach wzięli udział pod-
opieczni Jakuba Matusznego trenujacy na codzień judo w 
Istebnej, w klubie UKS Wisła Centrum.

6 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Judo dzieci w 
Górkach Wielkich. W zawodach udział wzięło ponad 250 
zawodników. Bartosz Baczyński z Istebnej zajął III miejsce w 
swojej kategorii.

przygotował: Jakub Matuszny

W Wiśle w Mikołaja maszerowali
z kijkami
Pan Ryszard Gątarek z Isteb-

nej uczestniczył w Mikołajko-
wym Marszu Nordic Walking, 
który odbył się u naszych wi-
ślańskich sąsiadów. Najdłuższa 
trasa marszu liczyła 26 km i 
wiodła przez Wisłę Czarne na 
Kubalonkę, Stecówkę, Kozińce, 
Groń.

Pan Ryszard został uho-
norowany tytułem „Najwe-
selszego Uczestnika Mikołaj-
kowego Marszu” – za oryginalny strój oraz pomoc w opiece 
nad dzieckiem podczas pokonywania trasy. Ponadto pan 
Ryszard otrzymał jeszcze Puchar Rady Miasta.

Serdecznie gratulujemy!

Każdy z zawodników dał z siebie wszystko i pokazał serce 
do walki. Marcin Bielesz zajął wysokie II miejse w formule ne 
waza. Łukasz Stanaszek zajął II miejsce w formule fighting. 
Krzysztof Szalbot i Bartek Legierski zajęli III miejsca. Tomasz 
Legierski, Robert Worek, Dawid Pogorzelski i Tomasz Zowa-
da zaprezentowali wysoki poziom i zdobyli nowe doświad-
czenie na macie.

FIRMA MAłGORZATA
OGłASZA NABÓR PRACOWNIKÓW 
- do nowego sklepu z odzieżą turystyczno-sportową 
typu: OUTDOOR w Wiśle.

Oferty prosimy przesyłać na adres
biuro@malgorzatawisla.pl

Lub CV dostarczyć osobiście na adres
Ul. 1 Maja 21 43-460 Wisła.

FIRMA MAłGORZATA  W WIŚLE
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO SPRZEDAWCA
NA DZIAłACH:
- spożywczym
- papierniczym
- z odzieżą turystyczną.

Oferty prosimy przesyłać na adres
e-mail : biuro@malgorzatawisla.pl

Lub CV dostarczyć osobiście do budynku
Kwiaciarni Małgorzata w Istebnej.

l Reklamy l Reklamy l Reklamy l

Zaćmienie Słońca z perspektywy Istebnej 
Prezentujemy zdjęcia wykonane w dniu 20 marca podczas częściowego 

zaćmienia Słońca przez Dominika Skurzoka z Istebnej, który obserwował zja-
wisko za pomocą teleskopu Sky-Watcher 130/650.

Radzimy zwrócić szczególną uwagę na zdjęcie z godz. 10:37 na którym wi-
dać smugi kondensacyjne samolotu, który chwilę wcześniej przeleciał na tle tar-
czy Słońca. Taki zbieg okoliczności to z pewnością niezwykle rzadki przypadek 
wszak następna szansa na podobne zdarzenie będzie w ... 2026 roku! J. Kohut

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Turniej koszykówki
„O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy”

19.04.2015 r. godz. 14.00
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Zwycięzcy Turnieju Tenisa StołowegoSymbole Światowych Dni Młodzieży
w Trójwsi

Z wizytą w domowej Galerii
Józefa Zowady z Olecek

str. 13

str. 27

str. 14

Z wiosną odkrywamy młode talenty
Prace Mateusza Kukuczki z Istebnej

str. 21
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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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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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Koncert Noworoczny Królestwa
Beskidów w Istebnej

Bilety

Wczasy

Wycieczki

Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643

tel.: 33 444 60 43

istebna@mea-travel.pl
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