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Wójt Gminy informuje

„Sto Lat” dla Laureatki Nagrody 
im. Oskara Kolberga!

Podczas Sesji Rady Gminy Istebna, która odbyła się 15 lip-
ca Wójt Gminy Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Artur Szmek oraz jego Zastępca Stanisław Legierski 
złożyli gratulacje i życzenia Laureatce tegorocznej Nagrody 
im. Oskara Kolberga Małgorzacie Kiereś.

Dołączając się do tych gratulacji radni oraz pozostali 
uczestnicy Sesji odśpiewali Laureatce „Sto Lat”.

O uroczystej Gali w Warszawie, na której wręczono nagrodę 
Laureatce informowaliśmy w poprzednim numerze „Naszej Trój-
wsi”. Tam także zamieszczony był życiorys Małgorzaty Kiereś.

J. Kohut

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Istebna, obejmującego obszar położony 
w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały nr VII/44/2015  Rady 
Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015 r. zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmu-
jącego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki 
w Koniakowie, w granicach oznaczonych na załączniku gra-
ficznym do ww. uchwały wraz z uzasadnieniem i prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.08.2016 r. do 
19.09.2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 
Istebna 1000, w pok. nr 202 w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 15.09.2016 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, 
pok. nr 100 w godzinach 10.30 - 11.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 4.10.2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej: 

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certy-
fikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o pod-
pisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 
353) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia 
się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w 
ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możli-
wością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w 
miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy 
zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie da-
nych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i 
jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 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 2016 r. poz. 353). Zainteresowani mogą składać wnio-
ski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4.10.2016 r.

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Isteb-
nej, 43-470 Istebna 1000,

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Isteb-
nej, 43-470 Istebna 1000,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, 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 
mgr Henryk Gazurek
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Wójt Gminy informuje
Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu 

Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, 
że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Kar-
ta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz 
empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. 
Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, 
poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaofero-
wać. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i 
Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów 
działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołącze-
nie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni 
pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z 
nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak 
wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych 
klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a 
prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w 
Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatko-

wo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i pro-
mocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie 
rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i insty-
tucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w 
całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, 
księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, 
PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. 
Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze 
zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz 
Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do part-
nerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Mu-
zeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w 
Olsztynie.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członko-
wi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom 
dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzie-
ciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowa-
nia nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu 
na dochód.
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Apel o wykaszanie traw i chwastów 
na terenie Gminy Istebna
Wójt Gminy Istebna przypomina właścicielom, zarządcom, po-

siadaczom, 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 zagro-
żenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebez-
pieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstw 
rolnych i lasów. Ponadto tak zaniedbane grunty wpływają nega-
tywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy oraz stają się 
sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnaża-
nia 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 syste-
matycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wy-
nika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz.U.2015.909 z późn. zm.).

Przypomina się również rolnikom, którzy zgłosili swoje łąki do 
dopłat bezpośrednich o obowiązku koszenia swoich łąk co najmniej 
raz w roku i usunięciu ściętej biomasy w terminie do 31 lipca.

Wójt Gminy
Henryk Gazurek

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017
• Świadczenia rodzinne: wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy składać 
od 1 września wtedy wypłata świadczeń rodzinnych nastąpi do 30 
listopada natomiast osoby, które złożą wniosek w październiku lub 
listopadzie będą miały wyrównane świadczenia rodzinne za mie-
siąc listopad i wypłacone do dnia 31 grudnia 

Paza okresem zasiłkowym świadczenia rodzinne są wypłacane 
od miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku zło-
żenia wniosku o świadczenia rodzinne po 10 dniu miesiąca świad-
czenia za dany miesiąc są wypłacane w miesiącu następnym po 
miesiącu, w którym wniosek został złożony;

• Fundusz alimentacyjny: wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego należy składać od 1 sierpnia  
wtedy wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do 
31 października. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w miesiącu 
wrześniu lub październiku wypłata świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego nastąpi do 30 listopada 

• Stypendia: wnioski do stypendium należy składać ostatecz-
nie do 15 września 2016 r.

Do dnia 27 lipca 2016 r. zostały rozpatrzone i wypłacone wszyst-
kie wnioski ze świadczenia wychowawczego (500+) złożone od 1 
kwietnia 2016 r. do 10 lipca 2016 r. na łączną kwotę  3 880177,24 zł 
tj. 1060 rodzin. 

Magdalena Probosz-Walkarz

Wójt Gminy informuje
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Odsłonięcie herbu Biskupa 
Wiesława Krótkiego

Wiesława Krótkiego, 
biskupa diecezji Churchill - 
Zatoka Hudsona zna każdy 
mieszkaniec Jaworzynki. Nie-
zwykły duszpasterz, któremu 
niestraszne są arktyczne śniegi 
podbija serca swoim serdecz-
nym uśmiechem, skromnoś-
cią, humorem i kazaniami, w 
których góralska gwara łączy 
się z opowieściami o życiu na 
dalekiej północy. Mieszkańcy 
miejscowości postanowili dać 
wyraz swojej dumie z niezwy-

kłego rodaka. Na wjeździe do Jaworzynki stanął niezwykły 
pomnik z herbem biskupim Wiesława Krótkiego. W nie-
dzielę 24 lipca dokonano poświęcenia  monumentu.  

Uroczysta msza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 
Światowych Dni Młodzieży – po polsku a następnie także po 
włosku z uwagi na obecność radosnej i rozśpiewanej mło-
dzieży rodem z Italii. Ksiądz Stanisław Pindel, proboszcz pa-
rafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce ser-
decznie przywitał także grupę Inuitów, przybyłych z dalekiej 
północy. Mszy przewodniczył biskup Wiesław Krótki, który 
w poruszającym kazaniu mówił o wartości bycia wytrwałym. 
Przywiózł też niezwykły dar dla ojczystej parafii – kamień z 
północy kształtem przypominający sylwetkę człowieka. „Ten 
kamień to Inuk – człowiek. Symbolizuje wszystko, czym dla 
mnie byliście przez te wszystkie lata” – powiedział biskup. 

Po mszy z kościoła pod wezwaniem świętych apostołów 
Piotra i Pawła na „Krzyżową” wyruszyła uroczysta procesja. U 
celu podziwiać można było nowo powstały monument. Jego 
podstawę tworzy kamień, na którym wypisana jest historia bi-
skupa Wiesława, zaś górna część to jego herb rzeźbiony dłu-
tem Pawła Jałowiczora. „Niech ten symbol przypomina Wam 
że z was wyszedłem. Odtąd w tym miejscu za każdym razem 
witał Was będzie Bóg” – powiedział wzruszony do łez biskup 

Wiesław. Duszpasterz serdecznie dziękował także całemu  ko-
mitetowi budowy monumentu. W skład jego weszli: Henryk 
Bestwina, Józef Dragon, Piotr Gburek, Jan Golik, Paweł 
Jałowiczor, Stanisław Kawulok, Czesław Muschalik i Bole-
sław Rucki. Przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez 
wielu lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców Jaworzynki. 

W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele 
władz samorządowych naszej gminy: Józef Polok - Zastęp-
ca Wójta Gminy Istebna, Artur Szmek  - Przewodniczący 
Rady Gminy Istebna, Paweł Rucki - sołtys Jaworzynki, Jan 
Gazur - sołtys Koniakowa, radni Gminy Istebna: Andrzej Ru-
cki, Piotr Gburek i Aleksander Czepczor oraz liczni przed-
stawiciele OSP Jaworzynka. Przepiękną oprawę muzyczną 
wydarzenia zapewniła kapela „Jetelinka” pod kierunkiem 
Moniki Wałach oraz Orkiestra Dęta z Trójwsi. Anna Mucha 
odczytała napisany przez siebie wiersz opowiadający o dro-
dze, jaką przebył w swoim życiu biskup – z Jaworzynki aż na 
Ziemię Baffina. 

Tuż po odśpiewaniu ostatnich zwrotek pieśni „Gronie 
nasze gronie” z nieba zaczęły spadać krople deszczu. Tak, w 
czasie trwania Światowych Dni Młodzieży, poświęcony zo-
stał pomnik, który odtąd witać będzie wszystkich wjeżdża-
jących do Jaworzynki. Będzie on przypominać o tym, że z 
niewielkiej, przygranicznej miejscowości wyszedł człowiek 
otwarty na świat i zmieniający go na lepsze - Biskup Wie-
sław Krótki.                                 BJ
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ŚDM w Trójwsi
Nadszedł od dawna oczekiwany czas „Światowych Dni 

Młodzieży 2016” !
W naszym Dekanacie gościliśmy wyjątkowo wspania-

łych, rozśpiewanych, roztańczonych młodych ludzi z Włoch, 
którzy w tym czasie wnieśli pomiędzy nas mnóstwo rado-
ści. Jednak to co wydarzyło się na terenie Trójwsi było tylko 
przedsmakiem, tego co działo się w Krakowie.

Ponad dwustu pięćdziesięciu uczestników ŚDM zagości-
ło w naszym dekanacie. 

We wtorek dotarli jako pierwsi Kanadyjczycy na czele z 
bp Wiesławem, zaś w środę 20 lipca późnym wieczorem, po 
kilku godzinach oczekiwania parafianie z Trójwsi doczeka-
li się na pielgrzymów z Barii. 21 lipca dołączyło do grupy 9 
osób niewidomych wraz z opiekunami. 

Światowe Dni Młodzieży 
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Pielgrzymi ulokowani zostali w domach rodzinnych całej 
Trójwsi. Mszą Świętą rozpoczął się oficjalnie czas Światowych 
Dni Młodzieży w Dekanacie Istebniańskim. Włosi z uśmie-
chem na ustach witali pierwszy dzień „Dni w Diecezjach”.

Drugi dzień pobytu był dniem „Refleksji i Zadumy” pod-
czas których Włosi wyjechali do Oświęcimia. W planie było 
zwiedzanie Muzeum KL Auschwitz i KL Birkenau, spotkanie 
modlitewne ze Wspólnotą Braci z Taize, i na zakończenie 
znów późnym wieczorem Msza Święta w Istebnej. 

Dzień trzeci, piątek  to „Ewangelizacja na szczytach”. Mło-
dzi z Barii wraz z innymi pielgrzymami diecezji bielsko-ży-
wieckiej zgromadzili się przy muszli koncertowej w Wiśle, by 
wspólnie celebrować Mszę Świętą, następnie kolejką udali 
się na szczyt Skolnity, gdzie czekał na nich przygotowany 
posiłek. Ok. 15.30 pielgrzymi udali się do Wadowic by od-
wiedzić Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

Kolejny dzień to „Dzień Zaangażowania Społecznego”. 
Podczas gdy Włosi udali się na Jasną Górę, parafianie ca-
łego Dekanatu włączyli się w wielkie zaangażowanie Pik-
niku „Pod Skocznią”. - Nie mając środków pieniężnych do-
świadczyliśmy „cudownego rozmnożenia”. Gościnność ludzi 
Trójwsi przekroczyła nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy od 
sponsorów środki na pokrycie ciepłych posiłków, zaś od 
indywidualnych rodzin niezliczone ilości ciast oraz zaanga-
żowanie w to wydarzenie za które już tu z całego serca dzię-
kujemy. Cieszymy się, że tak licznie się pojawili i wspaniale 
integrowali.

24 lipca, niedziela – Rozesłanie. Do południa młodzież 
spędziła czas z rodziną, która ich gościła i uczestniczyli we 
wspólnej uroczystej Mszy z parafią, po obiedzie w Bielsku – 
Białej odbyło się spotkanie wszystkich zagranicznych grup 
goszczących w Diecezji. W ramach spotkania odbyła się 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, wspólna modlitwa, śpiewy, koncerty oraz za-
bawy.

W poniedziałek rano po śniadaniu u Rodzin, oraz po ma-
łej awarii autokaru młodzież zagraniczna bezpiecznie udała 
się do Krakowa na Centralne Obchody ŚDM, skąd po zakoń-
czeniu, w niedzielę, 31. 07. wracają do domu. 

Jesteśmy pod głębokim wrażeniem. Wszyscy bardzo to 
przeżywaliśmy. Zżyliśmy się ze sobą, żal było się rozstać. Ci, 
którzy to widzieli mają teraz w sobie świeży i prawdziwy 
obraz Kościoła ludzi młodych. Pielgrzymi w oczekiwaniu na 
transport tańczyli, śpiewali, robili sobie zdjęcia, grali na trąb-
ce. Wkoło rozbrzmiewała muzyka oraz panował radosny kli-
mat zabawy, były emocje, To jest przeżycie, jakiego jeszcze 

nie mieliśmy okazji doświadczyć  na taką skalę. Media umoż-
liwiły niesamowitą komunikację między nami, a także piel-
grzymów między sobą. To wszystko niewątpliwie pozwala 
głębiej, intensywniej i radośniej przeżywać nasze spotkanie 
w wierze z Chrystusem i z młodym Kościołem.

W imieniu organizatorów oraz uczestników Światowych 
Dni Młodzieży 2016 w naszym Dekanacie kierujemy słowa 
podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania, przebiegu oraz  goszczenia pielgrzymów. W 
sposób szczególny dziękujemy:

- wszystkim wolontariuszom oraz gospodarzom
- władzom gminy, szczególnie Gminnemu Ośrodkowi Kul-

tury, Promocji, Informacji Turystycznej oraz wójtowi Gminy 
Istebna, za udostępnienie miejsca podczas pikniku, parkingu 
dla autobusów oraz użyczenie wszystkich potrzebnych urzą-
dzeń 

- z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom, w 
sposób szczególny właścicielom: pizzerii „Werona”, Marketu  
Rema, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Legierski oraz  właś-
cicielom Tartaku Drew-Mat s.c. Matuszny

- dyrektorowi SP 1 w Istebnej za udostępnienie kuchni do 
przygotowania ciepłego posiłku

- paniom kucharkom: Marysi Kobielusz i Urszuli Haratyk, 
które przygotowały posiłek

- oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy się włączyli 
w organizację pikniku, obsługę grilla, dziękujemy wszystkim 
tym, którzy piekli i przynosili ciasta.

Czas Światowych Dni Młodzieży 2016 wymagał pomocy 
wielkiej rzeszy ludzi, a my doświadczaliśmy otwartości i do-
broci Waszych serc – dziękujemy!

Janina Haratyk

Wolontariusze VIDES na ŚDM 
w Krakowie
Długo wyczekiwaliśmy tej chwili, kiedy 

to będziemy mogli uczestniczyć w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Krakowie. Czas 
oczekiwania wykorzystaliśmy na przygoto-
wania - materialne, ale przede wszystkim duchowe. 

Po udziale w Dniach w Diecezjach przyszedł czas, aby 
samemu stać się pielgrzymem ŚDM. 25 lipca grupa 15-tu 
wolontariuszy VIDES wystartowała do Krakowa. Jako grupa 
salezjańska byliśmy goszczeni w Szkole Podstawowej im bł. 
Laury Vicunii sióstr salezjanek, w której prócz naszej grupy 
mieszkali młodzi z różnych zakątków Polski oraz młodzież z 
Afryki. 

Nasz pobyt w Krakowie rozpoczęliśmy od pielgrzymki do 
Łagiewnik, gdzie każdy w duchu przeżywał pierwsze chwile 
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Światowe Dni Młodzieży 
zetknięcia z atmosferą Światowych Dni Młodzieży, z boga-
ctwem narodów, kultury i języków. Tam, przed wizerunkiem 
Jezusa Miłosiernego modliliśmy się o dobre i prawdziwe 
przeżycie tego spotkania. Mimo wielkich tłumów udało się 
nam również odwiedzić Sanktuarium św. Jana Pawła II. 

Na krakowskich Błoniach wspólnie z tysiącami młodych 
z całego świata uczestniczyliśmy w Eucharystii inaugurują-
cej ŚDM, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, w 
przywitaniu Ojca Świętego Franciszka, w Drodze Krzyżowej 
oraz w Strefie Chwały, czyli radosnym wielbieniu Pana Boga 
ze znanymi wśród młodych muzykami. 

Wspólna modlitwa, śpiewy, braterstwo i przyjaźń wy-
woływały tzw. „ciarki” , lecz moment pierwszego spotkania 
z Ojcem Świętym był chwilą najbardziej niesamowitą. Jego 
obecność i jego słowa sprawiały, że zmęczenie odchodziło 
na bardzo daleki plan i od razu wszyscy budzili się do życia z 
okrzykami na ustach i pokojem w sercu. 

ŚDM to czas, kiedy doświadcza się bardzo mocno obec-
ności Boga w drugim człowieku. Jest to czas poznawania 
nowych ludzi, nawiązywania znajomości, odkrywania do-
broci innych. Tam każdy dla każdego staje się bratem. Będą 
to kolejne wspomnienia, które na długo pozostaną w naszej 
pamięci. 

Wszystkie grupy salezjańskie z całego świata miały swój 
dzień, by wspólnie przeżywać charyzmat księdza Bosko. w 
środę, 27 lipca odbyło się spotkanie Salezjańskiego Ruchu 
Młodzieżowego w hali EXPO Kraków. Wspólne radowanie się, 
spotkania, posiłek – to salezjański spadek po św. Janie Bo-
sko, a dopełnieniem tego była modlitwa przed Najświętszym 
Sakramentem i uwielbienie. Salezjańską tradycją jest Słówko 
na Dobranoc. Tego wieczoru młodzi usłyszeli go od samego 
Ojca Generała i Matki Generalnej, głów Rodziny Salezjańskiej, 
którzy razem z młodymi ten dzień spędzili na hali EXPO. 

Kulminacyjne momenty w Brzegach poprzedzone były 
pieszą wędrówką, która miała symbolizować pielgrzymowa-
nie, podjęcie trudu, by przybyć na miejsce czuwania z Ojcem 
Świętym i Eucharystii kończącej Światowe Dni Młodzieży. 

Dla nas, wolontariuszy VIDES, słowa Papieża mają szcze-
gólne znaczenie. Kiedy na Błoniach podczas pierwszego 
spotkania z młodzieżą mówił on: „Znając żarliwość z jaką 
podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma 
zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem odwa-
gę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić 
na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich.”. Również po 
zakończonej Drodze Krzyżowej usłyszeliśmy: „Dziś ludzkość 
potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, 
takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia poło-
wicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezin-
teresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na 
wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zba-
wienia”. A słowami, które najmocniej wybrzmiały, są te wy-
powiedziane na Campus Misericordiae: „kochani młodzi, nie 
przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spę-
dzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; prze-
ciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad.”

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wspomo-
gli nas w wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży. Dziękujemy 

naszym rodzicom, za pomoc w organizacji wyjazdu i za za-
ufanie jakim nas obdarzyli. 

Serdeczne podziękowania kierujemy również do kie-
rownictwa hotelu Mercure Patria w Wiśle, który bezpłatnie 
użyczył nam busa i kierowcy, który bezpiecznie zawiózł nas i 
nasze bagaże do Krakowa oraz z powrotem do domów. 

Przed nami niespełna trzy lata przygotowań … Na Świa-
towe Dni Młodzieży w Panamie!                                   

Karina Czyż

Nasza Siostra w turnieju piłkarskim ŚDM!
Niecodziennym wydarzeniem związanym ze Światowy-

mi Dniami Młodzieży był Turniej Piłkarski Copa Catolica z 
udziałem 48 drużyn z całego świata, w którym mieliśmy też 
naszą reprezentantkę!

Przebywająca aktualnie w Krakowie a pochodząca z 
Koniakowa  Siostra Benedykta  czyli  Izabela Majeranow-
ska  znalazła się w składzie Sióstr Serafitek, które mimo, że 
odpadły z dalszej rywalizacji zaprezentowały się z bardzo 
dobrej strony co zresztą widać na filmie i zdjęciach w za-
mieszczonych poniżej linkach.

Siostra Benedykta z biało-czerwoną flagą (źródło: Siostra Alberta/
facebook)

O faktach i emocjach związanych z tym wydarzeniem infor-
mujemy poniżej w relacji samej Siostry Benedykty...

Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży został 
zorganizowany tego typu turniej. Z 48 drużyn z różnych krajów 
byłyśmy jednym z dwóch polskich i jedyną zakonną. Trening 
miałyśmy jeden - dzień przed Turniejem. Wtedy na boisku po 
raz pierwszy zagrałyśmy mecz towarzyski z ...Kolumbią czyli 
młodzieżą, która przyjechała do naszej parafii i czekała na roz-
lokowanie - był remis 6:6.

Na turnieju zaś spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowa-
niem i życzliwością, choć początkowo patrzono na nas z niedo-
wierzaniem i zespoły, które z nami grały (częściowo z klubową 
przynależnością i złożone w większości z chłopaków) podcho-
dziły do gry bardzo lekko, co potem rzeczywiście zamieniało się 
w prawdziwą rywalizację. Dzięki temu mogłyśmy zaatakować z 
zaskoczenia, a siostrom nie brakowało umiejętności. Na boisku 
panowała bardzo radosna atmosfera, szczególnie gdy strzały 
na naszą bramkę okazały się np. nad poprzeczką lub perfekcyj-
nym wybiciem bramkarza.  Ogromny był też doping  naszych 
sióstr, sióstr z innych zgromadzeń i nawet kibiców i zawodni-
ków drużyn przeciwników. Po meczu były gratulacje, radość, 
wspólne zdjęcie i podarki. No było to dla nas przede wszyst-
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Uniwersytet Seniora
Stowarzyszenie „Istebniański Uniwersytet Seniora” działa 

już dwa lata. Widoczne jest zainteresowanie seniorów z Trój-
wsi, świadczą o tym nowe deklaracje i chęć uczestniczenia 
w proponowanych projektach. Uniwersytet liczy 60 osób, 
wśród nich jest wielu aktywnych, z ciekawymi pomysłami. W 
czerwcu Józef Czepczor przeprowadził bardzo sprawnie wal-
ne zebranie. Było to podsumowanie ostatniego roku działa-
nia; w tym sprawozdanie finansowe, które przedstawił Jan 
Kajzar- skarbnik stowarzyszenia. Dzięki Halinie Waszut (se-
kretarz stowarzyszenia) wszystko co dzieje się jest dokładnie 
dokumentowane, a kronika prowadzona, a kronika prowa-
dzona przez nią uwiecznia najważniejsze wydarzenia stowa-
rzyszenia. Spotykamy się w każdy wtorek w leśnym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej na Dzielcu - za tę możliwość dzięku-
jemy bardzo serdecznie panu Nadleśniczemu Andrzejowi 
Kudełce. Odbywały się systematycznie zajęcia z gimnastyki 
i jogi prowadzone przez panią Aleksandrę Nosowicz. Dużym 
zainteresowanie cieszyły się zajęcia z informatyki; dzięki pro-
wadzącej, pani Karinie Czyż, seniorzy coraz lepiej „poruszają 
się” w Internecie. W kwietniu liczna grupa (60 osób) przez 5 
dni przebywała w Górach Opawskich, gdzie zwiedzali cieka-
we miejsca przy okazji korzystając z rehabilitacji. Jednodnio-
we wycieczki do Czech i Słowacji prowadził i dzielił się boga-
tą wiedzą, znajomością terenu, Tadeusz Leżański- pozostały 
po nich niezapomniane wrażenia. 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu pod ha-
słem „Ludzie z kijami”. Projekt składa się z dwóch części: Raj-
du Gwiaździstego oraz wieczorów literackich zakończonych 
konkursem (szczegóły będą ogłoszone). 

Z Fundacji „Działaj lokalnie” otrzymaliśmy fundusz na za-
kup sprzętu grającego (w tym nagłośnienie) oraz na nagro-
dy dla uczestników konkursu literackiego (recytacje, gawę-
dy, opowiadania, twórczość własna).

Zajęcia z gimnastyki i jogi oraz informatyki są finansowa-
ne z funduszu Gminy Istebna. Wyjazd w Góry opawskie był 
dofinansowany (transport) również przez Gminę Istebna.

Każdy etap Rajdu Gwiaździstego kończy się przy grillu 
„Pod Skocznią” przy muzyce i dobrej zabawie. 

Najbliższe Plany Stowarzyszenia:
06.09.2016 r. (wtorek) – wycieczka do Wieliczki, zbiórka 

godz. 8:00 w Centrum Istebnej, powrót ok. godz. 20:00
13.09.2016 r. (wtorek) – zebranie organizacyjne wszyst-

kich członków Stowarzyszenia
20-23.09.2016 r. (wtorek-czwartek)- wyjazd w Bieszczady 

– trwa organizacja
04.10.2016 r. (wtorek)- uroczyste rozpoczęcie roku akade-

mickiego (z udziałem ciekawej osobistości naszego regionu)
11.10.2016 r. – III Etap Rajdu Gwiaździstego
Wszystkich chętnych seniorów Trójwsi serdecznie zapra-

szamy do udziału w naszych spotkaniach (każdy wtorek mie-
siąca) godz. 10;00 w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Maria Makuch

kim świadectwo przeżywania naszej wiary, powołania, jak się 
mówi ... i do tańca i do różańca i ...do piłki.

Siostry Serafitki z Siostrą Benedyktą w składzie zremisowa-
ły z Włochami 2:2 oraz przegrały z Brazylią 1:3 i Ekwadorem 2:3.

Linki do różnych materiałów związanych z Copa Catolica 
znajdują sie na stronie istebna.eu

J. Kohut

Z życia szkół

Wyróżnieni Gimnazjaliści 
w roku szkolnym 2015/2016

Aleksandra Rębisz 3c została 
absolwentem roku.

Bartłomiej Biernacki 3c - 
najlepiej napisał egzamin 
gimnazjalisty.

Najlepszy talent matematyczny 
to Dominik Kukuczka 3d

Najlepszy talent muzyczny 
w tym roku to Kinga Patyk 3d 
i Anna Haratyk 3d

Radosław Woźniczka 2d - 
najwyższy wynik w klasie 
drugiej.

Tytuł aktora roku Szymon Poloczek 3e, Jakub Kukuczka 3d, 
Anna Haratyk 3d, Kinga Patyk 3d

Najlepszy talent plastyczny 
to Wiktoria Miszta 3c
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Z życia szkół

Sumienna praca w sklepiku szkolnym Angelika Ku-
sek 3d, Angelika Worek 3d, Katarzyna Kukuczka 3d

Wiktoria Legierska 1a 
najwyższy wynik w klasie 
pierwszej

Żywiołowa kreacja aktorska 
w przedstawieniu Kopciuszek 
- Aneta Sala 3d oraz Angelika 
Kusek 3d

Dzień Dziecka pod Skocznią

02.06.2016r. z okazji Dnia Dziecka uczniowie  Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Jaworzynce  z  nauczycielami i rodzicami 
udali się pod Skocznię w Istebnej, aby świętować ten wyjąt-
kowy dla nich dzień. Na miejscu czekały na nich niesamowi-
te atrakcje takie jak:  dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, kule 
wodne, itp. Dzieci  brały udział w ciekawych zabawach przy-
gotowanych i prowadzonych przez instruktorów, np. bieg: w 
potrójnych spodniach, na szczudłach, gąsienicowy. Uczest-
niczyły w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez 

pana mgr. Mariusza Juroszka. Po licznych i atrakcyjnych  za-
bawach udały się na gorący poczęstunek z grilla. Zmęczone, 
ale bardzo zadowolone i  pełne wrażeń  wróciły do domów. 
Radzie Rodziców dziękujemy za tak wspaniale zorganizowa-
ny Dzień Dziecka  i pomoc w opiece nad dziećmi.               C.K.

Letni wypoczynek
W dniach 29.06.2016 – 12.07.2016, 36 uczniów z Gminy 

Istebna wraz z opiekunami: Damianem Polokiem i Celiną Za-
wada uczestniczyło w letnim wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Michała 
Lengowskiego w Rudzienicach.

Program letniego wypoczynku był zróżnicowany i wy-
pełniony różnego rodzaju zajęciami: spacerami, zabawą, 
zwiedzaniem i plażowaniem. W programie znalazły się: 

- wyjazd do Iławy, poznanie zabytków miasta, rejs po Je-
zioraku – najdłuższym jeziorze w Polsce

- wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 
ognisko i zabawy z animatorem

- wyjazd do Jerzwałdu, zwiedzanie Iławskiego Parku Kra-
jobrazowego, warsztaty przyrodnicze na ścieżce „ Jezioro 
Jasne”

- wycieczka na pola Grunwaldu, zwiedzanie Wzgórza 
Pomnikowego, amfiteatru i makiety walczących armii,  ruin 
kaplicy pobitewnej oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, 
zajęcia tematyczne z animatorami

- wyjazd do Makowa
- wycieczka do Olsztyna, zwiedzanie zamku, zajęcia te-

matyczne w grupach (nauka strzelania z łuku, kuszy, rzut 
podkową), zwiedzanie miasta

- turniej piłkarski  „Euro”, w którym nasi wychowankowie 
wywalczyli II miejsce w kategorii „ juniorzy młodsi”
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Z życia szkół

- zwiedzanie Izby Pruskiej, spotkanie z kustoszem i dzie-
jopisarzem Rudzienic

- spotkanie z ludową hafciarką
Podczas pobytu przeprowadzono szereg konkursów 

plastycznych,muzycznych, sportowych. 
Zabawa podczas wypoczynku letniego w Rudzienicach 

była świetna, panie kucharki stawały na głowie by zaspokoić 
apetyty naszych podopiecznych. Zarówno dzieci jak i opie-
kunowie z ogromna tęsknotą i sentymentem będą wspomi-
nać czas spędzony w Rudzienicach. 

C. Zawada, D. Polok

„Słoneczna Kraina” 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słonecz-
na Kraina” rozpoczyna trzeci rok swojej działalności. Oferuje 
bezpłatną opiekę przedszkolną dla dzieci od 2,5 r.ż. do rozpo-
częcia nauki w szkole. Ponadto zapewnia dzieciom darmowe 
zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju, od momentu urodzenia do rozpoczęcia edukacji 
szkolnej. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje 
pomoc logopedy, psychologa, fizjoterapeuty, pedagoga oraz 
innych specjalistów w zależności od jego potrzeb. Z tej oferty 
mogą skorzystać dzieci uczęszczające do innych przedszkoli 
oraz szkół a także te, które przebywają w domu.

Dziecko, które rodzi się z różnymi zaburzeniami, prob-
lemami rozwojowymi, powinno już od początku być pod-
dane działaniom terapeutycznym, aby później trudności 
się nie nawarstwiały. Naukowcy podają, że od urodzenia do 
6 r.ż. organizm dziecka jest najbardziej plastyczny a co za 
tym idzie: to w tym właśnie czasie należy realizować pracę 
z dzieckiem. 

W zależności od potrzeb, każ-
de dziecko uczestniczy w indywi-
dualnych zajęciach (z logopedą, 
psychologiem, fizjoterapeutą, 
pedagogiem, terapeutą Integracji 
Sensorycznej, refleksoterapeutą, 
hipoterapeutą, terapeutą Tomatis, 
terapeutą Biofeedback). Ze wzglę-
du na potrzebę funkcjonowania 
dziecka w grupie, prowadzone są 
także zajęcia zespołowe, takie jak:  

muzykoterapia, dogoterapia, choreoterapia (terapia przez 
taniec), arteterapia (terapia przez sztukę), zajęcia kulinar-
ne. Zajęcia edukacyjne odbywają się w dwóch grupach (po 
9 dzieci w każdej), które prowadzi nauczyciel przedszkolny 
a wspiera go nauczyciel wspomagający. Wszystkie zajęcia 
odbywają się w profesjonalnie wyposażonych salach: sala 
rehabilitacyjna, sala doświadczania świata, gabinety spe-
cjalistyczne. Nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje, 
uczestniczy w kursach, szkoleniach i studiach podyplomo-
wych; tak by móc otoczyć dzieci jak najlepszą opieką.

Jeżeli chcesz się upewnić, czy rozwój Twojego dziecka 
jest prawidłowy, zapraszamy Cię na bezpłatne konsultacje w 
„Słonecznej Krainie” w Jaworzynce. 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 881577777, 
501135226 lub kontaktu bezpośredniego w placówce od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

Z działalności Stowarzyszenia 
„Pod Ochodzitą” zespół „Koniaków”

Chcemy podzielić się 
z czytelnikami „Naszej 
Trójwsi” dwoma wielki-
mi wydarzeniami, w któ-
rych uczestniczył zespół 
„Koniaków”.

Pierwszym z nich był 
Jubileusz 150-lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Dzięgielowie. W czasie 

ekumenicznej mszy świętej zaśpiewaliśmy „Ojcowski Dom” 
oraz „Barkę”. Po mszy świetej były występy oraz wiele innych 
atrakcji. Jedną z nich było stoisko z koronkami koniakowski-
mi oraz twórczością ludową  prowadzone przez nasze Koło 
Gospodyń Wiejskich. 

Drugim wielkim wydarzeniem z naszym udziałem było 
uczestnictwo w jednym z prestiżowych festiwali, pt. Folklor 
Świata w Zduńskiej Woli, w którym udział wzięło 17 zespo-
łów, około 1000 uczestników) z całej Polski oraz 10 zespo-
łów zagranicznych. Było to bardzo barwne widowisko oraz 
różnorodny, ciekawy folklor- było na co popatrzeć. Festiwal 
był również okazja do integracji z innymi zespołami z kraju i 
zagranicy. Bardzo jesteśmy zadowoleni z udziału w festiwalu 
i dziękujemy za zaproszenie. 

Cieszy nas również fakt, że nasza kochana młodzież chce 
kontynuować dzieło naszych wołoskich korzeni jakimi jest 
tradycja naszych praojców.                                     Urszula Gruszka
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Wywiad ze Zbigniewem Kukuczką 
Dyrektorem Firmy Lys Fusion Poland

Jaka była historia największej 
firmy w Trójwsi? Jakie możliwości ot-
worzy przed zakładem nowa hala? 
Dlaczego warto studiować kierunki 
techniczne? Na te i inne pytania w 
wywiadzie do „Naszej Trójwsi ” odpo-
wiada pan Zbigniew Kukuczka, dyrek-
tor firmy Lys Fusion Poland w Istebnej. 

Na początek gratulujemy ot-
warcia nowej hali, które zbiegło się 
z 20– leciem Lys Fusionu. W takich 
chwilach zwykle wraca się myślami 

do początków. Jak to się stało, że taka firma znalazła się właś-
nie w Istebnej?  

Wszystko zaczęło w 1988 roku. To był czas potężnego kryzysu 
gospodarczego. Pan Leszek Kubajak założył wtedy firmę „Plastomer” 
i w piwnicach pani Halamowej rozpoczęliśmy produkcję... butów na 
plażę. Leszkowi Kubajakowi zawdzięczamy to, że ta firma powstała 
tutaj w Istebnej. Potem udało nam się  wejść  do Fiata, gdy  Polski Fiat 
w Tychach poszukiwał dostawców do nowego modelu Cinquecento. 
Dzięki usilnym staraniom Leszka i moich braci Janka i Władka do-
staliśmy 10 form wtryskowych do produkcji części do  samochodów. 
Wszystkiego musiałem się wtedy  uczyć od podstaw. Na prymityw-
nych, sterowanych manualnie wtryskarkach zaczęliśmy robić serię 
próbną . Teraz jest już inny świat,  wszystko wstukuje się w komputer. 
Przeskok technologiczny jest więc ogromny. Wtedy robiliśmy „drobni-
cę” – spinki-fastenersy. Teraz robimy komponenty, składające się z wie-
lu elementów. W 1994 roku firma Plastomer podpisała umowę joint 
venture z włoską firmą Lys Fusion Hone. „Lys” to rzeka we Włoszech 
w Hone, więc nazwa „Lys Fusion” oznacza „fuzję” z tą właśnie rzeką. 
Przejęliśmy od nich doświadczenie nową technologię i tak 20 lat temu, 
w 1996 roku powstała pierwsza hala o powierzchni 1440 metrów2. I 
okazało się, że ten włoski Lys Fusion został wtedy wykupiony przez 
amerykańską firmę ITW (Illinois Tool Works Inc.). Od 2000 roku nasza 
firma jest w 100% własnością ITW. W 2006 roku dobudowaliśmy kolej-
ną halę - dodatkowych 3000 m2. 

Jak wyglądały Pana początki w firmie? 
Ja pracuję tu już 28 lat – licząc od czasów Plastomeru. Aż trudno 

w to uwierzyć! Wszystko to tworzyło się na moich oczach. 90% pra-
cujących tu ludzi zostało przyjętych przeze mnie. Na początku praco-
wałem jako operator maszyny , więc przeszedłem wszystkie szczeble 
kariery. To bardzo mi pomaga, bo dziś umiem i sprzątać i nastawić 
maszynę. Zawsze byłem „techniczny”, kończyłem obróbkę skrawa-
niem w Technikum w Ustroniu. To była wtedy wspaniała szkoła, któ-
ra dała mi olbrzymią wiedzę . Pracując , studiowałem , uczyłem się 
języka angielskiego ,który jest  konieczny w firmie amerykańskiej. Od 
2000 roku, kiedy Leszek odszedł, zostałem dyrektorem całej firmy. To 
nie była łatwa decyzja. Trudno zacząć rządzić kolegami, z którymi się 
pracuje. Przyjąłem taką zasadę, że wszyscy sobie mówimy po imieniu. 
Dotyczy to także nowych pracowników, którzy tu przychodzą. To taki 
„american style” – stawiamy na otwartość. Każdy ma swoje zadanie 
do spełniania w tej firmie, odpowiada za coś innego i tworzymy ten 
zakład razem. Sam nikt tutaj nic nie zrobi. Wyznaję zasadę: „Bądź silny 
tym, co masz w załodze”. Dobieram ich dobrze, szkolę ich i potem oni 
mnie wyprzedzają w swojej dziedzinie. Każdy ma tutaj swój wąski za-
kres, w którym jest specjalistą. Mam pokorę wobec tego, co oni robią. 

Jaka jest Pana recepta na sprawne kierowanie zespołem 
ludzi ?

Najważniejszy jest szacunek do pracowników. Trzeba do nich 
przyjść, porozmawiać, wysłuchać. Muszą czuć, że są ważni w tej firmie. 
Niektórzy mówią nawet, że my tu mamy „jedną wielką familię”. Moim 
zdaniem to pozytywnie wpływa na pracę. Ludzi nie wolno poniżać. 
Każdy ma swoje problemy i swoje życie. Ważne jest też, by zażegny-
wać konflikty, które powstają. To wbrew pozorom dość stresująca 
praca. Na przykład klamkę do BMW uruchamia się dwa lata i zawsze 
działa prawo Murphy’ ego – jeśli coś ma się zepsuć, to się na pewno 
zepsuje - nawet wtedy, gdy wydaje się, że już wszystko powinno być 
dobrze. Tak było teraz z nowym modelem BMW. Produkcja seryjna 
startuje we wrześniu a crash testy wyszły źle – ktoś w BMW źle dobrał 
sprężyny. Wydaje się że to jest błahe ale tu chodzi o bezpieczeństwo! 

Przeprojektowanie tego będzie kosztować miliony. My z kolei musimy 
to umieć wdrożyć, na nowo ustawić maszyny montażowe i w krótkim 
czasie wszystko zmienić. Ludzie czasami mają już tego dosyć i menad-
żer musi ten stres rozładować. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. 

Jak to jest z kontrolą jakości w firmie? Czy wymagania, co 
do produkowanych detali są bardzo wysokie? 

Jeśli chodzi o jakość to reżim w przemyśle samochodowym jest 
jednym z największych! Dziewczyny, które pracują na montażu muszą 
być bardzo czujne w pracy przy maszynie. Zwłaszcza, że wymagania 
klienta są często nieadekwatne do potrzeb. Jeśli się chromuje klam-
ki, mogą wystąpić niezauważalne dla oka „śmieci”. Tymczasem pro-
ducenci samochodów mówią: „Płacimy, więc detal musi być idealny”. 
Musimy pilnować, żeby nie było żadnych  reklamacji, bo to wiąże się z 
dużymi kosztami. Zawsze też uczę ludzi porządku na produkcji. Porzą-
dek na produkcji to już 50% jakości. Ubiór, wygląd i czystość – to także 
świadczy o zakładzie

Ile pracowników zatrudnia zakład?
245 i dodatkowo 150 w kooperacji. Stawiam na ludzi z tego tere-

nu. Oni są najlepsi, gwarantują pracowitość, i zawsze mogę na nich 
liczyć,  bardzo ich cenię ,  to w nich chcemy inwestować, szkolimy, wy-
syłamy na studia . To, że tutaj jesteśmy to zasługa tych ludzi. Ja bym 
nie potrafił zarządzać firmą gdzie indziej, czuję się głęboko związany 
z naszą Trójwsią.

Jak wygląda organizacja pracy w firmie?
Kadra dzieli się na preserów, brygadzistów, kierowników linii, i dy-

rektorów wydziałów. Pracownikom przysługują szerokie świadczenia 
socjalne, dopłacamy do stołówki, zapewniamy odzież roboczą, opiekę 
lekarską, dofinansowanie podręczników i inne formy wspierania. Or-
ganizujemy imprezy , zabawy , wycieczki. Ludzie to sobie bardzo sza-
nują. Praca odbywa się w czterozmianowym systemie 12 h/ 12h. 

Jacy fachowcy są najbardziej poszukiwani w „załodze” Lys 
Fusionu?

Na pewno będziemy musieli jeszcze przyjąć 30 inżynierów i 100 
pracowników na maszyny. Poszukujemy ludzi po studiach technicz-
nych. Mile widziana jest automatyka, inżynieria produkcji, zarządza-
nie jakością. Takie studia można zrobić na ATH w Bielsku, w Krakowie 
na AGH, czy w Gliwicach. Dziś wykształceni ludzie nie muszą już wyjeż-
dżać. Teraz mogą zostać i tutaj piąć się po ścieżce kariery. Być może po 
10 -15 latach ktoś z nich będzie pracował w Stanach na wysokim sta-
nowisku. Każdy może awansować coraz wyżej. Musi tylko być napraw-
dę dobry, mieć predyspozycje i musi chcieć. Chciałbym zachęcić naszą 
młodzież do podjęcia studiów technicznych. 4 lata miną nie wiadomo 
kiedy a można już w czasie nauki pracować u nas, zdobywać doświad-
czenie. Można u nas także odbywać praktyki studenckie. Na targach 
w Krakowie na AGH, spotkałem chłopaka z Jaworzynki, który kończy 
studia. Mówię mu: „Przyjdź do nas”. Takich ludzi potrzebuję! Myślę, że 
wśród prawie 15 tys. ludzi którzy tu mieszkają, znajdzie się taka ilość 
inżynierów, która jest nam potrzebna. Także znajomość języków, a 
szczególnie języka angielskiego jest bardzo ważna. Chłopaki z Trójwsi 
są „łebscy”, tylko języki często u nich kuleją.

Jak wygląda proces wdrażania do pracy nowego pracowni-
ka?

Kiedy przyjmuję nowych inżynierów, mówię im że są jak „tabula 
rasa” – wszystko jest w nich dopiero do zapisania. Wszyscy idą naj-
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pierw na miesiąc na maszynę. Bo jak on może później docenić tą pra-
cę, jeśli tego nie przeszedł? Miesiąc idzie na formy wtryskowe i dopiero 
po 3 miesiącach - do biurka. Wtedy już wiedzą, jak to wszystko wyglą-
da w praktyce, nie tylko w teorii. Inżynier jest w pełni gotowy, kiedy 
umie sam podjąć decyzję. Kiedy nie chodzi już ciągle z pytaniami, co 
ma z danym problemem zrobić ale sam zna odpowiedź. 

Dla jakich koncernów motoryzacyjnych produkujecie części?

Naszym najważniejszym klientem był Fiat, na nim uczyliśmy się 
wszystkiego. Robimy też części m in. do Audi, Nissana, BMW, VW a tak-
że do dużych poddostawców   „TR1” produkujących np.  całe panele 
drzwiowe– takich jak Yanfeng, Lear Corporation. 

 

 

 

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Quality Engineer
Do zadań będzie należeć:
- współpraca z klientami, dostawcami,
- monitorowanie wskaźników jakości,
- audytowanie procesów i wyrobów,
- rozwiązywanie problemów jakościowych,
- tworzenie dokumentów jakości,

Wymagania: 
- język angielski w mowie i piśmie,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole, 

Mile widziane:
- praca na podobnym stanowisku,
- znajomość systemów ISO/TS, VDA, QS, WCM itp.
- znajomość metod rozwiązywania problemów,
- język niemiecki 

Oferujemy:
- szkolenia w zakresie wykonywanych obowiązków,
- praca w młodym zespole,
- dobre warunki płacowe,
- ciągłe podnoszenie kwalifikacji,

Process Engineer
Do zadań będzie należeć:
- planowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych (rozwią-

zywanie bieżących problemów, wdrażanie nowych rozwiązań 
technologicznych),

- prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji technologicznej,
- współpraca z działem nowych uruchomień w fazie projektowa-

nia wyrobu,

Wymagania: 
- wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, 
- znajomość języka angielskiego,
- umiejętność czytania rysunku technicznego,
- prawo jazdy kat. B 

Nowa hala to nowe możliwości. Jaka wygląda strategia Lys 
Fusionu na przyszłość? 

Tu na początku chciałbym mocno podziękować Wójtowi Gminy 
Panu Henrykowi Gazurkowi za pomoc przy uzyskaniu pozwolenia na 
budowę w tak krótkim czasie. Ten czas był dla nas decydujący i deter-
minował przyznanie środków na budowę przez korporację.

Lys Fusion Poland będzie głównie wytwarzał klamki wewnętrzne i 
zewnętrzne do praktycznie wszystkich największych producentów sa-
mochodów . Będziemy stawiać na coraz bardziej automatyczny- zro-
botyzowany montaż. Teraz codziennie odjeżdżają od nas co najmniej 
4 tiry z częściami do klienta. Robimy obecnie 45 milionów dolarów 
obrotu rocznie a mamy robić 100 milionów, więc produkcja będzie 
podwojona.  Podam jeden przykład: nowa BMW serii 5 ( wszyscy lubi-
my ten samochód) ma być produkowane w ilości 400 000 szt. rocznie, 
to potrzebnych będzie prawie 1,6 mln klamek. Wiecie, ile to jest? Moż-
na by tu usypać nowy Złoty Groń !

Życzymy więc realizacji planów i wielu dalszych sukcesów! 
Dziękujemy za wywiad!

Wywiad przeprowadziły: 
Barbara Juroszek i Lucyna Ligocka-Kohut

Oferujemy:
- szkolenia,
- pakiet socjalny,
- dobre warunki płacowe,
- możliwość rozwoju zawodowego,

Project Engineer
Do zadań będzie należeć:
- współpraca z klientami, narzędziowniami,
- koordynacja procesu nowych uruchomień,
- nadzór nad spełnieniem wymagań klienta,
- nadzór nad dokumentacją technologiczną oraz zmianami w fazie 
uruchomienia,

Wymagania: 
- język angielski w mowie i piśmie,
- wykształcenie wyższe techniczne, 
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole, 
- prawo jazdy kat. B

Mile widziane:
- praca na podobnym stanowisku,
- znajomość projektowania Auto Cad, Catia,
- znajomość metod rozwiązywania problemów,
- znajomość metodologii APQP,
- język niemiecki ,

Oferujemy:
- szkolenia w zakresie wykonywanych obowiązków,
- praca w młodym zespole,
- dobre warunki płacowe,
- ciągłe podnoszenie kwalifikacji,

CV wraz ze zdjęciem proszę składać na adres:
LYS FUSION POLAND Sp. z o.o.
43-470 Istebna 1222
Dział Kadr
lub 
e-mail: kadry@lyspoland.com.pl
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PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
czynny także w weekendy:
W CZASIE WAKACJI Informacja Turystyczna 

czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 

– 16:00, zaś w soboty i niedziele od 9:30 do 15:00.
W budynku Ośrodka Kultury czynna jest także WYSTAWA 

TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ połączona 
z kiermaszem, a także wystawa Największej Koronki Ko-

niakowskiej na Świecie. 
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 

18:00, zaś w soboty i niedziele od 10:00 do 15:00.

Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka 
gimnastyczna w kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
na Zaolziu. Posiadamy nowe sprzęty do ćwiczeń. Obiekt 
czynny we wtorki od 8:00 do 16:00, środy i piątki od 12:00 
do 20:00, a w czwartki i soboty od 10:00 do 18:00. Kontakt: 
+ 48 517 252 995. 

Na terenie kompleksu odbywają się także zajęcia Lon-
gboardów – w każdy czwartek o godzinie 17:00. Kontakt: 
+48 536 202 100. 

Serdecznie zapraszamy!

AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce 

zaplanowanej na niedzielę 21 sierpnia 2016. Szczegóły na 
plakacie:

Informacje turystyczne

Istebna w mediach
W lipcu i sierpniu odbyły się nagrania do programów 

emitowanych przez TVP Katowice. Pierwszy z nich pt. „Stu-
dio telewizyjna 1” nagrywany był w studio telewizyjnym i 
dotyczył m.in. TKB i koronek koniakowskich, zaś drugi pro-
gram pt. „Ekosonda” zrealizowany został w Muzeum Regio-
nalnym „Na Grapie” w Jaworzynce. W programie usłyszymy 
m.in. garść informacji na temat zielarstwa i roślin karpackich.

Programy obejrzeć można na stronie www.katowice.tvp.pl

Foldery 
na ŚDM
W związku z orga-

nizacją Światowych 
Dni Młodzieży wy-
dane zostały foldery 
promocyjne w języku 
włoskim opisujące 
teren gminy Istebna . 
Jeśli mają Państwo u 
siebie gości włosko-
języcznych, to zapra-
szamy do Punktu In-
formacji Turystycznej, 
gdzie można otrzy-
mać tego typu publi-
kację. Dziękujemy parafii pw. Dobrego Pasterza w Istebnej 
za pomoc przy wydaniu foldera dla pielgrzymów.

Istebna – la forza della tradizione

Benvenuti a Istebna! 
Giornata Mondiale della Gioventù 2016
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Informacje turystyczne

W Jabłonkowie powstało 
ŚWIATOWE MUZEUM BIBLII

Muzeum Biblii znajduje się na głównym skrzyżowaniu w Ja-
błonkowie

Najstarsza w muzeum Biblia z 1540 roku

W czasie wakacji warto wyruszyć na poszukiwanie cie-
kawych miejsc, które nierzadko znajdują się dosłownie „o 
rzut beretem” od nas. Nie wszyscy wiedzą, że w pobliskim 
Jabłonkowie powstało pierwsze na świecie ... Muzeum Biblii. 
Znajdziemy go na ulicy Nadrażni 52, vis a vis supermarketu 
Penny, w starym klasztorze, który właśnie poddawany jest 
gruntownej renowacji.

W muzeum zobaczymy ciekawe zbiory ksiąg z całego 
świata i w różnych językach: hebrajskie, rosyjskie, polskie, 

czy pisane alfabetem Braille’a. Noszą na sobie ślady ludzkich 
rąk, pokryte są osobistymi zapiskami i niejeden raz skrywają 
fascynujące historie. Ocalałe z pożarów, przemycane przez 
granicę, przepisywane ręcznie mikroskopijnym pismem 
przez więźniów politycznych... Najstarsza z przechowy-
wanych tu Biblii pochodzi z 1540 roku!  

Kustosze muzeum opowiedzą nam chętnie o historii pre-
zentowanych tu eksponatów- o cennym naczyniu do umy-
wania rąk otrzymanym od pewnego bezdomnego w Izraelu,  
o Biblii podarowanej przez armeńskiego bossa narkotyko-
wego, czy księdze znalezionej w śmietniku, która zmieniła 
życie pewnej Cyganki. Nie braknie tu także kuriozów – „nie-
przemakalnej” Biblii, którą można czytać pod wodą, maleń-
kich książeczek z literami widocznymi tylko przez mikroskop, 
czy Pisma Świętego nagranego na starych rosyjskich winy-
lach. Zbiory pierwotnie wędrowały z opiekunami przez 7 lat 
jako ruchoma wystawa, aż w końcu znalazły swoje miejsce 
właśnie w Jabłonkowie. „Po remoncie klasztoru, ekspozycja 
będzie zajmować powierzchnię 1600 m2. Naszym celem jest 
stworzenie światowego formatu muzeum, gdzie ludzie pozna-
wać będą najpoczytniejszą, najczęściej wydawaną i tłumaczo-
ną księgę świata” – mówi Petr Hamroži, kustosz muzeum.

Godziny otwarcia muzeum:
Pn. – czw.  – 11.00 – 17.00, Nd. – 11.00 – 15.00
Bilet dla dorosłych : 60 Kč, bilet rodzinny : 140 Kč, bilet 

dla studentów, seniorów i dzieci 10- 15 lat: 40 Kč, dzieci 
do lat 10: wstęp darmowy. 

Kontakt: +420 605 015 604, www.muzeumbible.cz
Jeżeli posiadacie w swoich domach wiekowe Biblie, 

modlitewniki, kancjonały, możecie je przekazać, oddać 
w depozyt lub odsprzedać muzeum. 

Oprac. BJ

Młodzi druhowie w akcji
W dniu 26.06.2016 r Ustroń Nierodzim gościł młodych 

druhów rywalizujących w zawodach sportowo-pożarni-
czych MDP. Była to kolejna edycja międzygminnych zawo-
dów, w których brały udział  Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze reprezentujące: miasta Ustroń i Wisła oraz gminy Brenna 
i Istebna, w sumie 13 drużyn, 130 zawodników.

Gospodarzem tegorocznych zawodów było miasto 
Ustroń a pod względem logistycznym zawody zabezpiecza-
ła OSP Ustroń Nierodzim.
Gminę Istebna reprezentowały następujące MDP:
Dziewczęta: OSP Istebna Centrum, OSP Koniaków Centrum
Chłopcy: OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie, OSP 
Koniaków Centrum
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„Koronkowy Wyszehrad II”   
(„Lacy Visegrad II”)
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-

nej i Biblioteka Publiczna w Istebnej otrzymał dofinansowa-
nie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na 
realizację drugiej edycji projektu „Koronkowy Wyszehrad II” 
(„Lacy Visegrad II”) w wysokości 14 000 euro.

Celem projektu jest przede wszystkim pogłębienie wie-
dzy na temat tradycji, kultury i sztuki ludowej jaką jest ko-
ronka koniakowska oraz jej promocja.

Projekt zakłada popularyzację koronki koniakowskiej po-
przez udział w różnego rodzaju spotkaniach, targach i festi-
walach w Czechach, na Węgrzech i w Polsce, organizację Dni 
Koronki Koniakowskiej 2016, Wystawę Twórczości Ludowej 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, warsztaty koronki 
koniakowskiej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie, 
tłumaczenie strony internetowej www.koronkakoniakow-
ska.pl na język angielski i niemiecki. 

Dzięki dofinansowaniu podczas Dni Koronki powstanie 
koronkowy mural na ścianie budynku piekarni (od strony 
parkingu) w centrum Koniakowa, który wykona artystka NE-
SPOON. Polka, która jest znana w kraju i za granicą z różnego 
rodzaju koronkowych instalacji, murali, mozaik. Była zapro-

szona w ostatnim czasie do Włoch, Portugalii, Australii, a w 
sierpniu od 10 do 14 będzie pracowała w Koniakowie. 

Realizacja projektu odbędzie się od sierpnia 2016 r. do 
lipca 2017 r.

Kalendarz wydarzeń w ramach projektu:
1.) Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej i Twór-

czości Ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej od 
01.08. 2016 - 01.08. 2017

2.) Dni Koronki Koniakowskiej 2016 w Koniakowie 13.08. 
- 15.08. 2016

3.) Warsztaty koronki koniakowskiej w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Koniakowie od 06.09.2015 - 23.06.2017

4.) Tłumaczenie strony internetowej www.koronkako-
niakowska.pl na jezyk niemiecki i angielski od 05.09.2016 – 
23.06.2017

5.) Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bo-
bowej od 06.10. – 09.10. 2016 

6.) Międzynarodowa Konferencja Koronek w Kozardzie 
na Węgrzech od 01.06. – 04.06. 2017

7.) Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym od 23.06. 
– 25.06.2017

8. Międzynarodowe Spotkania Koronczarek w Vamberku 
w Czechach od 29.06 – 02.07.2017

Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerami z 

Gminę Brenna reprezentowała MDP z OSP Górki Wielkie,
Miasto Ustroń reprezentowały :
Dziewczęta: OSP Ustroń Nierodzim
Chłopcy: OSP Ustroń Lipowiec, OSP Ustroń Centrum, OSP 
Ustroń Polana
Miasto Wisła reprezentowały:
Chłopcy: OSP Wisła Centrum, OSP Wisła Jawornik.
Rywalizacja toczyła się o miano najlepszej drużyny w po-
szczególnych gminach, jak również o miano najlepszej dru-
żyny całych zawodów a nagrodą był „super puchar” ufundo-
wany przez burmistrza miasta Ustroń.
Puchar  zdobyła MDP reprezentująca OSP Ustroń Centrum
Wyniki w gminie Istebna przedstawiają się następująco:
Dziewczęta : 1 m-ce OSP Koniaków Centrum – 914,10 pkt.
2 m-ce OSP Istebna Centrum – 888,05 pkt.
Chłopcy: 1 m-ce OSP Istebna Centrum – 981 pkt.
2 m-ce OSP Koniaków Centrum – 940 pkt.
3 m-ce OSP Istebna Zaolzie – 932,5 pkt.

Wszystkim startującym oraz kibicom podobała się roz-
szerzona formuła zawodów nazywana  „współzawodni-
ctwem MDP miast i gmin górskich”, która jest okazją do 
wymiany doświadczeń, zawiązania nowych przyjaźni wśród 
młodych druhów.

Pomimo niesprzyjającej pogody (padający chwilami 
deszcz), który przerywał zawody, młodych zawodników 
dopingowało bardzo dużo kibiców oraz przedstawicieli po-
szczególnych samorządów. Drużyny zostały nagrodzone pu-
charami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi podczas 
ceremonii wręczania nagród aby jeszcze bardziej poprawić 
wszystkim nastrój zaświeciło nam słońce. Dziękuję wszyst-
kim zawodnikom biorącym udział w zawodach, opiekunom, 
za przygotowanie młodych druhów do zawodów.

Dziękuję organizatorom za bardzo dobre przygotowanie 
zawodów oraz serdeczne przyjęcie młodych druhów, z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną edycję zawodów.

Komendant Gminny
dh Stanisław Legierski

Drużyna dziewcząt OSP Koniaków Centrum

Drużyny MDP gminy Istebna
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trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej mianowicie z Czecha-
mi, Słowakami i Węgrami.

Partnerzy projektu:
1.) Marie Swaczynowa z Pragiwww.palickovani.mrkni.cz 
2.) Stowarzyszenie Artystów Koronki Klockowej w Kozar-

dzie www.palocfoldi.hu 
3.) Roman Capek ze Skalitego www.romancapek.sk 

Lucyna Ligocka – Kohut
Koordynator projektu

„MAŁY WIELKI TEATR” ZAGOŚCIŁ 
W ISTEBNEJ
23 lipca w amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej zrobiło 

się bardzo teatralnie. Zebrało się sporo dzieci, które chciały 
podziwiać sceniczne występy klaunów, a następnie wziąć 
udział w warsztatach teatralno-kuglarskich. 

Dzięki fundacji Wojciecha Pszoniaka „Kurtyna w Górę” na 
deskach naszego amfiteatru Grupa Klaun Tomi & Damian za-
prezentowała dla wszystkich chętnych dzieci spektakl „Naj-
mniejszy Klaun na świecie”. Klaun Tomi odnalazł najmniej-
szego człowieka na świecie – Damiana. Wspólnie zabrali 
małych widzów w podróż po krainie ożywionych przedmio-
tów. Zabawy było co niemiara, a interakcja z publicznością 
nie pozwalała nikomu się nudzić. 

Po spektaklu dzieci miały okazję samodzielnie pusz-
czać duże bańki mydlane, a następnie wziąć udział w war-
sztatach, które prowadził Klaun Tomi (Tomasz Kubik). W ich 
czasie dzieci uczyły się gry aktorskiej, kuglarskich sztuczek, 
który nie były wcale takie łatwe do opanowania. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie na spektakl i war-
sztaty, a grupie Klaun Tomi&Damian za wesołe widowisko i 
ciekawe warsztaty. 

Karina Czyż
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Gdy w muzeum pojawił 
się fotograf, zaczęło się pozo-
wanie... szukanie odpowied-
nich ubrań, rekwizytów i tła. 
Często do ich realizacji po-
służyły te same sprzęty, które 
rzeczywiście pojawiają się na 
obrazach. W rolę modeli wcie-
liły się dzieci, bardzo dzielnie 
radząc sobie z tym wyzwa-
niem. Przekonały się jednak o 
tym, że pozowanie do obrazu, 
czy nawet fotografii to wcale 
nie taka łatwa sprawa. Trzeba 
było stać nieruchomo w wo-
dzie, siedzieć z przechyloną 
głową trzymając skrzypce czy 
gajdy...  ale efekty były tego warte. Oprócz prac Jana Wałacha 
takich jak „Skrzypek”, „ Gajdosz Michał Sikora”, „Dziewczynka 
z lampionem”, odtworzyliśmy także „Dziewczynę z perłą” Ver-
meera i „Dziewczynkę ze wstążką” Wyspiańskiego.

W sobotę 9 lipca odbyło się uroczyste zwieńczenie ak-
cji. W pracowni Jana Wałacha można było podziwiać prace 
młodych adeptów sztuki oraz wystawę przepięknych zdjęć 
Szymona Pytla. Rozstrzygnęliśmy także dwa konkursy, któ-
re ogłoszono w ramach akcji. I miejsce w konkursie „Zapro-
jektuj ogród sztuki Jana Wałacha” przyznano Dominikowi 
Kukuczce, II miejsce zdobył Dominik Bocek a III był Marcin 
Legierski. W konkursie pod tytułem „Gdybym się narodził 
przed 130 –tu laty” najlepiej oceniono pracę Kingi Bocek, 
II miejsce przyznano Igorowi Juroszkowi a III była Este-
ra Juroszek. Wyróżnienia zdobyli: Aleksandra Kwiecień, 
Dominika Banot, Miriam Kohut, Zosia Radzka, Michali-
na Legierska. Młodzi artyści wraz z rodzicami przybyli do 
pracowni Jana Wałacha by odebrać nagrody, pamiątkowe 
zdjęcia i dyplomy. Akcję zwieńczył plenerowy koncert kapeli 
„Istebna” na łące pod pracownią. 

„Żywe Obrazy” i warsztaty plastyczne 
w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha 
w Istebnej
Oglądając obrazy Jana Wałacha w jego Muzeum na An-

dziołówce, wielu ludzi powtarza, że postaci z jego obrazów 
są „jak żywe”. Idąc tym tropem, członkowie stowarzyszenia 
im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej postanowili zorganizo-
wać przy muzeum akcję  dla dzieci i młodzieży „Żywe obra-
zy”. Ideą było przyciągnięcie młodych do tego niezwykłego 
miejsca, zainteresowanie ich sztuką oraz zachęcenie do re-
konstrukcji scen z obrazów i drzeworytów mistrza Wałacha. 
Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania!

Akcja wystartowała w poniedziałek 4 lipca. Zaczęliśmy 
od zapoznania z historią Jana Wałacha i dziełami sztuki zgro-
madzonymi w jego pracowni. Potem wszyscy w skupieniu 
zabrali się za tworzenie pierwszych dzieł. Między nimi krąży-
ła pani Magdalena Krężelok, malarka, nauczycielka plasty-
ki doradzając każdemu jak mieszać farby i dobierać kolory, 
wydobyć perspektywę. W organizacji pomagały: Lucyna 
Ligocka – Kohut, Ewa Cudzich, Natalia Kocierz, Barbara 
Juroszek. Poprowadziliśmy także dzieci questem – rymowa-
nym szlakiem prowadzącym do muzeum – po drodze czeka-
ły na nich zagadki i pieczątki. 

Podczas warsztatów artystycznych przerobiliśmy różno-
rodne techniki i tematy: 
linoryt, szkic węglem, 
rysunek z modela malar-
stwo olejne na płótnie. 
Odwiedziła nas młodzież 
z kolonii i przedszkola-
ki z Terapeutycznego 
Punktu Przedszkolnego 
„Słoneczna Kraina”, byli 
też tacy, którzy chodzi-
li codziennie i od 10.00 
do 14.00 w skupieniu 
pracowali nad swoimi 
dziełami. W sumie w tym 
tygodniu przez łąkę „U 
Wałacha” przewinęło się 
około 200 osób. 
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Po akcji „Żywe obrazy” pozostały pamiątkowe zdjęcia, 
obrazy i niezapomniane wspomnienia! Śmiało można po-
wiedzieć, że tego lata ożywiliśmy nie tylko dzieła sztuki,  lecz 
przede wszystkim Muzeum Malarstwa Jana Wałacha na An-
dziołówce, które znów zapachniało terpentyną i olejnymi 
farbami, znów tętniło życiem, gwarem i dziecięcym śmie-
chem.... Wszystkich, którzy pragną zobaczyć zdjęcia „Żywych 
obrazów” zapraszamy na Andziołówkę od wtorku do nie-
dzieli w godz. 10.00 – 16.00. Już niedługo zaprezentujemy 
tam także kolaże inspirowane pracami Jana Wałacha, wyko-
nane przez Magdalenę Krężelok, której serdecznie dziękuje-
my za pełne zaangażowania prowadzenie warsztatów. 

 Akcja była realizowana w ramach projektu „Sztuka – lu-
bię to!” dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich oraz z projektu „Akademia Sztuki Jana Wałacha” 
dofinansowanego przez Urząd Gminy w Istebnej.

Oprac. Barbara Juroszek

Muzeum i Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha  
w Istebnej zaprasza  

na V Spotkania Integracyjne Artystów 
 11 września 2016 r. 

Program:

13.45 – Wernisaż Wystawy malarstwa Barbary Wałach  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

16.00 – Wernisaż wystawy „Pasterstwo w twórczości Jana 
Wałacha II” w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha  

w Istebnej Andziołówka

16.30 – Prelekcja „Organizacja gospodarstwa  
sałaszniczego w przeszłości i współcześnie” -  

Józef Michałek Prezes Oddziału Górali Śląskich

17.00 – Koncert tradycyjnej muzyki pasterskiej  
w wykonaniu Kapeli „Wałasi” i „Jetelinka”

Zapraszamy!!!

KALENDARZ  IMPREZ 2016
SIERPIEŃ

05.08. - II Festiwal Pierogów -  Hotel & Restauracja „Złoty 
Groń”; godz. 18.00
06 – 07.08. – XXII Festyn Istebniański w ramach 53. Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej – Amfiteatr „Pod Skocznią”
08 - 12.08. -  Longboardowy Tydzień w Istebnej -  Kom-
pleks Sportowo - Rekreacyjny Istebna Zaolzie; Trasy narto-
rolkowe przy gimnazjum
12.08. - Nauka wicia wieńców  - Muzeum Regionalne „Na 
Grapie”; godz.10.00
12-14.08. - Rowerowy Wyścig 4-etapowy Road Trophy; 
(cykl Dobre Sklepy Rowerowe ) Istebna Zaolzie – Złoty Groń; 
CycloPartner
13 – 15.08. - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; 
Chata na Szańcach; godz. 14.30
  20.08. – Msza   Święta na Trójstyku oraz Goralfest i kon-
cert: „Widzieć sercem”; 
21.08. - GORALMARATHON i GORALFEST; Jaworzynka Trzy-
catek; godz. 10:00; 
27.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Bacówka na Szań-
cach; godz. 11:00
28.08. – XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklo-
rystyczny - Amfiteatr „Pod Skocznią”
28.08. - V Siatkarski Grand Slam 2015; Ośrodek Narciarski 
Złoty Groń; godz. 8:30;
CAŁY SIERPIEŃ:
- każda środa miesiąca: Warsztaty Zielarstwa - Muzeum Re-
gionalne „Na Grapie” godz.14.00
- każdy czwartek miesiąca: Warsztaty Beskidzkiego Haftu 
Krzyżykowego - Muzeum Regionalne „Na Grapie”godz. 14.00 

WRZESIEŃ

03.09. – Narodowe Czytanie – Biblioteka Publiczna w Istebnej
03.09. - Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim 
- Istebna Amfitetar „Pod Skocznią”
04.09. - Międzynarodowe Zawody w Biegach Przełajo-
wych – MKS Istebna; Amfiteatr „Pod Skocznią”
11.09. – Spotkania Integracyjne Artystów - Muzeum Ma-
larstwa Jana Wałacha w Istebnej Andziołówka
11.09. – Turniej Mini piłki nożnej na boisku trawiastym
11.09. – 08.10. – Wystawa malarstwa Barbary Wałach 
- sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
17.09 – 10-lecie VIDES w Trójwsi, 15:00- Eucharystia w koś-
ciele w Istebnej, 16:30- część oficjalna, program artystyczny 
(Gimnazjum w Istebnej)
18.09. - Dożynki Gminno- Powiatowe – Amfiteatr „Pod 
Skocznią”; godz. 12.30
23.09. - Inauguracja X Beskidzkich Integracji Sztuki oraz 
wernisaż wystawy prac po IX   Beskidzkich Integracjach 
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Sztuki; Galeria Kukuczka, Istebna Jasnowice godz. 18:00
23 - 24.09. - 62. Rajd Wisły - Park Serwisowy - Kompleks 
Istebna Zagroń;
29.09. – Rozsód Łowiec na Ochodzitej w Koniakowie; godz. 
11:00
„III Europejski Piknik Rowerowy na Trójstyku” - Jawo-
rzynka Trzycatek
Stale w ośrodku Kultury: 
- Wystawa Twórczości Ludowej – sala GOK Istebna (czynna 
do 16 października)   
- Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata 
– sala GOK Istebna 

Publikacje dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Istebnej

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał 
Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i cierpień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,. Je-
rzy Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś,2012 
– 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł 
Tomik wierszy Zuzanny Kawulok- 10 zł
„Nasie ziwobyci downi i teraz” opisane przez Stefanię 
Urbaczkę – 15 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, 
Antoni Juroszek- 25 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł

Muzeum „Na Grapie” 
serdecznie zaprasza do udziału 
w warsztatach wicia wieńców

Termin: 12 sierpnia 2016r.,  
godzina 10.00

Koszt udziału: 5zł/os. 
Dzieci i młodzież z gminy Istebna - bezpłatnie.

Do końca września w Muzeum można oglądać wysta-
wę obrazów nieżyjącego już Pawła Dragona - nieprofesjo-
nalnego artysty malarza pochodzącego z Jaworzynki.

Serdecznie zapraszamy!

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej wydał kolejną pozy-
cję książkową związaną z tematyką naszego regionu „Ka-
pliczki i krzyże przydrożne - Istebna-Jaworzynka-Konia-
ków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej”. 

Książka ma charakter albumowy, na który składają się 
zdjęcia i opisy wszystkich krzyży oraz kapliczek z terenu 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Autorami publikacji są Je-
rzy Hac i Katarzyna Rucka-Ryś. 

Cena albumu wynosi 30 zł. Serdecznie zachęcamy do jej 
nabycia!

W lipcu ukazała się nowa książka Stefanii Urbaczki z Ja-
worzynki pod tytułem „Moje prawdziwe przeżycia i sny”. 
Autorka wraca w niej do ważnych momentów w swoim ży-
ciu, podając teksty swoich codziennych modlitw i pieśni re-
ligijnych. 

Publikację można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej w cenie 20 zł.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za poświęcony czas i bezin-

teresowną pomoc mieszkańców Jasnowic, którzy pomaga-
li przy układaniu odwodnień na drogach dojazdowych do 
Jasnowic

składają wójt gminy Istebna Henryk Gazurek 
i radny Marek Iwanek
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Nasze piłkarki w Kadrze Śląska 
Młodziczek!
Zawodniczki UKS Gimnazjum Istebna Kinga Kukuczka 

i Kinga Legierska zostały powołane na obóz Kadry Śląska 
Młodziczek, który odbywa się w Bielsku Białej na obiektach 
miejscowego BTS-u Rekord BIELSKO Biała.

Sukcesy biegaczy MKS Istebna
*** Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) zdobyła brązo-

wy medal na Mistrzostwa Polski Juniorek w biegu górskim 
stylu anglosaskim (pod górę i w dół), które odbyły się w Mię-
dzygórzu.

*** W ramach II Ultramaratonu Nartorolkowego, który 
odbył się w Puszczy Darżlubskiej niedaleko Wejherowa ro-
zegrano również Maraton Nartorolkowy, gdzie zawodnicy 
mieli do pokonania dystans osiemdziesięciu kilometrów.

Bardzo dobrze spisali się w nim zawodnicy MKS Istebna. 
Marcelina Wojtyła wygrała kategorię kobiet zaś wśród męż-
czyzn drugie miejsce zajął Wojciech Wojtyła.
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V Bieg na Tyniok - 
reminescencje...
Jeżeli to, co przychodzi z trudem, ma podwójną wartość, 

to wywalczone w strugach deszczu puchary i medale z te-
gorocznego Biegu na Tyniok będą szczególnie cenne! Piąta 
edycja Międzynarodowego Biegu organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej odbyła się w niedzielę 
17 lipca w wyjątkowo pochmurnej aurze.

Strugi deszczu i niska temperatura nie ostudziły jednak 
zapału i woli walki biegaczy, którzy zamiast zostać w domu i 
oglądać świat przez zaparowane szyby, wybrali zew przygo-
dy, sportowe emocje i przepiękne widoki, które są znakiem 
rozpoznawczym Biegu na Tyniok. 

lanki, unoszące się nad głowami gałązki jarzębin i świerków 
stanowiły wyjątkowo piękną scenerię  sportowych zmagań. 
Trudno się dziwić, że ten bieg ma swoich wiernych fanów a 
biegacze z kraju i zza granicy zamiast bardziej popularnych 
biegów.... wybierają właśnie Tyniok. Sądząc z ich relacji, tak 
było i tym razem!

Grzegorz i Kazik Legierski czyli prawie jak bracia

Organizatorzy Biegu

Rozpoczęcie zawodów przy Szkole Podstawowej w Koniakowie Rastoce

Jak co roku, biuro zawodów i punkt startowy biegu mieś-
ciły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce. 
Śmiałków z Trójwsi, Czech i Słowacjji przywitali i zagrzewali 
do boju: pani Monika Kukuczka – dyrektor SP2 w Koniako-
wie, konferansjerka Aneta Legierska a także główny orga-
nizator i pomysłodawca biegu – Jacek Kohut  z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej. To właśnie on, w 2012 roku, z 
okazji jubileuszu 300. lat Koniakowa, zorganizował pierwszy 
Bieg na Tyniok. Od tego czasu dba o kontynuację tej tradycji. 
W tym roku nie mógł odmówić sobie przyjemności, by także 
stanąć na linii startu i samemu pobiec na swoją ukochaną 
górę. Pozytywny przykład dali też przedstawiciele władz 
samorządowych - o zmierzenie się z trasą Nordic Walking 
pokusili się: pani Łucja Michałek – Radna Powiatowa oraz 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, pan Stanisław Le-
gierski wraz z małżonką. 

Można by powiedzieć, że z Rastoki ... wszystkie drogi 
prowadzą na Tyniok. Wykorzystując gęstwinę tych tajemni-
czych leśnych ścieżek, co roku organizatorzy nieco zmieniają 
trasę biegu, co dla biegaczy stanowi miłą odmianę. Trasę - 
jak zawsze znakomicie zabezpieczoną przez niezawodnych 
strażaków z Jednostki OSP w Koniakowie Centrum -  uroz-
maicają dodatkowo różne rodzaje podłoża, niespodziewane 
podbiegi i płaskie odcinki. Pierwszy etap prowadził drogą 
utwardzoną - przez asfalt i płyty a ostatni był biegiem przez 
pola. Łącznie biegacze i wielbiciele nordic – walking pokonać 
musieli ok. 3400 m. Leśne uroczyska, ukryte wśród lasów po-

Pogoda może być kapryśna a trasy co roku inne, jednak 
meta pozostaje niezmienna– majestatyczny szczyt Tynioka i 
gościnna drewniana „koliba” państwa Zowadów z rozpalo-
nym paleniskiem. Po takim wysiłku serwowane tutaj placki 
z blaszy, gorąca herbata i smakołyki z grilla smakowały jak 
nigdy! Uczestników rozgrzewały ponadto skoczne góralskie 
rytmy wygrywane przez kapelę „Posłuchej”: Łukasza i Pa-
wła Kukuczków i Izę Podżorską. Najmłodsi zaś śmiałkowie, 
dopingowani przez rodziców, pobiegli specjalnie dla nich 
przygotowaną trasą na szczycie Tynioka. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dy-
plomy a na najszybszych czekały także nagrody rzeczowe i 
puchary. Ci, którym dane było tego dnia stanąć na podium 
na jednym z najwyższych szczytów Trójwsi, w promie-
niach słońca, które właśnie wtedy w końcu przedarło się 
zza chmur, z pewnością na długo zapamiętają to uczucie. 
Koronacji zwycięzców dokonali: pani  Monika Kukucz-
ka  – Dyrektor SP2 w Koniakowie Rastoce,  pan  Stanisław 
Legierski – Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Isteb-
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Wyniki

Dziewczęta 2008 i młodsze

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 340 Kinga Gazurek Istebna 2008 0:00:37,40
2 331 Kaja Podgórska Stanowice 2008 0:00:41,10
3 353 Elizabet Byrtus Bukovec 2010 0:00:55,80
4 348 Zuzia Zowada Istebna 2010 0:00:56,50
5 332 Iga Podgórska Stanowice 2012 0:01:13,90

Dziewczęta 2004-2007

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 259 Anna Probosz Istebna 2008 0:01:15,80
2 338 Sroka Oliwia Jaworzynka 2008 0:01:17,50
3 350 Natalia Zowada Istebna 2010 0:01:20,80
4 347 Martyna Legierska Jaworzynka 2010 0:01:24,00
5 244 Haniczka Mikulova Skalite 2010 0:01:31,00
6 334 Zosia Małyjurek Jaworzynka 2010 0:01:32,20
7 230 Miriam Kohut Istebna 2012 0:01:41,50

Chłopcy 2008 i młodsi

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 330 Fabian Szkodny Knurów 2008 0:00:33,70
2 256 Jan Kawulok Jaworzynka 2009 0:00:38,00

Chłopcy 2004-2007

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 346 Jakub Kawulok Jaworzynka 2006 0:01:15,30
2 349 Tomek Zowada Istebna 2007 0:01:27,10
3 247 Dominik Kaczmarczyk Racibórz 2006 0:01:40,40

Kobiety 1999-2003

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 378 Vanesa Rucekova Skalite 2003 0:19:15,10
2 344 Sandra Rucekova Skalite 2002 0:19:46,20
3 377 Katarina Ćanecka Skalite 2003 0:19:55,70
4 358 Julia Polok Istebna 2001 0:20:49,10
5 379 Sylwia Byrtusova Bukovec 2004 0:21:00,60
6 441 Miroslava Mikulova Skalite 2002 0:23:19,10

Kobiety 1980-1998

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 448 Jana Byrtusowa Bukovec 1982 0:17:53,20

Kobiety 1980 i starsze

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 335 Margita Kirkpatrick Goral Maraton Rakova 1973 0:17:11,00
2 439 Jonkisz Dorota Czechowice - Dziedzice 1966 0:19:00,10
3 414 Aleksandra Kawulok Jaworzynka 1978 0:19:34,10
4 342 Danuta Ligocka Istebna 1965 0:19:49,20
5 204 Katarzyna Waszut Istebna 1966 0:24:28,90

Kobiety Open

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 335 Margita Kirkpatrick Goral Maraton Rakova 1973 0:17:11,00
2 448 Jana Byrtusowa Bukovec 1982 0:17:53,20
3 439 Jonkisz Dorota Czechowice - Dziedzice 1966 0:19:00,10
4 378 Vanesa Rucekova Skalite 2003 0:19:15,10
5 414 Aleksandra Kawulok Jaworzynka 1978 0:19:34,10
6 344 Sandra Rucekova Skalite 2002 0:19:46,20
7 342 Danuta Ligocka Istebna 1965 0:19:49,20
8 377 Katarina Ćanecka Skalite 2003 0:19:55,70
9 358 Julia Polok Istebna 2001 0:20:49,10

10 379 Sylwia Byrtusova Bukovec 2004 0:21:00,60
11 441 Miroslava Mikulova Skalite 2002 0:23:19,10
12 204 Katarzyna Waszut Istebna 1966 0:24:28,90

Kobiety Nordic Walking

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 383 Magdalena Wuwer Istebna 1985 0:27:00,40
2 412 Łucja Michałek Jaworzynka 1979 0:27:13,60
3 373 Martyna Wiśniowska Dzięgielów 1984 0:27:13,60
4 400 Renata Legierska Koniaków 1968 0:31:45,10
5 440 Sońa Mikulova SKP Skalite 1978 0:35:43,90
6 413 Marta Ćanecka SKP Skalite 1976 0:35:44,00

Mężczyźni 1999-2003

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 436 Jakub Haratyk Istebna 2000 0:15:42,40
2 403 Mateusz Mola Skoczów 2000 0:16:18,90
3 435 Pavol Barańak Skalite 2002 0:17:02,80
4 332 Denis Śurik Skalite 2003 0:19:23,20
5 409 Filip Bury Skalite 2002 0:19:33,70

Mężczyźni 1981-1998

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 443 Mateusz Legierski Koniaków 1996 0:16:54,10
2 348 Peter Iwanek Skalite 1984 0:18:50,00
3 462 Waszut Artur Koniaków 1989 0:26:32,00

Mężczyźni 1967-1980

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 307 Grzegorz Legierski Koniaków 2000 0:15:42,40
2 455 Kazimierz Legierski Team Na Biegówkach 2000 0:16:18,90
3 415 Adam Stańko Istebna 2002 0:17:02,80
4 404 Iwan Ćanecki Skalite 2003 0:19:23,20

na, pan Jan Gazur – sołtys wsi Koniaków. Bieg zwieńczyło 
pamiątkowe zdjęcie, podziękowania i powtarzane przez 
wszystkich motto: „Wszyscy, którzy dziś wystartowali, są 
zwycięzcami”. 

Chodzą słuchy, że grupa śmiałków, nie mogąc się rozstać 
z pięknem widoków roztaczających się ze szczytu Tynioka, 
raz jeszcze pokonywała trasę biegu. Zaś wszyscy uczestnicy 
obiecali sobie, że niezależnie od pogody, w przyszłym roku 
spotkają się znowu... na Tynioku!

Barbara Juroszek

Jako główny organizator (zarazem jeden z wielu) Biegu 
na Tyniok jak co roku wszystkim uczestnikom gratuluję, 
dziękuję za udział i zapraszam za rok! 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do realizacji tegorocznego Bie-
gu - Dzięki!

Jacek Kohut 
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Mężczyźni 1966 i starsi

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 406 Ladislav Sventek Skalite 1965 0:14:21,00
2 410 Vladislav Vrana Skalite 1966 0:15:23,40
3 498 Jacek Kohut Istebna 1962 0:21:45,40
4 333 Stolarczyk Stanisław Cięcina 1952 0:23:57,70
5 411 Eugeniusz Gorzołka Jaworzynka 1966 0:24:42,90

Mężczyźni Open

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 406 Ladislav Sventek Skalite 1965 0:14:21,00
2 307 Grzegorz Legierski Koniaków 1971 0:15:00,60
2 455 Kazimierz Legierski Team Na Biegówkach 1971 0:15:00,60
4 410 Vladislav Vrana Skalite 1966 0:15:23,40
5 436 Jakub Haratyk Istebna 2000 0:15:42,40
6 403 Mateusz Mola Skoczów 2000 0:16:18,90
7 443 Mateusz Legierski Koniaków 1996 0:16:54,10
8 415 Adam Stańko Istebna 1971 0:17:00,20
9 435 Pavol Barańak Skalite 2002 0:17:02,80

10 404 Iwan Ćanecki Skalite 1968 0:17:50,50
11 348 Peter Iwanek Skalite 1984 0:18:50,00
12 332 Denis Śurik Skalite 2003 0:19:23,20
13 409 Filip Bury Skalite 2002 0:19:33,70
14 498 Jacek Kohut Istebna 1962 0:21:45,40
15 333 Stolarczyk Stanisław Cięcina 1950 0:23:57,70
16 411 Eugeniusz Gorzołka Jaworzynka 1966 0:24:42,90
17 462 Waszut Artur Koniaków 1989 0:26:32,00

Mężczyźni Nordic Walking

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość/Klub Rocznik Wynik
1 417 Ballek Vladimir Goral Maraton Team 1959 0:25:11,60
2 445 Gorzołka Paweł Jaworzynka 1942 0:28:21,70
3 416 Miroslav Mikula SKP Skalite 1976 0:28:22,80
4 497 Stanisław Legierski Koniaków 1963 0:31:45,60

Jubileusz 20-lecia 
Klubu KP Trójwieś Istebna
Bardzo uroczysty - z mocnym sportowym akcentem - cha-
rakter miały obchody Jubileuszu 20-lecia Klubu Piłkarskie-
go Trójwieś Istebna, które odbyły się 31 lipca w Kompleksie 
„Pod Skocznią” w Istebnej.
Część sportowa - mecze:
Kobiety:  UKS Gimnazjum Istebna - Mitech Żywiec  3:3
Seniorzy:  KP Trójwieś Istebna - Wisła  5:5
Oldboje:  KP Trójwieś Millers - Bukovec  4:3
Część uroczysta - wręczenie odznaczeń, wyróżnień i na-
gród prowadzona przez Elżbietę Legierską-Niewiadom-
ską i Krzysztofa Chorążego.

Poniższe zestawienie wg listy przygotowanej przez Prezesa KP 
Trójwieś Krzysztofa Chorążego
Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dla: Piotra Jałowiczora
Puchar „Piotrek dzięki” od Klubu KP Trójwieś dla: Piotra Ja-
łowiczora

Statuetka i List Gratulacyjny Wójta Gminy Istebna Henryka 
Gazurka  i Przewodniczącego Rady Gminy Istebna  Artura 
Szmeka dla: Krzysztofa Chorążego
Złota Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej w 
Katowicach dla: 
Zuzanny Wawrzacz
Krzysztofa Chorążego
Mirosława Dragona
Jana Golika
Jacka Kohuta
Henryka Małyjurka
Janusza Waszuta
Srebrna Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
w Katowicach dla:
Bolesława Burego
Jerzego Jaworskiego
Franciszka Suszki
Brązowa Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
w Katowicach dla:
Eugeniusza Kawuloka
Odznaka Honorowa Beskidzkiego Związku Piłki Nożnej dla:
Mirosława Kapasia
Piotra Majeranowskiego
Piotra Ruckiego 
Pamiątkowy Medal Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej za zasługi w rozwoju piłki nożnej w Istebnej dla:
Danuty Rabin
Jerzego Michałka
Nagrody i wyróżnienia dla Klubu KP Trójwieś:
- List Gratulacyjny Prezesa Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej Rudolfa Bugdoła
- Statuetka upamiętniająca Jubileusz wraz z gratulacjami od 
Zarządu BOZPN w Bielsku Białej
- Pamiątkowa Patera z najlepszymi życzeniami od Zarządu 
Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie
- List Gratulacyjny Wójta Gminy Istebna  Henryka Gazur-
ka  i Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Artura Szme-
ka wraz z pamiątkowymi piłkami
- Puchar dla drużyny juniorów KP Trójwieś Istebna za wywal-
czenie mistrzostwa III Ligi Juniorów Podokręgu Piłki Nożnej 
w Skoczowie w sezonie 2015/2016
Okolicznościowe statuetki za dofinansowanie i pomoc przy 
działalności Klubu:
Henryk Gazurek – Wójt Gminy Istebna
Andrzej Kudełka – Nadleśnictwo Wisła
Marta Matuszny i Marek Matuszny – Firma Usługowa Be-
skidek

Osoby uhonorowane odznaczeniami, wyróżnieniami i nagrodami
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Zbigniew Kukuczka – Lys Fusion 
Renata i Eugeniusz Kawulok – Pizzeria «Werona»
Renia Kamińska – market Rema
Zdzisław Legierski -  Zakłady Mięsne Istebna
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
Elżbieta Legierska-Niewiadomska – Dyrektor GOK Istebna
Aneta Legierska – PIT Istebna
Marek Iwanek 
Joanna Kohut – UG Istebna
Leszek Łazarczyk – Zagroń Istebna
Wiesław Byrtus
Czesław Polok
Stanisław Łacek
Jacek i Damian Legierski – Firma Obróbki Drewna Legierski
Andrzej i Stanisław Kawulok, Walerian Zawada  – Tartak 
Istebna
Piotr Kohut – Centrum Produktu Regionalnego w 
Koniakowie
Władysław Pawelec
Janusz Lewandowski
Bogdan Ligocki – Gimnazjum Istebna
Stanisław Łacek – Firma «Wiro”
Roman Czepczor – TJ Bukovec
Mirosław Michałek – Ustronianka
Pavla Kantorova i Ivana Kufova
Józef Waszut – Olzianka
Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone przez  Jana Ko-
rzonka - członka Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczo-
wie i  Zenona Wawrzyczka  - Przewodniczącego Wydziału 
Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie 
oraz Joannę Kohut z Urzędu Gminy Istebna.

J. Kohut

Osoby i przedstawiciele firm uhonorowane za dofinansowanie 
i pomoc przy działalności Klubu

20 lat Klubu Piłkarskiego w Trójwsi – cz. 2
Na podstawie monumentalnego wydawnictwa „The Polish 

Millers (A piece of Rotherham United history in Poland), broszu-
ry „Klub Piłkarski Millers Trójwieś – 2000”, których autorem jest 
założyciel i pierwszy prezes KP Trójwieś Millers Piotr Jałowiczor 
(aktualnie mieszkający w Anglii) oraz materiałów prasowych 
opracował Jacek Kohut. 

Część pierwsza opublikowana została w poprzednim nu-
merze „Naszej Trójwsi”.

WĘGIELEK 
Nabór piłkarzy do drużyny odbywał się spontanicznie na 

zasadzie przyjacielskich kontaktów członków Fan – Klubu. 3 
maja 1996 roku doszło do pierwszego treningu w Jaworzynce 
na Węgielku, gdzie rozegrano też pierwsze mecze z miejsco-
wymi amatorskimi drużynami. Z sentymentem dawni człon-
kowie klubu wspominają pojedynki z Lys – Fusion Poland 
2:3, Gołębiorzami 4:4, SKR Koniaków 2:1, Górnikami 6:2, Ma-
sorzami 6:2 i Budowlanką 16:1. Kamieniem milowym w tych 
pionierskich czasach był wyjazd do Wadowic i mecz z miej-
scową drużyną klasy A wygrany przez KP Trójwieś Millers 3:2. 
Ten mecz pokazał, że w drużynie drzemie ogromny potencjał 
i pojawiły się pierwsze, nieśmiałe plany startu w oficjalnych 
rozgrywkach ligowych. Warto przypomnieć pionierów, którzy 
w tych pełnych entuzjazmu czasach tworzyli skład drużyny 
(kolejność alfabetyczna): Józef Heczko, Jerzy Jaworski  (ka-
pitan),  Tadeusz Kilian, Jacek Kohut, Grzegorz Kukuczka, 
Marcin Legierski, Dariusz Lipowski, Andrzej Małyjurek, 
Stanisław Marekwica I, Tomasz Matuszny, Wacław Matusz-
ny, Józef Michałek, Andrzej Motyka, Jan Motyka, Ryszard 
Motyka, Marian Rucki, Andrzej Sikora, Marian Suszka, Ja-
nusz Waszut, Mirosław Żyrek. Sprawy organizacyjne i admi-
nistracyjne klubu spoczywały w rękach  Piotra Jałowiczora,   
zaś stroną sportową drużyny zajmował się Jacek Kohut. 

KLASA C 
Oficjalne Zebranie Założycielskie Klubu odbyło się w lu-

tym 1997 roku, kiedy to przyjęto nazwę klubu i statut, a dwa 
miesiące później doszło do jego rejestracji  w Sądzie w Biel-
sku – Białej oraz w Bielskim Okręgowym Związku Piłki Noż-
nej. Równocześnie z działaniami administracyjnymi konty-
nuowano rozwój sportowy drużyny poprzez liczne mecze z 
drużynami klubowymi klas rozgrywkowych A, B, C jak i ligi 
okręgowej (m.in. Kuźnia Ustroń, Beskid Brenna). Historyczny 
moment nadszedł w dniu 3  sierpnia 1997 r, kiedy to w Ze-
brzydowicach KP Trójwieś Millers zagrała pierwszy oficjalny 
mecz w Pucharze Polski. Dwa tygodnie później (17.08) doszło 
do pamiętnego debiutu w Klasie C – meczu w Landku zakoń-

l Sport l Sport l Sport l Sport l
Zarząd Klubu Piłkarskiego „Trójwieś” Istebna pragnie podzię-
kować wszystkim osobom, które zaangażowały się w organi-
zację obchodów Jubileuszu 20-lecia Klubu, a w szczególności 
Urzędowi Gminy Istebnej, GOK i PiT oraz Renacie i Eugeniuszo-
wi Kawulok - Pizzeria „Werona” za zadbanie o gastronomię. 
Dziękujemy także proboszczowi parafii pw. Dobrego Pasterza 
w Istebnej ks. Tadeuszowi Pietrzykowi za celebrowanie Mszy 
Świętej w intencji klubu oraz organiście Aleksandrowi Knopko-
wi za piękną oprawę muzyczną.

Krzysztof Chorąży
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Z archiwum 
Naszej  Trójwsi  

sierpień 1996

l Sport l Sport l Sport l Sport l
czonego remisem 1:1. Był to początek wspaniałego sezonu 
zakończonego awansem do Klasy B, a osiągnięte wyniki nie 
zdarzyły się jeszcze w historii Podokręgu Skoczów. Oto dru-
żyna grając swój pierwszy sezon w oficjalnych rozgrywkach, 
w dodatku rozgrywając z braku własnego boiska wszystkie 
mecze na wyjazdach nie doznała ani jednej porażki odnosząc 
16 zwycięstw i dwa razy remisując (50 punktów) przy bilansie 
bramkowym 79 : 15. Ta niecodzienna seria rozpoczęła się w 
Landku, awans zapewnił mecz w Strumieniu (wynik 12:1) na 
trzy kolejki przed końcem rozgrywek, a ostatni mecz w Klasie 
C miał miejsce w Ochabach 14 czerwca 1998, gdzie Millersi 
wygrali 3:1. Oto lista piłkarzy, którzy grali w tym historycz-
nym sezonie w meczach Klasy C i Pucharze Polski (kolejność 
alfabetyczna): Ireneusz Adamczyk, Krzysztof Chorąży, Jó-
zef Heczko, Jerzy Jaworski(kapitan drużyny), Mirosław Ka-
paś, Tadeusz Kilian, Jacek Kohut, Jan Kohut, Bartłomiej 
Kukuczka, Grzegorz Kukuczka, Marcin Legierski, Dariusz 
Lipowski, Andrzej Małyjurek, Tomasz Matuszny, Wacław 
Matuszny, Andrzej Mojeścik, Andrzej Motyka, Ryszard 
Motyka, Marian Rucki, Marian Suszka,   Jacek Świderski,   
Kazimierz Wacławek, Janusz Waszut, Mariusz Waszut, 
Mirosław Wójcik, Wacław Zawada. Najskuteczniejszymi 
piłkarzami okazali się Grzegorz Kukuczka i Janusz Waszut, 
którzy zdobyli po 16 bramek. Funkcję grającego trenera peł-
nił Janusz Waszut, a kierownikiem drużyny był Jacek Kohut. 
Warto też jeszcze podać skład pierwszego Zarządu Klubu: 
Jałowiczor Piotr – prezes, Jacek Kohut – viceprezes, Janusz 
Waszut – sekretarz, Dragon Mirosław, Majeranowski Piotr, 
Szynka Władysław – członkowie Zarządu.

Część trzecia i ostatnia ukaże się w następnym numerze na-
szego Informatora... 

Starty Anny Kaczmarzyk z Istebnej 
w zawodach Uphill MTB Beskidy

„Jazda na rowerze górskim jest 
dla nas czymś więcej niż tylko spor-
tem. Jazda pod górę i zdobywanie 
szczytów to istota MTB. Wszyscy 
lubimy zjazdy, nawet bardzo, ale 
czymże byłby szalony zjazd z góry, 
gdybyśmy wcześniej na nią nie 
wjechali?”  (uphillmtb.pl)

Jest to cykl 5 wyścigów na tere-
nie trzech granic Polski ,Czech i Sło-
wacji:

Bystrzyce – Ostry, Rakova -Velky Połom, Vendryne- Wiel-
ka Czantoria, Istebna- Tyniok i Ustroń –Równica.

Ogólnie startuje ok 140 zawodników w każdej edycji w 
tym 25 kobiet, bo jest to sport dosyć ekstremalny. Wśród 
nich reprezentantka Istebnej - Anna Kaczmarzyk, która 
póki co cieszy się piątą lokatą w wyścigu na Vielky Połom, 
szóstym miejscem na Wielką Czantorię i siódmym czasem 
uzyskanym w zawodach na Ostry i Tyniok. Zaś szczyt Równi-
cy zdobyła zajmując czwartą lokatę!

Gratulujemy udziału, woli walki i życzymy powodzenia w 
dalszych zmaganiach na trasach kolarstwa górskiego.
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Joachim Krężelok Mistrzem Polski!
Kolejny wielki sukces w karie-

rze odniósł na lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Polski Osób Nie-
pełnosprawnych nasz lekkoatleta 
z Jaworzynki Joachim Krężelok 
zdobywając tytuł mistrza Polski w 
rzucie oszczepem!

Podczas rozegranych w Słupsku 
zawodów reprezentujący ISSR Start 
Wisła zawodnik osiągnął 26,38 m.

Warto dodać, że Joachim starto-
wał wcześniej we włoskim Grosseto 

w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy Osób Niepełno-
sprawnych, gdzie z wynikiem 25,75 m zajął szóste miejsce.

J. Kohut

Piłka nożna – runda jesienna
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze „Naszej 

Trójwsi” reaktywowana została drużyna seniorów KP Trój-
wieś Istebna, która tym samym przystąpi do rozgrywek se-
zonu 2016/ 2017 o mistrzostwo Klasy B. Poniżej podajemy 
terminarz pierwszych meczów rundy jesiennej dla drużyn 
KP Trójwieś Istebna. Rozkład meczów na wrzesień i paździer-
nik podamy w następnym numerze Informatora zaś pełne 
terminarze będą one do wglądu na stronie istebna.eu.

KP Trójwieś – seniorzy
21.08.16  17:00  KP Trójwieś – Hażlach
28.08.16  16:00  KP Trójwieś – Nierodzim
04.09.16  16:00  Golasowice – KP Trójwieś
11.09.16  16:00  KP Trójwieś – Cieszyn

Refleksje założyciela i pierwszego 
prezesa Klubu KP Trójwieś 
z okazji 20 – lecia Klubu 

Opuszczenie Trójwsi i powrót do Anglii w 2001 roku, po 
prawie 8 latach był dla mnie bardzo trudną decyzją. Wtedy 
przykro mi było, że natychmiastowo zmieniła się nazwa klu-
bu – usunięto z niej słowo „Millers”. Dla mnie wtedy zmieniła 
się tożsamość klubu, ale z czasem zrozumiałem, że te emo-
cje były niepotrzebne – świat kręcił się dalej. Zmiana nazwy 
tak naprawdę nie zmieniła nic, ponieważ reklama klubu z 
Istebnej, dzięki „Millers” sięgała daleko poza granice Trójwsi. 

Gdziekolwiek jestem w Anglii, czasem pojawia się temat 
piłki nożnej. Już kilka razy spotkałem się z wypowiedzią, że 
kibice czytali o klubie z Trójwsi, czyli o „Polish Millers”.Kilka 
miesięcy temu byłem na wykładzie w polskiej parafii w Don-
caster o żołnierzach wyklętych. Po wykładzie, zupełnie obca 
osoba zwróciła się do mnie i zaczęła mnie pytać o problemy 
związane z awansem z kl. „C” do klasy „B” w Ochabach.

KP „Trójwieś” ma również ważnego kibica, Waliczyka, któ-
ry pracuje już wiele lat, jako porządkowy na stadionie RUFC.  
Już kilkakrotnie przeczytał książkę i zna wszystkie osoby 
związane z klubem z tej ery. Stara się uzupełnić wiedzę przez 
Internet, nieraz zaskakuje mnie swoimi pytaniami. Mimo to, 
że nigdy nie był w Polsce a co dopiero w Trójwsi!

Wracając do obecnych czasów, gratuluję Marcinowi Pu-
dalikowi wspaniałych sukcesów drużyny kobiecej a Krzysz-
tofowi Chorążemu - reaktywacji drużyny. Informacja została 
przekazana do Anglii. Paul Douglas, szef operacyjny (Z-ca 
Prezesa) przesłał osobiste gratulacje dla wszystkich w klubie 
i w Trójwsi (był tutaj w 2013 r. ).

Na początku wymieniłem nazwę klubu. Po konsultacji 
z Krzysztofem Chorążym powstały nowe proporczyki z no-
wym logo. Zawiera ono: nazwę regionalną: „Trójwieś Isteb-
na” oraz w środku przydomek „Millers”, na podstawie którego 
klub powstał. Szkoda, że tak się nie stało od początku. Spon-
sorzy czasem mogą zmienić nazwę klubu,  ale historii i toż-
samości nie mogą.

W 20- tą rocznicę Klubu bardzo miło było spotkać wszyst-
kich jak za starych dobrych czasów! Gratuluję udanego jubi-
leuszu.                         Piotr Jałowiczor

KP Trójwieś – trampkarze i juniorzy
21.08.16  10:00/12:00  KP Trójwieś – Goleszów
28.08.16  10:00/12:00  KP Trójwieś – Pogórze
03.09.16  10:00/12:00  Pruchna – KP Trójwieś
11.09.16  10:00/12:00  KP Trójwieś – Brenna
Do chwili złożenia materiałów do druku nie otrzymali-

śmy terminarzy z drużyn UKS Gimnazjum Istebna i UKS APN 
Góral Istebna. Terminy meczów tych drużyn na wrzesień i 
październik opublikujemy we wrześniowym numerze NT zaś 
pełne terminarze będą do wglądu na stronie istebna.eu.

J. Kohut
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Janusz Lewandowski trzy razy pierwszy!
Kolejne sukcesy zanotował na swoim koncie Janusz Le-

wandowski z Koniakowa.
- pierwsze miejsce w kategorii E podczas zaliczanych do 

klasyfikacji cyklu „Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton”  za-
wodów kolarskich „Pętla Beskidzka - Memoriał Jana Ferdyna” 

- pierwsze miejsce w kategorii M-60 w czwartej edycji 
Maratonu Rowerowego „Bike Atelier MTB Maraton 2016”, 
który odbył się w Żarkach, - pierwsze miejsce w kategorii 
M-6 podczas rozegranych u nas zawodów Uphill MTB Beski-
dy 2016 Tyniok 

Pan Janusz startuje w drużynie pasjonatów jazdy na ro-
werach Alva1-Rowery.ruda.pl.                                              J. Kohut

l Sport l Sport l
Góral Istebna wygrywa turniej 
w Czechowicach!
Piłkarze drużyny Górala Istebna z rocznika 2009/2010 zwy-

ciężyli w Turnieju zorganizowanym w Czechowicach k/Bielska.
Podopieczni Rafała Legierskiego i Dariusza Ruckiego 

wygrali wszystkie swoje mecze tracąc tylko 2 bramki. Indy-
widualnie wyróżniony został bramkarz - Patryk Drewniak a 
Królem Strzelców został Janek Kawulok.                        J. Kohut

Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 22

l Reklamy l Reklamy l Reklamy l

Nasza Trójwieœ  Wrzesień 2013Strona 26

l Reklamy l Reklamy l Reklamy l
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 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

biuro@twoje-ubezpieczenia.com
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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str. 27

zjazd zowadów

Wystawa Twórczości
Ludowej str. 25

Żywe obrazy - zajęcia 
wakacyjne dla dzieci

Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

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

Lato 2016 

juz w sprzedazy!

.

.

Jeden z „żywych obrazów”

Uroczyste zwieńczenie warsztatów

Warsztaty prowadziła Magdalena Krężelok

Istebniański Uniwersytet 
Seniora w działaniu

str. 18

str. 9
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl

KP Trójwieś Millers Oldboys

 

SPAWANIE  TIG  

I PRACE ŚLUSARSKIE 
 

Spawanie: 
•  Aluminium    
•  Stali nierdzewnej      
•  Stali zwykłej  
•  Toczenie  manualne do 700 mm  
      długości i  300 mm średnicy                            

Kontakt: 
 Jakub Stańko 
Istebna   33 
43-470 Istebna   
(na Las)  
Tel: 607 904 008 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Gmina Istebna w mediach

Drużyna dziewcząt w konkurencji bojowej

Drużyna chłopców OSP Istebna Centrum odbiera nagrodę

Młodzi druhowie w akcji

Seniorzy KP Trójwieś znów w grze!
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