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W dniu 6 czerwca
odeszła od nas
pani Krystyna Rucka,
która od ponad 20 lat
redagowała
„Naszą Trójwieś”.
Całej rodzinie składamy
serdeczne wyrazy
współczucia i żalu
z powodu śmierci matki,
siostry, babci i prababci.
Wójt Gminy, Rada Gminy,
pracownicy Urzędu Gminy,
Ośrodka Kultury
i zespół redakcyjny.

W numerze lipcowym ukaże się specjalny materiał poświęcony
pani Krystynie Ruckiej.

Leśny Dzień Dziecka w Istebnej

cena 2,00 zł

1 czerwca – Dzień Dziecka
Naszym kochanym dzieciom
z okazji Ich święta najlepsze
życzenia szczęśliwego dzieciństwa
w gronie najbliższych, wielu miłych
przeżyć, uśmiechu, zdobywania
wiedzy, która pomoże Wam żyć
najpiękniej jak można oraz serdecznych,
szczerych kolegów i koleżanek.
Życzą Wójt Gminy, Rada Gminy i zespół redakcyjny

23 czerwca - Dzień Ojca
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, sił fizycznych i duchowych,
powodzenia w wychowywaniu
swoich pociech oraz pełni
szczęścia rodzinnego i sukcesów
w pracy z okazji Dnia Ojca
składają
Wójt Gminy i Rada Gminy

15 czerwca mija termin płatności kolejnej
raty opłaty za gospodarowanie odpadami.
str. 21
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15.06 – BIEG O „ISTEBNIAŃSKI BRUCLIK”
21.06 - TURNIEJ PIŁKARSKI NA ORLIKU
IM STANISŁAWA LEGIERSKIEGO
06.07 – BIEG PRZEŁAJOWY „DOLINĄ OLZY”
Strona
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Leśny Dzień Dziecka
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Piknik strażacki
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Cięcie
Strona
2 drzewa przez drużynę kobiecą

Drużyna MDP wNasza
nalewaniu
wody z hydronetki
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Wójt Gminy informuje
Informacja dla uczniów i studentów

Zmiana terminu wywozu z racji
Bożego Ciała

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy nie ujęli w deklaracji śmieciowej uczniów i studentów przebywających w
ciągu roku szkolnego poza Gminą, powinni dokonać korekty
deklaracji po zakończeniu przez nich nauki. Jeśli natomiast
młodzież ma praktyki lub pracuje w czasie wakacji prosimy o
doniesienie odpowiedniego potwierdzenia do Urzędu Gminy (pokój 207). Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391) należy zmienić
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana
danych.

Nastąpi zmiana terminu wywozu w związku ze Świętem Bożego Ciała w dniu 19 czerwca wypadającym w
trzeci czwartek miesiąca. Zastępczy termin wywozu to sobota dnia 21 czerwca dla przysiółków (Miki, Kiepki, Gazury,
Szymcze, Bystre, Suszki, Las, Jasnowice).
K. Goryczka

UWAGA!
W dniu 20 czerwca 2014 roku w godzinach 10:00 –
17:00 plac kościelny w Istebnej Centrum będzie zamknięty z powodu imprezy samochodowej.
Prosimy o parkowanie samochodów w tym dniu
w innych miejscach.

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wyniki wyborów do Parlamentu
Europejskiego
w dniu 25 maja 2014 r. w Istebnej
W DNIU
25 MAJA 2014 R. W ISTEBNEJ
OBWODY GŁOSOWANIA
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
Liczba wyborców, którym wydano karty
Frekwencja w %
Lista nr 1 - KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
1
ADAMEK Tomasz Józef
2
CYMAŃSKI Tadeusz
3
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard
4
WĘGLARZ Ewa
5
WYDRA Przemysław Aleksander
6
FAJER Monika
7
GRUSZKA Marek Aleksander
8
DOMAGAŁA Iwona Teresa
9
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa
10
ZIOBRO Jan Paweł
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
1
ZAWISZA Artur Wojciech
2
SŁAWSKI Sławomir Michał
3
KALUS Jakub Tomasz
4
BUDKA Anna Honorata
5
WAWAK Zbigniew Jerzy
6
WOJDAT Robert Mateusz
7
SZOSTOK Edyta Beata
8
TOMCZAK Janusz
9
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota
10
GĄSIOREK Adrianna Anna
Lista nr 3 - KKW SLD-UP
1
GIEREK Adam
2
MARSZAŁEK Jarosław Andrzej
3
SOBAŃSKA Halina Bronisława
4
NIEDZIELA Tomasz Damian
5
JAROSZ Marian Franciszek
6
DAŃCZAK Wanda Janina
7
ZAPART Katarzyna Urszula
8
MIODEK Jan Jerzy
9
ZIĘBA Marianna Anna
10
MARKOWSKI Jerzy
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Czerwiec
2014
1
PIECHA
Bolesław Grzegorz
2
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria
3
KLOC Izabela Helena
4
SZWED Stanisław
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SOBAŃSKA Halina Bronisława
NIEDZIELA Tomasz Damian
JAROSZ Marian Franciszek
DAŃCZAK Wanda Janina
ZAPART Katarzyna Urszula
MIODEK Jan Jerzy
ZIĘBA Marianna Anna
MARKOWSKI Jerzy
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Wójt Gminy informuje

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1
PIECHA Bolesław Grzegorz
2
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria
3
KLOC Izabela Helena
4
SZWED Stanisław
5
MOTYKA Władysław
6
KORFANTY Bronisław Jan
7
DZIUK Barbara Anna
8
RUDNICKA Jadwiga Julia
9
PANEK Krystyna Zofia
10
MALIK Ewa Danuta
Lista nr 5 KKW Europa Plus Twój Ruch
1
KUTZ Kazimierz Julian
2
GRABOWSKA Genowefa
3
POTOCKI Andrzej Tadeusz
4
FORNALCZYK Elżbieta
5
KLEPACZ Witold Janusz
6
MIKA Monika Katarzyna
7
KULWAS Daniel Marcin
8
SOSIN Olga Anna
9
GÓRCZYŃSKI Artur Robert
10
TOMCZAK Kamilla
Lista nr 6 - KW Polska Razem Jarosława Gowina
1
MIGALSKI Marek Henryk
2
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz
3
BIAŁEK Agnieszka
4
RAKSZAWSKI Adam Jaosław
5
DYLA Grzegorz Jan
6
KOKOLUS Urszula Maria
7
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz
8
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew
9
NANDZIK Sonia Teresa
10
ROMANOWSKA Barbara Mariola

Lista nr 7 - KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
1
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
2
LEWICKI Wiesław
3
MICZOŁEK Magdalena Barbara
4
SOŚNIERZ Dobromir Andrzej
5
PUSTELNIK Adam Ferdynand
6
KWIATKOWSKA Daria Teresa
7
ŻUK Tomasz
8
KRYSTEK Ewa Magdalena
9
HALEMBA Anna Maria
10
KOKOT Sławomir Jan
Lista nr 8 - KW Platforma Obywatelska RP
1
BUZEK Jerzy Karol
2
SZUMILAS Krystyna Maria
3
OLBRYCHT Jan Marian
4
NYKIEL Mirosława
5
PLURA Marek Mirosław
6
KURANT Agnieszka
7
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz
8
WNĘK Barbara Katarzyna
9
ZIĘTEK Jerzy Marek
10
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1
DĄBROWA Stanisław
2
BANASIAK Aleksandra
3
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz
4
KOŻUSZNIK Danuta Maria
5
BARTUSEK Mariola Beata
Strona
6
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta
7
PILOT Andrzej Antoni
8
SZEMLA Mirosław Stanisław
9
KARASEK Bronisław
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Wójt Gminy informuje

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1
DĄBROWA Stanisław
2
BANASIAK Aleksandra
3
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz
4
KOŻUSZNIK Danuta Maria
5
BARTUSEK Mariola Beata
6
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta
7
PILOT Andrzej Antoni
8
SZEMLA Mirosław Stanisław
9
KARASEK Bronisław
10
BRAMORA Artur Franciszek
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
1
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew
2
MOROŃ Tomasz Andrzej
3
NALEŹNIAK Krzysztof Jan
4
WASZKIELEWICZ Marian
5
DZIUDZIK Beata Jadwiga
6
MOLENDA Marlena Anna
7
PAJĄK Patrycja Magdalena
8
DADUŃ Marzena
9
BERNACKI Krzysztof Andrzej
10
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej
Lista nr 12 - KW Partia Zieloni
1
PACA Monika Maria
2
SMYKOWSKI Maciej Krzysztof
3
ZAWISZA Marcelina Monika
4
CHUDZIŃSKI Adam Stanisław
5
ORŁOWSKA Maria Elżbieta
6
SZYMANEK Tomasz Krzysztof
7
LEWICKA Dobrosława Teresa
8
SULICH Hubert Mirosław
9
KONUS Magdalena Joanna
10
SZWEDKOWSKI Witold

Dotacja dla Istebnej i Hrčavy!
W dniu 23 maja br. w Wałbrzychu odbyło się w 13. posiedzenie
Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 20072013. W ramach ostatniego naboru złożono 19 wniosków z dziedzin
wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej i 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki. 16 projektów zostało zarejestrowanych i
omówionych podczas 13. posiedzenia KM.
Na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazł się projekt
Gminy Istebna i Obec Hrčava „Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku / Zlepšení
dopravní dostupnosti v rámci Programu rozvoje Trojmezí”.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru pogranicza i podniesienie atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej gmin Istebna i Hrčava. Projekt obejmuje przebudowę i remont dróg gminnych prowadzących do granicy polsko-czeskiej o łącznej długości 1,769 km: po polskiej stronie granicy droga
w Jasnowicach – trasa zasadnicza o długości 1300 m, a po czeskiej
stronie granicy dwie drogi o łącznej długości 469 m. Drogi objęte
projektem mają charakter transgraniczny i służą mieszkańcom oraz
obsłudze ruchu turystycznego. Wartość projektu wyrażona w EUR
wynosi 206.088 EUR, w tym Gmina Istebna - 127.518 euro, gmina
Hrčava – 78.570 euro. Gminy uzyskały dotację w wysokości do 85%
wartości kosztów kwalifikowanych w Polsce oraz 90% w Czechach,
co daje razem 179.103,30 euro pozyskanego dofinansowania.
Opracował: W. Legierski

Czerwiec 2014

Nasza Trójwieœ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie założycielskie stowarzyszenia, które będzie miało na celu wsparcie dzieci,
młodzieży, rodzin w optymalnym pełnieniu ich wszystkich
funkcji, a także osób niepełnosprawnych i pozostających
w trudnej sytuacji życiowej. Spotkanie to odbędzie się
24.06.2014r. (wtorek) o godz. 18:00 w GOK-u w Istebnej Centrum.

Z życia OSP
Piknik Strażacki 25.05.2014r.
Był to już 6 Piknik Strażacki organizowany przez jednostkę OSP Koniaków. W zawodach brały udział 24 patrole 3 osobowe z 7 Ochotniczych Straży Pożarnych, a były to OSP Puńców, OSP Kozakowice, OSP Istebna Centrum, OSP Istebna
Zaolzie, OSP Jaworzynka Centrum, OSP Koniaków Centrum.
Organizatorzy Pikniku przygotowali nie tylko zawody dla
strażaków ale jeszcze wiele innych atrakcji dla całych rodzin.
Były to między innymi gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, skakanie w workach, zjazd na linie, strzelanie z wiatrówki, składanie siana do ostrewki, przejazd drabiną, którą udostępnili
strażacy z JRG w Ustroniu. Strażacy z OSP Koniaków Centrum
wykonali pokaz zastępu wysokościowego. Wszyscy uczestnicy zawodów dostali darmowe posiłki i napoje, a zwycięzcy
Strona
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Z życia OSP

„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”
Pani Renacie Haratyk i całej rodzinie,
serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu
śmierci wujka

śp. Edwarda Czylok
składają Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy GOK
oraz cały zespół redakcyjny

Serdecznie dziękujemy wszystkim z całej Trójwsi,
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
naszego najukochańszego syna, męża i ojca,
Drużyny przed zawodami

otrzymali skromne dyplomy i nagrody. Wielką atrakcją dla
małych dzieci była przejażdżka darmowa kucykami, którą
przygotowali druhowie z koniakowa Józef Bocek i Kazimierz
Kubica. Uczestnicy Pikniku tj. zawodnicy i kibice bardzo dziękowali organizatorom za zorganizowanie i przygotowanie
całej imprezy, która była udostępniona dla wszystkich chętnych. Oprócz zawodników Pikniku w pikniku udział wzięli
goście: zastępca wójta Henryk Gazurek, prezes ZOP dh Rafał
Glajcar, sekretarz ZOP dh Jan Szczuka, prezes ZOG dh Józef
Czepczor, dyr. GOK Elżbieta Legierska-Niewiadomska. W pikniku brało udział około 200 osób.

śp. Marcina Gancarza
który odszedł od nas przedwcześnie.
Pogrążona w głębokim smutku żona z dziećmi i rodzice

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
naszej drogiej matki

śp. Marii Legierskiej od Kulonka
Szczególnie dziękujemy
ks. Proboszczowi Tadeuszowi Pietrzykowi
za odprawioną mszę św. i homilię,
ks. Marcinowi za odprawione msze św.,
bliskiej i dalszej rodzinie, delegacjom Róży Różańcowej
oraz Związku Kombatantów,
a także sąsiadom i znajomym.
Dziękujemy za słowa współczucia, za modlitwę,
ofiarowane msze święte i złożone kwiaty.
W smutku pogrążeni
córka Maria i syn Andrzej z rodzinami

Z życia szkół
Przejażdżka kucykiem

OSP w Koniakowie Centrum dziękuje wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tego pikniku. Dziękujemy
państwu Elżbiecie i Ignacemu Zowadom za nieodpłatne
udostępnienie terenu. Dziękujemy pani wójt i komisji za zatwierdzenie i przyznanie dotacji na tenże piknik, dzięki czemu zakupione zostały nagrody, posiłki, napoje, słodycze dla
wszystkich uczestników. Dziękujemy p. komendantowi mł.
bryg. Janowi Kielochowi za wypożyczenie drabiny z JRG w
Ustroniu. Dziękujemy dh Józefowi Bockowi i Kazimierzowi
Kubicy za przewożenie dzieci kucykami nieodpłatnie. Dziękujemy wszystkim opiekunom drużyn, którzy przygotowali
ich do zawodów. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali i
zorganizowali ten piknik, a byli to strażacy i ich rodziny z Koniakowa.
Prezes OSP Koniaków Centrutm
dh Bolesław Haratyk
Strona
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Zaolzie od lat niepokonane!
Nie kończy się dobra pasja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych na Istebnej w organizowanym cyklicznie międzyszkolnym konkursie matematycznym
dla uczniów szkół zawodowych „Matematyka na co dzień”. Wydarzenie to na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych
imprez szkolnych Powiatu Cieszyńskiego. Zorganizowana po
raz dziesiąty impreza zakończyła się kolejnym z rzędu sukcesem
naszych wychowanków. 28 maja zajęli oni bowiem aż dwa z
trzech miejsc na podium. Na pierwszym miejscu uplasował się
Dawid Kohut – uczeń klasy 1a. Laureatem trzeciego miejsca został natomiast Janusz Małyjurek (klasa 2b). Wygraliśmy także
klasyfikację drużynową.
Najwyższe noty w organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie konkursie zdobyliśmy już po raz siódmy!
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem opiekunki grupy pani Beaty Gościniak.

Nasza Trójwieœ

Czerwiec 2014
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„Erasmus+” na wyciągnięcie ręki
Podobnie jak około 550 szkół z całej Polski wzięliśmy udział
w rekrutacji do programu „Erasmus+”, którego celem jest doskonalenie kompetencji kadry nauczycielskiej. 3 maja 2014 na
stronie internetowej „Erasmusa” (http://erasmusplus.org.pl/wyniki-selekcji-wnioskow-ka1-2014/) opublikowano wyniki naboru.
Okazało się, że projekt „Szkoły na Zaolziu” został wpisany na listę
rezerwową programu. Zajął on jednak najwyższą lokatę spośród
wszystkich wniosków zgłoszonych przez szkoły naszego powiatu.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i będzie realizowany, jeśli
zostaną uruchomione dodatkowe środki z Unii Europejskiej.

do da Vinci VETPRO "Analyzing Innovate Approaches in Vocational
English Education in European Dimension", realizowanego przez
ZPSWR w Cieszynie. Jest to program Unii Europejskiej Uczenie się
przez całe życie, który propaguje działania zmierzające do poprawy
jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Celem
tego przedsięwzięcia jest porównanie podejścia do nauczania języków obcych, w szczególności zawodowych.
Na spotkaniu w ZSP uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez dyrektora, pana Jakuba Kuca, dzięki której poznali
szkołę oraz Trójwieś. Następnie przedstawione im zostały metody
wprowadzania słownictwa zawodowego w klasach wielozawodowych. Podczas dyskusji mającej miejsce po prezentacji goście mieli
okazję do zadawania pytań i zapoznania się z wykorzystywanymi
w ZSP podręcznikami do nauczania języka zawodowego. Pomimo
różnic w systemach edukacyjnych obu krajów można było odnaleźć
wiele cech wspólnych: zarówno Trójwieś, jak i region Izmiru są bardzo mocno zorientowane na rozwój turystyki, co przekłada się na
zapotrzebowanie na pracowników znających języki obce.

„Z Istebnej do kadry narodowej”

Nadszedł czas podsumowania minionego sezonu narciarskiego. W związku z ogromnymi osiągnięciami powołanie do
reprezentacji narodowej juniorów otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej, bracia Kamil i
Dominik Burowie. Ich kandydaturę do kadry zgłosiła Komisja
Biegów Polskiego Związku Narciarskiego, a następnie pozytywnie zaopiniował Zarząd Krajowy PZN. Kadrowicze trenowali do
tej pory w Międzyszkolnym Klubie Sportowym MKS Istebna.
Pieczę trenerską sprawował nad nimi Tadeusza Krężelok. Doskonałe przygotowanie fizyczne i techniczne zawodników zaowocowało m.in. wygraniem przez Dominika Rankingu PZN w kategorii junior A. Zawodnik zgromadził 2000 punktów, a jego wynik
był lepszy od wyniku zawodnika, który zajął drugie miejsce aż o
150 punktów. Kategoria ta skupia zawodników urodzonych w
latach 1994 i 1995. Dla Dominika jest to więc kategoria wyższa,
ponieważ reprezentant Polski przyszedł na świat w roku 1996.
Startuje więc także w kategorii B. Wśród swoich rówieśników
również uplasował się na pierwszej pozycji. Przewaga punktowa
wynosiła tutaj jednak aż 250 punktów.
Naszym zawodnikom życzymy w biało-czerwonych barwach wielu sukcesów!

Goście z Turcji w ZSP na Zaolziu
W dniach 09-10 maja br. gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na Zaolziu siedmiu nauczycieli oraz przedstawicieli
państwowych instytucji edukacyjnych z Izmiru (Turcja). Byli to m.in.
Latif Susuz - Naczelnik Wydziału Edukacji okręgu Karabaglar, Evrim
Ortulu z Izby Rzemieślniczej regionu Aegean, Ugur Celik – Koordynator Programów Europejskich w Izmirze, Ebru Ilikli (Tureckie Towarzystwo Jakości), Nihal Kepenek (ESPAS Strefa Bezcłowa Aegean),
Seyhmus Dinc (Centrum Kształcenia Turystycznego) i Selcuk Sancar
(EGECED Towarzystwo Edukacyjne).
Goście z Turcji odwiedzili nasz kraj w ramach projektu LeonarCzerwiec 2014
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Oprócz pracy goście z Turcji mieli również okazję do poznania
dorobku kulturalnego Trójwsi: największą na świecie koronkę zaprezentowała im w GOK’u pani Lucyna Legierska-Kohut, tam też zostali
obdarowani folderami i drobnymi upominkami z Trójwsi. W Muzeum
Koronki pani Gwarek opowiedziała im o historii Koniakowskich Koronek, w Bacówce u Piotra Kohuta usłyszeli o tradycjach owczarskich i
podziwiali wyroby ludowego rękodzieła. Ukoronowaniem był nocleg
u gościnnych strażaków na Zaolziu oraz integracyjny grill na którym
przygrywali muzycy z Trójwsi, będący pracownikami ZPSWR.
Wynikiem spotkania w ZSP było zaproszenie, które pan Ugur
Celik, koordynator programów europejskich w Izmirze, wystosował
do dyrektora ZSP, dzięki któremu możliwa była wizyta w Turcji w
ostatnim tygodniu maja. Głównym jej punktem było spotkanie z
panem Latif’em Susuz’em - Naczelnikiem Wydziału Edukacji, podczas którego omawiano możliwość rozwoju współpracy. Podczas
spotkania nie obyło się bez wspomnień z pobytu gości w Polsce,
który zapadł naszym gościom bardzo pozytywnie w pamięci. Okazało się również, że różne języki (podczas spotkania krzyżowały się
przecież rozmowy po polsku, turecku, angielsku i niemiecku) nie są
przeszkodą, jeśli ma się wspólne cele.
Nie zabrakło na szczęście czasu by zwiedzić choć część Izmiru
(starożytnej Smyrny), trzeciego co do wielkości miasta Turcji (prawie 3
miliony mieszkańców wraz z peryferiami), które jest przepięknie położone nad Zatoką Izmirską. Wraz z młodzieżą z ZPSWR z Cieszyna, którzy odbywali tam swoje praktyki w hotelach, skosztowaliśmy lokalnych
potraw, targowaliśmy się na lokalnym bazarze i daliśmy się urzec tureckim słodyczom. Głęboko wierzymy, że współpraca z Turcją przyniesie
wymierne korzyści również uczniom i nauczycielom ZSP w Istebnej.
Strona
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Ósmy Gminny Konkurs
Języka Angielskiego
15 kwietnia 2014 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Istebnej odbyła się ósma edycja konkursu języka angielskiego „Check Your English”. Jak zwykle wzięli w nim udział szóstoklasiści z okolicznych szkół podstawowych. Testy ułożone
zostały przez mgr Zuzannę Ptak, mgr Ewę Buzek, mgr Annę
Zeman i mgr Grzegorza Czajkowskiego, i w tym roku okazały się nieco trudniejsze niż to zwykle bywało. Nagrodzono
dwa pierwsze miejsca oraz wręczono siedem wyróżnień. Na

miejscu pierwszym ponownie uplasował się Zespół SzkolnoPrzedszkolny, a więc Asia Sikora z klasy 6b; na miejscu drugim jednocześnie Klaudia Czepczor z klasy 6a w SP1 Koniaków oraz Julia Małyjurek z 6a w SP1 Jaworzynka. Test odbył
się jak zawsze w przemiłej atmosferze; uczestników poczęstowano drożdżówkami i herbatą, za co dziękujemy Społecznej Radzie Rodziców. Podziękowania także dla wydawnictwa
Oxford za nadesłane nagrody oraz dla Dyrekcji za różnego
rodzaju pomoc. Serdecznie zapraszamy za rok.
Grzegorz Czajkowski

„Bitwa Na Głosy” po angielsku
20 maja 2014 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej odbyła się kolejna edycja muzycznego show „Bitwa na
głosy” jednak tym razem uczestnicy mieli znacznie wyżej
ustawioną poprzeczkę, jako że wymogiem było wykonanie
każdej piosenki w języku angielskim. Zgłosiły się wszystkie
klasy, dlatego było co oglądać, a emocji nie brakowało. Nie
było łatwo, ponieważ większość chętnych do udziału dzieci
wybrała trudne piosenki, nie tylko językowo, ale również wokalnie; wszyscy jednak dali radę, oceniani przez starannie dobrane jury spoza naszej szkoły. Konkurs zorganizowali mgr
Agata Szymańska, mgr Joanna Kobielusz, mgr Ewa Buzek i
mgr Grzegorz Czajkowski. Każda klasa nadzorowana była
przez swojego wychowawcę pod względem wokalu i choreografii (większość dzieci wykazała się niezwykłą kreatywnością), natomiast angliści pilnowali poprawnej wymowy.
Impreza składała się z dwóch części: dla klas 1-3 i dla klas 4-6.
Strona
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Po zakończeniu części pierwszej, jak i po finale całości, wystąpił zespół trzech gimnazjalistów (Tomasz Roszkowski, Adam
Roszkowski i Marek Krężelok), którzy zgotowali nam krótką
muzyczną ucztę na czas obrad jury. Skład jury był następujący: pani Zuzanna Ptak, pan Ryszard Kocybik (oboje oceniali
przede wszystkim stronę językową wykonania) i pani Beata
Kawulok, która zwracała większą uwagę na aspekt artystyczny. Niespodzianką był z pewnością udział (po raz pierwszy)
dzieci ze słowackiej szkoły w Ćernem; wszyscy zostali nagrodzeni za występy i bardzo ciekawą interpretację wybranych
przez nich piosenek, jednak nie podlegali oni ocenie jury.
Dzieci z klas 1-3 zaprezentowały się fantastycznie; nie brakło
im ani odwagi, ani kreatywności pod względem choreografii
czy strojów. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3b, która zachwyciła wykonaniem piosenki „Don’t worry, be happy”; drugie
miejsce klasa 2b z utworem „In my own world”; miejsce trzecie klasa 2a z piosenką „Over the mountain”.
W części drugiej dla klas starszych emocje także sięgały
zenitu. Wygrała klasa 6b z brawurowym wykonaniem „One
way ticket” zespołu Eruption; miejsce drugie „Jailhouse rock”
Elvisa Presleya w wykonaniu 6a; na miejscu trzecim ponownie „Don’t worry, be happy” i klasa 4b.
Organizatorzy serdecznie dziękują wychowawcom za
współpracę; sponsorom czyli Społecznej Radzie Rodziców,
Spółdzielni Uczniowskiej i panu Lechowi Kośmider; pani Danucie Konarzewskiej za pomoc w stworzeniu dekoracji; Dyrekcji - za wszelką pomoc.
Grzegorz Czajkowski

H2O po prostu woda!
W miesiącu kwietniu uczniowie klas IV -VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce na lekcjach przyrody poszerzali swoją wiedzę na temat wody. Wstępem do „Wodnych
tematów” był konkurs zorganizowany przez uczestników
kółka przyrodniczego. Tematem konkursu było hasło „Szanuj
wodę”. Uczniowie klas 0 – VI wykonywali prace plastyczne,
które odzwierciedlały ten ważny problem. Na lekcjach przyrody omawiane były właściwości wody oraz jej priorytetowa
rola w przyrodzie.

Nasza Trójwieœ
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Pracując z mapą poznaliśmy najważniejsze rzeki i jeziora w Polsce. Uczestnicząc w zajęciach terenowych mogliśmy na własne oczy zobaczyć jak pięknie jest nad górskim
potokiem i na własne uszy usłyszeć jak pięknie szumi w
nim woda. Spacerując brzegiem strumienia zbieraliśmy
śmieci i odpady pozostawione przez nieodpowiedzialnych ludzi.
Dzięki współpracy z Klubem Gaja mieliśmy możliwość
uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez Pana
Jarosława Kasprzyk, który pokazał nam jak przeprowadza
się badania jakości wody. Samodzielnie mogliśmy wykonać
pomiar głębokości, długości i szerokości potoku Rastoka,
zmierzyć temperaturę wody oraz określić Ph, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów i amoniaku. Wyniki naszych
badań: szerokość rzeki 267 cm, średnia głębokość 10 cm, długość ok 4,5 km, temperatura wody 6,8 0 C, prędkość 0,5,m/s,
Ph 7, azotyny 1mg/l, azotyny 0 mg/l, fosforany 0 mg/l, amoniak 0,2 mg/l.
Oprac. Uczestnicy zajęć

imponująca i stale rośnie. Pomysłodawcą konkursu był aktualny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej Mieczysław Krzak. Pierwsza edycja miała miejsce w roku 1993.
Konkurs stanowi formę edukacji regionalnej, a międzynarodowy charakter podnosi rangę otrzymanego wyróżnienia,
czy zdobytej lokaty.
Organizatorom szczególnie zależy na pracach dokumentujących zmiany zachodzące w beskidzkim krajobrazie. Cenne są prace malowane z natury, fotografie czy wreszcie opisy
górskich wędrówek, beskidzkie podania i legendy, które odchodzą w zapomnienie, a coraz częściej pojawiają się wśród
prac nadesłanych na konkurs. Jury podejmuje się zadania
stanowiącego nie lada wyczyn! Segregują prace, tworzą
kategorie, które muszą niejako dopasować do nadesłanych
form. I tak obok tradycyjnych kategorii takich jak malarstwo,
rysunek, czy rzeźba, mamy w tym kategorię „kogel-mogel”.
Zawiera ona formy, które nie dają się jasno jednoznacznie
zaklasyfikować. Moja uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Istebnej – Zaolziu zdobyła pierwszą nagrodę w tejże kategorii. Jej praca pt. „Trójstyk” oscylowała na pograniczu rzeźby
i instalacji artystycznej.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Mieszkam w Beskidach”
Za nami już XXI edycja międzynarodowego konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach”, w którym to konkursie
liczni uczniowie są rokrocznie doceniani za swoje umiejętności plastyczne. Fenomenem tego konkursu jest fakt, iż dzięki
licznym wyróżnieniom i nagrodom, ilość uczestników jest

Czerwiec 2014
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W tegorocznej edycji wzięło udział także kilkoro uczniów
z naszego Gimnazjum. Wyróżniono w konkursie pracę Pawła Golika z klasy II e, natomiast uczennice Marta Czepczor z
klasy III c i Barbara Poloczek z klasy III d, zdobyły ex aequo
pierwsze miejsce – tzw. Nagrodę Dyrektora. Prace młodzieży
gimnazjalnej stanowiły szkice (Basia i Paweł), oraz malarstwo
(Marta) o tematyce góralskiej.
Najmłodszym uczestnikiem konkursu okazał się być trzylatek – Paweł Krężelok (mój syn), który otrzymał specjalną
nagrodę właśnie dla najmłodszego uczestnika konkursu.
Jego praca była typową twórczością dziecka trzyletniego –
abstrakcyjną ekspresją, którą zatytułował „Pożar kościółka na
Stecówce”.
Zachęcam wszystkich tworzących do brania udziału w
kolejnych edycjach tego konkursu z uwagi na to, że organizatorzy doceniają trud wielu twórców, a konkurs o zasięgu
międzynarodowym stanowi prestiżowe osiągnięcie. Uczestnikom tegorocznej edycji ogromnie gratuluję i życzę dalszych sukcesów i natchnień!
Magda Lena Krężelok
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IX Gminny Drużynowy Konkurs
Matematyczny
Dnia 27 maja 2014r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny zorganizowany przez naszych nauczycieli matematyki. Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży
zainteresowania matematyką, wdrażanie jej do zespołowej
i samodzielnej pracy przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, podnoszenie poziomu wiedzy z matematyki, jak również promowanie na terenie gminy najlepszych
uczniów tego przedmiotu. Dzięki tej inicjatywie możliwa jest
też wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami matematyki szkół podstawowych i gimnazjum.

Do rywalizacji mogły przystąpić trzyosobowe drużyny
wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. W tym roku
w konkursie wzięły udział 4 drużyny. Konkurs składał się z
dwóch części:
- Pierwsza część konkursu obejmowała test wiedzy matematycznej, w której wyłoniony został najlepszy matematyk
szkół podstawowych: Radosław Woźniczka – zdobył maksymalną ilość punktów.
- W drugiej części drużyny wspólnie rozwiązywały zadania w określonym czasie. Drużyny rozwiązywały w formie
zabawy zadania: krzyżówki, rebusy, fikcyjne nazwy, sudoku,
łamigłówki, tangram i malowanie liczbami.
Wyniki:
I miejsce zajęli uczniowie z SP 2 w Koniakowie: Paulina
Juroszek, Julia Juroszek, Franciszek Jaroszyński; opiekun p.
Monika Kukuczka;
II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej: Karolina Ligocka, Alicja Zawada, Radosław Woźniczka;
opiekun p. Barbara Bołdys;
III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie: Jan Chrapek, Julia Węglorz, Dorota Sikora; opiekun
p. Iwona Ligocka.
W trakcie przerwy uczniowie mogli poczęstować się ciastami upieczonymi przez rodziców naszych uczniów, zaś
przed ogłoszeniem wyników, przyszli gimnazjaliści mieli czas
na posilenie się obiadem oraz zwiedzenie szkoły.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali swoich
podopiecznych. Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie za rok.
Organizatorzy konkursu
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Gminny Turniej Szkół Podstawowych
i I-szych klas gimnazjum
W dniu 27.05.2014 r. na boisku „Orlik” i hali sportowej Gimnazjum w Istebnej odbył się już kolejny Gminny Turniej Szkół Podstawowych i I-szych klas gimnazjum. W rywalizacji wzięły udział
cztery szkoły: Sp1 Koniaków, Sp1 Jaworzynka, Sp2 Zapasieki i
gimnazjum. Uczniowie rywalizowali w czterech konkurencjach:
- Piłka nożna - 1 m-ce gimnazjum, 2 m-ce Sp1 Jaworzynka,
3 m-ce Sp2 Zapasieki
- Sztafeta gwiaździsta – 1 m-ce gimnazjum,
2 m-ce Sp1 Jaworzynka, 3 m-ce Koniaków
- Rzuty do kosza - 1 m-ce Sp1 Jaworzynka,
2 m-ce gimnazjum, 3 m-ce Sp1 Koniaków i Sp2 Zapasieki
- „bieg” z materacami - 1 m-ce Sp1 Jaworzynka,
2 m-ce Sp2 Zapasieki, 3 m-ce gimnazjum
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Gimnazjum w Istebnej
2. SP1 Jaworzynka
3. SP2 Zapasieki
4. SP1 Koniaków
Celem turnieju była integracja uczniów, którzy w przyszłości
będą uczęszczać do gimnazjum oraz promocja zdrowego stylu
życia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z zagrożeniami wynikającymi z używania alkoholu. Chcieliśmy pokazać, że można wolny czas spędzać aktywnie i dobrze się przy
tym bawić. Uczniowie mieli zapewnione wody oraz drożdżówki
i owoce.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w turnieju oraz
opiekunom: Wioletcie Strokosz, Mariuszowi Juroszkowi oraz
Piotrowi Polok. Szczególnie dziękujemy p. Jackowi Kohut za sędziowanie meczy. Pozdrawiamy i zapraszamy za rok.

Organizatorzy: Aleksandra Kawulok, Michał Nosowicz

Na wakacje ruszać czas
Za dni kilka - o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het - do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
Morze, góry, las i rzeka:
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato!

Nasza Trójwieœ
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Z życia szkół
Gimnazjaliści w Paryżu……

Dzień Mamy i Taty u Przedszkolaków
Jedne z piękniejszych dni wśród licznych zajęć i dziecięcych zabaw w przedszkolu są dni majowe, w których
podejmują dzieci trud i wysiłek dla okazania swej miłości
najbliższym oraz najukochańszym. To niezaprzeczalnie rodzice, gdyż oni pozostaną znaczącymi dla dziecka osobami,
o których miłość dziecko będzie zawsze zabiegać. Dzieci
Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II czas majowych
zajęć poświęciły by przygotować się do Dnia Matki i Dnia
Ojca połączonych we wspólnym świętowaniu uroczystości
Dnia Rodzica.

W dniach 25-30 kwietnia 2014 r. odbyła się szkolna wycieczka do Francji. Wyjazd odbył się 25 kwietnia tj. piątek o godzinie
16.00 spod naszego gimnazjum, do Paryża dotarliśmy około
godziny 10. Nasza przygoda ze stolicą mody rozpoczęła się od
podróży metrem do Dzielnicy Łacińskiej, gdzie zobaczyliśmy
Uniwersytet Sorbonę oraz Pantheon, który jest miejscem pochówku Marii Skłodowskiej-Curie. Kolejnym punktem naszej
wycieczki była katedra Notre Dame, w której mogliśmy podziwiać liczne, przepiękne witraże ale również relikwie Korony
cierniowej, symbolu męczeństwa Jezusa Chrystusa. Następnie
udaliśmy się do Luwru, gdzie zobaczyliśmy kilka tysięcy dzieł z
różnych epok m.in. jakże słynną Mona Lisę, Wenus z Milo czy Kodeks Hammurabiego. Po dziewięciu godzinach intensywnego
zwiedzania, udaliśmy się na obiadokolację, a później pojechaliśmy do hotelu na nocleg.
Następnego dnia, udaliśmy się do Wersalu, królewskiej siedziby
rozbudowanej za sprawą Ludwika XIV, gdzie mogliśmy zobaczyć
przepiękne komnaty i ogrody. Pojechaliśmy do Paryża , zwiedziliśmy
Muzeum Perfum, w którym poznaliśmy historię i proces wytwarzania perfum, później zobaczyliśmy Operę Garnier. O godzinie 16.00
uczestniczyliśmy w polskiej mszy w Kościele św. Marii Magdaleny w
Paryżu, gdzie napotkaliśmy tłumy naszych rodaków. Po mszy udaliśmy się na punkt widokowy Trocadéro, aby podziwiać Wieżę Eiffla w
pełnej okazałości. Ostatnią atrakcją tego dnia był nocny rejs po Sekwanie. Na łodzi poddaliśmy się urokowi tego magicznego miasta.
Czwartego dnia wycieczki, wyjechaliśmy na Wieżę Eiffel’a i podziwialiśmy przepiękne widoki. Kolejnym punktem programu był
Pałac Inwalidów, gdzie w sześciu trumnach pochowany jest Napoleon. Następnie zobaczyliśmy Łuk Triumfalny i pojechaliśmy metrem do dzielnicy nowoczesnej zwanej La Défense. Późnym popołudniem udaliśmy się na wzgórze Montmartre aby przejść się obok
słynnego kabaretu Moulin Rouge, przystanąć na Placu Pigalle, oraz
aby zobaczyc górującą nad miastem bazylikę Sacre-Coeur.
Piątego dnia wycieczki wreszcie nadszedł czas na zabawę w
Disneylandzie, pod Paryżem. Czekały na nas dwa wielkie parki
rozrywki, pełne przeróżnych kolejek, karuzel i innych atrakcji.
Zobaczyliśmy nawet kolorową paradę postaci Walt’a Disneya.
Po ośmiogodzinnej zabawie udaliśmy się na obiadokolację, aby
wyruszyć w drogę powrotną do Polski.
Naszą podróż zakończyliśmy 30 kwietnia o godzinie 13.00 w
Istebnej. Wycieczka była bardzo pouczająca, przede wszystkim
mogliśmy spróbować swoich sił w porozumiewaniu się z Francuzami. Fantastyczna młodzież, miła atmosfera oraz niesamowite przeżycia z pewnością sprawią, że wycieczki do Paryża nie
zapomnimy przez wiele, wiele lat.
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W tym roku Przedszkole skorzystało z gościnności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej i tam właśnie dzieci zaprosiły Rodziców. Rodzice nie tylko nie odmówili, co pokazało sobotnie przedpołudnie 24 maja 2014r., lecz przybyli
świętować z całymi rodzinami. Sala Ośrodka wypełniła się
dziecięcym gwarem, radością i tętniła życiem.
Dzieci zainscenizowały przedstawienie pt: „Nagroda za
dobre serce”. Głównym przesłaniem jego była prawda, że
warto być dobrym, bowiem uczynione dobro wraca do nas
zwielokrotnione i przynosi owoc także w życiu innych osób,
z którymi się spotyka.
W ramach tego występu dzieci przebrane w odpowiednie kostiumy zaprezentowały tańce do muzyki klasycznej
oraz zadedykowały swoim rodzicom piosenki i wiersze, za
co zebrały liczne brawa. Na koniec wręczyły wykonany przez
siebie upominek i laurkę wzruszając niejedno rodzicielskie
serce dziecięcym uściskiem i roześmianą buzią. Dopełnieniem tego świętowania było rodzinne spotkanie przy stole
zastawionym słodkim poczęstunkiem.
Dziękujemy za gościnność zarządzającym Ośrodkiem
Edukacji Ekologicznej i wszystkim, którzy dopomogli w zorganizowaniu tego rodzinno-przedszkolnego spotkania.

Wierszyk na Dzień Ojca
Dzisiaj Dzień Taty! Mojego Taty!
I wszystkich Ojców na świecie!
Niosę dla Taty z ogródka kwiaty...
Zarzucę Tacie na szyję ciepłe ręce...
Powiem do ucha: Tatku posłuchaj...
Chcę Cię uściskać... nic więcej.
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Z życia szkół
Prace nagrodzone w konkursie literackim
„Jak matka z tacikym byli jeście mali”
„Wojynno buchta”
- Matko wielaście mieli roków jak wybuchła II wojna
światowo?
- Urodziłach się w 1936 roku 26 maja Zapasiykami na Dolinach.
- Jakiyś mocie wspomnienia z ćasów wojny?
- Joźech była wtedy dzieckym, miałach porym roków. Pamiyncym jako na Zapasiyki wkrocili Niymcy. Byli łokropnie łobmojeni gałyńziami z brzozy ji buka ji pięknie się to zieleniło, bo
było to na wiosnym. Po tym żech się dowiedziała, że łuni byli
tak zamaskowani, coby ich nie było widno z samolotu. Jo z rodzyństwym i z mamum byli sami w chałpie, bo łoca wziyni do
polskiego wojska. A były to łokropnie cieński ćasy, mało było
źiwności, a jeście Niymcy chodzili po izbach i rabowali wśecko, co było do jedzynio. My teś mieli w lesie łukrytego kunia ji
krowym, ji trza było tam chodzić, w dzichcie siano nosić abo z
brzemiyniym łodbywać. Jednego wiećora prawie my miały iść
ze siostrum zanieść siano do lasa, a tu dziwomy się, ludzie stojum z rynkami do góry a Niymcy kole nich. Naśli tam schowane krowy, ściynści źie my tam nie pośli ku nasiymu bydłu. Kiejsi
rano przisieł wojok niymicki, pytoł się mamy, ci momy w corku
świniym, bo przydom drudzi ji nom jom weznom. Kozoł jum zabić a mama powiedziała, ze jako mo jum zabić, jak nima chłopa
w chałpie. Ukozała zdjynci Pawła Poloka z Wyćiećki, żie to je jei
chłop ji jest w niymieckim wojsku. Tuś Niymiyc powiedział: „Dejcie nóś, jo wóm jóm zabijym ji zjycie se jóm z dzieckami”. Posieł
do chlywa, zabił jóm ji przykrył słumóm. Jak prziśli ci drudzy tuś
wsieciutko przechladali: izby, bróśki, stodołym, chlyw a świni
nie naśli. Tuś my potym miynso zrychtowali, zasolili ji zakopali w ziymi, coby było co jeść. Jak łociec prziśli musieli podpisać
folklisty a było to w Kuniokowie ji napisali że my sum Polokami.
Tuś ło każdej porze mogli całum rodzinnym wysiedlić, a wziuńć
mogli tyle, co my mieli na sebie.

my aś łocieć przyjadzie nazod. Mama zaś musieli piyc buchtym
jeście roz, ale my ji nie jedli, aś łociec wrócóm. Na ściyńsci wrócili ku wiećoru, tuś my dopiero siedli do jedzynio. Uradowani, że
łociec wrócili ji wtedy ta buchta dopiero śmakowała.
Tuś jak buchta matko była wtedy tak zocno, tuś jako
się jum robiło?
Na tuś dowało się liter mlyka, dwa wajca, do gorści cukru,
kapkym soli, munki wiela ciasto zabrało. Ji dowało się do ciepłego coby wyrosło. Po tym do trumbyji piekło aś się zróziowi. Po
wyjynciu mazało się masłym i posuło się cukrym. Zazwyćaj jedli
my to z mlykym. Do teraz się mi to spumino, jak piekym buchtym, jako Niymcy łoca z kóniami i wozym do przewozu rannych
Niymców wziyni.
- Tuś Matko Boźe zapłac za tynćas, co żeście mi go tu
poświyncili i za to łokropnie piękne łopowiadani.
Refleksja
Wspomnienia, które przekazała mi babcia z czasów wojny, porównuję do życia obecnego. Rozłąka bardzo zżytej rodziny i obawa przed utratą ojca spajała całą rodzinę a lęk i
obawa udzielały się wszystkim. Niewiedza, czy ojciec wróci
cały i zdrowy spowodowała, że nie mogli przełknąć oczekiwanej buchty, bo chcieli wspólnie z ojcem zasiąść do stołu.
W czasach, gdy niejeden z członków rodziny wyjeżdża po zagranicę i brakuje mu w Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocy odczuwamy też skutek i brak bliskiej osoby. Udziela
się nam smutek i żal, że kogoś brakuje przy stole i chociaż
by były na nim wymyślne potrawy, to jednak ich smak psuje
świadomość, że brakuje w gronie rodzinnym kogoś bliskiego. Dla człowieka miłość i przyjaźń są czymś dużo ważniejszym niż pełny brzuch.
Autor: Angelika Bernaczek, klasa 2 „d”
Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
opiekun pracy: Monika Michałek

- Cóś wom matko utkwiło takigo waźnego w pamiynci
w ćasie wojny?
- Na tuś nejbardzi jako łod Siyrokigo lecioł gorzejuncy samolot. Ponad samouckich chałpyji spod pod Nowinkum. Wśecy kierzy to widzieli lecieli się dziwać a łokropnie my się boli.
Chnet naśli się Niymcy a Ci kierzy się uratowali w lesie pociuli,
że gwarzum po niymiycku tuś się dali wołać pomocy. A jak my
tam leciały, tuś my naśły kunzerwy niymiecki bo Ci z samolotu
jak widzieli, zie się rozbijum, tuś wsiecko wychybowali. W nocy
przyśli Niymcy a łokropnie burzyli ji wołali.
- Kawulok wstowejcie bo nasi spadli ji trza z nimi jechać do
Jabłunkowa!
My wśecy w chałpie byli pobudzyni a łokropnie my płakali, źe
łoca bierum nie wiadomo kany. Łociec rychtowali wóz a mama
rychtowali jedzyni na cestym. Była upieciono buchta, co my jum
mieli rano jeść, tuś mama calućkom zapakowali łocu. Łociec z
dwoma Niymcami co przezili zapakowanymi na wozie w spadochrony, pojechali do Jabłunkowa z łobstawum niemieckum.
Jak uś wozu nie było widno, tuś z mamom do rana my nie spali
a rzykali. Potym calućki dziyń jeście z tego gorzejuncego samolotu ćuć było strzelani amunicyji ale my uś tam nie śli, bo ćakali
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Kalendarium - Czerwiec
l 18.06.1939 r. - w Istebnej umiera Rudolf Szotkowski - nauczyciel działacz społ. narod. Urodził się
13.02.1874 r. w Puńcowie. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Cieszynie pracował w Istebnej w latach
1894-1897 jako nauczyciel. Później pracuje w Żywocicach, Mnisztwie, Bukowcu. W Istebnej na stale osiedla się
w 1920 r. Był wielkim społecznikiem, twórcą grup folklorystycznych z którymi wyjeżdża m.in.: do Cieszyna na
otwarcie wystawy etnograficznej Towarzystwa Ludoznawczego, Zakopanego, Warszawy. Zbierał pieśni ludowe,
działał w Macierzy Szkolnej, Kółku Rolniczym, wraz z Michałem Kawulokiem zwanym „Królem Gór” doprowadził
do powstania szkoły w Istebnej Zaolziu. Był wielkim patriotą i bojownikiem o polskość, znany z ciętego języka,
humoru, niezłomności w dążeniu do prawdy, co spotykało się często z szykanami różnych władz. W szkolnictwie
pracował do roku 1933. Był przez miejscowych ludzi ceniony i podziwiany, a z racji jego prawości i niezłomności
został nazwany „Rechtorem zowziyntej notury”.
l 19.06.1939 r.- w Istebnej umiera Michał Kawulok ps. „Król Gór”, działacz społ-polit., wójt, obrońca sałaszy.
pomolog. Urodził się 29.09.1886 r. w Istebnej. Był niezwykle światłym rolnikiem, pomologiem, długoletnim prezesem
Kółka Rolniczego, Spółki Sałaszniczej, współpracował w tej dziedzinie z R.Szotkowskim, J. Śliwką(IV). Przyjażnił
się z ks. J. Londzinem, ks. E. Grimem. To on zorganizował 27.10.1918 r. wyjazd naszych mieszkańców na wiec
narodowy do Cieszyna na którym osobiście przemówił jako niestrudzony orędownik polskości. Był ojcem m. innymi
Jana (znanego instrumentalisty), Zuzanny Marekwica. Został pochowany na starym cmentarzu w Istebnej.
l 24.06.1906 r.- w Istebnej urodził się Władysław Szotkowski jako syn wymienionego wyżej Rudolfa. Również
jak ojciec został nauczycielem, w którym to zawodzie pracuje od 1925 r. najpierw w Koniakowie, Zebrzydowicach,
Wiśle, Cieszynie. Na początku 1940 r. ucieka do Francji do tworzącego się tam W. P. Po klęsce Francji przedostaje
się do Szwajcarii, gdzie po ukończeniu studiów osiedla się pracując jako architekt. W latach 70 ubiegłego stulecia
zaczął opracowywać i częściowo publikować materiały i wspomnienia swojego ojca Rudolfa. Parę tych publikacji
ukazało się w Głosie Ziemi Cieszyńskiej. W opinii wielu są to prawdziwe perełki pisane przepiękną, częściowo już
zapomnianą archaiczną gwarą, niestety gro tych opracowań nie opublikowano. Władysław Szotkowski umiera 4.
04.1980 r. w Usslingen w Szwajcarii.
l 30.06.1979 r. - w Istebnej umiera Jan Wałach, malarz, piewca góralszczyzny i krajobrazu beskidzkiego. Urodził
się 8.08.1884 r. w Istebnej. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Istebnej uczęszcza do Polskiego Gimnazjum
Macierzy Szkolnej w Cieszynie a następnie do Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanym i Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie u profesora J. Mehofera. Dzięki stypendium rodziny Siemianowskich studiuje w Paryżu.
Edukację kończy w Ecole des Beaux Arts w 1911 r. Po studiach zwiedza Europę i wraca do Istebnej. W 1912 r.
zawiera związek małżeński z Teresą Liboską z którą dochował się 13 dzieci. W czasie I wojny światowej zostaje
wcielony do armii austriackiej. Po wojnie wraca i zamieszkuje w Istebnej Andziołówce. Tam w swojej pracowni i w
plenerze tworzył „Na chwałę Stwórcy i pożytkowi ludziom” a w wolnych chwilach umilał sobie czas muzykowaniem
i pisaniem wierszy. Praktycznie do ostatnich dni swojego długiego życia stał przy sztalugach, bo jako człowiek
głęboko religijny traktował swój talent jako dar Boży, którego nie wolno marnować.
Wydarzenia:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

V-VI 2005 r. - pierwsze w historii Istebnej matury w szkole średniej Istebna -Zaolzie.
10.06.2004 r. - Msza Św. prymicyjna ks. Roberta Kukuczki w kościele w Istebnej.
10.06.2007 r. - Msza Św. prymicyjna ks. Bartosza Łacka z Jaworzynki „Polany”
w kościele p.w. Matki Boskiej Frydeckiej w Jaworzynce na Trzycatku.
12.06.2004 r. - podpisano porozumienie Beskidzka 5
15.06.1994 r. - I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie w SP Istebna-Zaolzie
15.06.1990 r. – po pierwszych wyborach samorządowych wójtem Gminy Istebna zostaje Danuta Rabin.
15.06.1996 r. - otwarcie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w rodzinnym domu na Wilczym przez żonę zmarłego
alpinisty p. Celinę Kukuczka.
19.06 1993 r. - w Jaworzynce powstaje Muzeum Na Grapie, którego pomysłodawcą i fundatorem był
mieszkający w Szwajcarii dr Jerzy Rucki.
19.06.1997 r. - w świetlicy byłego Nadleśnictwa Istebna na Dzielcu otwarto
Ośrodek Edukacji Ekologicznej.
29.06.1950 r. - poświęcenie przez ks. dziekana Handzlika z Jabłonkowa kościoła
pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce.

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

Zapraszamy wszystkich mieszkańców
na konferencję promującą książkę

„Istebna – zarys dziejów beskidzkiej wsi”
25 czerwca godz. 10:00
Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Istebna Dzielec
Program:
10:00 – przywitanie gości
10:15 – przedstawienie informacji nt. projektu - Aneta Legierska
10:30 – Informacja o książce - Małgorzata Kiereś
11:30 – występ kapeli góralskiej
Czerwiec 2014
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11:45 - poczęstunek
12:30 – zakończenie
Realizowane w ramach projektu o nazwie „Mosty koło Jabłonkowa
i Istebna – wczoraj i dziś - Mosty u Jablunkova a Istebna - včera a dnes“.
Projekt o numerze ewidencyjnym CZ.3.22/3.3.05/12.03359, finansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
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Z Trójwsi do Ameryki
Jeśliby zapytać starszych
ludzi z Trójwsi o podróże do
Ameryki, padnie zawsze ta
sama odpowiedź: „Kolumbus".
I właśnie od tego imienia zaczyna się moja historia.
„Kolumbus" czyli Michał
Wawrzacz urodzony w 1865
roku, a zmarły w 1954, zamieszkały na Andziołówce, to mój prapradziadek. To właśnie on jako
pierwszy ze Śląska Cieszyńskiego wyruszył do Ameryki. To za
nim miałaby wyruszyć emigracja

ARCHIWUM
„NASZEJ TRÓJWSI”

nr czerwiec 1994
O tym pisaliśmy 20 lat temu

górali do Stanów Zjednoczonej Ameryki z Jaworzynki, Koniakowa i Istebnej. Według „Słownika biograficznego Ziemi
Cieszyńskiej" Kolumbus miał być w Ameryce trzy razy. Jednak moja babcia, Anna Czepczor, twierdzi, iż Kolumbus odbył tylko jedną podróż. Według niej, mój prapradziadek, miał
wyruszyć do Ameryki z ekipą filmowców oraz zespołem muzycznym. Pewne jest zatem, iż Michał Wawrzacz od dziecka
interesował się folklorem i kulturą. Prawdopodobnie Kolumbus, jako pierwszy góral, stanął na kontynencie Ameryki Północnej w 1908 roku. Wrócił po dwóch latach, nie dorobiwszy
się tam żadnego majątku, ale jego prestiż i zainteresowanie
jego osobą w rodzinnej miejscowości znacznie wzrosło. Babcia z uśmiechem na twarzy wspomina jak dziadek opowiadał
o „łokropnie wielkich i szumnych rybach co wskakiwały na
pokład statku, którym płynął. Wspomina również, o chwilach grozy podczas burzy i godzinach spędzonych wtedy w
kaplicy, kiedy to modlitwa stawała się ostatnią nadzieją na
przeżycie.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż Kolumbus bardzo
wiele czasu spędzał z wybitnym malarzem Janem Wałachem. Czas spędzony na rozmowach umilali oni sobie grą na
fujarkach. Prapradziadek bardzo często pozował lokalnemu
artyście, za co jego córka, Barbara Wałach, odwdzięczyła się
mojej babci kilkoma pięknymi drzeworytami.
Babcia wspomina również historię, kiedy Kolumbus „był
cestowym" i spotkał ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego, który w zamian za życzliwość ze strony górala,
ofiarował mu pewną sumę pieniędzy. „Tacik poszli do karczmy i postawili chłopom achtlikgorzołki" - dodaje ze śmiechem babcia. Pragnę dodać, iż mój pradziadek, Jerzy Wawrzacz, nie chciał udzielać wywiadów na temat swojego ojca,
ze względu na obawę represji ze strony ówczesnych władz.
Obecnie utrzymujemy kontakt z rodziną mieszkającą w
USA, którzy są potomkami synów Kolumbusa. Jego osoba
bardzo nas ze sobą łączy.
Muszę przyznać, że prapradziadek jest niezwykłe ciekawą osobą, którą darzę ogromnym szacunkiem. Jako pierwszy przetarł szlak dla górali wyjeżdżających za chlebem do
Ameryki. Z całą pewnością jego legenda przetrwa w naszych
sercach.
Wojciech Czepczor

Uzupełnienie do artykułu „Gronie dla
Ojca Świętego - uroczyste obchody kanonizacji w Jaworzynce” - NT nr 5. 2014, s. 8
Cały program artystyczny a więc góralską oprawę
mszy świętej oraz występy zespołów dziecięcych z Koniakowa i Jaworzynki przygotowało Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.
Za pominięcie tej informacji w artykule przepraszam.
B. Juroszek
Strona
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Trójwieś filatelistycznie
W dniu 27.04.2014. w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce odbyły się uroczystości związane z
kanonizacją w Rzymie Papieża - Polaka Jana Pawła II.
W ramach wystawy „Gronie dla Ojca Świętego” zaprezentowano również pokaz filatelistyczny pt. „Święty Jan Paweł
II - Papież z dalekiego kraju”, w którym pokazaliśmy znaki
pocztowe ukazujące związki Papieża z Ojczyzną ze zbiorów
proboszcza parafii ks. Stanisława Pindla oraz Jacka Pysznego.
Z okazji wystawy wydane zostały okolicznościowe medale,
banknoty, 5 rodzajów stempli i koperta.
Przez cały dzień czynne było stoisko z pamiątkami papieskimi w tym filatelistycznymi. Każdy z uczestników uroczystości otrzymał filatelistyczny prezent w postaci okolicznościowej kartki pocztowej lub koperty skasowanej
okolicznościowymi stemplami. Rozdano ponad 3000 pamiątek i tyleż papieskich kremówek, których … zabrakło już o
13.00.
Wystawa „Gronie dla Ojca Świętego” mieści się w domu
katechetycznym i będzie czynna do końca wakacji tj. 31
sierpnia 2014r. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania. Jak

zapewnia ksiądz proboszcz nikt ze zwiedzających nie wyjdzie z pustymi rekami... A już od września rozpocznie działalność młodzieżowy Klub Kolekcjonera Pamiątek Św. Jana
Pawła II, w tym oczywiście pamiątek filatelistycznych. Zdjęcia
z uroczystości można obejrzeć na stronie parafialnej: http://
www.parafia-jaworzynka.pl.
Jacek Pyszny

Informacje turystyczne
Metropolia Silesia i okolice
W połowie maja miało miejsce kolejne szkolenie krajoznawcze dla informatorów turystycznych organizowane
przez Śląską Organizację Turystyczną. Tym razem w kręgu
naszego zainteresowania pozostawał centralny subregion
naszego województwa, czyli Metropolia i jej okolice. Celem
szkolenia było zapoznanie pracowników informacji turystycznych ze zmianami w zakresie atrakcyjności turystycznej
i kulturalnej omawianego regionu.

14 Międzynarodowe Targi
Turystyczne w Opolu
W dniach od 16 do 18 maja na opolskim rynku odbyły się
kolejne plenerowe targi turystyczne, na których swoje atrakcje, bazę noclegową oraz gastronomiczną prezentowała
również Beskidzka 5. Najważniejszym dla pięciu beskidzkich
miejscowości dniem była sobota, kiedy to odbyła się główna prezentacja kultury i sztuki ludowej Beskidzkiej 5. W tym
dniu na opolskim rynku można było posłuchać góralskiej
muzyki, skosztować naszych oscypków oraz zobaczyć autentyczne rękodzieło. Podczas imprezy przyznano 3 nagrody
główneGrand Prix 14 Międzynarodowych Targów Turystyki
„W Stronę Słońca”.
- Za najlepszą promocję na 14 MTT „W Stronę Słońca”dla
Beskidzkiej 5
- Za najładniejsze stoisko na 14 MTT „W Stronę Słońca”dla
Indonezji
- Za najlepsze materiały promocyjne na 14 MTT „W Stronę
Słońca”dla Kraju Kralowohradeckiego
Mimo niesprzyjającej aury na targi przybyli liczni odwiedzający zainteresowani naszą ofertą.
PIT w Istebnej
Czerwiec 2014
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Wielka Impreza 10-lecia Beskidzkiej 5
Serdecznie zapraszamy na Wielką Imprezę 10-lecia Beskidzkiej 5, która odbędzie się 20 czerwca 2014 r. (piątek) w Szczyrku. Beskidzka 5 istnieje już 10 lat! 12 czerwca 2004 na Przełęczy
Salmopolskiej wójtowie i burmistrzowie pięciu beskidzkich gmin
- Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły - podpisali porozumienie, którego celem było podjęcie wspólnych działań na rzecz
promocji regionu i rozwoju turystyki. W ten sposób położono fundamenty pod powstanie jednego z pierwszych w Polsce mikroregionów turystycznych. Dzisiaj można z całą pewnością stwierdzić,
że połączenie sił dla wspólnej promocji pięciu sąsiadujących ze
sobą gmin było bardzo trafną decyzją. Na rynku turystycznym
obowiązuje zasada „duży może więcej”
– a oferta pięciu gmin promowanych pod wspólną marką „Beskidzka 5” znaczy zdecydowanie więcej niż oferta każdej gminy
z osobna.
W programie Wielkiej Imprezy 10-lecia Beskidkziej 5
1. Konferencja podsumowująca 10-lecie Beskidzkiej 5 (kino
Beskid –część konferencyjna):
a. 13:00 – przywitanie zaproszonych gości,
b. 13:05 – „10 lat Beskidzkiej 5” – podsumowanie prowadzonej
działalności,
c. 13:45 – poczęstunek dla zaproszonych dziennikarzy i gości,
d. 14:30 – projekcja filmu Redyk Karpacki w reż. Wojciecha Jachymiaka.
2. Część artystyczno-rozrywkowa w Amfiteatrze „Skalite”
a. 15:00 – rozpoczęcie imprezy w Amfiteatrze „Skalite ”przez
prowadzących,
b. 15:10 – występy zespołów dziecięcych Mała Brenna, Mali
Tkocze, Mały Ondraszek,
c. 16:30 – wspólne wystąpienie wójtów i burmistrzów,
d. od 16:35 – MYSTIC, Tekla Klebetnica, Wałasi, AKURAT.
Ponadto będzie realizowany bogaty program animacyjny
przeznaczony dla dzieci oraz pokaz „Sery owcze – dziedzictwo
kultury góralskiej”.
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„Żeby być miłym gościem, wystarczy się dobrze bawić”.
Joseph Joubert

„Siednijmy se wroz”
- majowe spotkania dla seniorów
w Istebnej i Koniakowie
15 maja w
Istebnej i 27 maja
w Koniakowie odbyły się spotkania
dla seniorów pod
hasłem „Siednijmy se wroz” organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. W założeniu miało to
być niezobowiązujące popołudniowe spotkanie przy wspólnym stole, przy smacznym poczęstunku i muzyce. Trzeba
przyznać, że atmosfera była naprawdę fantastyczna.
Władze samorządowe naszej gminy reprezentowali pan
Henryk Gazurek i pan Jerzy Michałek, sołtys wsi Istebna. Licznie
reprezentowany był także Istebniański Uniwersytet Trzeciego
Wieku, którego członkowie uroczyście odśpiewali swój hymn.
Z programem artystycznym dwukrotnie wystąpiło Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, prezentując żywiołowy góralski repertuar.
Pracownicy
Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej
opowiedzieli o działalności placówki i
zaprosili na nadchodzące wydarzenia
kulturalne. Odczytano również kilka wierszy z tomików wydanych w ostatnim czasie przez GOK: „Serce górala i groń” Jana
Probosza i „Wiersze Ujca z Bagien” Andrzeja Dragona.
Podano smaczny poczęstunek, było coś „na słodko” i coś
„na ciepło”. Seniorzy przeszli samych siebie opowiadając
do mikrofonu „wice”, żarty i anegdoty. A dzięki panu Janowi Szkawran, który zabrał ze sobą heligonkę, sala do późna
rozbrzmiewała muzyką i śpiewami. Atmosfera była lekka,
niezobowiązująca.. można by powiedzieć - młodzieżowa. I o
to właśnie chodziło! Była to znakomita okazja, by na chwilę
zapomnieć o tym że na co dzień jest się stateczną babcią, czy
dziadkiem, pokazać rozrywkowe oblicze i po prostu ... „siednąć se wroz”.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i spędzenie z nami
tak radosnych chwil. Serdecznie zapraszamy seniorów z całej
Trójwsi na następne spotkanie, które odbędzie się 25.06 w
OSP w Jaworzynce. Prosimy o obowiązkowe zabranie dobrego humoru!
oprac. BJ
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„Noc nie musi być ciemna”
czyli wernisaż wystawy prac dzieci
Autorskiej Szkółki Malarskiej
Iwony Konarzewskiej

„Wieczny pielgrzym” - tak mówi o sobie Pani Iwona Konarzewska z Istebnej, która już od 16 lat na terenie naszej
gminy prowadzi szkółkę malarską dla dzieci. Nie zważając
na deszcz, upały, siarczyste mrozy, co tydzień kursuje między
Istebną, Jaworzynką i Koniakowem, gdzie już czekają na nią
jej „mali przyjaciele” z nowymi pomysłami i tematami, które
ze świata wyobraźni chcą przenieść na pustą kartkę papieru.
Wernisaż wystawy Autorskiej Szkółki Malarskiej pani
Iwony odbył się w czwartek, 15 maja o godz. 15.00. Zaprezentowano na nim prace dzieci z Istebnej, Jaworzynki
i Koniakowa, które pod okiem artystki odkrywają swoje
talenty, rozwijając pasję tworzenia.
Sala wypełniła się po brzegi małymi adeptami sztuki oraz
ich dumnymi rodzicami i dziadkami, którzy mogli zapoznać
się z twórczością własnych pociech i zabrać do domowego
archiwum komplet ich dzieł. Zabrzmiało też huczne „Sto lat”
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Czerwiec 2014

odśpiewane przez chór dziecięcych głosów pani Iwonie, która niedawno obchodziła swoje urodziny.
Wystawę naprawdę warto obejrzeć. Każda z prac jest
podpisana autorskim tytułem nadanym przez małego artystę. „Taka cesta”, „Kros, co mi kupi potek”, „Tęcza nad Ochodzitą”, „Noc nie musi być ciemna” - to jedne z wielu oryginalnych
tytułów, za którymi kryją się nieraz fascynujące historie. Dzieła mówią bardzo wiele o ich autorach, ich marzeniach, zainteresowaniach a nawet temperamencie.
Istotne jest to, że podczas „malowanek” pani Iwona daje
dzieciom wiele wolności, nie narzuca tematu i gotowych recept na dobry obraz. Pozwala swoim małym przyjaciołom na
samodzielne poszukiwania i realizację własnych pomysłów,
ucząc nieszablonowego myślenia. Dzięki regularnym zajęciom, dzieci rozwijają w sobie kreatywność, zdolności manualne i umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki. To
na pewno zaprocentuje w późniejszych latach!
Zajęcia odbywają się pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Nadleśnictwa Wisła. Na wernisażu, prócz dzieci
i ich rodziców obecni byli: pan Henryk Gazurek, zastępca
Wójta Gminy Istebna, Jerzy Michałek, sołtys Istebnej, pan Witold Szozda emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła,
Andrzej Klimek zastępca nadleśniczego oraz pani Krystyna
Rucka, redaktor naczelna „Naszej Trójwsi”.
Wystawa małych artystów, podopiecznych Pani Iwony
Konarzewskiej, będzie dostępna do obejrzenia do 13. czerwca w sali numer 3 Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Serdecznie zapraszamy!
oprac. BJ

„TOP CHEF” PO ISTEBNIAŃSKU,

CZYLI REGIONALNY KONKURS KULINARNY
W czasach mikrofalówek, żywności w proszku i półproduktów z supermarketów, kuchnia regionalna to nasze
wielkie bogactwo, które zyskuje coraz więcej zagorzałych
zwolenników. Biołom polewkym, kubusia czy placki na blaszy,
niegdyś umiała przyrządzić każda szanująca się gospodyni.
Dziś coraz częściej jest to dewiza starszego pokolenia. By
uhonorować lokalne kucharki stojące na straży dawnych
smaków, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej co roku
organizuje Regionalny Konkurs Kulinarny. W tym roku
odbył się on w czwartek, 22 maja, w gościnnych progach
zajazdu „Pecio” w Istebnej.
Każda z biorących udział w konkursie kucharek sama
wybrała i przygotowała danie, którym w tym dniu chciała
uraczyć gości. Degustację poprzedzała krótka prezentacja
potrawy oraz sposobu jej przyrządzenia. Pani Jola Niesłanik poczęstowała Maćkami w kapuśnicy serwowanymi
w Karczmie „Po Zbóju”. Katarzyna Juroszek z Jaworzynki ugościła kapuśnicom z grzybami a na osłodę przyniosła złocisty miód z moiczków. Dzięki pani Jolancie Bocek
skosztowaliśmy tradycyjnego zamiennika „pizzy” - placka
ze ziymnioków „spod pierzyny”. Atmosferę pewnej tajemnicy stworzyła pani Urszula Gruszka serwując jednogarnkoCzerwiec 2014
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we „danie niespodziankę” którym okazał się gulasz z „gryfu”. Pani Teresa Zowada z Koniakowa uraczyła nas kapustą
„ku zabijaćce” a pyszną i prostą kurmanijym – jajecznicę
z mlekiem serwowała pani Marta Wolny z Istebnej. Stała
uczestniczka konkursów, pani Małgosia Małyjurek ugotowała słodkom kapustym, którą w wielu domach podaje się
podczas wieczerzy wigilijnej, zaś bajkowe pierogi z kapustą i serem były dziełem pani Wandy Kohut. Maria Legierska z Istebnej przygotowała prawdziwą „gościnym” - na
dobry początek podała biołom polywkym z ziymniokym, by
potem energicznie ubić świeżutkie masło, które z pieczokym, bryndzą i wędzonką stworzyło wspaniałe połączenie i
przywołało smak z dzieciństwa.
Konkurs zaszczycili swoją obecnością Pani Wójt Danut
Rabin, Zastępca Wójta Henryk Gazurek, Przewodniczący
Rady Gminy Jan Gazur, Sołtysi: Jerzy Michałek z Istebnej i
Paweł Rucki z Jaworzynki i pani Maria Szotkowska z Istebnejekspert w sprawie racjonalnego żywienia.
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Uzupełnieniem części degustacyjnej był wykład Pani
Marii Szotkowskiej, której zadaliśmy wciąż aktualne pytanie
„Jak jeść zdrowo, mądrze i zgodnie z grupą krwi?”. Dowiedzieliśmy się między innymi, dlaczego nie każdemu z nas
służy mleko i jaka woda jest najlepsza do picia. Okazało się,
że nasi przodkowie, choć nie dysponowali takim zapleczem
kulinarnym i nie znali pojęcia cholesterolu czy kalorii, często
jedli zdrowiej niż my, słuchali bowiem podszeptów natury. Tą
ciekawą porcję wiedzy, pani Maria podała w przystępnej, treściwej formie, okraszonej przykładami z życia i przyprawionej znakomitym humorem, skłaniając zebranych do dalszej
dyskusji przy suto zastawionym stole.
Podczas tegorocznego konkursu nie wyłanialiśmy zwycięzców i poszczególnych miejsc, wychodząc z założenia, że
zwyciężczyniami są wszystkie panie, które włożyły czas, serce i energię w ugotowanie regionalnych przysmaków. Dlatego też każda z uczestniczek otrzymała nagrodę i upominki,
które sponsorowała firma Mokate. Dziękujemy wszystkim
uczestniczkom konkursu a także Pani Beacie Ruckiej z zajazdu „Pecio” za życzliwość i gościnność. W tym numerze podajemy przepis na naprawdę starodowne dania: kapuśnicym z
grzybami i placek „spod pierzyny” Smacznego!
Oprac. BJ
Kapuśnica z grzybami wg przepisu
pani Katarzyny Juroszek z Jaworzynki
Ugotować wywar z jarzyn i kiszoną kapustę. Ugotować grzyby. Do ugotowanego wywaru dodać wywar z kiszonej kapusty
i odcedzone grzyby, można dodać trochę kapusty. Wszystko zagotować, doprawić przyprawami i zabielić śmietaną.
Placek spod Pierzyny wg przepisu pani Jolanty Bocek
z Koniakowa
3 kg ziemniaków, 30 dg mąki, 5 wajec, sól, śpyrki usmazione
Ziymnioki uwarzyć, zemlyć abo spucić godnie, wsuć mąkym i wbić wajca, posolić. Wsiecko do kupy wymiysiać i wyłozić na blachym, posypać kapkym mąkóm i piyc aś beje ruziowy kolor. Dać pod pierzynym. Placek się śkubie i mocio w
śpyrkach, moźna popić mlykym abo dziubać do śmietonki.
Smaćnego!

Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2014”
REGULAMIN
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Wyborów jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej z
siedzibą Istebna 68, 43 – 740 Istebna
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2. Osobą nadzorującą wybory jest Lucyna Ligocka - Kohut oraz
odpowiedzialną za kontakt ze strony Organizatora jest: Karina Czyż,
tel. 33 855 62 08, e-mail: karina.istebna@gmail.com
§2. UDZIAŁ W WYBORACH
1. Udział w Wyborach mogą wziąć osoby od 16. roku życia,
będące mieszkankami Gminy Istebna. Kandydatki niepełnoletnie
zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców na ich
udział w Wyborach (według podanego wzoru).
2. Kandydatki do tytułu „Najpiękniejszej Góralki 2014” mogą
się zgłaszać od dnia 02.06.2014r. do dnia 29.06.2014r. Zgłoszeń
dokonuje się na podstawie złożonego Formularza w formie elektronicznej lub papierowej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na
stronie www.istebna.eu w zakładce „Najpiękniejsza Góralka 2014”
lub w biurze Organizatora. Ilość kandydatek ograniczona. O udziale
w Wyborach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
3. Nadesłanie zgłoszenia do Wyborów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imienia, nazwiska i opisu w
publikacjach związanych z Wyborami.
4. Organizator Wyborów nie przyjmuje odpowiedzialności za
zgłoszenia fałszywe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie
własnej decyzji usunie dane osobowe z listy kandydatek.
§3. PRZEBIEG WYBORÓW
1. Lista zgłoszonych kandydatek zostanie opublikowana na
stronie www.istebna.eu w dniu 01.07.2014r.
2. Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2014” odbędą się w dniu
6 lipca 2014 w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej w ramach
XVIII Dni Istebnej
3. O wyniku Wyborów decydować będzie powołane przez Organizatora Jury.
4. Kandydatki będą prezentować się w trzech wyjściach w różnych kreacjach m.in. stroje wieczorowe, suknie ślubne, strój góralski
(istebniański).
5. Organizator zapewnia każdej z uczestniczek dwie kreacje,
natomiast kandydatki zapewniają sobie strój góralski (istebniański).
6. Każda z uczestniczek będzie zobowiązana do krótkiej
prezentacji swojej osoby max. 1 minuta. Dodatkowo każdej z kandydatek Jury zada dwa pytania dotyczące jej zainteresowań bądź
zawodu jaki wykonuje.
7. Jury będzie oceniało kandydatki przyznając punkty w skali
od 1 do 5, pod względem ich prezencji, usposobienia, sposobu
wypowiadania się oraz znajomości elementów stroju góralskiego.
W przypadku jednakowej liczby punktów otrzymanych przez kandydatki, decydować będzie dodatkowe głosowanie Jury.
§4. NAGRADZANIE
1. Zwyciężczyni Wyborów otrzymuje tytuł „Najpiękniejszej
góralki 2014”, szklaną statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto.
2. Pozostałe uczestniczki otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz
upominki.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym
zasady Wyborów. Udział w Wyborach jest jednoznaczny z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia
zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym
Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
Wyborów.
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Wystawa Twórczości Ludowej 2014

Europejski Piknik Rowerowy
REGULAMIN
I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Europejskiego Pikniku Rowerowego jest Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i
Śpiewu „Pod Ochodzitą”, Koniaków 645, 43-474, Koniaków.
2. Współorganizatorami są: Radio Katowice SA, ul. Ligonia 29,
40-953 Katowice www.radio.katowice.pl i Gminny Ośrodek Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej,
43-470 Istebna 68, www.istebna.eu
3. Partnerzy:
• TTVS Banska Bystrica
• Český Rozhlas Ostrawa
• Tauron Polska Energia
• Starostwo Černé (Słowacja)
• Starostwo Hrcava (Czechy)
4. Cel Europejskiego Pikniku Rowerowego:
• uczczenie 10. rocznicy wstąpienia Polski Czech, Słowacji i Węgier do Unii Europejskiej;
• integracja regionalna;
• prezentacja kultury narodów Grupy Wyszehradzkiej;
• popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej;
• propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
i rekreacji w ramach rajdu rowerowego.
6. Termin: sobota, 14 czerwca 2014 roku.
7. Miejsce Europejskiego Pikniku Rowerowego i meta Rajdu:
Trójstyk w Jaworzynce (pogranicze PL-CZ-SK).
8. W ramach Europejskiego Pikniku Rowerowego odbędzie
się Rajd Rowerowy przez terytoria trzech sąsiadujących Państw tj.
Polski, Czech i Słowacji. Trasa Rajdu w ramach Europejskiego Pikniku Rowerowego dostępna będzie najpóźniej 1 czerwca 2014 na
mapach opublikowanych na stronach internetowych organizatora,
współorganizatorów i partnerów. (www.radio.katowice.pl)
Trasa MINI RADIO – długość ok. 6 km (bardzo łatwa)
Przebieg trasy: Jaworzynka Trzycatek – Łupienie - Hrčava – dolina potoku (granica czasko-słowacka) – Trójstyk - Trzycatek
Trasa MEGA RADIO – długość ok. 15 km (tylko dla rowerów MTB)
Przebieg trasy: Jaworzynka Trzycatek – Duraje - Dolina Czadeczki – Kikula – Pahorok – Čierne Moravcovci – Čierne Polesie – Čierny
potok – Hrčava - Trójstyk – Jaworzynka Trzycatek
Trasa SZOSA RADIO – długość ok. 40 km (dla rowerów szosowych)
Przebieg trasy:Jaworzynka Trzycatek – Duraje - Dolina Czadeczki – Krężelka – Myto – Skalite - Čierne –Svrčinovec – Mosty - Hrčava
– Lupienie – Wawrzaczów Groń - Jaworzynka Trzycatek - Trójstyk
9. Program:
godz. 10:00 – otwarcie imprezy i trasy Rajdu
godz. 10.00 – uruchomienie punktów kontrolnych, wydawanie
kart uczestnictwa
godz. 12:00 – przyjmowanie kart uczestnictwa w biurze organizatora na mecie Rajdu
godz. 15.30 –16.30 podsumowanie Rajdu i przekazanie nagród
godz. 17.00 – zabawa muzyczna
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Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na Wystawę Twórczości Ludowej 2014 w ramach 50. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej od 26 czerwca (czwartek) od godz. 10.00.
Wystawa, która organizowana jest nieprzerwanie od około 30 lat jest jedną z najpiękniejszych, jakie mamy okazję prezentować. Jej niepowtarzalność polega przede wszystkim na
ogromie prac i twórców, których skupia. Jest przede wszystkim potwierdzeniem promocyjnego hasła naszej gminy „siła
tradycji” . Bo przecież jak inaczej można by określić tą energię
około 100 twórców, którzy rzeźbią, malują, haftują, szyją, czy
heklują te przepiękne dzieła zachowując przy tym najstarsze
wzory.
Prace na wystawę zbierane będą do 20 czerwca. Będzie
jednak możliwość dostarczenia nam wyrobów po tym terminie. Prosimy zatem o przynoszenie swoich serwetek, rzeźb,
obrazów, strojów ludowych, byśmy mogli przez cały sezon
letni chwalić się pięknem naszej twórczości ludowej.
Wystawa będzie otwarta codziennie od 26 czerwca do 20
września 2014 w godz. 9.00 – 17.00. Kustoszem wystawy będzie Renata Kukuczka i Barbara Juroszek.
Serdecznie zapraszamy.
Lucyna Ligocka - Kohut

XVIII Dni Istebnej
Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej

5, 6 lipiec (sobota, niedziela) 2014
Program:
5 lipiec sobota
18.00 - Rozpoczęcie
18.15 - Koncert kapeli „Zwyrtni”
18.30 - Grupa rekonstrukcyjna Marty Muranowicz
19.00 - Wręczenie nagród Rady Gminy Istebna
dla zasłużonych w dziedzinie Kultury i Sportu
20.00 - Występ zespołu Chigaga Group z Maroka
21.00 - Spektakl body paintingu UV – Polski Teatr Ognia
i Świateł
22.00-02.00 - Zabawa taneczna z zespołem dancingowym
Mr Baby
6 lipiec niedziela
16.00 - Rozpoczęcie
16.15. - Wręczenie nagród uczestnikom biegu doliną rzeki
Olzy
16.30 - Wybory Najpiękniejszej Góralki 2014
Kabaret Istebniańskie Ranczo
18.30 - Koncert zespołu Turnioki
20.00 - Zabawa taneczna z zespołem dancingowym Jawor
21.00 - Pokaz ogni
Impreza towarzysząca:
06.07. - Bieg przełajowy doliną rzeki Olzy, Amfiteatr „Pod
Skocznią” w Istebnej, godz. 14.00
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Projekt Współfinansowany z Funduszu Unii europejskiej
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Leśny Dzień Dziecka w Istebnej
1 czerwca amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej mienił się
kolorami, rozbrzmiewał muzyką i dziecięcym śmiechem. Tego
dnia odbył się u nas Leśny Dzień Dziecka, święto wszystkich
dzieci - od tych najmłodszych po nieco starsze. Pomimo kapryśnej pogody pod sceną zebrały się prawdziwe tłumy. Licznie zebranych rodziców i ich pociechy przywitali pan Henryk
Gazurek, Zastępca Wójta Gminy Istebna składając dzieciom
życzenia z okazji ich święta. Imprezę prowadziły pani Elżbieta
Legierska-Niewiadomska i Lucyna Ligocka- Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
Na placu przed amfiteatrem panowała iście bajkowa atmosfera: wszędzie przechadzali się szczudlarze i klauny, w
powietrzu unosiły się gigantyczne bańki mydlane. A co najważniejsze, wszędzie biegały roześmiane dzieci. Dzielnie
przeskakiwały przez kałuże, w dłoniach niosąc kolorowe balony i obłoczki waty cukrowej i korzystały z wszystkiego, co
przygotowano dla nich na tą okazję. A było tego wiele! Można
było na przykład wzbić się pod obłoki dzięki Euro- bungee,
pojeździć na symulatorze byka rodeo a potem poczuć się jak
indiański wojownik strzelić z łuku wprost do celu. Śmiałkowie
mogli także przeżyć totalną metamorfozę i dać pani plastyczce wymalować sobie twarz w związku z czym na terenie amfiteatru służby porządkowe odnotowały pojawienie się dużej
ilości tygrysów, diabełków, elfów i wróżek. Nawet sami rodzice
mieli problem z rozpoznaniem w tych baśniowych stworach,
swoich własnych pociech!
Tego dnia działy się zresztą same rzeczy niewytłumaczalne. Na scenie lalkarz Michał Cvolig sprawiał, że kukiełki „ożywały” tańcząc i śpiewając przed oczyma dzieci a pan iluzjo-
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Sara Sikora - najlepszy występ solowy Mini Listy Przebojów

nista zaprosił najmłodszych z widowni do pomocy w swoich
magicznych sztuczkach. Zaś pod sceną … dzięki małym artystom smutne białe kartki papieru zamieniały się w kolorowe
dzieła sztuki. Konkurs plastyczny „Las wokół nas” prowadzony
pod kierunkiem pani Iwony Konarzewskiej cieszył się ogromną popularnością i wzięło w nim udział aż 71 uczestników!
Tymczasem nasi lokalni specjaliści od organizowania czasu
dzieciom, wolontariusze Vides, dwoili się i troili, organizując
rozmaite gry i zabawy i konkurencje sportowe jak rzut do celu,
strzał na bramkę czy tor przeszkód. Każdy śmiałek został oczywiście sowicie nagrodzony bo tego dnia wśród dzieci nie było
przegranych!
Prawdziwą furorę wśród publiczności zrobił pokaz Judoków z klubu UKS Wisła Centrum zgłębiających tajniki sztuki
walki pod kierunkiem Jakuba Matusznego z Koniakowa. Widowiskowe rzuty chwyty, obroty i przechylenia sprawiły, że z
pewnością wielu małych widzów zaczęło marzyć o założeniu
białego kimona.
Tematem przewodnim imprezy był las - nasze wspólne
bogactwo. Leśnicy z nadleśnictwa Wisła, Robert Guzik i Aleksander Skrzydłowski z pasją opowiedzieli o zwierzętach i roślinach jakie mogą w nim napotkać mali odkrywcy. Leśnicy
rozdali też najpiękniejsze prezenty - maleńkie sadzonki świerków, które będą mogły rosnąć wraz z ich opiekunami.
Atrakcyjnym punktem programu była także wyczekiwana
„Mini lista przebojów”. Na scenie podziwialiśmy prawdziwy
wysyp młodych talentów. Dzieci dały z siebie wszystko, znakomicie radząc sobie nawet z anglojęzycznymi piosenkami. Niektórzy przygotowali na tą okazję całą choreografię sceniczną,
inni przynieśli własne instrumenty. Zachwycona publiczność
oklaskiwała zespoły i odważnych solistów.
Dzięki inicjatywie Nadleśnictwa Wisła, sponsorowi imprezy, wystąpiła dla nas również formacja taneczna o śpiewnej
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nazwie „Kwieciste wianki Ukrainy” swoimi układami tanecznymi przenosząc nas nad jezioro Świteź, na scenę baletową a potem na karnawał w Rio i do Krainy Tysiąca i Jednej Nocy. Młodzi artyści zza wschodniej granicy tańczyli tak lekko, ze prawie
nie dotykali ziemi, no i kilkakrotnie zmieniali charakteryzację.
Impreza należała do wyjątkowo udanych. Trudno powiedzieć, co tego dnia sprawiło największą radość dzieciom. Góry
słodyczy i zabawek? Szaleństwo na zjeżdżalniach i sportowa rywalizacja? To na pewno też. Ale chyba najcenniejsze są
wspomnienia wspaniałego popołudnia spędzonego razem z
rodziną, rodzeństwem czy kolegami z klasy. No i udowodniliśmy, że na przekór słowom piosenki, w czasie deszczu dzieci
wcale nie muszą się nudzić!!
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Wisła i wyciągowi
„Złoty Groń” za zaangażowanie w organizację imprezy, która
odbyła się w ramach projektu „Realizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjno-społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu” współfinansowanego z Funduszu Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
koordynowanego przez Joannę Kohut.
Wyniki Minilisty

Mieszanie owiec na Stecówce
W niedzielę 11 maja na Stecówce odbył się tradycyjny
obrzęd mieszania owiec. Mimo deszczowej pogody stado
bacy Henryka Kukuczki zostały okadzone, wymieszane i wyprowadzone na wypas, który potrwa do jesieni. W tym czasie
owce będą wypasały okoliczne hale i polany.
W imprezie udział wzięli mieszkańcy, turyści, a przygrywał i tańczyłzespół Jaworzynka – uczniowie OPP w Koniakowie wraz z opiekunami panią Moniką Wałach – Kaczmarzyk i
Martinem Wałachem.

Klasyfikacja w kategorii „Zespoły”
I. miejsce zajęła kapela „Posłuchej” którą tworzyli: Łukasz Kukuczka, Paweł Kukuczka, Kacper Legierski, Łukasz Juroszek, Ania Haratyk,
Kinga Patyk i Iza Podżorska. Uczniowie SP1 w Jaworzynce, SP2 w
Istebnej i gimnazjaliści zachwycili publiczność i jury wykonując przebój „Ona tańczy dla mnie” na góralską nutę.
2. miejsce - przypadło „Zaolziaczkom” z SP2 w Istebnej w składzie: Aleksandra Kobielusz, Klaudia Wrzask, Ania Michałek, Klaudia Suszka, Michał Zowada i Weronika Kawulok z piosenką „Mama
czuwa, mama wie”
3. miejsce zdobył zespół „Buźki” w składzie: Karolina, Wiktoria
i Aleksandra Legierskie, Szymon Gorzołka oraz Agnieszka, Ewa i
Janek Kulik. Uczniowie SP1 w Istebnej rozgonili chmury słonecznym utworem „Dont worry, be happy”.
Kategoria „Występy solowe”
1. miejsce przypadło Sarze Sikora z SP1 w Istebnej prezentującej utwór „Nowy Ty, nowa ja” z repertuaru Sylwii Grzeszczak
2. miejsce powędrowało do 10-letniej Natalii Zowady z SP2 w
Istebnej, która odważnie zaśpiewała „Cijiś to polećko..” akompaniując sobie na skrzypcach.
3. miejscem Jury uhonorowało 7-letnią Karinę Juroszek z SP 1 w
Jaworzynce prezentującej utwór „Z przyjaciółmi się nie nudzę”
Nagrodę publiczności zgarnął 6-letni Pawełek Juroszek. „Ojcowski Dom” w jego wykonaniu przyprawił wszystkich o wzruszenie.

Publikacje dostępne w GOK w Istebnej
l „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
l „Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
l „Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
l „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,

Jerzy Klistała, 2011, – 10 zł
l „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
l „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
l Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.
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Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza
wszystkich seniorów w wieku 50+ na spotkanie „Siednijmy Se wroz”, które odbędzie się w remizie OSP Jaworzynka Centrum w dniu 25.06 o godz. 15:00. Zapewniamy mile
spędzone po południe, muzykę, śpiew oraz poczęstunek.
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KALENDARZ IMPREZ 2014
czerwiec
01.06. – Leśny Dzień Dziecka, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej;
org. GOK Istebna
05.06. – 30.06 – „Nasz piekny świat” wystawa malarstwa Janiny Ożgi
– Hołdy i młodzieży gimnazjalnej z Istebnej, GOK – BP, godz. 16.00
08.06. – „Jedź z głową”, impreza sportowo-dydaktyczna wraz ze
zdawaniem karty rowerowej, Amfiteatr pod Skocznią w Istebnej
14.06. – Europejski Piknik rowerowy na polsko-czesko-słowackim
trójstyku, Jaworzynka Trzycatek
15.06 – XXXIX Międzynarodowy Bieg „O Istebniański Bruclik” – trasy
na Kubalonce
20.06. – 10-ciolecie Beskidzkiej Piątki, Szczyrk Amfiteatr; www.beskidzka5.pl
20.06 - Spotkanie z Ludźmi Kultury - Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Istebna Dzielec, godz. 16:00, www.vides.pl
21.06. – Noc Świętojańska na Złotym Groniu
19. – 22.06. – Beskidy MTB Trophy - etapowy wyścig kolarstwa górskiego; Istebna Amfiteatr; G&G Promotion; www.mtbtrophy.pl
19. – 22.06. – MTB Beskidia Downhill Złoty Groń, Istebna Zaolzie;
org. WOOZET
28.06. – Piknik Leśny; Amfiteatr Pod Skocznią; Nadleśnictwo Wisła
21.06. – Noc Świyntego Jóna na Sałaszu, Koniaków Ochodzita; baca
P. Kohut
26.06. – 20.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna, s.3
29.06 - „W Trójwsi jest BOSKO!”- akcja wakacyjna dla dzieci, www.vides.pl

lipiec
do 04.07. - „W Trójwsi jest BOSKO!” - akcja wakacyjna dla dzieci,
www.vides.pl
01.07. – 30.09. – Wystawa „Największej Koronki Koniakowskiej
Świata”, GOK, s.2
05.07. – Goral Marathon „Wokół Trójstyku”, biegi przełajowe, start:
Jaworzynka Trzycatek; www.goralmarathon.sk
06.07. – Bieg przełajowy doliną rzeki Olzy; Amfiteatr „Pod Skocznią”
w Istebnej
05.-06.07 - XVIII Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite po Kozubową”, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej; GOK
18.-20.07. – Dni Haftu Krzyżykowego w Muzeum Regionalnym „Na
Grapie” w Jaworzynce
18 – 20.07. – Marathon Run Trophy, biegi przełajowe, Amfiteatr
„Pod Skocznią” w Istebnej; G&G Promotion
26. – 27.07. - XIX Festyn Istebniański w ramach TKB, Amfiteatr „Pod
Skocznią” w Istebnej; GOK
do 20.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna

sierpień
03.08. – Uphill MTB Beskidy – Tyniok, Istebna Zaolzie; org. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia
10.08. – III Bieg na Tyniok, start Koniaków Rastoka przy SP2; org.
GOK Istebna
14.08. – Festyn na Trzycatku, CWS Jaworzynka; www.jaworzynka.net.pl
15.08. – Grand Slam 2014, Turniej Siatkówki Plażowej, Boisko przy
Amfiteatrze „Pod Skocznią” Istebna
15. – 17.08. – Dni Koronki Koniakowskiej, Galeria na Szańcach w
Koniakowie; org. GOK i Galeria
15. – 17. 08. – Road Trophy - etapowy wyścig szosowy, Istebna Zaolzie www.roadmaraton.pl; org. CykloPartner
23.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Szańce – Ochodzita; baca
P. Kohut
31.08. – Zaszumiały Istebniańskie Beskidy - spotkanie muzyków
i występy zespołów folklorystycznych z całego świata; amfiteatr
Istebna
do 20.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
Czerwiec 2014
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Zajęcia stałe
organizowane w gminie Istebna
Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU

prowadzone przez Barbarę Szmek
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).
- poniedziałek, 18.00 - AREOBIK
- czwartek – godz. 18.00 - AEROBIK
- środa – godz. 18.00 - PILATES

Zajęcia taneczne Salsa – Solo dla kobiet

prowadzone przez Bożenę Idziniak, tel. 504 231 395
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- wtorek - 17.00

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ

Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 11 czerwiec, 25 czerwiec, 9 lipiec, 23 lipiec,
6 sierpień, 20 sierpień, 3 wrzesień, 17 wrzesień, 8 październik, 22 październik, 5 listopad, 19 listopad, 3 grudzień, 17
grudzień

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
na Dzielcu

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają
się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
poniedziałek – 14.00 – 17.00
2. Nadleśnictwa Wisła:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 16.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
czwartek – 9.00 – 10.30
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek - 12.30 -14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek – 12.00 - 13.30

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

Karate, Kik-boxing

prowadzone przez Grzegorza Jurczek
tel. 505 128 906 w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
Karate – piątek godz. 17.30 - dzieci,
Kick – boxing - piątek godz. 18.30 - dorośli
Strona
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KP Trójwieś – Runda wiosenna
Juniorzy – Liga Okręgowa B:
10.05.2014 Milówka – KP Trójwieś 2:1
24.05.2014 Kuźnia Ustroń – KP Trójwieś 1:1
28.05.2014 KP Trójwieś – Rajcza 4:0
01.06.2014 KP Trójwieś – Leśna 1:0
Trampkarze – Liga Okręgowa B:
10.05.2014 Milówka – KP Trójwieś 0:4
24.05.2014 Kuźnia Ustroń – KP Trójwieś 0:9
28.05.2014 KP Trójwieś – Rajcza 4:4
01.06.2014 KP Trójwieś – Leśna 7:0

Srebro naszych piłkarek
w Coca Cola Cup 2014!
W Katowicach odbył się Finał Wojewódzki dziewcząt
turnieju Coca Cola Cup 2014, w którym wielki sukces w
postaci drugiego miejsca odniosły nasze piłkarki reprezentujące Gimnazjum w Istebnej.
Na boisku Ośrodka Sportowego „Kolejarz” spotkały się
najlepsze spośród 308 drużyn zgłoszonych do udziału w turnieju w województwie śląskim. W tym nie zabrakło fenomenalnych i walecznych piłkarek z Gimnazjum z Istebnej.
Do zawodów przystąpiło osiem żeńskich zespołów. Drużyny rozgrywały mecze w dwóch grupach. W pierwszej zagrały dziewczęta z Kochanowic, Pszczyny, Świętochłowic i
Istebnej. W drugiej rywalizowały dziewczyny z Wodzisławia
Śląskiego, Zawiercia, Pietrowic Wielkich i Bytomia.
W pierwszym półfinale Kochanowice wygrały z Wodzisławiem Śląskim w drugim zaś Istebna z Pietrowicami Wielkimi.
W meczu o trzecie miejsce dziewczyny z Pietrowic Wielkich zwyciężyły z Wodzisławiem Śląskim 6:1.
W finale spotkały się drużyna z Istebnej i Kochanowic
mając za sobą jeden pojedynek rozegrany w fazie grupowej
zakończony remisem 1:1. Mecz finałowy przysporzył nam
niezwykłych emocji a nasze piłkarki, mimo uzyskanego drugiego miejsca, wykazały się ogromną walecznością i sportowym, zaciętym charakterem. W 5 minutowej dogrywce
w ostatnich 10 sekundach meczu niestety straciliśmy drugą
bramkę uzyskując końcowy wynik 2:1 dla rywalek. Nie zabrakło łez, żalu naszych zawodniczek, którym należą się ogromne GRATULACJE!!!
Oprócz emocji sportowych na wszystkich odwiedzających finał wojewódzki Coca Cola Cup czekało też wiele atrakcji w strefie aktywnego życia.
Skład drużyny: Joanna Czepczor (kapitan), Ewa Legierska,
Justyna Legierska, Patrycja Pawlusińska, Maria Sikora, Paulina Kubica, Faustyna Kubica, Weronika Krężelok, Sylwia Kilian,
Aleksandra Bielesz (bramkarka)
Trener: Marcin Pudalik
Opiekun drużyny: Amelia Jałowiczor
Materiał opracowała: Amelia Jałowiczor
Czerwiec 2014
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Wiślański Rodzinny
Piknik Majowy
Podczas Wiślańskiego
Rodzinnego
Pikniku Majowego odbyły się również różne
retro imprezy. Pierwszego maja zorganizowano „Pierwszomajowy Pochód Kijkowy”,
a trzeciego maja Międzynarodowe Zawody Sztafet na Retro
Rowerach pomiędzy
zaprzyjaźnionymi gminami: Wisła, Istebną oraz gminą Cierne
ze Słowacji. Naszą gminę reprezentowała sztafeta pani Anny
Łupieżowiec i pana Ryszarda Gątarka, którzy rywalizowali w
rowerowych konkurencjach zręcznościowych. Za udział w
retro zabawie przypadł im w puchar Starosty Gminy Cierne.
Pani Annie i panu Ryszardowi dziękujemy za udział i reprezentowanie Gminy Istebna podczas Rowerowego Rajdu
Retro.

„Polska Biega” również w Istebnej
Do tegorocznej akcji „Polska Biega” przyłączyła się
również Istebna organizując jedną z 61. imprez biegowych. Biegowy Festiwal Sztafet – tak nazywała się impreza,
która w niedzielne po południe 18 maja odbyła się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym na Zaolziu. Mimo wielu
obaw o niesprzyjająca bieganiu pogodę, sztafety wystartowały. W różnych kategoriach wiekowych oraz na różnych
dystansach wystartowało łącznie 30 sztafet dwójkowych. Dla
każdego uczestnika przygotowane były zimne i ciepłe napoje, pamiątkowa naklejka i coś słodkiego. Trzy najlepsze sztafety otrzymały medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, które
wręczał zastępca wójta Henryk Gazurek. Dodatkowo pośród
wszystkich uczestników sztafetowej rywalizacji najmłodsi
uczestnicy rozlosowali dodatkowe nagrody i upominki. Rywalizacja sztafet dwójkowych okazała się sympatyczną for-
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mą rywalizacji, w której liczył się wynik wypracowany wspólnie. Nie brakowało kibiców, którym zawodnicy dostarczyli
wielu emocji i wrażeń.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji Biegowego Festiwalu Sztafet. W sposób
szczególny dziękujemy: firmie Maspex z Tych, dyrektorowi
ZSP Istebna Robertowi Biernackiemu oraz panu Jarosławowi
Hulawemu.
Zapraszamy na kolejne edycje „Polska Biega” w Istebnej.
Karina Czyż

2. Zowada Michał (SP2 Zaolzie), Kukuczka Paweł
(SP2 Zaolzie)
3. Nosowicz Antoni (Istebna), Nosowicz Jan (Istebna)
4. Zowada Tomasz (Istebna), Wrzask Jakub (Istebna)
Chłopcy 2001 - 2003:
1. Zawada Grzegorz (MKS istebna), Zawada Jan
(MKS Istebna)
2. Juroszek Antoni (MKS Istebna), Kapaś Stanisław
(MKS Istebna)
3. Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka),
Gazurek Mateusz (NKS Trójwieś Beskidzka)
4. Kukuczka Łukasz (SP2 Zaolzie), Dymarek Krzysztof
(SP2 Zaolzie)
5. Jojko Szymon (Istebna), Jojko Arkadiusz (Istebna)
Chłopcy 1998 - 2000:
1. Michałek Mikołaj (Gimnazjum Istebna),
Haratyk Mateusz (Gimnazjum Istebna)
2. Haratyk Jakub (MKS Istebna), Zawada Dawid
(MKS Istebna)
Mężczyźni 1997 i starsi:
1. Ligocki Mateusz (NKS Trójwieś Beskidzka),
Rucki Bartłomiej (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Hulawy Damian (MKS Istebna), Zawada Przemysław
(MKS Istebna)
3. Suszka Jacek (Istebna), Kohut Jacek (Istebna)

Dziewczęta 2004 i młodsze:
1. Jałowiczor Jolanta (MKS Istebna), Jałowiczor Kinga
(MKS Istebna)
2. Kobielusz Anna (Istebna), Rucka Julia (Istebna)
3. Zowada Natalia (Istebna), Wrzask Klaudia (Istebna)
4. Zembik Marzena (Istebna), Gazur Martyna (Jaworzynka)
5. Zowada Zuzanna (Istebna), Łazarczyk Aleksandra
(Istebna)
Dziewczęta 2001 - 2003:
1. Dragon Wiktoria (Istebna), Celak Barbara (Istebna)
2. Bestwina Faustyna (NKS Trójwieś Beskidzka),
Skurzok Żaneta (NKS Trójwieś Beskidzka)
3. Legierska Laura (NKS Trójwieś Beskidzka),
Gazur Ewa (NKS Trójwieś Beskidzka)
4. Zembik Dorota (Istebna), Kukuczka Karolina
(Koniaków)
Dziewczęta 1998 - 2000:
1. Rucka Eliza (MKS Istebna), Sewastynowicz Natalia
(MKS Istebna)
2. Gruszka Kamilia (Gimnazjum Istebna),
Łacek Aleksandra (Gimnazjum Istebna)
3. Waszut Aleksandra (Koniaków), Dobosz Kinga
(Koniaków)
Kobiety 1997 i starsze:
1. Legierska Weronika (MKS Istebna), Hulawy Dominika
(MKS Istebna)
2. Ligocka Magdalena (Istebna), Ligocka Danuta (Istebna)
3. Łacek Genowefa (Jaworzynka), Łacek Anna
(NKS Trójwieś Beskidzka)
Chłopcy 2004 i młodsi:
1. Fiedor Kuba (Koniaków), Niewiadomski Paweł
(Koniaków)
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Zapraszamy do Zasadniczej Szkoły
Zawodowej!
Już od 12 maja rusza rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie zawodowe przeżywa ostatnio prawdziwy renesans. Przedsiębiorstwa i prywatne firmy poszukują przede wszystkim
dobrze przygotowanych fachowców. Z tego też powodu Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Istebnej jest atrakcyjną propozycją dla zamieszkujących naszą gminę absolwentów Gimnazjum im. Jana Pawła II. W
placówce tej mogą się oni kształcić w dowolnym zawodzie. Jedynym
warunkiem jest znalezienie odpowiedniego pracodawcy, który przyjmie ucznia na praktyczną naukę zawodu.
Edukacja trwa trzy lata. W tym czasie uczniowie uczęszczają do
szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz na praktyki
zawodowe u wybranych wcześniej przez siebie pracodawców. W pierwszym roku nauki liczba dni spędzanych w szkole wynosi trzy, zaś w drugim dwa. W klasie trzeciej uczniowie przyjeżdżają do szkoły zaledwie
raz w miesiącu. Dodatkowo raz w roku uczniowie przez cztery tygodnie
(maj) uczestniczą w kursach zawodowych. Jest to dla nich czas wolny
od zajęć dydaktycznych. Taka forma pracy niewątpliwie sprzyja nabyciu
i doskonaleniu kompetencji zawodowych.
Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat terminów
związanych z rekrutacją:
Od 12 maja 2014r. do 25 czerwca 2014r. do godz. 12.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.
• Od 27 czerwca 2014r. do 1 lipca 2014r. (do godz. 15ºº)
Dostarczenie do szkoły:
1. świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały lub kopie potwierdzone przez Dyrektora gimnazjum);
2. umowę o pracę lub zaświadczenie (SKIEROWANIE) od pracodawcy o zamiarze zawarcia z dniem 1 września 2014 r. umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego (nauki zawodu) Uczniowie szkoły zawodowej są pracownikami młodocianymi;
3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu .
4. kandydaci którzy wskazali kryteria równorzędne (wg punktu 25
niniejszego regulaminu) dostarczają stosowne dokumenty (zgodnie z
art. 20t. ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
• 4 lipca 2014r. (do godz. 10ºº)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
• Do 8 lipca 2014r. (do godz. 10ºº)
Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej
szkoły poprzez dostarczenie do szkoły:
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego
• 9 lipca 2014r. (do godz. 9ºº)
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
oraz podanie informacji o ewentualnych wolnych miejscach.
• Od 10 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół –
oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach
internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.
Pragniemy też zaprosić Państwa do Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w ZSP w Istebnej. Do szkoły mogą zapisać się pełnoletni
absolwenci gimnazjum lub szkoły zawodowej. Nauka w tej szkole kończy się maturą. Absolwent uzyskuje średnie wykształcenie i może kontynuować naukę na wyższej uczelni. Zajęcia prowadzone są w systemie
wieczorowym. Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu (wtorek,
środa, czwartek) i rozpoczynają się od godziny 16:00. Grono pedagogiczne pozostaje do dyspozycji słuchaczy także w innych terminach,
udzielając darmowych konsultacji oraz prowadząc zajęcia dodatkowe.
Wnioski o przyjęcie do liceum (wraz z odpowiednimi dokumentami) należy składać do 25 sierpnia 2014. Prosimy jednak o jak najszybsze
wypełnienie tej formalności. Lista przyjętych zostanie opublikowana 28
sierpnia.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem
szkoły (tel.: 33 855 61 56).
Jesteśmy aktywni na Facebooku! (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej).
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
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Ogłoszenie dla pacjentów NZOZ
Istebna Centrum
Od 1 czerwca 2014r. przyjęcia pacjentów w Centrum
Medycznym „Medicool” Wisłą Dziechcinka 4, wejście
od podwórka (tak jak do pogotowia ratunkowego)
Harmonogram przyjęć ambulatoryjnych pacjentów:
1. lek. med. Leszek Popiołek
codziennie w godz. 8:00 – 15:00
2. lek. med. Bogumiła Wacławek
poniedziałek, środa, piątek w godz. 10:00-15:00
Wizyty domowe na terenie Gminy Istebna wg potrzeb
pacjentów w dniach przyjęć.
Dokumentacja pacjentów (kartoteki, deklaracje) zostanie przewieziona do przychodni w Wiśle. Planowane jest
uruchomienie filii centrum medycznego „Medicool” na
terenie Gminy Istebna z chwilą uzyskania odpowiednich
pomieszczeń na działalność leczniczą.
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Istebna Centrum” S.C.
lek. med. Bogumiła Niźnik - Wacławek
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Kwiecień
2014
Wrzesień
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Samochodem przez Beskidzką 5

Wernisaż wystawy twórczości ludowej

Gminny Turniej Szkół Podstawowych
i Gimnazjum

Srebro naszych piłkarek
str. 18
w Coca Cola Cup 2014! str.
25
str. 10

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

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

Bilety
Wczasy
Wycieczki

www.mea-travel.pl

str. 13

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

22.00 - 02.00 - dyskoteka dla młodzieży
Czerwiec 2014
Nasza Trójwieœ str. 22

Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora
Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe
Panelowe,
Słupki
Strona
Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe
Automatyka do bram

„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY
w Istebnej
SPRZEDAŻ,
MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora
Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe
Panelowe, Słupki
Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe
Automatyka do bram
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eœ” - wydaje URZĄD GMINY
w Istebnej
SPRZEDAŻ,
MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

e. Adres strony internetowej
Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
BRAMY gminy
GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe
Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Uchylne, Dwuskrzydłowe
Redaguje Zespół wDrzwi,
składzie:
stalowe, aluminiowe, szklane
ut (GCI), Katarzyna
Rucka-Ryś,
Automatyka
do bramLucyna
garażowychLigocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka
Bramy typowe, nietypowe

głoszeń redakcja nie
odpowiada
Na każdy wymiar!
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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
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Redaguje Zespół w składzie:
Redaguje Zespół w składzie:
Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut, Barbara Juroszek.
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut. Korekta: Krystyna Rucka
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

Nasza Trójwieœ

Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

Czerwiec 2014

Wrzesień 2013

