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Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim
najmłodszym mieszkańcom naszej
Gminy składamy serdeczne życzenia:

Nakład 1200 egz.

cena 2,00 zł

Joanna Marekwica-Piełka skończyła 95 lat

uśmiechu od ucha do ucha, wspaniałych
przygód, spełnienia marzeń oraz tego,
aby dorośli potrafili Was słuchać.

Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak
najlepsze i aby trwało jak najdłużej.
Wójt Gminy, Rada Gminy
i Zespół Redakcyjny
str. 5

Kolorowy Leśny Dzień Dziecka
str. 15

11.07 – sobota
18.00 Koncert zespołu „Królestwo Beskidu”
18.40 Rozdanie nagród Rady Gminy Istebna
dla zasłużonych w dziedzinie kultury i sportu

Wybory „Najpiękniejszej
Góralki 2015”
str. 21
Regulamin

II Europejski
ybory „Najpiękniejszej Góralki 2015”
Piknik
Rowerowy
REGULAMIN

19.00 Hanysy – spotkanie ze śląskimi aktorami
19.30 koncert Ferdo
20.10 koncert Bartnitzky Band
21.15 Zabawa dancingowa z zespołem "Jawor",
w przerwach Vlasta Mudrikova – heligonistka
ze Słowacji
Ponadto: Stoisko i pokazy grupy rekonstrukcyjnej Marty Muranowicz

12.07 - niedziela
str. 23

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

w jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka
siedzibą Istebna 68, 43 – 740 Istebna
i wyboryoraz odpowiedzialnymi za kontakt ze strony Organizatora sąKarina Czyż i
33 855 62 08, e-mail: nasza.trojwies@gmail.com
§2. UDZIAŁ W WYBORACH

ogą wziąć osoby od 16. roku życia, będące mieszkankami Gminy Istebna.
nie zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców na ich udział w Wyborach
Czerwiec 2015
ru).
„Najpiękniejszej Góralki 2015” mogą się zgłaszać od dnia 10.06.2015r. do dnia
dokonuje się na podstawie złożonego Formularza w formie elektronicznej lub papierowej.
y dostępny jest na stronie www.istebna.eu w zakładce „Najpiękniejsza Góralka 2015” lub
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16.00 Wybory Najpiękniejszej Góralki 2015
Pomiędzy wejściami modelek
koncerty kapeli "Friś" ze Słowacji
17.45 koncert kapeli Wałasi
18.30 Zabawa taneczna – DJ MAKO

15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Strona 1
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Wójt Gminy informuje
Istebna, dnia 10 czerwca 2015 r.

Istebna, 10 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Istebna,
obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni
ścieków Pustki w Koniakowie.

o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Istebna,
obejmującego obszar w rejonie oczyszczalni ścieków
Pustki w Koniakowie.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr VII/43/2015 z dnia 21
maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie,
w granicach określonych na załączniku graficznym do wyżej
wymienionej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej
wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia
6 lipca 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt
1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1235z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w
Koniakowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na
tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany
studium można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w
Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w
opracowywaniu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w
terminie do dnia 6 lipca 2015 r.:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej,
43-470 Istebna 1000,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej,
43-470 Istebna 1000,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym na adres email: urzad@ug.istebna.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Wójt Gminy Istebna.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Istebna uchwały nr VII/44/2015 z dnia
21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie
oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie, w granicach
oznaczonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia
6 lipca 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt
1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
z póżn.zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Istebna, obejmującego obszar w rejonie oczyszczalni
ścieków Pustki w Koniakowie, wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w
opracowywaniu ww. projektu planu miejscowego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane
w terminie do dnia 6 lipca 2015 r.:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej,
43-470 Istebna 1000,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w
Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: urzad@
ug.istebna.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Wójt Gminy Istebna.

Wójt Gminy Istebna, Henryk Gazurek
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Wójt Gminy informuje
Informacja dotycząca uczniów
i studentów – opłata śmieciowa
Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dokonali odpisu
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uczniów i studentów przebywających w ciągu
roku szkolnego poza Gminą, powinni dokonać korekty deklaracji w postaci przypisu 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 2013r., poz. 1399 ze zm.) 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. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt telefoniczny: 33 855 65 00 wewn. 51.

Opłata za odpady komunalne
15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązująca stawka od marca 2015r. to 9 zł za osobę
na miesiąc przy segregacji odpadów oraz 16 zł za osobę na
miesiąc przy oddawaniu zmieszanych odpadów.
Przypominamy, że nieterminowe wpłaty lub brak opłaty
będzie skutkował wszczęciem egzekucji administracyjnej co
łączy się z przymusowym ściągnięciem zobowiązania wraz z
dodatkowymi kosztami przez poborcę skarbowego.

Apel o wykaszanie traw i chwastów
na terenie Gminy Istebna
Wójt Gminy Istebna przypomina właścicielom, zarządcom, posiadaczom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu Gminy Istebna o obowiązku
wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstw rolnych i lasów. Ponadto tak zaniedbane grunty wpływają
negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy oraz
stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków,
węży itp., a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i
pielęgnacji obszarów sąsiednich (przez nadmierny wysiew chwastów). Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana
systematycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni.
Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie
wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2013.1205 z późn. zm.). Przypomina się również rolnikom, którzy zgłosili swoje łąki do dopłat bezpośrednich
o obowiązku wykoszenia swoje łąki co najmniej raz w roku w
terminie do 31 lipca oraz o usunięciu ściętej biomasy w terminie
2 tygodni po pokosie.

Minął rok od śmierci
pani Krystyny Ruckiej
wieloletniej redaktor naczelnej
„Naszej Trójwsi”
Mija rok od śmierci pani Krystyny Ruckiej, wieloletniej redaktor naczelnej „Naszej Trójwsi”,
pedagoga, pracownika Urzędu
Gminy w Istebnej.
Pani Krystyna urodziła się w
Gdyni, jednak całe swoje czynne
życie zawodowe związała z Gminą
Istebna. Pracowała w SP2 w Koniakowie Rastoce i SP1 w Koniakowie
Centrum, gdzie w latach 1989-1991
pełniła funkcję dyrektora.
Po przejściu na emeryturę, zaangażowała się w tworzenie
od podstaw gazety „Nasza Trójwieś”. Funkcję redaktor naczelnej miesięcznika pełniła przez 21 lat i 250 numerów. Odeszła
niespodziewanie - tuż po zatwierdzeniu czerwcowego wydania
„Naszej Trójwsi” do druku. Niedługo przed śmiercią, została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Dziennikarz Ziem Górskich” na
gali finałowej polsko-słowackiego konkursu Osobowość Ziem
Górskich 17 maja 2014 roku.
We wspomnieniu opublikowanym w sierpniu 2014 roku, Pani
Teresa Waszut, przyjaciółka pani Krysi, przytoczyła jej piękne
słowa: „Górale spod Ochodzitej przypominają wosk, który pod
wpływem ciepła mięknie, możesz ich kształtować ciepłem swego serca”. Sama miała w sobie ogromne pokłady ciepła, którym
obdarzała wychowanków, rodzinę i współpracowników. Potrafiła słuchać ludzi i rozmawiać z nimi, co pozwalało jej pięknie o
nich pisać. Spod jej pióra wyszedł na przykład materiał o życiu
siostry Joanny Marekwicy-Piełki („Nasza Trójwieś”, Listopad 2007,
nr 172,) czy historii życia biegacza Jana Legierskiego („Nasza Trójwieś”, Maj 2008, nr 178). W tych tekstach czuć serce redaktora i
ogromną życzliwość dla rozmówcy.
Krystyna
Rucka
żyła życiem Gminy
Istebna - cieszyła się
z sukcesów jej mieszkańców, z nowych inicjatyw kulturalnych.
Relacjonowała ważne
wydarzenia jak Dożynki, Dni Istebnej,
wystawy. Widywano ją
przeważnie z niezastąpionym notesem, w którym skrupulatnie
notowała informacje potrzebne do napisania artykułu. Swoimi
talentami do końca służyła innym- solidnie i rzetelnie. Skrupulatnie, rok po roku, prowadziła Kronikę Gminy Istebna. Przez lata
współpracowała także z OSP Koniaków Centrum.
Dziś byłaby zadowolona widząc, że nasza „gazetka” nadal
regularnie pojawia się w sklepach i że jest czytana przez mieszkańców. Dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej wywiązywać się z pracy nad kolejnymi numerami. Zdajemy sobie
sprawę, że kontynuacja pracy pani Krystyny Ruckiej to duża
odpowiedzialność i zarazem wielki zaszczyt...

Wójt Gminy, Henryk Gazurek
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Pani Joanna Marekwica-Piełka
skończyła 95 lat!
26 maja miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Pani
Joanna Marekwica-Piełka, najstarsza mieszkanka naszej
Gminy skończyła 95 lat!
By uczcić tę specjalną okazję, w Gminnym Ośrodku Kultury zgromadzili się przyjaciele Solenizantki i przedstawiciele Urzędu Gminy w Istebnej. Obecny był pan Henryk Gazurek
Wójt Gminy Istebna, pani Teresa Łaszewska Sekretarz Gminy,
pani Barbara Kubalok-Gwarek Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Istebnej i Jerzy Michałek Sołtys Wsi Istebna.
Joanna Piełka jest postacią o nieocenionych zasługach
dla mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej. Przez wiele lat pracowała w Ośrodku Zdrowia Istebnej jako pielęgniarka. Zawsze
uśmiechnięta, skromna, pracowita, pełniła swoją pracę z najwyższym poświęceniem. Przez całe swoje zawodowe życie,
brała czynny udział w społecznych pracach miejscowego
Koła Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Emilem Rychłym
i Janiną Kaczmarzyk organizując akcję krwiodawstwa. Za
swoje zasługi została nagrodzona Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2007.
Zacnej Jubilatce raz jeszcze życzymy zdrowia, pomyślności i... dwustu lat życia!
Zamieszczamy okolicznościowy wiersz, który specjalnie
dla solenizantki napisał Józef Zowada z Olecek.

Skrócony życiorys ciotki Joanny Marekwicy-Piełki
opisany piórem Ujca Józefa Zowady z Olecek
W Istebnej drewniana chatka stała
a w niej biedna ale szczęśliwa Rodzina mieszkała.
Chociaż głód i chłód zaglądał do chatki
lecz była miłość Rodziców, Ojca i Matki.
Skromnie żyło się im i kiepsko,
ciotka Joanna przyszła na świat jako dziewiąte dziecko.
Od wczesnych lat była związana ze swoim starszym Bratem
a Brat Jerzy też był dla siostry przyjaznym kamratem.
Podczas wakacji zbierała i sprzedawała borówki
zarabiała na zeszyty i kurtki.
Wstąpiła do zakonu sióstr Boromeuszek.
Ta młoda kandydatka w szpitalu od świtu do nocy pracowała.
Zbierała próbki, podłogi szorowała.
Przy tej pracy się rozchorowała,
jej ręka była operowana.
Pracowała na poczcie i w sanatorium na Kubalonce
aby zarobić jakieś pieniądze.
Wspomagała swojego brata w chorobie
po pięcioletnim koncentracyjnym obozie.
Ciotka Joanna u doktora Raszyka pracowała,
chorym Bratem się opiekowała, dom budowała.
Do południa pracowała u Raszyka w Ośrodku
a po południu w terenie robiła zastrzyki do zmroku.
Tak mijały kolejne dni, pełne zajęć
opieki nad chorym Bratem.
Łączyło się zaufanie i życzliwość z tym podwójnym etatem.
Ciotka Joanna pełna dobroci, uczciwości, zawsze uśmiechnięta,
gotowa do pomocy, pocieszyć pacjenta.
Życzymy Wóm zdrowia, Błogosławieństwa Bożego,
i jeszcze chociaż roków ze dwacet.
Tego Wóm życzóm wszecy tu zgromadzeni
aji jo - z Łolecek facet.
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Z życia szkół podstawowych i gimnazjum
Uroczysta akademia
Dnia 4 maja 2015 r. odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej uroczysta akademia poświęcona 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akade-

mia została przygotowana przez panie Teresę Łupieżowiec
i Joannę Kędzior. Dekoracje przygotowała pani Danuta Konarzewska, Maria Zawada, Mirosława Zowada zaś oprawę
muzyczną pan Zenon Knopek. W szkolnej uroczystości wzięły udział klasy I – VI, dyrekcja oraz grono pedagogiczne. W
programie uroczystości znalazły się wiersze i piosenki przypominające ten uroczysty majowy czas 1791r. Uroczystość
miała na celu refleksję i przypomnienie dawnych wydarzeń
związanych z uchwaleniem pierwszej polskiej konstytucji.
Pani wice-dyrektor Elżbieta Krężelok, dziekując recytatorom
z 5 b, podkreśliła jej wartość patriotyczną i wychowawczą.

„Ziemia i Ja”
„Ziemia i Ja” pod takim hasłem odbył się apel ekologiczny z okazji Dnia Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej. W trosce o środowisko i nas samych
uczniowie klasy VI c przedstawili Eko-sąd. Rozprawa sądowa czyli edukacja ekologiczna w formie przedstawienia p.t.
„Metamorfoza, czyli jak lekkoduch dojrzewa do rozważnych
decyzji i działań… W rolę sprawiedliwego sędziego wcieliła
się Dorota Zembik, prokurator to Sergiusz Juroszek, obrońca
Daria Bujok, oskarżony lekkoduch Klaudia Kawulok. Poszko-

dowana, zmęczona Ziemia to rola Julii Polok. Porządku pilnował strażnik Radek Kawulok.
Święto Ziemi jest dla każdego okazją, aby pomyśleć co
możemy zrobić dla naszej planety by była zdrowa, piękna
i czysta. Zachęcam każdego ucznia aby tak jak lekkoduch w
tym przedstawieniu nie śmiecił (szczególnie niebezpieczne
są śmieci z plastiku, np. worki, folie), nie hałasował, oszczędzał wodę i energię elektryczną. Nasze postępowanie ma
wpływ na stan środowiska a nasze zdrowie zależy od jego
czystości. Dbajmy o nie każdego dnia !
Na zakończenie apelu obejrzano prezentację przygotowaną przez wychowawców i uczniów klas 4a i 4 b. Promowała ona zdrowy tryb życia i pokazywała scenki opisujące
5 podstawowych zasad zdrowego stylu życia: aktywność fizyczną, prawidłowe żywienie, wypoczynek, higienę osobistą
i pozytywne nastawienie, które następnie zostały sfotografowane i umieszczone w prezentacji. Cieszymy się, że pokaz
wzbudził takie zainteresowanie wśród wszystkich uczestników apelu z okazji Dnia Ziemi.
Joanna Legierska, Sylwia Śliwka

Konkurs Ortograficzny
W Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej – Zaolziu odbył
się coroczny Gminny Konkurs Ortograficzny adresowany
do klas 2 i 3. W tegorocznej edycji udział wzięło 23 uczniów
ze wszystkich szkół podstawowych Trójwsi. Dzieci rozwiązywały test ortograficzny złożony z różnorodnych zadań.
Wyniki:
Klasy 2
Miejsce I - Jakub Marekwica - SP nr 1 Koniaków
Miejsce II - Mateusz Bury - SP nr 1 Istebna
Miejsce III - Dominik Kliś - SP nr 1 Istebna
Wyróżnienie - Paweł Legierski - SP nr 2 Istebna
Klasy 3
Miejsce I - Izabela Dragon - SP nr 1 Jaworzynka
Miejsce II - Julia Sikora - SP nr 1 Koniaków
Miejsce III - Klaudia Wrzask - SP nr 2 Istebna
Miejsce III - Marcelina Ligocka - SP nr 1 Koniaków
Dziękuję pani dyrektor Danucie Szmigielskiej-Kawulok
za zakup atrakcyjnych nagród, paniom kucharkom za przygotowanie poczęstunku oraz wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.
M. Haratyk

Gminny Konkurs Ortograficzny
„Mistrz Ortografii”
Jak co roku, najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zmierzyli się w
konkursie ortograficznym.
6. maja 2015 r. czwarto-, piąto- i szóstoklasiści spotkali się
w SP nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Jaworzynce.
Tradycyjnie teksty dyktand konkursowych wylosowali
uczniowie spośród propozycji przygotowanych przez nauczycieli języka polskiego z każdej szkoły.
Podczas obrad jury, uczestnicy konkursu integrowali się
w jadalni szkolnej.
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Po długim wyczekiwaniu ogłoszono wyniki i rozdano
nagrody!
Laureaci:
Klasy 4:
I miejsce ex equo: Filip Wawrzacz (SP1 Jaworzynka)
Dawid Jałowiczor (SP1 Jaworzynka)
Kinga Sikora (SP 1 Koniaków)
II miejsce ex equo:
Anna Zawada (SP 2 Istebna)
Emilia Lipowska (SP 2 Istebna):
Klasy 5:
I - Przemysław Probosz (SP 1 Istebna)
II - Mikołaj Polok (SP1 Istebna)
III - Oliwia Krzanowska (SP 1 Koniaków)
Klasy 6:
IV - Jakub Legierski (SP 1 Istebna)
V - Magdalena Waszut (SP 1 Jaworzynka)
VI - Aneta Jałowiczor (SP 2 Jaworzynka)
Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim nauczycielom za poprawianie prac, pomoc i przyjazną atmosferę! Do zobaczenia za rok!
Izabela Bojko

Gimnazjalista Laureatem

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Paweł Golik uczeń klasy 3e Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej w roku szkolnym 2014/2015 uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
Uzyskanie przez ucznia tytułu laureata poprzedzone było
dwuletnią bardzo intensywną pracą w zdobywaniu wiedzy
geograficznej na poziomie rozszerzonym i uzyskaniem na
poszczególnych trzech etapach Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego wymaganej ilości punktów. Opiekunem
ucznia była p. Ewa Kożdoń Waligóra.

Jubileusz 50-lecia Społecznego
Ogniska Muzycznego
Koncertem z okazji „Dnia Matki”, 22 maja 2015 roku
rozpoczęto inaugurację obchodów Jubileuszu 50-lecia
Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda
w Wiśle.

Czerwiec 2015

Nasza Trójwieœ

Ogromną niespodzianką było wręczenie przez Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Wisły p. Grażynę Pruską Medalu im.
Czesława Kuryatty Społecznemu Ognisku Muzycznemu im.
J. Drozda w Wiśle za zasługi na niwie kultury i sztuki. Medal
przyznano uchwałą Zarządu TPW z dn. 6 maja 2015 roku.
Program koncertu był bardzo urozmaicony. Zawierał popularne utwory klasyczne: „Menuet” L. Boccheriniego, „Walc”
a – moll F. Chopina, „Perpetuum mobile” C. Bohma oraz piosenki związane z Matką - „Co się stało z mamą” (z rep. M. Rodowicz), „Być kobietą” (z rep. A. Majewskiej), „List do Matki”
(rep. V. Villas), „Nie ma jak u mamy” (z rep. W. Młynarskiego)
i dla obojga Rodziców zaśpiewano „Cudownych rodziców
mam” (z rep. U. Sipińskiej).
Wystąpili uczniowie sekcji: fortepianu, akordeonu, keyboardu, fletu prostego i poprzecznego, skrzypiec, gitary, rytmiki, perkusji i śpiewu.
Po koncercie goście i uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Rodziców i Hotel „POLONIA”
a słodycze dla występujących ufundował Hotel „GOŁĘBIEWSKI”. Wśród uczniów Ogniska jest wielu mieszkańców Trójwsi.

„Czy śmieci muszą nas zasypać?”
W dniu 7 maja w Szkołach Podstawowych nr 1 w
Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie odbyły się spektakle
teatralne skierowane do klas od 4-6 pt. „Czy śmieci muszą nas zasypać?”. Była to kolejna lekcja ekologii dla dzieci,
która w zabawny sposób i podczas doskonałej zabawy nauczyła je jak segregować odpady oraz pozwoliła przyswoić
im szereg terminów i pojęć ekologicznych dotyczących mię-
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dzy innymi recyklingu. Aktorzy pokazali, że o sprawach wielkiej wagi można mówić w żartobliwej formie, jednocześnie
pokazując młodym widzom tak istotne treści jak troska o
środowisko i zdrowie naszej planety. Przedstawienie zostało
przygotowane przez Studio Małych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebinii.
Spektakl rozpoczął się pokazaniem kilku scenek rodzajowych m.in. malowanie grafitti, pokaz walki rycerskiej, przygotowaniem obozowiska w lesie, które łączyło wyrzucenie
śmieci różnego rodzaju do jednego kosza. W drugiej części
akcja odbywała się w scenerii wysypiska śmieci, gdzie „uosobione surowce wtórne” tj. tektura, butelka i plastik opowiadały o swoich marzeniach by zamiast na wysypisko trafić do
sortowni, a następnie do przetwarzania wtórnego i ponownego użycia.
Los surowców wtórnych, które znalazły się wraz z wymieszanymi odpadami pokazuje bezmyślność ludzi, którzy nie
zważając na skażenie środowiska produkują ogromne ilości
odpadów, a następnie zamiast je sortować, co jest rzeczą
bardzo prostą, jak pokazały dzieci podczas przedstawienia
wrzucając śmieci do odpowiednich pojemników na surowce
wtórne, ładują wszystko do jednego worka.
Mamy nadzieję, że pozyskaną wiedzę oraz prawidłowe
schematy zachowań dotyczące segregacji, dzieci będą propagować w domu, szkole czy na ulicy i nie przejdą obojętnie
wobec leżącego na ziemi papierka czy mieszania odpadów,
które dałoby się wysegregować.
Oprac. K. Goryczka

Praca nagrodzona w konkursie
literackim organizowanym w ramach
XXII Konkursu Wiedzy o Regionie
„Skiyl się wziyna nazwa potoku,
kiery dziśka nazywo sie Olza”
Mój Tacik mi łopowiedzieli, im zaś to opowiedzioł ich Tacik, kiery pociuł to łot swoich przodków, tóś będzie tymu uś
porymset roków. W downych ciasach Ślónsk był łoderwany
łod Polski. Granica śła łot Zwardonia przez wyrch Łochodzitej,
na kiery jeście fciaśni rzóndzili „Łopchodzito”, bo jóm trzeba
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było łopchodzić. Potym ta granica śła przez Koci Zómek, co
wzión nazwym łod hrabigo Kocigo, Madziara kiery mioł tam
dworek, ale zgorzoł. Potym granica śła przez Tyniok, co tam
rómbali tyniny z prostego jedlowego drzewa, robili z nich
zogrody na sałasiach i kole chałup, dali śła przez taki mały
gróniciek „Łobiesiónka”, do kierego zwoziali fsieckich, co się
łobiesili w nasich strónach aś po Jabłonków i zawozili ich za
granicym po polskij stronie, coby tu na Ślónsku nie strasili.
Tam było Królestwo Polski - Galicyja, a tu Ślónsk - Silesia.
Dali śła granica przez Gańczorkym, co wziyna nazwym
łod pyrsigo, kiery uciyk przed pańściznóm i bywoł w takij jaskini, w tym gróniu. Do dziśka jest tam wejści do tej jaskini,
potym bywali tam zbónicy. Byli my tam z tacikym łóni w lecie, jak my chodzili za grzibami, ale boli my się tam wlyść, bo
to mało dziura i fest jest zawalóno. Tyn uciekinier nazywoł się
Gańczor, jak umrzył tóś tyn gróń nazwali Gańczorka. Na połednie łod Zwardonia była granica rozmajcie na nióm rzóndzili Uchersko, Madziarsko a była to Wyngiersko, zacinała się
łot Czacy, bo Słowioki ftedy należały do Ucher. Grasowali na
tych trzóch granicach ai u nas zbónicy, jak ich przeganiali w
jednym miyjscu tóś uciekali kany indzyl i na chwilym mieli
pokój. Ale nikiedy ich pochytali i potym wiesiali, tako była
kora. Tak było w Milówce; chycili pora zbóników, ale ziodyn
się nie prziznoł, kany sóm ich skarby. Łostatnimu powiedzieli, „Jak powiyś, tóś cie puścimy”.
I powiedzioł: „W Kóniókowie, w Łochodzitej, pod nejwiynksim bukym”. Pośli tam, chladali, ale przedtym ludzie
fsiecko wyścinali, coby mieli wiyncej ziymi i ni mógli tego
miejsca nójść. Do niedowna ludzie tam kopali za tym skarbym, ale nic nie naśli. Tóś Ci zbónicy śli roz z Ucher, bo Słowioki były uś pod Madziarami, a były tam bogate zómki,
tóś tam rabowali tych bogoci a potym u nas rozdowali cosi
biydnym, co nic ni mieli. Mieli swoje cesty i swoje chodnićki, kiere jyny uni znali. Jedyn s tych chodnićkóf sieł dolinóm
przez Łąśki między Złotym Gróniym a Brzestowiańskim Gróniym. Był tam potok, a było to w lecie po deściach i woda
była wielko, trzeba było się dostać na drugóm strónym, coby
dali iść do Gańczorki abo ku Barani. Pyrsi próguje przeskocić,
a na plecach mioł każdy miysiek z tymi zdobyciami. Próguje
przeskocić ale wpod do wody i jak się wyśkroboł na drugóm
stronym, woło do kamratów „Nie lza przeskocić!”.
Drugi wzión rozpynt, hipnół i przeskocił i woło do tych,
co zostali na drugij strónie „O ! lza przeskocić!”Potym tak
samo wsiecy robili i wołali „O ! lza przeskocić!” i tyn potok potym nazwali „Olza”. Tóś łot tych zbónikóf ta nazwa rzeki Olza
pofstała, tok to rzóndzili, izie uś porym set roków tymu.
Wiktoria Legierska „Od Cisowiana”
Koniaków 556
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
klasa 6 a
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Z działalności Stowarzyszenia „Pod Ochodzitą”
Z działalności Stowarzyszenia
Beskidzkiego Folkloru
„Pod Ochodzitą” w Koniakowie
Wielkim dla nas zaszczytem był udział w europejskim
integracyjnym projekcie pt.: „Taniec to jest życie” od
12.03 do 19.03.2015 r., który odbył się w tureckiej Antalii. Wzięło w nim udział 7 państw, między innymi Turcja,
Polska, Bułgaria, Grecja, Serbia, Mołdawia, Włochy.

I Zjazd Karpacki w Ludźmierzu, występ Zespołu Koniaków

Przy Sanktuarium w Ludźmierzu

Warsztaty polegały na wzajemnym poznawaniu kultury i
swoich korzeni, łącznie z promocją naszych regionów, tańca,
muzyki, miejscowości wraz z kulturą smaków, obyczajów i
wszystkiego, co związane z naszą Trójwsią i regionem Beskidu Śląskiego. Na koniec warsztatów zwiedzaliśmy Antalię,
bardzo piękną krainę, którą otaczają w 80% góry a w 20%
Morze Czarne.
Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w
warsztatach. Organizatorem wydarzenia był Międzynarodowy Folk Dance.

Warsztaty taneczne Dance is Life w Antalyi
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Następnym wielkim wydarzeniem tego roku był I Zjazd
Karpacki w Ludźmierzu, który odbył się 26.04.2015 r. Pomysłodawcami byli między innymi nasz bacza Piotr Kohut i jego
żona Maria. Zjazd ten zbiegł się z obchodami 80-tej rocznicy Święta Gór. Prezentowaliśmy nasze wołoskie korzenie w
tańcu, muzyce i śpiewie. Pokazaliśmy nasze najstarsze tańce,
łowiynzioki, piłki, masztołka, czworok, sołtysa. Piotr Kohut
prezentował nasze beskidzkie korzenie.
W tym wydarzeniu oprócz mieszkańców Łuku Karpat
Polskich, uczestniczyli też nasi wołoscy bracia z Maramuresz
i Bukowiny Rumuńskiej. Oprócz prezentacji tańca i smaków
regionów, obecna była grupa muzealników, którzy byli przebrani w stroje naszych prapradziadów Daków i Traków.
Honorowy patronat objął prezydent RP Bronisław Komorowski, który na koniec zapalił „Watrę” wraz z baczami.
Natomiast w niedzielę w Ludźmierskim Sanktuarium odbyło
się, jak każdego roku Baczowskie Święto, czyli nasze Miyszani Łowiec. Poświęcono łowieczki, które poszły na wypas. W
uroczystości tej wzięli udział pierwsza dama RP Anna Komorowska.
1 maja uczestniczyliśmy w Stawianiu Moja na Trójstyku. To wydarzenie
rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą,
na zakończenie której wmurowano pamiątkową tablicę ze strony słowackiej
Trójstyku. Na koniec odbyła się część
artystyczna, w której wzięło udział 6
zespołów - trzy polskie i trzy słowackie.
2 maja odbyło się Miyszani Owiec
w Koniakowie, bardzo wielkie i piękne
wydarzenie. Jak każdego roku z autentyczną muzyką, pokazem rękodzieła,
strzyżenia owiec, błogosławieństwem
oraz obrzędem mieszanio owiec, które potem szły na wypas górą Ochodzitą. Trzeba się radować, łowieczek
przybyło - na dzień dzisiejszy jest ich
1.100 !
Z góralskim pozdrowieniem
Urszula Gruszka
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Ocalmy od zapomnienia
Jankowi, gajdoszowi z Małej Łączki
na miano
Z plejady beskidzkich
gajdoszy i muzykantów
odszedł w niedzielny
kwietniowy wieczór, otoczony dźwiękami muzyki
Janko z Małej Łączki. Odszedł spokojnie w otoczeniu najbliższych krewnych, przyjaciół z otrzymanym sakramentem ostatniego namaszczenia. Była
to piękna i godna śmierć,
taka na jaką ten wspaniały muzykant i dobry człowiek sobie zasłużył opowiada jego siostra Zuzanna z Cisowego.
Jan Sikora, gajdosz z Małej Łączki urodził się w wielodzietnej skromnej góralskiej rodzinie Michała Sikory i Marii zd.
Kawulok na Cisowym w ciszy, w otoczeniu źródlanej wody,
szumu smreków i śpiewu ptaków. Z rodzinnego domu otrzymał pierwsze bogactwo, wiarę w Boga, którą przekazywała
wszystkim swoim dzieciom, trzem synom i czterem córkom
w codziennej modlitwie i pracy matka Maria. To właśnie w
domu pod czujnym okiem rodziców przekazano mu najważniejsze wartości biblijnych przykazań: Miłuj Boga i bliźniego,
które w tak widoczny sposób realizował w swoim życiu.
Potrzebę muzykowania odkrył Janko w sobie już jako 10.
letni chłopak. Zauważył, że u sąsiada Emila wisiały skrzypce,
pożyczył tylko na chwilę, zagrał, i zapytał, swojej siostry Zuzki
czy rozpoznała melodię. Potwierdziła, że pierwsze spotkanie
z skrzypcami Jankowi się udało, potrafił mu się wydobyć z
nich melodię. Talent został uwidoczniony publicznie. Toteż
ojciec Michał, beskidzki gajdosz zawiózł Janka do Cieszyna,
celem przesłuchania jego muzycznych zdolności i ewentualnego przyjęcia go do Szkoły Muzycznej. Niestety Janko –
wspomina siostra Zuzanna - wrócił prędzej do domu aniżeli
ojciec. Nie zaakceptował miasta Cieszyna. Całym światem
była dla niego Mała Łączka, szczególnie od momentu kiedy
rodzice wybudowali na niej dom. Powstało rodzinne gniazdko, otoczone tutejszym bogactwem, które pochodziło od

Janko Gajdosz z rodzicami
Strona

10

Boga. Tu, miał najbliższą rodzinę, gospodarstwo, na którym
ciężko pracował i pomagał mamie w jego prowadzeniu. Tu,
widział sens swojego istnienia. Od wczesnych lat związał się
z Zespołem Regionalnym „Koniaków” z Koniakowa, w którym
był jednym z członków kapeli. W ten sposób kontynuował
dzieło swojego ojca, który jako gajdosz „Sikorka” grał w kapeli tego zespołu z „Jónkym” Matusznym od jego początku. Jan
Sikora grał w kapeli koniakowskiego zespołu na skrzypcach,
gajdach, heligonce z Janem Kawulokiem, Janem Kukuczką, Zuzanną Kawulok, Franciszkiem Kawulokiem. Przygoda
z zespołem trwała prawie 20 lat. Kiedy wracał z kolejnego
wyjazdu z zespołem regionalnym z Czech, Austrii, Słowacji,
Kijowa, Lipska, Strakonic to zawsze podkreślał: tela człowiek
światu widzioł, ale nigdzie ni majóm tego, co je u nas na Małej
Łączce. Na niej, po śmierci rodziców i brata Antoniego przez
wiele lat wiódł życie samotnika. Miał tu na wyciągnięcie ręki
całe swoje bogactwo: móm tu Małgośko wsziecko, doł mi Pón
Bóg dobróm wodym, słoneczko, wiaterek, kiery suszi mi siano,
pszczczólki kiere miodu zrobióm, móm tu krowićkym, kiero mlyko dowo, cóż wiyncej mi chybio, móm hóśle, zagróm na nich
całymu Stworzyniu, to je moja modlitwa.
Wieczorem wygrywał na trąbce Paniynce Maryji ulubioną
przez niego kościelną pieśń:
Już słońce zaszło nim spać pójdziemy
jeszcze naszej Matce dobranoc dajmy
wszyscy społecznie wierni chrześcjianie
pozdrówmy Maryję nasze kochanie.
W miesiącu maju, przychodził też ku kapliczce, siadał,
śpiewał, modlił się, dziękował Bogu za siły, zdrowie, polecał
w modlitwie wszystkich, których spotkał na swojej drodze, a
szczególnie tych którzy nieśli ciężki krzyż.
Na Małej Łączce móm aji mojóm robotym, tu zarobióm - roześmiał się szczerze i wesoło. Tu, toczyło się Janka żywobyci,
zawsze boso z brzymióńćkym na plecach otawy skoszonej o
porannej rosie, znosił całe lato kolejne suche ostrewki siana
ze swojego wyrszczku, który wyciskał mu pot na skroniach.
Ciężkie, spracowane dłonie skrzyżowane na piersiach trzymały końce dzichty. Te same ręce owinięte warkoczem nabrzmiałych żył, z plynskierzami od roboty, nagle po pracy dotykały skrzypiec i z cieniutkich strun, wydobywały Jankowe
nutki, przemyślane i po swojemu ozdobione. Zawsze były
wykrzesane talentem i wrażliwością muzyczną Janka, której
mu nie brakowało.
Kiedy mi smutno tóż gróm gróniom, gowiedzi, gynsióm,
pszczołom, galankóm Hankóm Zuzkóm i Marynkóm, i wszieckim kierym wygrywóm na Imieniny:
Zafukej wiaterku z Dunaje
zanieś pozdrowienie do miłej
Echo tej muzyki niesie się po gróniach i mglistych dolinach, od Gańczorki po Młodą Górę: odbijo szie i odpowiado
mi - Janko dziękujemy.
Jego droga do muzykowania była prosta. U sąsiada Emila wisiały skrzypce, tak mi szie chciało spróbować jakoby mi
to szło, w końcu kiedy miał już własne skrzypce, spróbował
zagrać, zapytał swoją siostrę Zuzannę czy szie mu ta pyrszo
melodia udała? A skoro zagrał już pierwszy raz pięknie to
pozostał ze skrzypcami na całe życie. Grał na ich z serca, z
radością. Pozostałe instrumenty kupił już później, jak klarnet,
trabkę. Na wszystkich instrumentach grał stare zapomniane, pieśni pasterskie, weselne, kolędy, pieśni kościelne, ale
również popularne szlagiery, co przyszło do głowy. Pozostał
do ostatnich swoich dni żywą skarbnicą, żywym archiwum
folkloru muzyczno-pieśniowego beskidzkich górali. Ale pra-
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ca nad dokumentowaniem jego warsztatu muzycznego nie
była do końca możliwa.
Kiedy go poznałam z wielkim zdumieniem stwierdziłam,
że pasuje w pełni do definicji stworzonej przez Prof. Romana Reinffussa, który uważał, że „twórca ludowy powinien być
człowiekiem ubogim, wobec czego powinien chodzić boso,
i w wystrzępionych portkach. Sztuka powinna być szczera,
a więc uprawiana z własnej potrzeby, bez ciągotek materialnych. Powinna być tworem własnym, powstająca w atmosferze improwizowanego transu”. Gajdosz definicji tej nie znał.
Mimo, że wpisywał się w jej treść w pełni. Był samorodnym
talentem, który posiadał czar i swoją logikę życia. W ustalonej
od urodzenia hierarchii wartości była niepodważalna wiara w
Jedynego Boga, modlitwa i sumienne wypełniana codzienna praca. Gajdosz z Małej Łączki był człowiekiem skromnym,
świadomym swojego talentu, ale bycie mistrzem nie czyniło
go człowiekiem zarozumiałym.
Wyjątkowe echo napełniało Małą Łączkę kiedy zjawiali
się na niej kamraci-muzykanci. Wtedy było wesoło, radośnie
i chciało się żyć. Pojedynczy muzykant nigdy nie miał takiej
możliwości muzycznego wyrażania się, co uzyskiwał gdy grał
w kapeli. Gra z najlepszymi muzykantami, wspólne poznawanie technicznych możliwości wydobywania niezwykłych tonów i dźwięków wpływało na tańczących i śpiewających, których na Małej Łączce nie brakowało. Spotkania muzykantów
dostarczały obrazu ich wzajemnego komunikowania się z
sobą. Ich swobodne rozmowy wypełnione żartami i wygrzebywaniem momentów swojego humorystycznego życia. Ale
w tej ogólnej radości śmiechu i zabawy swoje muzykanctwo
traktują jako coś świętego, jako treść swojego życia, swoisty
rodzaj sacrum. Tak było i z Jankiem. Swoją muzykancką wiedzę, którą nabyli strzegli usilnie, troskliwie, jako skarbu.
Tak było i z kamratami - muzykantami Janka, którzy przychodzili na Małą Łączkę i z którymi Janko mógł grać i śpiewać
góralskie pieśniczki. Dobrze szie móm, bo wsziecko tu móm
pod rynkóm Pana Boga, gazdówkym, kamratów – muzykantów
i sąsiadów.
Na Małej Łączce móm też wszieckich muzykantów, wdycki
na miano, na urodziny prziydóm mi zagrać, zaspiwać, dobrze
mieć kamratów bo człowiek wiy, że aji na pogrzebie mi zagrajóm, Zbyszek Wałach, Staszek Suszka, Francek Kawuloczek, tyn
pieknie gro na heligónce, aji Adam Soból, kiery gro statecznie,
nie wydziwio, nutki se po starodownymu skłodo, przychodzóm
tu aji młode frelki, spiwóm s nimi fest, Urszula Gruszka mo głosisko, jak umrym tóż bedzie dzwonić do muzykantów i prziylecóm, bo ona je dobro organizatorka, rod pocziuwóm gajdosza Zmudka-Kawuloka, kiery lachutko nutki puśczio, aji Janka
Kaczmarzyka. Bywali tu aji muzykancio ze świata dojechoł
Janko Karpiel z Zakopanego, Jacek Kotarba, rechtor, grali my do
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rana, niekiedy przyjdzie aji Broda ze synym Joszkym. Nie pomylił się przyszli prawie wszyscy, muzykanci, sąsiedzi znajomi.
Małą Łączkę odwiedziło również wielu dokumentalistów
i etnomuzykologów ludowej muzyki. Dla wielu z nich Janko
był również obiektem badań naukowych. Tu, wiele razy jego
muzyki słuchała etnomuzykolog Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Prezes Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego
dr Grażyna Dąbrowska. Małą Łączkę odwiedził redaktor TV
Katowickiej Jacek Skorus, który nakręcił 20 minutowy reportaż o muzykancie i gajdoszu z Małej Łączki. Dokumentował
jego muzyczną twórczość również reżyser Aleksander Dyl z
Bielska-Białej. Muzyka Jana Sikory miała swoją „zamkniętość”.
Rozwijała się na bazie tradycyjnych nutek. Ich interpretacja
przez Janka dawała nam obraz nutki dawnej, tej w której nikt
nie musiał i nie potrzebował w muzyce się śpieszyć, miał
czas na wygranie od początku do końca każdej frazy, miał
czas na własne ozdobniki, która ilustrowały stopień muzycznego słuchu i talentu. Janko poszukiwał siebie zawsze tylko
w obrębie tej tradycji, którą słyszał w domu i w koniakowskim
zespole, w którym grał przy boku takich mistrzów jak Jan Kawulok, Zuzanna Kawulok, Jan Kukuczka, czy gajdosz Paweł
Haratyk. Nie zawsze jego indywidualna interpretacja dała się
połączyć z warsztatami poszczególnych muzykantów. Jeżeli
czuł, że nie da się stworzyć wspólnej harmonii odchodził na
bok, nie grał. Słuchał innych i bacznie obserwował wszystkich młodych muzykantów.
Z biegiem lat wygasała w oczach Janka muzykancka
nuta. W miejsce radości pojawiały się łzy, starość zaglądnęła przez szybkę do okna drewnianej, urokliwej chałupki na
Małej Łączce. Janko poczuł ubytek sił, radość zamieniała się
w zamyślenie, przed oczyma przesuwały się obrazy – wspomnienia: domu, rodziny, wydrepszionych chodniczków, rodziły
się chwile refleksji o końcu ziemskiej pielgrzymki.
Ostanie pożegnanie koniakowskiego gajdosza, które w
koniakowskim kościele koncelebrował proboszcz rzymskokatolickiej parafii ks. kanonik Jerzy Kiera było wyrazem wielkiego szacunku i miłości, który zaskarbił sobie Janko - gajdosz swoim życiem wśród tutejszych górali, a szczególnie
kamratów muzykantów. Dla Janka ostatnie nutki beskidzkiej
pieśnićki zagrali wszyscy muzykanci, a było ich wielu. Dopełnieniem tej niezwykłej uroczystości było oratorium Zmartwychwstania Pańskiego, które wykonał mistrz Józef Skrzek.
Godne pożegnanie zwykłego, a zarazem niezwykłego człowieka przygotowała mu beskidzka ziemia. Ostatnie echo wydobył z trąbity Tadeusz Rucki zamykając historię Janka Sikory
i Małej Łączki.
Wraz z nim odeszła Mała Łączka, która bez Jana, gajdosza
i muzykanta, dobrego człowieka z otwartym do korzón sercem już nie istnieje, bo jak pisał Ryszard Kapuściński w trzecim tomie „Lapidariów”: człowiek nie odchodzi sam. Razem z
nim znika ten świat, który tworzył on wokół siebie, który był jego
przedłużeniem, ten odrębny, jedyny, unikalny mikroświat istniejący samą mocą obecności tego człowieka na ziemi. Razem z
jego śmiercią umiera, więc coś jeszcze, coś więcej.
Małgorzata Kiereś

P. S.
Kiedy zapisuję Janka nutki, jego kulturowe istnienie pozostawiając ślad o nim niewielkim wspomnieniem to ciągle w sercu rodzi się odwieczny ból o jedną izbę pamięci dla tych, którzy w pełni
na nią zasłużyli. Nasze dziedzictwo to przecież suma małych okruchów, a jednym z nich był Janko z Małej Łączki.
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KALENDARIUM - CZERWIEC
17.06.1911 r. - w Koniakowie urodził się Jan Legierski, sportowiec, narciarz. Jego talent do sportów zimowych zauważył kierownik szkoły podstawowej, pionier narciarstwa w Koniakowie i jego pierwszy trener,
opiekun Józef Lipowczan . Współpraca ta zaowocowała wieloma sukcesami, Jan jako pierwszy narciarz spoza Zakopanego zaczął zajmować czołowe miejsca na trasach i skoczniach w zawodach narciarskich w kraju i
za granicą. Specjalizuje się szczególnie w kombinacji klasycznej zdobywając nawet mistrzostwo Węgier w tej
specjalności. W 1935r. podczas zawodów na skoczni w Wiśle-Łabajowie ulega wypadkowi. Do sportu wraca
po długim leczeniu, wybuch II wojny światowej całkowicie przerywa jego karierę sportową. W 1944 r. zostaje
aresztowany przez hitlerowców i prawdopodobnie w czerwcu tegoż roku zamordowany. Jan Legierski osierocił troje dzieci, syna Korneliusza oraz córki Genowefę i Martę. Nieżyjący już Kornel należał do czołówki śląskich
„klasyków”, córka Genowefa to kilkakrotna mistrzyni Polski w biegach narciarskich w kategorii juniorek. Żona
Władysława umarła w 1984 r .Wszystkie zdobyte przez Jana na zawodach trofea jak puchary, medale rodzina
przekazała do Skarbca na Jasną Górę w Częstochowie (na podstawie art. K. Ruckiej N.T. nr 178)
21.06.2oo6 r.- w Istebnej umiera Franciszka Kawulok ,,Od Wojtosza’’, żona znanego gajdosza, homeopaty Jana Kawuloka. Urodziła się 19.01.1910 r. w Ostrawie jako córka pochodzącego z Istebnej Jana Legierskiego i matki Magdaleny z domu Buraciek. Pracowali oni zawodowo w Ostrawie. Gdy miała dwa lata ze względu
na trudną sytuację rodzinną (umiera jej ojciec) zostaje wzięta na wychowanie przez siostrę ojca Zuzannę, która z mężem Pawłem Sikorą gospodarowali w Istebnej „U Wojtosza’’. Ponieważ było to małżeństwo bezdzietne
Franciszka zostaje adoptowana. W 1931 r. wychodzi za mąż za Jana Kawuloka. Jan jako światły rolnik, pomolog wraz z żoną Franciszką wspólnymi siłami doprowadzają gospodarstwo do kwitnącego stanu. Przełomem
w ich życiu było otwarcie w ich starym domu izby regionalnej. W działalność artystyczną Jana włącza się
również Franciszka z córką Zuzanną. Podczas jego częstych nieobecności oprowadzała liczne grono turystów
i wycieczek po sławnej chacie regionalnej „U Wojtosza”. Ich jedyna córka Zuzanna odziedziczyła talent po ojcu
i stała się jego godną następczynią. Franciszka podobnie jak jej mąż posiadała talent gawędziarski, okraszany
często humorem, była kopalnią wiedzy o naszej kulturze i tradycjach i podobnie jak mąż i córka zasługuje na
miano ambasadora góralszczyzny. Zapamiętano ją również jako osobę pełną humoru i radości ducha, ciepłą
i życzliwą dla wszystkich. (Na podstawie art. Doroty Cieślar N.T. nr 158)

Wydarzenia:
1.06.1902 r. - w Jaworzynce uruchomiono składnicę pocztową.
16.06.1996 r. - w Istebnej umiera pierwszy naczelnik Gminy Istebna Leszek Bacia.
17.06.2000 r. - w Istebnej z inicjatywy Nadleśnictwa Wisła oraz miejscowych kół łowieckich „Olza”, „Istebna”, „Jarząbek” i „Głuszec” zorganizowano po raz pierwszy cykliczny Piknik Leśny jako „Dni Lasu i Łowiectwa”.
Impreza odbyła się w amfiteatrze „Pod Skocznią”.
22.06.1995 r. - w przysiółku Trzycatek w Jaworzynce, gdzie zbiegają się granice państwowe trzech państw
- Polski, Czech i Słowacji osadzono trójstronny znak graniczny (tworzą go 3 granitowe monolity wysokości 2m
z wykutymi godłami państw, stojące w odległości 15 m tworząc trójkąt, którego środek oznacza styk granic
w.w. państw).
24.06.1972 r. - Stecówka staje się samodzielną parafią.
25.06.2000 r. - w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce odbyła się Prymicyjna Msza Święta odprawiona przez Neoprezbitera Stanisława Zowadę.
28.06.2003 r. - Euroregion Śląsk Cieszyński wspólnie z PZKO oraz Urzędem Gminy Istebna zorganizował
cykliczny I „Rajd rowerowy do źródeł Olzy.”
Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda, „Naszej Trójwsi’’,
opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś, innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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Beata Juroszek z Koniakowa
I Wicemiss Beskidów 2015
W ostatni weekend maja, w Bielsku-Białej odbył się finał konkursu Miss
Beskidów 2015 organizowany przez
agencję Grabowska Models. O koronę
najpiękniejszej ubiegało się 10 kandydatek z różnych regionów Beskidów.
Z przyjemnością informujemy, że
tytuł I Wicemiss wywalczyła Beata Juroszek, mieszkanka Koniakowa i tancerka
Zespołu Regionalnego „Koniaków”.
Naszej pięknej góralce serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia!

Groza nie czytać!
W sobotę 30 maja, takim hasłem, biblioteki publiczne
i szkolne w całej Polsce zaprosiły na I Noc Bibliotek – wieczorno-nocną imprezę promującą czytelnictwo i biblioteki
jako miejsca, w których warto bywać.

Z Archiwum Naszej Trójwsi
czerwiec 1995

Dzień Dziecka
Dzieci

Co to jest szczęście?

Szczebiocze dziatwa,
Jak śpiewane ptaszki,
W swym pokoiku,
Czynią igraszki.
Szczebiocze dziatwa,
Rozweselona,
Wiosną żywota
Cieszy się ona.

Szczęście to cichy
Rodzinny dom,
Nad którym nigdy
Nie huczy grom,
Gdzie z żoną, dziećmi
Przeżywa człek,
Dany od Boga
Doczesny wiek.

Cieszy się wiosną,
majem się cieszyn,
który jaśnieje
Tej drobnej rzeszy,
Bo dla niej zawsze
Wiosna na świecie,
Zawsze jej kwitnie
Radości kwiecie.

Szczęście - nadzieja,
Co każe żyć,
Chociaż złocista
Zrywa się nić,
Co wiem, że w blaski
Zamienia mrok
I ku błękitom obraca wzrok

A obok matka
Patrzy szczęśliwa,
Opieki Bożej
Nad dziećmi wzywa,
Taką miłością
Oczy jej płoną,
Taką błogością
Wznosi się łono.
O, dzieci, dzieci!
O, kwiatki Boże!
Niech wiosna wasza
W serca wam sieje,
Dwie tarcze życia:
Wiarę, nadzieję!

Szczęście to wiara,
Co pośród burz,
Podnosi ducha
Do jutra zórz,
Co choć za mgłami
Słoneczna twarz
Ufa bezdennie
W Chrystusa straż.
Szczęście to miłość
Co ziemski kraj
Zamienia w tęczę
Kwitnący raj,
Co z dwu serc jedno
Czyni - i świat
Przetwarza w ogród,
A duszę w kwiat.

Autor nieznany
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Jaki był cel? Piotr Pacewicz, współorganizator imprezy
przyznaje, że inspirował się Nocą Muzeów. Chodziło o to, żeby
ludzie spotkali się w bibliotece, razem poczytali i posłuchali
różnych tekstów, jak za Homera. Żeby wydarzenie miało charakter integrujący. Do udziału zgłosiło się 587 bibliotek, 49 z
województwa śląskiego w tym nasza biblioteka.
W nastrojowej atmosferze słuchaliśmy poezji, prozy i piosenki
religijnej między innymi fragmentów bajki Gęs, śmierć i tulipan
W. Elbrucha, powieści Stowarzyszenie umarłych poetów N. Kleinbaum, powieści M. Musiereowicz Bebe, piosenek zespołu TGD.
Dziękujemy bardzo Edycie Mojeścik, Klaudii Idziniak, Maksymilianowi Dziergasowi i Adamowi Małyjurkowi za przygotowanie pięknej oprawy wieczoru.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów spotkamy się w
nocy w bibliotece i będzie nas więcej… Dla bibliotek to okazja do atrakcyjnego, niekonwencjonalnego zaprezentowania
swoich zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej.
E.P.

Serdeczne słowa podziękowania
wszystkim uczestnikom żałobnej uroczystości
w dniu 2 czerwca 2015 r.,
podczas której żegnaliśmy

ŚP.
WIESŁAWĘ SZULSKĄ
a zwłaszcza
Wielebnym Księżom celebransom mszy świętej,
ks. Proboszczowi Tadeuszowi Pietrzykowi
i ks. Jerzemu Mrukwie,
panu organiście i ministrantom,
licznym mieszkańcom Trójwsi
oraz sąsiadom naszej Drogiej Zmarłej
- z zapewnieniami wdzięczności
za okazane współczucie i wsparcie
w chwilach żałoby
składa
Rodzina
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Informacje turystyczne
10 lat Śląskiej Organizacji
Turystycznej
Z udziałem Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej
pani Gabrieli Lenartowicz oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana Tomasza Jędrzejczaka
odbyło się w Koszęcinie walne zebranie oraz gala z okazji
10-lecia działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” uświetnił spotkanie koncertem
pieśni i tańców ludowych.

UWAGA KONKURS!
I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Kochamy Folklor”
Zapraszamy wszystkich amatorów fotografii do wzięcia
udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„Kochamy Folklor”. Zwycięska praca zostanie umieszczona na stronie Facebook Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny, jako zdjęcie w tle na czas jednego miesiąca (od 23.06.–23.07.2015r.), a podczas trwania XVII Wielkiego Pikniku Artystycznego Święta Śląska zwycięska (2628.06.2015 r.) praca zostanie wyświetlona na telebimie.
Jest to pierwsza edycja o zasięgu ogólnopolskim. Udział
w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Wszystkich fotografujących prosimy o zapoznanie się z regulaminem i
wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Nadesłane prace
będą oceniane pod względem interpretacji tematu podanego w tytule konkursu, pomysłowości oraz wątku symboliczno – artystycznego.
Pracę nagraną na płytę CD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać drogą pocztową lub dostarczyć
osobiście do 15.06.2015 r. na adres: Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny - ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Kochamy Folklor”
*Regulamin konkursu: http://www.zespolslask.pl/fil…/
Regulamin.Fotograficznego.pdf
*Formularz zgłoszeniowy: http://www.zespolslask.pl/files/FOTOGRAFICZNY.KARTA.pdf

Działająca od 10 lat Śląska Organizacja Turystyczna liczy 65
członków, w tym także Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza”, do którego należy gmina Istebna.
Śląska Organizacja Turystyczna działa od listopada 2004
roku, Biuro Organizacji zaczęło pracę od marca 2005 roku. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta
promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako
regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej.
Beskidzką 5 reprezentowali Wójt Gminy Brenna - Jerzy
Pilch, Burmistrz Miasta Szczyrk - Antoni Byrdy oraz Asystent
Burmistrza Mista Wisła - Andrzej Cienciała, którzy wręczyli kwiaty i pamiątkowe listy intencyjne na ręce Prezes ŚOT oraz Dyrektor Biura - pani Agnieszki Sikorskiej. Grupę roboczą reprezentowały Sabina Bugaj, Katarzyna Macura i Aneta Legierska.
Śląska Organizacja Turystyczna wspiera liczne działania
Beskidzkiej 5, SRiWR Olza, a także Gminy Istebna: m.in. wyposażenie cyfrowe i analogowe Punktu Informacji Turystycznej,
study tour`y, materiały promocyjne, czy udział w targach turystycznych.
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Słońce, zabawa i dziecięce uśmiechy
czyli wymarzony Leśny Dzień Dziecka
w Istebnej
Za nami wspaniała impreza w Amfiteatrze „Pod
Skocznią” - Leśny Dzień Dziecka w Istebnej. Organizatorom - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Istebnej i Nadleśnictwu Wisła udało się „zamówić” wymarzoną pogodę
na ten dzień. Słońce przygrzewało, scena tonęła w balonach a wszędzie rozbrzmiewał dziecięcy śmiech. Na takie
dni zdecydowanie warto czekać cały rok!

W niedzielę 31 maja 2015 r. w amfiteatrze „Pod Skocznią”
już od rana mieliśmy wielkie sportowe emocje. Wyzwolił je
turniej piłki nożnej, którego pomysłodawcą i inicjatorem był
trener Rafał Legierski. Zawodnicy podzieleni byli według
roczników. Turniej zwieńczyło rozdanie dyplomów, pucharów i chwila dla fotoreporterów.
O godz. 14.00 Dzień Dziecka uroczyście otworzył Henryk
Gazurek Wójt Gminy Istebna, który złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta. Andrzej Kudełka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła również życzył wszystkim dzieciom beztroski,
radości i życzliwych ludzi wokół. Prowadząca imprezę pani
Elżbieta Legierska-Niewiadomska apelowała, by pozostać
dzieckiem przez całe życie.
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Na początek na scenie wystąpił znakomity zespół „Povazsky soubor” z Povazskiej Bystricy, który zaprezentował
folklor słowacki i zwyczaje świąteczne naszych sąsiadów.
Tymczasem na boisku i pod sceną również nie brakło atrakcji. Dużym powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się
dmuchane zamki, trampoliny, stanowisko kowala czy wystawa starych rowerów. Prawdziwym hitem było też malowanie
twarzy. Spod rąk Wioletty Małyjurek i Marka Czepczora wychodziły małe wróżki, elfy, tygryski i inne baśniowe stwory.
By zyskać bajkowy „image” najmłodsi cierpliwe stali w długich kolejkach.
Dzieci ze sportowym zacięciem mogły spróbować swoich sił w rywalizacji. Wolontariusze „VIDES” poprowadzili
konkurencje sportowe: rzut do celu, strzał na bramkę, bieg
w workach. Na wszystkich uczestników czekały słodkości, a
na najlepszych - atrakcyjne nagrody.
Fenomenem istebniańskiego Dnia Dziecka jest jego wymiar ekologiczny. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Wisła,
mogliśmy rozdać wszystkim dzieciom dorodne sadzonki
świerków, które będą rosnąć do nieba... tak jak ich mali opiekunowie. Przez cały czas towarzyszyli nam leśnicy z Nadleśnictwa Wisła, którzy ciekawie opowiadali o lesie i jego mieszkańcach. Ich opowieści mogły być inspiracją dla tych, którzy
brali udział w konkursie plastycznym. Tutaj zielona kredka
była na wagę złota, bowiem dzieci pod czujnym okiem pani
Iwony Konarzewskiej miały malować „Las wokół nas.”
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A oto wyniki konkursu plastycznego:
W kategorii „do 7 lat” I miejsce zajęła Patrycja Bocek, II ax
equo zajęli Ania Kukuczka i Witold Skrzydłowski, a III miejsce
przyznano Julii Gazurek. Wyróżniono Jakuba Janiszewskiego, Sophie Flamm i Janka Gorzołkę.
W kategorii „dzieci powyżej 7 lat” triumfowała Zuzia Wujek, za nią uplasowały się Wiktoria Legierska i Magda Gazurek. Wyróżniono Patryka Sikorę, Martynę Michałek, Elę Zawadę i Wiktorię Misztę.
Gorącą atmosferę, podkręcił występ klaunów i szczudlarzy, którzy wykazując się dużą zwinnością i akrobacją pokazali iście magiczne sztuczki. „Czarujący” klauni przemieszczali się na szczudłach ponad naszymi głowami przez cały czas
trwania imprezy, wzbudzając zachwyt i zainteresowanie najmłodszych.
Podczas Dnia Dziecka nie mogło zabraknąć gwoździa
programu, jakim jest co roku Mini Lista Przebojów, podczas której odkrywamy nowe talenty wokalne i taneczne . W
jury zasiedli Henryk Gazurek Wójt Gminy Istebna wraz z małżonką Ewą, Aneta Legierska i Barbara Juroszek. Wybór najlepszych spośród tylu znakomitych występów nie był łatwy
ale faworytów wyłoniono jednomyślnie. Tak jak w zeszłym
roku scena należała do kapeli „Posłuchej”, teraz przyszła pora
na... Gang Dzikich Wieprzy. Młodzi wokaliści z Istebnej urzekli publikę wspaniałą choreografią, śpiewem i grą na gitarze.
W kategorii występ solowy zwyciężyła Basia Juroszek, która
zaśpiewała trudną piosenkę „Zwiastowanie” z ogromnym
ładunkiem emocji. Każdy z uczestników otrzymał nagrody i
dyplomy wręczone przez Wójta Gminy Istebna Henryka Gazurka i jego małżonkę. Fundatorem jednej z nagród był Park
Linowy Base Camp Istebna, który zapewnił najmłodszym 5
wejściówek do parku.
Dzień Dziecka był także okazją do poszerzenia wiedzy drogowej dzieci a to za sprawą pana Grzegorza Gajdy
i jego akcji „Jedź z głową”. Przeprowadzono między innymi
konkurs znajomości zasad ruchu drogowego, który wygrała
Natalka Zowada z Istebnej. Z kolei pan Andrzej Nowiński ze
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia wręczył nagrody w konkursie rowerowym. I miejsce zajął Jacek Szpak z
Istebnej Jasnowice, II – Paweł Łacek, III - Krzysztof Byrtus a
IV - Patryk Bury z Istebnej.
Na koniec odbyła się zabawa z lokalnymi specjalistami
od dziecięcych uśmiechów czyli wolontariuszami stowarzyszenia „VIDES”. Były zabawy z chustą KLANZY, szalone tańce
i wspólne śpiewanie. No a kiedy najmłodsi już udali się do
domów by ochłonąć po całym dniu wrażeń, zaczęła się zabawa taneczna dla tych nieco starszych. Do tańca przygrywał
Zespół „Lubeccy”.
Wszystko co dobre szybko się kończy i także Dzień Dziecka 2015 musiał niestety przejść do historii Pozostaną wspomnienia i zdjęcia na których widać szczęśliwe, roześmiane
dziecięce twarze. A jak mówił Janusz Korczak, wielki przyjaciel najmłodszych, „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”.
Strona

16

Organizatorzy dziękują Nadleśnictwu Wisła za pomoc w
organizacji imprezy i pizzerii Werona za prowadzenie gastronomii. Podziękowania należą się także fundatorom nagródParkowi Linowemu „Base Camp Istebna” i Hotelowi „Szarotka”.
Wyniki mini listy przebojów
Kategoria występ solowy:
I miejsce: Basia Juroszek z Istebnej (piosenka „Zwiastowanie”)
II miejsce: Natalia Zowada z Istebnej („Ojcowski Dom”)
III miejsce: Amelia Tratkiewicz z Warszawy („Płacze serce
moje”)
Wyróżniono Natalkę Marekwicę z Jaworzynki za odśpiewanie piosenki „Wrona”, Magdzię Gazurek, która odśpiewała
wszystkie zwrotki pieśni „Poleju Poleju” i Igę Waszut z Istebnej za piękne wykonanie przeboju„Karuzela”.
Występy grupowe:
I miejsce: „Gang dzikich wieprzy” w składzie: Michał Jojko,
Przemek Probosz, Justyna Klus, Maria Marekwica, Karolina
Legierska, Wiktoria Legierska, Ola Buzek, Janka Juroszek, Ola
Legierska (piosenka Macieja Maleńczuka, „Ostatnia nocka”)
II miejsce: Kinga Jałowioczor, Małgosia Juroszek, Oliwia
Bury, Martyna Bury, Łucja Bury (piosenka grupy Enej „Lili”.)
III miejsce: Maja Tomica, Marysia Gorzołka, Ewa Kulik,
Ania Kobielusz, Oliwia Pilch (piosenka grupy Enej, „Skrzydlate Ręce”)
Wyróżniono też Julię i Natalkę Gazurek („Mama królowa”), Paulinę Zogatę i Sandrę Nokielską za „Księżniczkę” Sylwii Grzeszczak.
Specjalne wyróżnienie jury przyznało ponadto dzieciom
z Przedszkola Sióstr Służebniczek im. św. Jana Pawła II. Grupę średniaków odtańczyła dostojnego „Poloneza” , zaś starszaki przygotowały „Krakowiaka”. Maleńkie przedszkolaki
tańczące narodowe tańce z powagą godną sali balowej- to
koniecznie trzeba było zobaczyć!! Gratulacje należą się rodzicom i siostrom, które zadbali o perfekcyjne stroje i choreografię występu.
Oprac. Barbara Juroszek

Sprostowanie
Do artykułu „Msza święta w 25 rocznicę śmierci księdza
Jakuba Gazura” („NT” nr 5, 2015, s. 18.)
Jest: „Na nabożeństwie zgromadziła się rodzina misjonarza oraz księża, którzy 40 lat temu przyjęli święcenia
kapłańskie z rąk biskupa Henryka Bednorza”.
Powinno być: „... z rąk biskupa Herberta Bednorza”.
Za nieścisłość w artykule przepraszam.
Barbara Juroszek
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Muzyka Beskidu Śląskiego brzmiała
na Festiwalu „Nowa Tradycja”
w Warszawie
„Nowa Tradycja” to Festiwal Polskiego Radia, prawdziwe święto muzyki folkowej i tradycyjnej. W tym roku,
podczas 18- tej już edycji wydarzenia, bardzo silny i mocno
zaakcentowany był udział muzyków i wykonawców z naszego regionu. Nutki spod Złotego Gronia, Ochodzitej i Baraniej
brzmiały nieprzerwanie od początku do końca festiwalu.
14 maja 2015 roku o godz. 19.30 w Studiu Koncertowym
PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się Koncert
Muzyki Źródeł, który w tym roku zabierał słuchaczy w podróż
po Beskidzie Śląskim. Do prezentacji bogatego folkloru regionu zaproszono Józefa Brodę z córką Katarzyną Brodą - Firla
oraz zespół pracowników i sympatyków GOK-u w Istebnej „Sipłaczka” przy znakomitym wsparciu muzycznym Zbigniewa
Wałacha, Jana Kaczmarzyka i Jana Wałacha. Górali z Wisły reprezentowała grupa kolędniczo-śpiewacza „Wańcy”. Koncert
był transmitowany na antenie Polskiego Radia i w internecie.
W szeregach „Sipłaczki” wystąpili: Elżbieta LegierskaNiewiadomska, Katarzyna Rucka-Ryś, Elżbieta Polok, Aneta
Legierska, Beata Kajzar, Barbara Juroszek, Michał Zowada,
Janusz Legierski, Jan Juroszek, Stanisław Kędzior. Na gajdach i hóślach zagrali: Zbigniew Wałach, Jan Kaczmarzyk,
Jan Wałach, Kacper Legierski i Łukasz Kukuczka. Zespół zaprezentował wybór pieśni i przyśpiewek z naszego regionu.
Zatańczono też tradycyjne „łowiynzioki”.
Nie obeszło się też bez pytań o gwarę i tradycję regionu.
O tym dlaczego w Istebnej woła się „Jeżyszynku” a w Jaworzynce „Jezisinku” i innych zawiłościach, opowiedziały Elżbieta Legierska-Niewiadomska i Kasia Rucka-Ryś. Zbigniew
Wałach przybliżył historię muzyki beskidzkiej, opowiedział
o archaicznym duecie gajdosz - hóślista i tajnikach budowy
gajd. O tym, jak folklor inspiruje, wciąga i kształtuje następne
pokolenia, opowiedzieli młodzi muzykanci: Kacper Legierski
i Łukasz Kukuczka.

Na tym nie zakończył się udział naszych zespołów w festiwalu. W piątek 15 maja na scenie Polskiego Radia zaprezentował się zespół „Vołosi”, zdobywcy Grand Prix roku 2010.
Była to gratka dla wielbicieli zespołu, bowiem wykonawcy
zagrali m. in. utwory ze swojej najnowszej płyty „Nomadism”.
W Konkursie „Nowa Tradycja” bardzo dobrze zaprezentowali się „Wałasi”. Po znakomitym występie w przesłuchaniach, jury przyznało im III miejsce. „Wałasi” wzięli udział w
finałowym koncercie laureatów 17 maja. Do przesłuchań zakwalifikował się również zespół „Królestwo Beskidu”, w którym grają Martin i Beniamin Wałach. Nagrodę Specjalną dla
wyróżniającego się instrumentalisty - Złote Gęśle przyznano
flecistce zespołu, Katarzynie Gacek-Dudzie. Doceniony został również album „Gajdosze” Katarzyny i Macieja Szymonowiczów, którzy zostali wyróżnieni Nagrodą Specjalną w
Konkursie Fonogram Źródeł 2014.
Tegoroczna „Nowa Tradycja” potwierdziła to, co właściwie dla nas zawsze było być oczywiste - że muzyka Beskidu Śląskiego – archaiczna, przekazywana z pokolenia na
pokolenie, nigdy nie zgubi się w zalewie modnych nurtów
i trendów muzycznych. Wszystkim uczestnikom i laureatom
Festiwalu serdecznie gratulujemy!
BJ

Sipłaczka na festiwalu Nowa Tradycja, foto Bartosz Wojciechowski
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Gałuszki, kubuś, kwaki
i inne swojskie smaki
czyli Regionalny Konkurs Kulinarny
12 maja 2015 r. w
Karczmie „Kopyrtołka” w
Koniakowie można było
skosztować całej gamy
regionalnych
smaków
i wysłuchać porad kulinarnych, jakich udzielały
wspaniałe kucharki z Trójwsi.
Na stół wjechały tradycyjne dania, których receptur nie znajdziemy w
telewizyjnych programach
kulinarnych. A to wszystko
działo się na Regionalnym
Konkursie Kulinarnym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.
Pani Elżbieta Legierska-Niewiadomska przywitała gości
zapraszając do prezentacji i ...oczywiście degustacji dań.
Pani Urszula Rybka uraczyła wszystkich wspaniałym, gorącym kubusiem, suto okraszonym szpyrkami. Zaraz potem na
stół wjechała „szczawula” pani Heleny Legierskiej z Istebnej,
która udowodniła że po składniki do przepysznego obiadu
nie trzeba biec do sklepu - nieraz rosną na łące. Dowodem
na to, jakie bogactwo kryją nasze pola i lasy była też pyszna
grzybowa zupa pani Katarzyny Juroszek z Jaworzynki i jej
syrop z bzówek. Nie zabrakło królewskiej biołej polywki, w
której zdaniem autorki, Marii Legierskiej z Andziołówki, koniecznie musi „mlasknónć cosi łod miynsa”. Ulubione smaki
dzieciństwa przywołały placki na starodownej blaszy autorstwa Janusza Macoszka z Istebnej.
Jaki był sposób downej gaździny na szybkie I smaczne
danie? Zdaniem pani Teresy Zowada z Koniakowa były to
prażuchy. Ten specjał wielu z nas jadło po raz pierwszy! Pani
Urszula Gruszka uraczyła przepysznymi gałuszkami fusatymi
ze szpyrkami. Zaś pani Jolanta Bocek nawarzyła solidny gar
polywki z ratkami i kwakiem, którego dorodny okaz przywiozła... ze Szwecji. Wyśmienite słowacki gałuszki z bryndzą zaserwowała pani Małgosia Małyjurek z Jaworzynki. Do
zagryzienia podała maleńkie bułeczki ze świeżo zmielonej
pszenicy a na dobre trawienie... zielony napój z lubczykiem,
który ma ponoć niesamowite właściwości zdrowotne. A na
koniec było coś „na słodko”. Gałuszki na parze nadziewane
borówkami i orzeźwiający borówkowy kompot ugotowała
pani Anna Polok z Istebnej. Gospodyni zadziwiła wszystkich
ciekawostką. Otóż uformowane kluski, można też ułożyć w
tortownicy „w wianuszek” i upiec. Taka buchta znakomicie
wygląda i smakuje!
Gościem honorowym konkursu była Radna Powiatowa
i długoletnia Wójt Gminy Istebna, pani Danuta Rabin. Na
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konkurs przybyła ze świeżo upieczonymi kreplikami własnej
roboty, które rozpływały się w ustach i zniknęły z talerzy w
błyskawicznym tempie.
Konkurs kulinarny zaszczycili: Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gminy Artur Szmek,
sołtys Istebnej Jerzy Michałek, sołtys Koniakowa Jan Gazur,
sołtys Jaworzynki Paweł Rucki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka. Na koniec wszystkie „gaździny”
zostały obdarowane prezentami, które wręczyli wspólnie:
pani Danuta Rabin Radna Powiatowa i Henryk Gazurek Wójt
Gminy Istebna.
- Gwara? Kuchnia regionalna? Tradycja? – to jest nam
obce. Macie wielkie szczęście, że u was to nie zaginęło – mówili zachwyceni goście ze Szczecina, którzy akurat przyszli
do karczmy na obiad i znaleźli się w gronie degustatorów. A
więc cieszmy się tradycyjnymi smakami i nie rezygnujmy z
nich! Na zachętę podajemy przepisy, którymi podzieliły się z
nami nasze gaździny.
Dziękujemy właścicielom Karczmy „Kopyrtołka” za bardzo miłe przyjęcie i udostępnienie lokalu na potrzeby naszego Konkursu.
Barbara Juroszek

BIOŁO POLYWKA WG. PRZEPISU MARII LEGIERSKIEJ Z
ISTEBNEJ - Do wywaru z wyndzonki wieprzowej dodać marekwiym, pietruszkym, seler, cebulym, uwarzyć. Dodać mleko
swojski i pazitkym (szczypiorek), doprawić solóm i pieprzym.
Zajodać uwarzonym ziymniokym w gorści. Łobrać kości i sinkym skroić do zupy, coby cosi mlaskło przi jedzyniu.
KWAKULA WG. PRZEPISU JOLANTY BOCEK Z KONIAKOWA - Ratki wieprzowe obrane ze śkuty uwarzić i do wywaru dodać kupa jarzin: cebulkym, marekwiym, pietruszkym, seler i co
nejważniyjsi: kwak. Doprawić prziprawami. Trzeba to wsiecko
dość długo warzić. Pod koniec warzynio dać ziemnioki całe. Jak
to wsiecko zmiynknie, loć na talerze. Smaćnego!
PRAŻUCHY WG. PRZEPISU PANI TERESY ZOWADY Z KONIAKOWA - Składniki: ½ kg mąki razowej pszennej, 250 g. mąki
pszennej, 1 łyżka soli, dobre szpyrki do okraszenia. Mąkę wsypać do garnka z grubym dnem. Prażyć na sucho ok. 20 minut.
Zdjąć z ognia, zalać wrzącą wodą, wymieszać. Gdy powstanie
jedna duża kula „pościkać” na małe gałuszki i zalać szpyrkami.
Podawać z mlekiem gorącym lub „kiszkóm”.
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W Bratysławie podziwiano
Największą Koronkę Świata
Zgodnie z założeniami projektu „Lacy Visegrad”,
Największa Koronka Koniakowska ruszyła w świat! Po
Warszawie przyszedł czas na
stolicę Słowacji, gdzie koronkowego giganta można było
podziwiać od 19-22 maja w
Instytucie Polskim w Bratysławie. Serweta, dobrze widoczna z okna na ruchliwym placu Námestie SNP, robiła na przechodniach piorunujące wrażenie.
Wystawa została uroczyście otwarta w dniu 19 maja. Na
wieczornym wernisażu zgromadziły się tłumy a sala dosłownie pękała w szwach. Lucyna Ligocka-Kohut, pomysłodawczyni powstania serwety i koordynatorka projektu, wygłosiła
wykład o historii i specyfice koniakowskich koronek i drodze,
która zaprowadziła do pobicia Rekordu Guinnessa. Wernisaż zaszczycił m. in. Dyrektor Instytutu Polskiego pan Andrzej Jagodziński, pani Anna Ciesielska z Ambasady Polskiej w Bratysławie oraz
Jana Melihercigova z ULUV.
Przez trzy kolejne dni, od
środy do piątku, nieprzerwanie trwała wystawa Największej Koronki Świata. Frekwencja
dopisywała, przychodziły grupy dzieci i młodzieży szkolnej
oraz indywidualni zwiedzający.
Lucyna Ligocka-Kohut, Aneta
Legierska i Barbara Juroszek z
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji Turystycznej w
Istebnej opowiadały o historii powstania serwety, koniakowskich
koronkach i regionie Trójwsi Beskidzkiej. Z kolei Mariola Wojtas
i pani Bernadeta Bielesz cierpliwie uczyły sztuki koniakowskiego „hackovania”. Przez cały czas trwania warsztatów miały
pełne ręce roboty. Swoich sił w opanowaniu szydełka próbowali
panowie i panie w wieku od 5-87 lat. Niektórzy przychodzili z ulicy i zostawali do końca. Na drugi dzień przynosili do pokazania ...
„kwiotki”, które zrobili wieczorem w domu i serwety po babciach i
matkach, które także szydełkowały.
Bratysława to miasto bardzo otwarte na rękodzieło ludowe, co
można zobaczyć na każdym kroku... Prężnie działa tutaj państwowy
ULUV (Centrum Rękodzieła Ludowego), gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty i kursy. Mimo to, koronki koniakowskie były tu
prawdziwym objawieniem. Kiedy Mariola Wojtas pokazywała pracę
z najcieńszą nicią i bogactwo wzorów, Słowacy kręcili głowami z
niedowierzaniem. „Zlaté ruki” - powtarzali z podziwem. Na miejscu
prowadzone było także stoisko z twórczością ludową i książkami o
koronce, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Z całą pewnością można powiedzieć, że po trzech dniach wystawy, Bratysława połknęła koronkowego bakcyla. Nasz gigant
wrócił tymczasem do istebniańskiego GOK-u a przed nim podróż
do kolejnych stolic - Pragi i Budapesztu.
oprac. BJ
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Artysta na wojennym szlaku
czyli III Noc Muzeów u Jana Wałacha
9 maja odbyła się III Noc Muzeów
organizowana przez Stowarzyszenie
im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej.
W tym roku tematem przewodnim były
losy wojenne Jana Wałacha. Nie mogło
być inaczej. W końcu w tym roku minęło
dokładnie sto lat od wstąpienia artysty
w szeregi 100 Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej.
Noc Muzeów rozpoczęto o godz.
20.00 w „Karczmie po Zbóju”. Gości
przywitała pani Barbara Wałach, córka
artysty. Następnie wysłuchano prelekcji Janusza Horyla, wnuka Jana Wałacha, który na podstawie
cennych archiwaliów i pamiętników prześledził wojenny szlak
dziadka. Najciekawsze były oczywiście rysunki, szkice i obrazy,
które powstały na wojennym froncie. Można na nich zobaczyć
miejsca postoju wojsk, szkice żołnierzy, uliczki i porty dające
wyobrażenie o ogarniętej wojną Europie. Służba wojskowa Wałacha trwała 47 miesięcy, zwolniono go z niej 30 października
1918 roku. Został odznaczony medalem za waleczność a po
wojnie również krzyżem zasługi.
Warto wspomnieć,
że Jan Wałach, pośród
wielu innych, pozostawił po sobie dzieło
przedstawiające bitwę
pod Gorlicami, która rozegrała się w dniach 2
– 5 maja 1915 roku. Na
płótnie widnieje góra
Pustki - miejsce zdobyte
przez polskich żołnierzy.
Obecnie monumentalny
obraz znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie.
Po prelekcji, uczestnicy udali się do pracowni artysty, po ścieżce tradycyjnie oświetlonej migoczącymi
lampionami. W muzeum Pani Barbara Wałach opowiedziała o
dziełach ojca i pokazała wojenne pamiątki i medale zgromadzone w pracowni. Ci, którzy pamiętają Jana Wałacha, dzielili
się wspomnieniami o nim, zaś ci, którzy byli tu po raz pierwszy,
chłonęli ten ogrom piękna i kawałek historii zamknięty w cichym atelier na Andziołówce.
Podczas III Nocy Muzeów obecna była Radna Powiatowa
Łucja Michałek, Natasza Gorzołka z portalu OX.pl, dr Magda Szyndler z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz wielu
sympatyków muzeum, którym serdecznie dziękujemy za to, że
chcieli być z nami w ten majowy wieczór.
Na kolejną Noc Muzeów z mistrzem Wałachem zapraszamy
za rok!
Oprac. BJ
Strona

19

Wernisaż prac dzieci
w Gminnym Ośrodku Kultury
W czwartek 21 maja w Ośrodku Kultury w Istebnej zagościli najmłodsi artyści rodem z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, którzy uczęszczają do szkółki malarskiej prowadzonej przez Antoniego Konarzewskiego.

kuna Szkółki Malarskiej. Ukończył on studia magisterskie na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa.
Zajęcia dla dzieci z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa odbywają
się w budynku Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Istebnej, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej, w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie.
Kształcenie dzieci wspierają Nadleśnictwo Wisła, GOK Istebna oraz gminny fundusz antyalkoholowy.
Szkółka Malarska Rodziny Konarzewskich jest swoistym fenomenem. Uczy się w niej każdego roku około 130 dzieci. Wielu
podopiecznych Szkółki Malarskiej ukończyło lub kończy studia
na wyższych uczelniach o kierunku artystycznym.
Karina Czyż

„Boża Kompania”
autorstwa Mateusza Pietrzaka
prezentowana w Istebnej

Na co dzień dzieci doskonalą kunszt artystyczny na zajęciach prowadzonych w lokalnych szkołach i przedszkolach, a
raz do roku prezentują swój dorobek w sali wystawowej. W wernisażu brali udział rodzice dzieci, pracownicy Ośrodka Kultury
i zaproszeni goście: sołtys wsi Istebna pan Jerzy Michałek oraz
pan Jerzy Kędzior miłośnik istebniańskiego folkloru.
Nie zabrakło rzecz jasna osoby, pod której okiem mali artyści uczą się malunku i szlifują swój talent. Mowa o Antonim
Konarzewskim, który przejął po swojej mamie Iwonie rolę opie-

W piątkowe
popołudnie
22
maja w istebniańskim
Ośrodku
Kultury odbyło
się spotkanie z
Mateuszem Pietrzakiem, autorem książki „Boża
Kompania”.
Mateusz Pietrzak jest studentem VI roku teologii Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, od lat
związanym z Ruchem Światło-Życie. Interesuje go teologia mediów. Napisał pracę dyplomową pt. „Facebook i Twitter w służbie ewangelizacji”.
W swojej książce Mateusz opisuje świadectwa 15 mężczyzn, którzy
na co dzień wykonują
niebezpieczną pracę lub
mają
niebezpieczne
hobby, często narażając
swoje życie dla ratowania życia innych. Jak opowiadał podczas spotkania, nie było problemu ze znalezieniem
chętnych do opowiedzenia swojej historii związanej z życiem w
Kościele, życiem z Chrystusem na co dzień.
Motywem, dla którego książka powstała, było zachęcenie
mężczyzn do aktywnego włączenia się we wspólnotę Kościoła.
Świadectwa takich mężczyzn jak antyterrorysta, żołnierz, komandos, ratownik GOPR, WOPR miały być przykładem tego, iż
w Kościele jest miejsce dla silnych i prawdziwych facetów.
Podczas spotkania Mateusz opowiadał zebranym również o
swoim przywiązaniu do gór, o tym, że lubi przyjeżdżać w nasze
strony, gdyż wtedy czuje się jakby „bliżej” Pana Boga.
„Boża Kompania” wydana jest przez wydawnictwo Edycja
Św. Pawła i jest do nabycia w sprzedaży Internetowej na stronie
wydawnictwa.
Karina Czyż
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Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2015”
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
2. Osobami nadzorującymi wyboryoraz odpowiedzialnymi
za kontakt ze strony Organizatora są Karina Czyż i Barbara
Juroszek, tel. 33 855 62 08, e-mail: nasza.trojwies@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 2015” mogą
się zgłaszać od dnia 10.06.2015r. do dnia 03.07.2015r. 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 2015” 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 7.07.2015r.
2. Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2015” odbędą się w dniu
12 lipca 2015 w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej w ramach XIX 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. strój góralski, istebniański.
5. Organizator zapewnia każdej z uczestniczek dwie kreacje,
natomiast kandydatki zapewniają sobie strój góralski (istebniański).
Czerwiec 2015
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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 2015”, 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.

Downe wiesieli
w Beskidzie Śląskim
Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim to projekt, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2015 program: Dziedzictwo kulturowe Kultura ludowa i tradycyjna. Realizatorem projektu jest
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle. Celem
przedsięwzięcia jest utrwalenie i zachowanie obyczajów
związanych z tradycyjnym weselem.
Zapraszamy dzieci i dorosłych do Muzeum Beskidzkiego
w Wiśle na warsztaty związane z tematyką weselną. Warsztaty są bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały. Zapisy
pod numerem tel. 33 855 22 50
12 maja, 26 maja, 9 czerwca, 23 czerwca - Wykonanie rekwizytów weselnych - godz. 10.00 - 12.00
3 czerwca, 10 czerwca, 17 czerwca, 24 czerwca - Haft na
żywotku - godz. 10.00 - 12.00
8 lipca, 15 lipca, 22 lipca, 29 lipca - Haft krzyżykowy - łańcuszkowy - godz. 10.00 - 12.00
5 sierpnia, 12 sierpnia, 19 sierpnia, 26 sierpnia - Haft krzyżykowy dwustronny - godz. 10.00 - 12.00
2 września, 9 września, 16 września, 23 września - Haft
biały - godz. 10.00 - 12.00
Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Płyta „Zagrejcie gajdzićki”
Zespół „Sipłaćka” składa się z pracowników i sympatyków
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Od roku 2006 występuje na potrzeby wydarzeń kulturalnych w Gminie Istebna i poza
jej granicami prezentując folklor Trójwsi Beskidzkiej.
Podczas jednego z występów, spontanicznie pojawił się pomysł
nagrania płyty. Udało się go zrealizować dzięki dofinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”. Projekt „Zagrejcie gajdzićki” napisał Stanisław Kędzior,
koordynatorem była Aneta Legierska.
Efektem realizacji projektu są dwie piękne płyty prezentujące
folklor muzyczny Beskidzkiej Trójwsi. Na krążku znajdziemy skoczne „łowiynzioki”, pieśni pasterskie i przyśpiewki, a także utwory z
„kanonów” muzycznych śląska cieszyńskiego: „Płyniesz Olzo”, „Gronie nasze gronie”, „Ojcowski Dom”. Płyta jest dedykowana pamięci
Janka Sikory, Gajdosza z Małej Łączki.
W nagraniach udział wzięli: Zbigniew Wałach (śpiew, skrzypce,
instrumenty pasterskie), Jan Kaczmarzyk (śpiew, skrzypce, gajdy
beskidzkie), Jan Wałach (śpiew, skrzypce), Elżbieta Legierska-Niewiadomska (śpiew), Katarzyna Rucka-Ryś (śpiew), Elżbieta Polok (śpiew),
Aneta Legierska (śpiew), Beata Kajzar (śpiew), Jan Juroszek (śpiew).
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wydania płyty:
Stanisławowi Kędzior za napisanie projektu, Zbigniewowi Wałachowi,
Janowi Kaczmarzykowi za znakomite wsparcie muzyczne i merytoryczne, Arkadiuszowi Wiechowi z Gitarek Studio za realizację nagrań.
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Płyty można otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej w
Ośrodku Kultury w Istebnej. Mamy nadzieję, że płyty będą służyć,
edukować i popularyzować „starodowne” nutki. Życzymy miłego
słuchania!
BJ
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę Publiczna w Istebnej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca
PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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KALENDARZ IMPREZ 2015

SIERPIEŃ:
09.08. - Uphill Tyniok; wyścig Rowerowy Istebna Zaolzie - Koniaków Tyniok
14.08. – Festyn na Trzycatku – kawiarnia na Styku CWS Jaworzynka
14-16.08. - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; Chata na
Szańcach
14-16.08. - Rowerowy Wyścig 4-etapowy Road Trophy; (cykl Dobre Sklepy Rowerowe) Istebna Zaolzie
15-21.08. – akcja wakacyjna dla dzieci „W Trójwsi jest BOSKO!”Istebna, Jaworzynka, Koniaków
22.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Bacówka na Szańcach;
Strona
18 – 18:00
godz. 10:00
do 16.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
Strona
Strona 18
18 – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kultu01.06-31.10.
rze górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce.
Strona 18

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpański i francuski). Zajęcia
dla dzieci w małych grupach dwa razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy
pod numerem tel. 607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków
Obcych zaprasza!
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Publikacje Nasza
dostępne
w Gminnym
Trójwieœ
Styczeń 2015
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
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Turniej Piłki Nożnej na Orliku
Regulamin

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Karina Czyż: karina.istebna@gmail.
com, tel. 33 855 62 08.
II. Termin i miejsce Turnieju
14 czerwca (niedziela), godz. 13:00 – boisko „Orlik”
przy Gimnazjum w Istebnej, 43-470 Istebna 1345
III. Zapisy
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 11 czerwca
w siedzibie Organizatora, telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, ilość zawodników,
imię i nazwisko kapitana oraz telefon kontaktowy.
IV. Przebieg rozgrywek
Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 10 zawodników, którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału zawodników młodszych WYŁĄCZNIE za pisemna zgodą opiekunów prawnych).
Pkt 2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
Pkt. 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.
Pkt 4. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).
Pkt 5. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni, boiska zwraca koszty poniesione
w wyniku wandalizmu.
Pkt 6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza pełną
akceptację niniejszego regulaminu.
Pkt 7. Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest
systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.
Pkt 8. Czas trwania spotkania oraz system rozgrywek ustala Organizator w dzień turnieju (uzależnione od ilości drużyn).
Pkt 9. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.
Pkt 10. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite stroje
(bramkarz musi być w wyróżniającym się od pozostałych),
buty z płaską podeszwą lub przeznaczone na sztuczną nawierzchnię (obowiązuje regulamin korzystania z obiektu)
Pkt 11. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy
dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy
tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych
we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe
spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty
W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub
więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.
Czerwiec 2015

Nasza Trójwieœ

Pkt 12. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza
boisko na czas 3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego
zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik
po odczekaniu 3 minut lub do momentu zdobycia bramki
przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje
1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu
- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora
- Symulowanie kontuzji, faulu
- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach
- Prowokacyjne zachowanie
- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku
- Inne niesportowe zachowanie
Pkt 13. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i
wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje
czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym
meczu na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję
o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie
odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Pkt 14. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny
zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia
wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach
zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć
całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany
punktami ujemnymi - 5pkt.
Pkt 15. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.
Pkt 31. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć będzie do Organizatora.
V. Nagrody
Drużyny, które zajmą miejsca od I do III otrzymują puchary oraz drobne nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU

IV Bieg Przełajowy „Doliną Olzy”
Termin i miejsce: 12 lipca (niedziela), amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej. Dystanse: 1200 m. dzieci do lat 12,
2400 m. młodzież 13-17 lat, 4800 m. dorośli (rocznik 1997 i starsi). Biuro zawodów
czynne od 13:00 do 13:45. Start dzieci i
młodzieży: 14:00, dorośli (bieg główny)
godz. 14:30. Dla każdego zawodnika pamiątkowy medal, posiłek oraz napój, a dla zwycięzców biegu drobne nagrody rzeczowe i dyplomy. Pełen Regulamin
na stronie internetowej: www.istebna.eu
Strona
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Piłka nożna – wyniki ligowe
UKS Gimnazjum Istebna – Kobiety – III Liga Śląsk
08.05.15 UKS Gimnazjum Istebna – KKS II Zabrze 10:0
16.05.15 UKS Gimnazjum Istebna – SWD Wodzisław 1:2
24.05.15 UKS Gimnazjum Istebna – Gwarek Ornontowice 3:0 w.o.
KP Trójwieś – Juniorzy – III Liga Województwa Grupa IV
09.05.15 Cukrownik Chybie – KP Trójwieś 0:1
17.05.15 KP Trójwieś – KS Wisła 2:1
20.05.15 Radziechowy-Wieprz – KP Trójwieś 5:2
23.05.15 Zapora Wapienica – KP Trójwieś 3:0
30.05.15 KP Trójwieś – Wilkowice 1:0
KP Trójwieś – Trampkarze – IV Liga Województwa Grupa VI
09.05.15 Cukrownik Chybie – KP Trójwieś 11:0
17.05.15 KP Trójwieś – KS Wisła 1:9
20.05.15 Radziechowy-Wieprz – KP Trójwieś 1:1
23.05.15 Zapora Wapienica – KP Trójwieś 11:0
30.05.15 KP Trójwieś – Wilkowice 2:4

Czwórbojowa rywalizacja
szkolnych lekkoatletów
Tradycyjnie jak co roku
w dniu 5 maja rozegrany
został Gminny Turniej w
Czwórboju Lekkoatletycznym dla szkół podstawowych.
W turnieju wzięło udział
6 drużyn (po 6 osób):
SP 1 Koniaków - opiekun Wioleta Strokosz
SP 1 Jaworzynka - opiekun Mariusz Juroszek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej - opiekun Jarosław Hulawy.
Turniej składał się z czterech konkurencji:
bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg
na 1000 m dla chłopców oraz bieg na 600 m dla dziewcząt.
Zorganizowane przez Jarosława Hulawego zawody
przebiegały bardzo sprawnie a zacięta rywalizacja toczyła
się w prawdziwie sportowej atmosferze.
Wyniki:
Dziewczęta:
1. SP 1 Koniaków
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
3. SP 1 Jaworzynka
Chłopcy:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
2. SP 1 Jaworzynka
3. SP 1 Koniaków
Turniej był eliminacją do turnieju Powiatowego, który
odbędzie się w Wiśle. Naszą gminę reprezentować będą
dziewczęta z SP 1 Koniaków oraz chłopcy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej.
J. Kohut
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Historyczny awans piłkarek
do Mistrzostw Polski!
W miniony piątek w
Chorzowie rozegrany został
17 Finał Wojewódzkiego
Turnieju Coca-Cola Cup, w
którym udział brało 16 najlepszych drużyn chłopięcych i 8 dziewczęcych w tym
nasze piłkarki z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej.
Spisały się one na medal,
zdominowały cały turniej
nie dając żadnych szans
swoim rywalkom, wygrywając wszystkie mecze w
Najlepsza bramkarka imprezy – turnieju oraz zgarniając
Patrycja Bury
indywidualna nagrodę dla
najlepszej bramkarki turnieju - Patrycji Bury.
Dzięki temu zwycięstwu zostały mistrzyniami województwa śląskiego i awansowały do Mistrzostw Polski w Gdańsku. Turniej ten rozgrywany będzie 19-20 czerwca, udział w
nim będzie brało 16 mistrzowskich drużyn z każdego województwa. Co warto dodać ambasadorem tej imprezy będzie
sam Robert Lewandowski, co chyba jest największą atrakcja i nagrodą dla naszych dziewcząt możliwość poznania go
osobiście, zrobienie sobie z nim zdjęcia.
A tak ten historyczny sukces podsumował trener Marcin
Pudalik:
„Do trzech razy sztuka… dwa lata z rzędu pechowo przegrywaliśmy w meczach finałowych w tym roku dziewczęta
podeszły bardzo skoncentrowane i zdeterminowane do tego
aby wygrać całą imprezę i awansować do upragnionych Mistrzostw Polski w Gdańsku. Udało się nam, to nasze zawodniczki nie dały szans rywalkom, pokazały kto jest najlepszy w tym
roku na Śląsku. Trzy lata systematycznych treningów rozgrywanych meczy przyniosło rezultat, teraz nie pozostaje nam nic
więcej jak dobrze przygotować się do imprezy finałowej. Morale drużyny podskoczyły w górę o 200% także nie będzie trzeba
ich motywować do dodatkowych treningów, mamy nadzieje że
uda nam się coś ugrać w Gdańsku”.
Wyniki meczów grupowych:
Gimnazjum Istebna - Gimnazjum Psary 4:1
Gimnazjum Istebna - Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu
Śląskim 4:2
Gimnazjum Istebna - Gimnazjum nr 3 w Tychach 9:1
Półfinał:
Gimnazjum Istebna – Zespół Szkół w Kochanowicach 4:2
Finał:
Gimnazjum Istebna – Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu
Śląskim 5:0
Skład: Joanna Czepczor (kapitan), Patrycja Bury, Ewa
Legierska, Justyna Legierska, Patrycja Pawlusińska,
Agnieszka Samowędziuk, Faustyna Kubica, Kinga Dobosz, Julia Węglorz, Daria Janota.
Opiekun: Marcin Pudalik
J. Kohut
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„Polska Biega”- ła w Istebnej Zaolziu
Prawie 70 biegaczek i biegaczy zgromadził na starcie
rozgrywany w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Polska Biega" II
Festiwal Biegowy, który odbył się 24 maja na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Istebnej Zaolziu.

Wyniki:

Dziewczęta - rocznik 2008 i młodsze: 1. Joanna Mojeścik
(Istebna), 2. Zuzanna Zowada (Istebna), 2. Aleksandra Łazarczyk
(Istebna), 3. Zofia Ligocka (Istebna)
Chłopcy - rocznik 2008 i młodsi: 1. Wiktor Soból (Istebna),
2. Filip Polok (Istebna), 3. Gabriel Idziniak (Istebna)
Dziewczęta - rocznik 2003-2007: 1. Anna Kobielusz (Istebna), 2. Justyna Mojeścik (Istebna), 3. Anna Probosz (Istebna)
Chłopcy - rocznik 2003-2007: 1. Jan Zawada (Istebna),
2. Szymon Glet (Jaworzynka), 3. Szymon Probosz (Istebna)
Dziewczęta - rocznik 1998-2002: 1. Natalia Sewastynowicz
(Istebna), 2. Sabina Ligocka (Jaworzynka)
Chłopcy - rocznik 1998-2002: 1. Dominik Juroszek (Jaworzynka), 2. Paweł Legierski (Koniaków), 3. Dawid Zawada (Istebna)
Kobiety - rocznik 1975-1997: 1. Ilona Śliż (Wisła), 2. Barbara
Czepczor (Istebna), 2. Agnieszka Pilch (Istebna)
Mężczyźni - rocznik 1975-1997: 1. Damian Hulawy (Istebna), 2. Sławomir Śliż (Wisła), 3. Michał Zowada (Istebna)
Kobiety - rocznik 1974 i starsze: 1. Katarzyna Waszut (Istebna)
Mężczyźni - rocznik 1974 i starsi: 1. Mirosław Kapaś (Istebna),
2. Jacek Suszka (Istebna), 3. Eugeniusz Gorzołka (Jaworzynka).
Karina Czyż
Foto: Michał Kuźma
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W ISTEBNEJ
W niedzielę 31.05 z okazji Dnia
Dziecka na boisku „Pod Skocznią”
zmierzyły się ze sobą drużyny
składające się z zawodników na
co dzień trenujących w APN Góral
Istebna.
I tak w najmłodszej grupie 5-8 lat
odbyły się 2, emocjonujące mecze
pomiędzy drużynami podzielonymi wg roczników, w których
udział wzięli: Bielesz Damian, Drewniak Patryk, Glet Tomek, Godek Tobiasz, Juroszek Tadziu, Kohut Tomek, Ligęza Kuba, Marekwica Sergiusz, Niestrój Kuba, Sikora Filip, Sikora Wojtek, Soból
Wiktor, Tomica Maciek. W grupie średniej 9-11 lat odbył się jeden
mecz, w którym udział wzięli: Chmielnicki Joachim, Godek Bartek, Golik Joachim, Haratyk Błażej, Jałowiczor Dawid, Kukuczka
Bartek, Matuszny Mikołaj, Mojeścik Szymon, Niewiadomski Paweł, Pietrusa Maksymilian, Sikora Jakub, Sobieraj Kuba, Soból
Wiktor, Urbaczka Dawid, Zeman Wojtek, Zogata Kacper. Natomiast w najstarszej grupie zagrali: Czepczor Kacper, Glet Szymon,
Legierski Artur, Ligocki Błażej, Kukuczka Kuba, Kukuczka Mateusz, Kukuczka Paweł, Kukuczka Szymon, Kukuczka Tomek, Probosz Przemek, Zowada Szymon.
Wszystkie mecze obfitowały w mnóstwo bramek. Najbardziej
pasjonujące okazały się spotkania najmłodszych i najmniejszych,
którzy przy wsparciu kibiców/rodziców rozegrali naprawdę
świetne mecze. Po ich zakończeniu roczniki 2002/03/04 udały
się do Rajczy na turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka, w którym
zajęły drugie miejsce.
Rafał Legierski

l
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REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI usługi kompleksowe od postępowań spadkowych, aż po wpisy do ksiąg
wieczystych - Traktat; Sp. z o.o. w Cieszynie, ul. Rynek 6, tel. 888 549 933
e-mail: nieruchomości@traktat.pl
Nie musisz się o nic martwić, reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania.

CHCESZ SPRZEDAĆ SAMOCHÓD UŻYWANY
LUB USZKODZONY
DO REMONTU,PO WYPADKU
DZWOŃ TEL; 883740728.
.
RÓWNIEZ ZŁOMOWANIE !!!
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Foto: Michał Kuźma

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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Historyczny awans piłkarek
do Mistrzostw Polski !
ZAPRASZAJĄ:

WOLONTARIUSZE
I ANIMATORZY

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

www.mea-travel.pl
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:

str. 26

Nasze piłkarki na najwyższym podium turnieju

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

str. 22

eœ” - wydaje URZĄD GMINY
w Istebnej
SPRZEDAŻ,
MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

. 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
t (GCI), Katarzyna
Rucka-Ryś,
Automatyka
do bramLucyna
garażowychLigocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka
Bramy typowe, nietypowe

głoszeń
str. 13redakcja nieNa odpowiada
każdy wymiar!
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ieszyn, ul. Olszaka 5,Sprawdź
tel. 33nas:
8510
543,i wycena
e-mail:GRATIS!!!
interfons@poczta.onet.pl
Pomiar
Siedziba: Brenna, ul. Stara drogaLipiec
13, kom 608-506-418
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Rabaty, promocje, dowóz Gratis!!!

Oddział firmy: Cieszyn, ul. Stawowa 91, kom 602-711-096

Markowe produkty: NICE, WIŚNIOWSKI

Oddział firmy: Trzyniec ul. Frydecka 572, kom 420-732-683-665

„Nasza
Trójwieœ”
- wydaje
Gmina
Istebna
„Nasza
Trójwieœ”
- wydaje
URZĄD
GMINY
w Istebnej
WISŁA,
ul.Towarowa
4, Tel. 33 855 18 60

Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl
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Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl
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Kute, Siatkowe
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Podmurówki ogrodzeniowe
Automatyka do bram
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