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 Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 

zaprasza wszystkich seniorów, 
rencistów i emerytów  

NA SPOTKANIA OPŁATKOWE  
które odbędą się  

20.01 – w sali OSP w Istebnej – godz. 10:00  
21.01 – w sali OSP w Jaworzynce – godz. 10:00  
22.01 – w sali OSP w Koniakowie – godz. 10:00  

              Pamiętając o Dniu Babci i Dniu 
Dziadka składamy wszystkim  

Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia.  
Aby miłość i szacunek najbliższych ozdabiały 

każdy Wasz dzień, niech jak najdłużej 
dopisuje Wam zdrowie i pogoda ducha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Życzą: Wójt Gminy, Rada Gminy i Zespół Redakcyjny 

* KONKURSY 
* ZABAWY 
* POKAZY 

* BEZPIECZEŃSTWO 
NA STOKU 

* LICZNE NAGRODY 
* RADOŚĆ NA 

KAŻDEGO 
 



Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 2

str. 10

Członkowie zespołu wśród kangurów

W bruclikach i kabotkach przed operą i Harbour Bridge w Sydney

Z misiem koala w Brisbane

Zespół Istebna na szczycie 
Góry Kościuszki - najwyż-
szego szczytu na kontynen-
cie australijskim

Charytatywny koncert Stowarzyszenia  „Dobrze, że jesteś”
w Koniakowie

Zespół Regionalny „Istebna” koncertował w Australii !

str. 10
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Wójt Gminy informuje

„Najbardziej lubię, jak na bieżąco realizu-
ję każdy dzień” - wywiad z Henrykiem Gazur-
kiem, Wójtem Gminy Istebna

Czas nieubłaganie mknie do przodu, jeszcze tak niedawno 
z kalendarzy odrywaliśmy listopadowe kartki, a tym czasem 
cieszymy się już Nowym, 2015 Rokiem. Ale wróćmy jeszcze na 
chwilę do ostatniego listopada. Jakie były Pana pierwsze odczu-
cia po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów?

H.G. - Wieczór spędzałem w gronie najbliższych. Emocji jakie 
odczuwałem nie sposób w tej chwili wyrazić. Natomiast po ogło-
szeniu wstępnych wyników ogarnęła mnie wielka satysfakcja i ra-
dość z racji tego, iż zaufało mi wielu mieszkańców, a jednocześnie 
niepokój dotyczący rozwiązywania problemów, jakie przynosi tak 
odpowiedzialna funkcja. 

A czy mógłby Pan po krótce streścić jakie są priorytety pracy 
wójta i Rady Gminy na bieżącą kadencję?

H.G. - Zadań przed jakimi stoi gmina jest bardzo dużo. Myślę, 
że do najważniejszych należą: rozbudowa sieci wodociągowej na 
terenie całej gminy, budowa parkingów, dalsza realizacja zadań 
związanych z oświetleniem, budowa nowych dróg gminnych, 
modernizacja istniejących oraz dążenie do połączenia transgra-
nicznego ze Słowacją, dbanie o dobre warunki nauczania i wycho-
wania we wszystkich placówkach oświatowych, promocja kultury, 
sportu i rekreacji.

Przez niecałe cztery lata pełnił Pan funkcję zastępcy wójta 
obserwując uważnie pracę i funkcjonowanie Urzędu Gminy, 
jednostek organizacyjnych. Czy ma Pan w planie jakieś innowa-
cyjne pomysły dotyczące pracy Urzędu Gminy?

H.G. - Praca urzędu według mnie przebiega dobrze. Mam jed-
nak pomysł, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracujących zawo-
dowo mieszkańców, żeby w jednym dniu (myślę o czwartku) wydłu-
żyć pracę niektórych referatów. W dobie cyfryzacji istotne znaczenie 
może mieć możliwość załatwiania niektórych spraw przez Internet 
tzw. e-urząd. Chciałbym również, aby każdy petent załatwiający 
jakąś sprawę czuł się ważny, gdyż pracują tu osoby, które zawsze i 
chętnie służą mu pomocą i radą.

U progu Nowego Roku, a pierwszego w Pana wójtowskiej 
kadencji, czego życzyłby Pan sobie i mieszkańcom Gminy?

H.G. -  Wszystkim mieszkańcom życzę, aby  żyli w pomyślności i 
w dostatku.  Jak ludzie są zadowoleni, to łatwiej się wtedy pracuje i 
jest mniej problemów. Jeżeli możemy mówić o jakiś naszych życze-
niach - samorządowych - to życzyłbym sobie i wszystkim kolegom 
samorządowcom, żeby cały czas można było na to, co realizujemy, 
pozyskiwać środki - oczywiście z korzyścią dla mieszkańców. W 
efekcie - rozwiązywać ich problemy, polepszać byt mieszkańców. 
Natomiast dla siebie nie mam specjalnych życzeń... Najbardziej 
lubię, jak na bieżąco realizuję każdy dzień. Zdrowie na pewno jest 
ważne... i dobrych ludzi mieć wokół siebie.

Wywiad przeprowadziła Karina Czyż 

Podziękowanie
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim 

mieszkańcom, firmom, instytucjom i przedstawicielom 
mediów, za nadesłane gratulacje i życzenia, w związku z 
wyborem na stanowisko Wójta Gminy Istebna. 

Z poważaniem Henryk Gazurek

Statystyka za rok 2014 (2013)
Ludności w gminie Istebna stan na dzień 31.12.2014 (2013)
pobyt stały:                                                              pobyt czasowy:
Istebna 5104 (5086) 125 (142)
Jaworzynka 3230 (3217) 41 (38)
Koniaków 3657 (3649) 46 (47)
Ogółem 11.991 (11.952) 212 (227)

Urodzenia        2014  (2013)
Istebna 58 (77)
Jaworzynka 57 (56)
Koniaków 51 (56)
Ogółem 166 (189)

chłopcy 85, dziewczynki 81
(chłopcy 96, dziewczynki 93)

147 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński.

Zgony 2014  (2013)
Istebna  47  (44)
Jaworzynka  23  (26)
Koniaków  31  (31)      
Ogółem  101  (101)     

Dowody osobiste
W 2014 roku wydano 1526 dowodów osobistych (1458).

Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa, do której stanęło 85 osób z rocznika 1995 
odbywała się w dniach 14,17 i 18 marca 2014 roku w Starostwie 
Powiatowym w Cieszynie.

Jubileusze
W roku 2014 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 
24 pary.
2 pary obchodziły jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.

34 mieszkańców gminy liczy powyżej 90 lat w tym 28 kobiet i 6 
mężczyzn.
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Rada Gminy informuje

Rada Gminy informuje:
W dniu 19 grudnia 2014 r. w salce nr 100 Urzędu Gminy 

w Istebnej odbyła się III sesja Rady Gminy Istebna, na któ-
rej  podjęto uchwały w następujących sprawach:

l Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grud-
nia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Istebna.        

l Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grud-
nia 2014 r. w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Istebna.

l Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grud-
nia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 
prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.

l Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grud-
nia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014.

l Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 
grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wielolet-
niej prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.

l Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 
grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna 
na rok 2015.

l Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 
grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ISTEBNA
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w I 
kwartale 2015 roku będzie przyjmował mieszkańców w 
sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gmi-
ny Istebna /pok.116/ w każdy wtorek tygodnia.
styczeń:  13, 20, 27 od godz. 14:00 do 15:15
luty:  3, 10, 17, 24 od godz. 14:00 do 15:15
marzec:  3, 10, 17, 24, 31 od godz. 14:00 do 15:15

postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinanso-
wanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alko-
holowym.

l Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 
grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Cieszyńskiemu.

l Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Istebna.

Leokadia Białożyt

Inwestycje Gminne

Podsumowanie „Trójstyku”
W ramach realizacji projektu „Bezpiecznie na Trójstyku 

– etap 1“ objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu 
Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Tran-
sgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 
- 2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko w 
dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się wieczorne spotkanie za-

Ważna informacja o płatnościach
za śmieci w 2015r. !!!

Prosimy żeby każda z osób, która 
złożyła deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wpłaciła w terminie do 15 lu-
tego 2015r. I-wszą ratę opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi (za styczeń i luty) 

mykające projekt realizowany w partnerstwie gmin Istebnej 
i Hrčavy. Krótki spacer połączony z prezentacją oświetlenia 
ulicznego wokół Trójstyku prowadzili gospodarze spotkania: 
Petr Stano - starosta Hrčavy oraz Henryk Gazurek - Wójt 
Istebnej. Impreza ropoczęła się spotkaniem na samym „Trój-
styku” z mieszkańcami pogranicza polsko-czesko-słowackie-
go, w tym radnych gmin, powiatów, sołtysów, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, mieszkańców Jaworzynki i Hrčavy. Udział 

w zadeklarowanej kwocie (stawka opłaty od mieszkańca, 
czyli 6 zł lub 13 zł * ilość mieszkańców * 2 miesiące).

Prosimy nie czekać aż przyślemy blankiety wpłat, gdyż te 
będziemy wysyłać dopiero w marcu lub kwietniu, ale numer 
konta bankowego i numer identyfikacyjny każdego po-
datnika pozostają bez zmian.

W razie jakichkolwiek pytań albo wątpliwości odnośnie 
wysokości opłaty prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem 
Gminy: (33) 855 65 00 wewn. 51.
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w spotkaniu wzięli także goście specjalni: Anna Olszewska 
- Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, 
Václav Laštůvka i Bogdan Kasperek – dyrektorzy czeskiej i 
polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slez-
sko oraz plk. Ivan Špánik – Policja Kraju Žilinského.

Uczestników spotkania zaproszono na kolację w Ośrod-
ku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Jaworzynka” na Trzycat-
ku, gdzie koordynator projektu Wiesław Legierski dokonał 
podsumowania i prezentacji projektu w perspektywie wie-
loletniej współpracy trans granicznej w ramach programu 
rozwoju Trójstyku. Program artystyczny spotkania i oprawę 
muzyczną wykonały dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 
Koniakowie oraz zespół regionalny „Jackove” z Jabłonkowa.

Podsumowanie projektu:
Zakres Gminy Istebna obejmował budowę oświetlenia 

ulicznego typu LED wzdłuż drogi na „Trójstyk” w Jaworzynce 
w ilości 24 lamp.

Całkowita wartość projektu Gminy Istebna: 45,5 tys. euro 
Koszt robót budowlanych: 39,3 tys. euro 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 27.838,77 euro 
Budżet państwa: 3.275,15 euro 
Środki własne Gminy Istebna: 17,7 tys. euro 
Harmonogram działań:
VI-VII.2013 - dyskusja, pomysł, ustalenie zakresu
VIII.2013 - praca nad wnioskiem o dofinansowanie

Inwestycje Gminne
IX.2013 - złożenie wniosku o dofinansowanie
IX-XII - opracowanie dokumentacji technicznej
I.2014 - zatwierdzenie projektu do dofinansowania 
II.2014 - Natura 2000, Decyzja - pozwolenie na budowę
VII-2014 - przetarg, umowa z wykonawcą
VII-IX.2014 - umowa o dofinansowanie
VIII-IX.2014 - roboty budowlane
Zakres rzeczowy Obec Hrčava obejmował modernizację 

30 istniejących lamp oraz budowę nowych 24 lamp oświe-
tlenia ulicznego w miejscach: Pnivi, Chodnicek, Trojmezi.

Całkowita wartość projektu Obec Hrčava: 35 tys. euro
Stavebni prace: 33 tys. euro
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29,8 tys. euro
Wkład własny Obec Hrčava: 5,2 tys. euro
Projekt jest jednym z zadań programu, którego nadrzęd-

nym celem jest stworzenie nowego, unikatowego w skali 
europejskiej, produktu turystycznego w postaci szlaku 
drogowego przebiegającego przez malownicze zakątki po-
granicza trzech krajów: Polski, Słowacji i Czech. 

W ramach „Programu Rozwoju Trójstyku” realizowane 
są projekty w grupach: infrastruktura komunikacyjna, infra-
struktura turystyczna, promocja i kultura.

Opracował: W.Legierski;
inwestycje@ug.istebna.pl

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

Nasi siatkarze strażacy
na drugim miejscu w powiecie!
Znakomicie zaprezentowała się reprezentacja stra-

żaków z jednostek OSP z naszej gminy, która podczas 
V Turnieju w piłkę siatkową o „Puchar Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Cieszynie” zajęła drugie miejsce w rywa-
lizacji 11 drużyn.

W rozgrywkach grupowych nasza drużyna odniosła 
komplet zwycięstw pokonując kolejno Dębowiec, Brenną i 
Skoczów. Wszystkie mecze zakończyły się wynikami 2:0.

W fazie finałowej nasi siatkarze strażacy pokonali repre-
zentację Cieszyna 2:1 i ulegli gościnnie zaproszonej repre-
zentacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Cieszynie, która triumfowała w całym turnieju.

Można zatem powiedzieć, że nasza reprezentacja została 
mistrzem powiatu na poziomie jednostek gminnych!

Dodatkowo piękny sukces indywidualny odniósł Bole-
sław Haratyk (Prezes OSP Koniaków Centrum), który został 
wybrany Najlepszym Zawodnikiem Turnieju!

Komendantem Turnieju był Stanisław Legierski - komen-
dant ZOGm ZOSPRP.

Naszym strażakom siatkarzom gratulujemy!
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

Barbórkowy turniej
strażaków i ratowników
Za nami VI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowni-

ków „Kopalnia Soli Wieliczka 2014”.
Dnia 13.12.2014r. drużyna OSP Koniaków-Kosarzyska 

jako jedyna z powiatu Cieszyńskiego oraz jedna z dwóch 
drużyn z województwa śląskiego wzięła udział w 6 edycji 
Barbórkowego Turnieju Strażaków i Ratowników w zabytko-
wej Kopalni Soli w Wieliczce.

Zawody odbyły się zgodnie z tradycją w pierwszą sobotę 
po święcie św. Barbary, czyli 13 grudnia, na terenie kopalni 
soli w Wieliczce (woj. małopolskie). Wzięło w nich udział po-
nad osiemdziesiąt drużyn z PSP, OSP i innych formacji oraz 
goście z Czech, Holandii i Niemiec.

Turniej cieszy się wielką popularnością wśród straża-
ków. W trakcie rywalizacji trzyosobowe zespoły w pełnym 
uzbrojeniu pokonują 110-metrową różnicę poziomów Szy-
bu Daniłowicza. Tym razem w kategorii ogólnej zwyciężyła 
drużyna KP PSP w Myślenicach (czas 4:32.24). Wśród drużyn 
OSP triumfowała jednostka z Pcimia (czas 4:46.36). Nasza 
jednostka zajęła 9 miejsce na 39 OSP z czasem 5:57 i popra-
wiła swój wynik z zeszłego roku o prawie minutę.

Serdeczne podziękowania składamy Zarządowi Gminne-
mu OSP Istebna z Komendantem Stanisławem Legierskim i 
Prezesem Józefem Czepczorem na czele za sfinansowanie 
startu w zawodach.

Dziękujemy również jednostką OSP Cięcina za użyczenie 
sprzętu.” Więcej informacji na stronie http://www.pspwie-
liczka.pl

Wyniki 10 najlepszych drużyn turnieju w kategorii 
ratownicy OSP

nazwa drużyny czas

1. OSP Pcim 4:46.36

2. OSP Myślenice-Śródmieście 5:21.18

3. OSP Pleśna 5:26.62

4. OSP Łuczyce 5:35.13

5. OSP Zalesie Śląskie 5:44.91

6. OSP Węgrzce Wielkie 5:51.92

7. OSP Kryg (Drużyna I) 5:52.30

8. OSP Bór 5:52.77

9. OSP Koniaków-Kosarzyska 5:57.37

10. OSP Brodła 6:10.96

 

Z życia szkół

PodziękowaNie

Podziękowanie dla Patrycji Arczewskiej, lau-

reatki XXIV edycji konkursu „Po naszymu, czy-

li po śląsku” w kategorii Młodzieżowy Ślązak 

Roku 2014, która 6 grudnia 2014 r. spotkała się z 

uczniami - pacjentami ZSS im. S. Kopczyńskiego 

przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” 

w Istebnej i wygłosiła monolog konkursowy.

Patrycjo!

Dziękujemy! Życzymy sukcesów. 

Dyrekcja, uczniowie szkoły

Harmonogram Walnych Zebrań
Sprawozdawczych jednostek OSP
z gminy Istebna na rok 2015:

18.01.2015r. (niedziela) godz. 14.00 OSP Istebna Zaolzie

25.01.2015r. (niedziela) godz. 14.00 OSP Koniaków Centrum

01.02.2015r. (niedziela) godz. 14.00 OSP Koniaków Kosarzyska

08.02.2015r. (niedziela) godz. 14.00 OSP Jaworzynka Zapasieki

14.02.2015r. (sobota) godz. 18.00 OSP Istebna Centrum

22.02.2015r. (niedziela) godz. 14.00 OSP Jaworzynka Centrum

Sekretarz ZOG ZOSP w Istebnej
dh Renata Haratyk



Styczeń 2015  Nasza Trójwieœ Strona 7

Sprawozdanie ze spotkania
integracyjnego młodzieży gimnazjalnej
z osobami niepełnosprawnymi
17 grudnia 2014r. w gimnazjum w Istebnej odbyło się ko-

lejne spotkanie integracyjne „Razem lepiej. Spotkanie przy 
opłatku”. Wzięli w nim udział uczniowie naszego gimnazjum, 
osoby niepełnosprawne z Domu Pomocy Społecznej w Stru-
mieniu oraz  Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”.

Po powitaniu wszystkich przez Dyrektora rozpoczęła się 
część artystyczna. Uczniowie naszego gimnazjum przygo-
towali przedstawienie na motywach „Opowieści wigilijnej” 
K. Dickens’a o tym, co w życiu najważniejsze – o miłości, 
przyjaźni i rodzinie. Kto z nas wie, czy wyjątkowy czas Świąt 
nie będzie ostatnią szansą, by przemyśleć i zmienić w swoim 
życiu coś na lepsze?

Po przedstawieniu podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy 
sobie życzenia świąteczne, po czym w atmosferze otwartości i 
serdeczności rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie.

Ostatnią część naszego świętowania zajęła twórcza ak-
tywność dekoracyjna. Zaprosiliśmy naszych Gości, by przy-

Z życia szkół podstawowych

Ocalmy od zapomnienia
Śp. Siostra diakonisa 
Helena Sikora rodem
z Koniakowa (1924 - 2014)
Siostra diakonisa Helena Sikora uro-

dziła się 13 lipca 1924 r. w Koniakowie, 
jako córka Jakuba Sikory i Ewy z domu 
Sikora z Koniakowa „Od Jureczka”. 
Ochrzczona została w Kościele Ewange-
licko-Augsburskim w Nawsiu k/Jabłon-

kowa. Aktu chrztu udzielił ówczesny proboszcz nawiejskiej 
Parafii - ks. Karol Krzywoń, który był późniejszym inicjatorem 
oraz gorliwym realizatorem budowy Kościoła Ewangelic-
ko – Augsburskiego w Istebnej „na Kurzyszowskim”. Siostra 
Helena dzieciństwo i młodość spędziła w Koniakowie (Ko-
niaków 102) „na Berniance”, i od najmłodszych swoich lat 
pomagała w dość dużym gospodarstwie swoich rodziców. 
Zaś jako mała dziewczynka nosiła mleko w bańce, które było 
wykorzystywane podczas budowy Kościoła Luterańskiego w 
Istebnej.

Dwa pierwsze lata s. Helena swej edukacji spędziła w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie-Rastoce. Zaś przez 
kolejne lata uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 w 

ozdobić choinkę wykonanymi ozdobami. Całą uroczystość 
podkreślało śpiewanie kolęd i pastorałek w wykonaniu na-
szych uczniów. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim sponsorom i ludziom 
dobrej woli za ich wkład w sprawy tak ważne, jak spotka-
nia ludzi młodych z osobami niepełnosprawnymi, które tak 
naprawdę wzbogacają nas wszystkich. Szczególnie chcemy 
podziękować właścicielom sklepu Rema, piekarni Państwa 
Kawulok oraz Alf w Koniakowie.

Pedagodzy gimnazjum
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Istebnej - Zaolziu, która obecnie jest imienia Marii Konop-
nickiej.

Siostra Helena w swoim ojcowskim domu uczyła się 
Boga znać, i modlić się zaczęła. Takie wychowanie zaowoco-
wało tym, że przyszła siostra diakonisa świadomie, i w po-
korze serca ślubowała wierność w Trójcy Świętej jedynemu 
Bogu oraz przynależność do jej umiłowanego Kościoła Lute-
rańskiego; podczas swej Konfirmacji, która odbyła się 10 lip-
ca 1938 r. w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Istebnej 
„na Kurzyszowskim”. Zaś aktu konfirmacji udzielił jej ówcze-
sny pomocnik ks. Andrzeja Wantuły - ks. Władysław Pawlas               
z Wisły.

Po Konfirmacji w sercu przyszłej Siostry diakonisy poja-
wiła się myśl o wstąpieniu do Diakonatu Żeńskiego „Eben - 
Ezer” w Dzięgielowie. Jednakże z wielu przyczyn nie od razu 
skierowała swe kroki w kierunku Diakonatu. 

 Jako dorastająca dziewczyna aktywnie włączała się w 
życie ewangelickiego Zboru w Istebnej, który był już wów-
czas filiałem Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wiśle. 
Na wskutek zachęcenia ówczesnego duszpasterza tegoż 
Zboru - ks. Adolfa Franka z Wisły - podjęła się prowadzenia 
Szkólek Niedzielnych dla dzieci. W tym czasie uczęszczała 
na Przygotowawcze Lekcje do Szkółek Niedzielnych, które 
odbywały się w sali parafialnej Parafii Ewangelicko - Augs-
burskiej w Wiśle. Wykłady podczas tychże spotkań prowa-
dził m.in.: ks. dr Andrzej Wantuła, późniejszy Biskup Kościo-
ła Luterańskiego w PRL. Szczególnym miejscem, w którym 
przyszła Siostra diakonisa prowadziła Szkółki Niedzielne 
dla kilku osobowej gromadki dzieci z Wyśnigo Pola i Olecek 
- w okresie jesienno - zimowym, od stycznia 1952  do grud-
nia 1954 - był właśnie mój matczyny dom. Siostra Helena 
wspominała, że były to Błogosławione chwile spędzone z 
dziećmi, które już od najmłodszych swoich lat pragnęły po-
znać Zbawiciela świata.

Dzięki zachęceniu Siostry Zuzanny Lazar rodem Wisły, 
ale przede wszystkim ze względu na wewnętrzny powo-
łujący Głos Boży; przyszła Siostra Helena wstępuje dnia 12 
stycznia 1955 r. do Diakonatu Żeńskiego „Eben - Ezer” w 
Dzięgielowie. Początkowo pracuje, jako pomoc kuchenna w 
Domu Starców „na Szczukówce” w Dzięgielowie. III Niedziela 
Adwentu 1956 r. (16 grudzień) to dzień, w którym następuje 
tzw. „Czepkowanie” przyszłej Siostry diakonisy Heleny Siko-
ry. Aktu „Czepkowania” dokonał ówczesny duszpasterz dzię-
gielowskiego Diakonatu - ks. Paweł Sikora. Lata od 1956 r. do 
1964 r. w życiu Diakonisy Heleny to okres Siostry próbnej. 
W latach od 1960 r. do 1961 r. sporadycznie opiekowała się 
schorowanym, emerytowanym, długoletnim Proboszczem 
Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Częstochowie - ks. Le-
opoldem Wojakiem. Rok 1962 to I Placówka służby diakonij-
nej s. Heleny, jakim była opieka nad chorymi w „Betanii” w 
Wapienicy k/Bielska - Białej. W międzyczasie ukończyła Kurs 
Medyczny w Cieszynie. Od 1963 r. do 1968 r. przebywała na 
Mazurach; gdzie pracowała jako pielęgniarka w dwóch do-
mach opieki, które prowadziła wówczas Parafia Luterańska 
w Sorkwitach. Oprócz pracy w tychże domach, pomagała 
również w pracach na 15-hektarowym gospodarstwie, któ-
re prowadził ówczesny Proboszcz Parafii Ewangelicko - Au-
gsburskiej w Sorkwitach - ks. Wilhelm Firla. Przełomowym 
dniem w życiu Siostry Heleny jest dzień 25 października  
1964 r., kiedy to zostaje w dzięgielowskiej kaplicy wyświę-
cona do służby Siostry diakonisy. Aktu wyświęcenia dokonał 

ówczesny zwierzchnik Kościoła Ewangelicko - Augsburskie-
go PRL - ks. bp dr Andrzej Wantuła. W roku 1969 służy jako 
pielęgniarka w Ewangelickim Domu Opieki „Ostoja Pokoju” 
w Bytomiu - Miechowicach. W latach od 1970 r. do 1972 r. 
przybywała w Domu Macierzystym Sióstr Diakonis w Dzię-
gielowie; gdzie pracowała w gospodarstwie, które wów-
czas prowadził Dom Macierzysty. Po koniec 1972 roku zo-
stała oddelegowana do pracy w charakterze pielęgniarki w  
Ewangelickim Domu Opieki „Tabita” w Chylicach (obecnie 
Konstancin - Jeziorna). Po powrocie z „Tabity” przez dzie-
więć lat przebywała w Dzięgielowie; gdzie zajmowała się 
głównie - wspomnianym już wcześniej gospodarstwem. W 
tamtym czasie pełniła także nocne dyżury w Ewangelickim 
Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Ale przede wszyst-
kim była cichym, pokornym zwiastunem poselstwa Bożego 
Słowa; prowadząc zarówno dla mieszkańców „Emaus”, jak 
i dla innych Sióstr diakonis rozważania biblijne. W 1983 r. 
wyjeżdża ponownie w charakterze  pielęgniarki do „Tabity”. 
Pod koniec 1990 r. powraca - schorowana - do Dzięgielo-
wa. Na przełomie lat 1990/1991 przechodzi w stan Siostry 
emerytki.

Siostra Helena jako emerytka zamieszkała w Domu 
Sióstr Emerytek „Salem”; obecne jest to Centrum parafial-
ne „Salem” Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Dzięgielo-
wie. Zaś pod koniec 1999 r. przeprowadziła się do Domu 
Macierzystego. Pomimo tego, że od ponad dwudziestu lat 
była na zasłużonej emeryturze; to jednak nadal żyła tym, 
co się dzieje w Diakonacie, w jej ukochanym Koniakowie, w 
jej macierzystej Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Isteb-
nej, jak również w całym Luterańskim Kościele. Jako, że od 
najmłodszych lat miała styczność ze zwierzętami, które 
bardzo lubiła; ulubionym zajęciem s. Heleny na emeryturze 
było karmienie ptaków. Przez ostatnich kilka lat ze względu 
na kłopoty z poruszaniem się - najwięcej czasu spędzała w 
zaciszu swego pokoju, ale nadal służyła, modląc się za dru-
giego Człowieka.

Siostra diakonisa Helena Sikora rodem z Koniakowa 
zmarła w Domu Sióstr dnia 28 września 2014 r. Zaś jej po-
grzeb z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego EBEN - EZER             
w Dzięgielowie na miejscowy cmentarz odbył się 2 paź-
dziernika 2014 r. Gospodarzem uroczystości pogrzebowej 
był obecny Proboszcz Parafii Luterańskiej w Dzięgielowie,                  
a zarazem duszpasterz dzięgielowskiego Diakonatu - ks. Ma-
rek Londzin. Okolicznościowe kazanie w kościele wygłosił 
zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A w RP - ks. bp 
Paweł Anweiler z Bielska - Białej. Zaś nad otwartym grobem 
przemawiał były długoletni duszpasterz Diakonatu - ks. Emil 
Gajdacz. W liturgii czynny udział wzięli także ks. radca Piotr 
Wowry z Ustronia oraz obecny Proboszcz macierzystej Para-
fii s. Heleny - ks. Alfred Staniek z Istebnej. Pożegnalne wota 
biblijne na cmentarzu oprócz wymienionych księży wygło-
siły także obecna Siostra Przełożona Ewa Cieślar oraz Siostra 
Hildegard Nabel. Pogrzeb s. Heleny swym śpiewem ubogaci-
li również Parafialny Chór Mieszany z Dzięgielowa oraz Chór 
dzięgielowskich Sióstr Diakonis.

Mottem całego życia Siostry diakonisy Heleny Sikory 
było przesłanie Psalmu 40; gdzie w pierwszej części jego 18 
wersetu znajdujemy zapisane Słowa: Ja wprawdzie jestem 
ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. (Ps. 40, 18a)

Jerzy Kędzior
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KALENDARIUM - STYCZEŃ
2.01.1954 r. - w Jaworzynce zmarł Paweł Zawada, publicysta o pseudonimie - Sęk, nauczyciel, gawędziarz i miłośnik 

folkloru górali beskidzkich. Urodził się w Istebnej 4.12.1883 r. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie 
pracuje jako nauczyciel w Oldrzychowicach, Piosku, Szumbarku, Istebnej i Jaworzynce. W I wojnie światowej uczestniczy 
jako żołnierz austriacki. Po wojnie pracuje dalej jako nauczyciel w Istebnej a później w Jaworzynce jako kierownik szkoły. 
Będąc wielkim miłośnikiem rodzimego folkloru oraz wszystkiego co jest związane z naszym regionem spisuje gawędy 
i opowiadania, zajmuje się historią osadnictwa, rodowodów, miejscowego nazewnictwa, języka, gospodarką dawną i 
współczesną. Część tych opracowań pisanych językiem literackim zostało opublikowane w „Gwiazdce Cieszyńskiej” oraz 
„Zaraniu” czy też w roczniku „Beskidu Śląskiego”. Większa część opracowań pisana przeważnie gwarą pozostała w rękopi-
sach. Starania o ogłoszenie ich drukiem niestety przerwała przedwczesna śmierć posiadacza tych rękopisów: Rafała Wa-
łacha znawcy twórczości w.w. Pod koniec okupacji Paweł Zawada zostaje aresztowany. Pobyt w więzieniu w Jabłonkowie, 
Mirowie, Cieszynie poważnie nadwerężyły jego zdrowie, powodując zaprzestanie działalności społecznej.

3.01.2004 r. - w Jaworzynce umiera Paweł Polok („Ujec z Wycieczki”) gawędziarz, twórca ludowy, muzykant, 
współorganizator Zespołu Regionalnego w Jaworzynce. Później wraz z żoną Zuzanną stali się jego aktywnymi członkami. 
Urodził się 28.03.1921 r. w ubogiej  rodzinie Józefa i Marii z domu Czepczor, jako pierworodny z dziewięciorga „dziecek”. 
Gdy miał 12 lat, bezdzietna ciotka Anna Gorzołka adoptuje go „wziyni go do sebie za swe”. Po wybuchu II wojny światowej 
tereny Śl. Cieszyńskiego zostały  włączone do Rzeszy, stąd Pawła wzięto do „Arbeitsmanu”, a później do Wermachtu, gdzie 
walczy w Finlandii i Norwegii skąd szczęśliwie udaje mu się zbiec do neutralnej Szwecji. Do domu wraca po zakończeniu 
wojny. Żeni się z ukochaną pochodzącą z Istebnej Zuzanną Polok „Kóńcowianką” (23.12.1925 r.- 2.08.1993 r.) z któ-
rą dochował się czterech córek. Byli nierozłączną parą, łączyła ich również miłość do góralskiej tradycji, śpiewu, zawsze 
pogodni, życzliwi, uśmiechnięci, mimo niekiedy ciężkiego, twardego „żywobycia”, które jeszcze bardziej scementowało 
ich małżeństwo. Byli niezrównanymi śpiewakami i gawędziarzami, posługiwali się autentyczną, czystą gwarą, zwłasz-
cza Paweł, który zwyciężał i był nagradzany w niejednym konkursie gwary ludowej. Ujec Paweł znany był również jako 
muzykant, po mistrzowsku szył kierpce, w zimie trudnił się ciesielką, praktycznie nie było takiej pracy, na której by się 
nie znał. Pisał wiersze w których opiewał piękno rodzimej ziemi, pisał też wspomnienia. Razem z żoną byli prawdziwymi 
ambasadorami naszej beskidzkiej kultury. Paweł i Zuzanna spoczywają we  wspólnej mogile na cmentarzu w Jaworzynce.  

4.01.1990 r. - w Jaworzynce zmarł Jan Czepczor, narciarz, sportowiec, działacz i sędzia narciarski. Urodził się 
24.05.1914 r. w Jaworzynce. Już jako 9-letni chłopiec startując w zawodach narciarskich w Koniakowie został zauwa-
żony przez twórcę narciarstwa na naszych terenach Jana Lipowczana. Szlify rasowego biegacza zdobywał pod okiem 
trenerów w Klubach: Baraniogórskim i Śląskim. W 1932 r. został powołany do kadry narodowej. Jego największe osią-
gnięcia to tytuł mistrzowski na 50 km w Mistrzostwach Polski w Wiśle w 1937 r., oraz zdobycie brązowego medalu w biegu 
patrolowym w 1939 r. na Mistrzostwach Świata FIS w narciarstwie klasycznym w Zakopanym. Jako żołnierz IV Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Cieszynie miał możność trenowania i uprawniania narciarstwa wyczynowego co zaowocowało 
wieloma sukcesami w Mistrzostwach Śląska, Mistrzostwach Armii. Po wojnie w narciarstwie udzielał się jako działacz i 
sędzia narciarski.      

11.01.1927 r.-w Istebnej w przysiółku Młoda Góra w wielodzietnej rodzinie Michała i Anny Waliczek urodziła się Maria 
Michałek, koronczarka, mistrzyni starych, częściowo zapomnianych już technik wykonywania czepców do strojów cie-
szyńskich i góralskich. Posiadała również wielkie zdolności krawieckie, nawet na przełomie lat 40 i 50 pracowała w Domu 
Mody i Stroju w Katowicach jako krawcowa. Po wyjściu za mąż osiedla się na stałe w Istebnej- Andziołówce. Tam szyje 
stroje ludowe męskie i żeńskie. Niezwykle skromna jakby w cieniu, choć była członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych w Lublinie, posiadała wiele nagród i wyróżnień z różnych wystaw. Największą jednak zasługą Marii jest fakt, iż swoje 
umiejętności, nawet tajemnice zawodowe umiała przekazać innym jako instruktorka. Dotyczy to w szczególności technik 
wykonywania czepców. Nie każda koronczarka potrafiła zrobić czepiec, te umiejętności były dane tylko nielicznym. Warto 
zaznaczyć że już w czasach Monarchii austro-węgierskiej, jabłonkowski kupiec bławatnik Alojzy Taube skupywał od „isteb-
nioczek” każdą wykonaną ilość czepców. Maria zmarła w Istebnej 10.02.2012 r. i tam jest pochowana.

26.01.1887 r. - w Krakowie urodził się Zygmunt Dadlez, lekarz, jeden z współtwórców budowy i pierwszy dyrektor 
Sanatorium Przeciwgruźliczego na Kubalonce. Medycynę studiował na Uniwersytecie Jagielońskim gdzie w 1914r. dokto-
ryzował się. Pracę zaczyna w Bielsku-Białej jako ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego, następnie pra-
cuje przez 10 lat w Zakopanym jako lekarz naczelny w Sanatorium Przeciwgruźliczym Z.N.P. Stanowisko dyrektora, bu-
dowanego od 1928 r. Sanatorium na Kubalonce, obejmuje już w 1935r., czuwa nad prawidłową organizacją tej jednostki, 
dzięki czemu sanatorium staje się jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. W 1937r. Wojewódzki 
Zakład Leczniczo - Wychowawczy im. J. Piłsudskiego na Kubalonce w Istebnej otwiera podwoje dla 400 dzieci chorych 
na gruźlicę. Po wybuchu II wojny światowej Z. Dadlez wraz z częścią pacjentów zostaje ewakuowany na wschód. Tam 
w okolicach Lwowa pracując jako lekarz doczekał zakończenia wojny. W styczniu 1948 r. powraca na stanowisko dyrek-
tora do sanatorium na Kubalonce. W 1951 rozbudowuje sanatorium tworząc nowe pawilony, otwiera sanatorium Liceum 
Ogólnokształcące,Technikum Ekonomiczne, doprowadza do budowy osiedle mieszkaniowe dla pracowników sanatorium. 
Umiera 22.12.1962 r. Zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Istebnej.

WYDARZENIA

styczeń 1962 r. - zorganizowano I zawody narciarskie „O istebniański kożuch” które później przekształciły się w za-
wody narciarskie „O istebniański bruclik”.

1.01.1973 r. - zgodnie z grudniową uchwałą W.R.N. w Katowicach powstaje Gmina Istebna w skład której wchodzą 
Gromady: Koniaków, Istebna, Jaworzynka.

1.01.1975 r. - likwidacja powiatów, Śląsk Cieszyński wchodzi w skład nowo utworzonego Województwa Bielskiego.
1.01.1999 r. - powrót powiatów, Powiat Cieszyński wchodzi w skład Województwa Śląskiego.
11.01.1986 r. - Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki zdobywają drugi co do wielkości szczyt Himalajów mierzącą 

8598 m. Kanczendzongę. Byli pierwszymi himalaistami, którzy stanęli na tej górze zimą.
31.01.1941 r. - władze okupacyjne wprowadzają na Śląsku niemieckie listy narodowościowe t.z.w. Volkslisty.

Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda, „Naszej Trójwsi’’,
opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś, innych, oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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Z życia Zespołu
„Istebna”

Koncert charytatywny w Koniakowie
na rzecz stowarzyszenia
„Dobrze, że jesteś”
Ile dobra światu ofiarujesz tyle do ciebie wróci - takie 

motto może stać się hasłem przewodnim  koncertu kolęd, 
który odbył się 04.01.2015 roku w kościele pod wezwaniem 
św. Bartłomieja w Koniakowie. Po mszy świętej wieczornej, 
z duszą na ramieniu, ponieważ aura pogodowa nie sprzyja-
jąca i do tego chwilowy brak prądu, rozpoczął się charyta-
tywny koncert. Jego narrację  prowadził Józef Broda, a osoby 
niepełnosprawne z terenu Istebnej Jaworzynki i Koniakowa, 
uczęszczające na warsztaty muzykoterapii w Ośrodku Nad-
leśnictwa w Istebnej pod kierownictwem Katarzyny Ruc-
kiej - Ryś oraz Jana Kaczmarzyka przygotowały inscenizację 

legendy o świętej rodzinie, która była kluczem do całego 
koncertu. Podczas koncertu wystąpili, śmiało można powie-
dzieć, przyjaciele Stowarzyszenia Dobrze, że Jesteś, takiego 
bowiem odzewu i dobrego góralskiego serca, które było 
ofiarowane w ten magiczny wieczór, mało kto się spodzie-
wał. Muzykanci przyszli tłumnie by kolędować wspólnie z 
uczestnikami warsztatów dla publiczności zgromadzonej w 
kościele. Wystąpiły osoby, które zajmują się muzykowaniem 
i śpiewaniem. Trudno byłoby wyróżnić poszczególnych wy-
stępujących ponieważ było ich wielu i nie sposób wymienić 
wszystkich, więc wszystkim za wszystko, nasze góralskie-  
Bożie zapłac! I strzeżcie się, bo dobro wraca!

Agnieszka Macoszek

Zespół Regionalny „Istebna”
koncertował w Australii!
Zapraszamy serdecznie do przeczytania relacji z mie-

sięcznego tournee koncertowego na kontynencie australij-
skim naszego zespołu, który w tym odległym zakątku świata 
spędził czas od 10 listopada do 10 grudnia minionego roku.

Nigdy wcześniej żaden zespół folklorystyczny ze Śląska 
Cieszyńskiego nie koncertował jeszcze w Australii. Dlate-
go też zaproszenie skierowane przez Towarzystwo Polskiej 
Kultury w Wiktorii do naszego zespołu, było olbrzymim za-
skoczeniem, ale i nobilitacją. Przygotowania do wyprawy to 
ogrom pracy, zarówno organizacyjnej, finansowej, jak i arty-
stycznej, ale takich szans się nie odpuszcza. Trasa koncerto-
wa obejmowała trzy największe miasta w Australii – Melbo-
urne, Sydney i Brisbane oraz stolicę, czyli Canberrę.

Zespół wyleciał na kontynent australijski w dniu 10 listopa-
da. Podróż z Warszawy do Melbourne z przesiadką w Katarze 
to około 20 godzin spędzonych w samolocie. Pierwszy tydzień 
grupa spędziła koncertując w stanie Wiktoria – trzy koncerty 
odbyły się w samym Melbourne, a jeden w pobliskim miastecz-
ku Geelong. Najważniejszym z nich był udział zespołu w jubi-
leuszowej dziesiątej edycji Polskiego Festiwalu na Federation 
Square – reprezentacyjnym placu w samym centrum miasta, 
na który to festiwal przybyło około 60 tys. widzów.

Drugi tydzień „Istebna” spędziła w stolicy kraju – w Can-
berze. Tam odbyły się dwa koncerty – pierwszy z nich w am-
basadzie RP, gdzie wśród gości zasiadło wielu dyplomatów 
z różnych krajów z gospodarzem - Panem Ambasadorem 
Pawłem Milewskim na czele. Natomiast drugi koncert był w 
Polskim Centrum Katolickim w Narrabundah, gdzie śpiewa-
liśmy też na mszy świętej w intencji ojczyzny, odprawionej z 
okazji Święta Niepodległości.

Z Canberry udaliśmy się ponad 1200 km do Brisbane, by 
tam w gorącym i wilgotnym klimacie dać kolejne dwa kon-
certy – jeden w górach Mount Tamborine, w sali miejsco-
wego teatru, który na nasz występ przyciągnął rekordową 
liczbę widzów – nigdy wcześniej na żadne wydarzenie nie 
przyszło tam tyle osób. Natomiast na drugi dzień graliśmy, 
śpiewaliśmy i tańczyliśmy w samym mieście Brisbane, w pol-
skim ośrodku  w Milton.
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Z życia Zespołu „Istebna”

Zespół „Istebna” nad Oceanem Spokojnym

zespół „istebna” w Górach Błękitnych w okolicach Sydney

Ostatnim etapem wyprawy był dziesięciodniowy pobyt 
w Sydney, gdzie nasza „Istebna” dała 6 koncertów – w olbrzy-
miej sali przy polskiej parafii w Maryong, w polskich klubach 
w Blankstown i Ashfield, w domu opieki społecznej w Mary-
ong, a także w odległym o prawie 200 km mieście Newca-
stle. Zwieńczeniem całej wyprawy był koncert na dziesiątej 
edycji festiwalu Polish Christmas w samym centrum Sydney.

W każdym z tych miast zespół śpiewał też podczas nie-
dzielnych mszy świętych w polskich parafiach, co wśród Po-
lonii nieraz wywoływało łzy wzruszenia. Podobnie zresztą jak 
wszystkie pozostałe koncerty, po których podkreślano przede 
wszystkim siłę góralskich głosów, niezwykły urok wykonywa-
nych tańców,  naturalność i wysoki poziom artystyczny.

Czas wolny pomiędzy koncertami grupa spędzała poznając 
uroki egzotycznej dla nas Australii. Organizatorzy w poszcze-
gólnych miastach zadbali, aby członkowie zespołu mogli jak 
najwięcej zobaczyć. W Melbourne oprócz zwiedzania samego 
miasta, które uznawane jest za najlepsze na świecie miejsce do 
życia, byliśmy na Phillip Island, gdzie pierwszy raz mieliśmy kon-
takt z australijską przyrodą – karmiliśmy kangury i strusie emu, 
oglądaliśmy psy dingo, wombaty czy niezliczoną ilość papug 
kakadu. Byliśmy też na Great Ocean Road - bodajże najbardziej 
malowniczej trasie wykutej w skałach nad brzegiem oceanu. 

W Canberze zwiedziliśmy australijski parlament, zoba-
czyliśmy Muzeum Narodowe czy olbrzymie muzeum po-
święcone wszystkim żołnierzom australijskim biorącym 
udział w jakichkolwiek wojnach. Niezapomnianą była wy-
prawa na położoną około 200 km od stolicy Górę Kościuszki 
– najwyższy szczyt kontynentu, którego wierzchołek udało 
nam się zdobyć całą grupą po 16-kilometrowej wspinaczce. 

W Brisbane zobaczyliśmy nie tylko piękne centrum mia-
sta, ale też największy na świecie park z misiami koala, któ-
re w tym miejscu można nawet wziąć na ręce i zrobić sobie 
zdjęcia. Byliśmy na okolicznym wzgórzu, z którego rozpo-
ściera się panorama na całą metropolię, a także w słynnej na 
całą Australię polskiej restauracji w górach Tamborine, gdzie 
oprócz niezwykłych widoków czekały na nas setki koloro-
wych papug.

Sydney to przede wszystkim słynna opera oraz most Har-
bour – ikony tego miasta. Spacerując lub pływając statkiem 
po zatoce widzieliśmy je z różnych stron. Operę zobaczyli-
śmy też od środka, natomiast przez most kilkakrotnie prze-
jeżdżaliśmy. Niesamowite wrażenie zrobiły na nas pobliskie 
Góry Błękitne i słynne formacje skalne – Trzy Siostry.

Sporo czasu spędziliśmy także relaksując się pomiędzy kon-
certami wśród wysokich fal w wodach oceanu i na pięknych au-
stralijskich plażach, m.in. w słynnym kurorcie Gold Coast.

Całość wyprawy była perfekcyjnie zorganizowana dzię-
ki pomocy Polaków mieszkających w Australii. Spotkaliśmy 
się z niezwykłą życzliwością i gościnnością z ich strony, za 
co jesteśmy niezmiernie wdzięczni i czego na pewno nie za-
pomnimy. W każdym z miast w przyjecie naszego zespołu 
zaangażowana była cała armia ludzi.

Wiele pomocy spotkało nas także jeszcze przed wyjaz-
dem ze strony mieszkańców gminy Istebna. Dziękujemy za 
wszelkie wsparcie finansowe Urzędowi Gminy w Istebnej 
oraz Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, sponsorom – An-
drzejowi Kudełka z Nadleśnictwa Wisła, Janowi Kukuczka z 
Galerii Kukuczka oraz Zbigniewowi Legierskiemu z firmy 
„Multipak”. Dziękujemy też byłemu staroście Jerzemu No-
gowczyk, posłowi Czesławowi Gluza, Leszkowi Szymczak 
z gospodarstwa „Kamratowo” w Wiśle oraz wszystkim lu-
dziom, którzy nas wsparli za pomocą akcji na portalu polak 
potrafi.pl. W zamian za to staraliśmy się najlepiej jak potra-
fimy reprezentować naszą małą ojczyznę i promować Trój-
wieś ile tylko się da.

Wyprawa do Australii była wielkim artystycznym wyzwa-
niem, ale też przygodą, której nigdy nie zapomnimy. Mimo 
zmęczenia długą podróżą czy odległościami pokonywany-
mi wewnątrz kontynentu, mimo dających w kość upałów i 
wilgoci, mimo różnicy czasu wynoszącej 10 godzin i mimo 
licznych i długich koncertów, mamy poczucie, że była to 
przygoda życia, której, gdyby nie zespół, pewnie nigdy by-
śmy nie przeżyli. Tadeusz Papierzyński
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Informacje turystyczne
Zmarł Antoni Szpyrc 1950 – 2014

Miłośnicy sztuki naiwnej Antoniego Szpyrca już nie zobaczą więcej jego nowych 
obrazków malowanych na szkle. Ten zaolziański artysta zmarł we śnie 29 grudnia 
2014 roku nad ranem w swoim domu w Wędryni.

Dokładnie w Nowy Rok skończyłby 65 lat. Pochodził z Jabłonkowa, choć zawsze pod-
kreślał wileńskie korzenie swojej matki. Ale to właśnie położonemu u ujścia Łomnej do 
Olzy miasteczku poświęcił wiele publikacji historycznych, drukowanych zarówno w pra-
cach zbiorowych, jak i na łamach zaolziańskiego miesięcznika „Zwrot”, którego od szere-
gu lat był stałym współpracownikiem. Spod jego pióra wyszły monografie „Jablunkov”, 
„Jablunkov 1939-1989” oraz „Jabłonków 1435-1939”. Historia miasta, jego dawna archi-

tektura inspirowała go przede wszystkim w pracy malarskiej, której poświęcił ponad trzydzieści lat swego życia. Szpyrc nie 
tylko tworzył, ale także uczył innych. Prowadził liczne warsztaty malowania na szkle, cierpliwie pokazywał tę niełatwą techni-
kę zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Był autorem licznych wystaw, ostatnia za jego życia, „Na szkle malowane” miała miejsce 
na przełomie listopada i grudnia w siedzibie Euroregionu w Galerii MOST w Czeskim Cieszynie. Stał na czele Klubu Twórców 
Ludowych przy Sekcji Folklorystycznej PZKO w Czeskim Cieszynie. Zawsze można go było spotkać na „Miyszaniu owiec” w 
Koszarzyskach, wprowadzał tam uczestników w ów starodawny obrzęd pasterski. Regularnie uczestniczył w jabłonkowskim 
„Gorolskim Święcie”, gdzie w tym roku przejął prowadzenie imprezy od 
Tadeusza Filipczyka. Był bratem młodszego o pięć lat Władysława Szpyr-
ca, znanego czesko-cieszyńskiego grafika, autora licznych plakatów pro-
mujących wydarzenia kulturalne w obu częściach Cieszyna. Przez ponad 
trzydzieści lat zajmował się malarstwem na szkle. Inspiracją były dla niego 
ludowe obrazki z XVIII i XIX wieku, które były ozdobą wiejskich wnętrz. Te-
maty czerpał z obyczajów i tradycji regionu, a także strojów ludowych czy 
rzemiosła. Mocno zainteresowany był również historią Jabłonkowa, które-
mu poświęcał wiele swoich prac. Korzystając ze starych fotografii malował 
dawne czasy Jabłonkowa: przedwojenne, austriackie. Po przeprowadzce z 
Jabłonkowa do Wędryni, w swoim ogrodzie urządził małe muzeum, które 
było również jego pracownią. Gromadził w nim przede wszystkim rzeczy 
związane z regionem jabłonkowskim.

Laureat licznych nagród i wyróżnień (Przeglądy Malarstwa na Szkle, 
Bielsko-Biała 1991, 1997; Konkurs im. Jana Wałacha, Istebna 2011). Swo-
je prace prezentował na licznych wystawach w Czechach i w Polsce. Był 
również jednym z nielicznych rzemieślników w naszym regionie, który nie 
tylko tworzył piękne rzeczy, ale również uczył innych jak się je robi, kulty-
wując tym samym tradycje malowideł na szkle.

Związany także z naszym terenem, gdzie chętnie brał udział w impre-
zach kulturalnych, np. miyszani łowiec, spotkania gajdoszy. Corocznie brał 
udział w Wystawie Twórczości Ludowej w Istebnej, gdzie zawsze wystawiał 
swoje obrazki na szkle malowane. Ciepły, miły, wesoły i pomocny……. Ta-
kim Go zapamiętamy. Antku, spoczywaj w pokoju…

na podst. ox.pl i gazetacodzienna.pl

Targi Turystyczne TT Warsaw 2014
W dniu 29 listopada dobiegły końca odbywające się w Warszawie 22. Międzynarodowe 

Targi Turystyczne TT Warsaw kończąc tym samym tegoroczną promocję województwa śląskie-
go, a co za tym idzie Gminy Istebna, na krajowych targach turystycznych.

Podczas wydarzenia Istebna, Jaworzynka i Koniaków zaprezentowały walory turystyczne 
gminy na stoisku zorganizowanym przez Śląską Organizację Turystyczną oraz partnerów: Sto-
warzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna (Beskidzka 5, Śląsk Cieszyń-
ski, Jastrzębie – Zdrój, Godów), Stowarzyszenie „Region Beskidy” (powiaty: bielski i żywiecki, 
miasto Bielsko-Biała i Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Euroregion Beskidy), miasto 
Katowice, Związek Gmin Jurajskich, miasto Częstochowa i Częstochowską Organizację Tury-
styczną, Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski, Zamek Sp. z o.o. (Zamek Ogro-
dzieniecki), Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
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Informacje turystyczne
Woj. Śląskiego z siedzibą w Rybniku (Subregion Zachodni 
Woj. Śląskiego).

Na stoisku regionalnym największym powodzeniem 
cieszyły się materiały o szlakach rowerowych, szlakach tu-
rystycznych (Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, Szlak Orlich 
Gniazd, Szlak Zabytków Techniki).

Województwo śląskie promowało się również kulturą – 
na stoisku usłyszeć i zobaczyć można było artystów chóru 

Spotkanie promujące album
„Gajdosze”
W poświąteczny czas, 29 grudnia, w Ośrodku Kultury w 

Istebnej głośno zrobiło się za sprawą „Gajdoszy”.
Autorzy albumu - Katarzyna i Maciej Szymonowiczowie 

z Fundacji „Klamra” opowiedzieli o poszczególnych rozdzia-
łach książki, która jest owocem dwuletnich badań tereno-
wych i zbierania materiałów z rejonu Beskidu Śląskiego, Za-
olzia i Żywiecczyzny.

Książka wspaniale dokumentuje najstarszych, ale też 
współczesnych gajdoszy oraz budowniczych tego instru-
mentu. Zawiera ponadto wiele ciekawych historii z życia gaj-
doszy, a także stanowi cenne archiwum fotografii i nagrań, 
bowiem do książki dołączone są dwie płyty CD.

Podczas spotkania zagrała tradycyjna kapela w składzie 
gajdy - Józef Kawulok i skrzypce - Zbigniew Wałach. Pokaza-
no również jak zbudowane są gajdy, a wszyscy zebrani mieli 

okazję posłuchać autentycznych opowieści o skomplikowa-
nych procesach powstawania tego instrumentu.

Fundacji „Klamra” oraz państwu Kasi i Maćkowi Szymo-
nowiczom serdecznie dziękujemy za podjęcie tak cennej i 
wartościowej dla nas inicjatywy!

Maciej i Katarzyna Szymonowicz, 
autorzy albumu Gajdosze

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z Koszęcina podczas specjalnie 
przygotowanych występów artystycznych.

Gmina Istebna wraz z miejscowościami Beskidzkiej 5 pro-
mowała się głównie pod kątem zimowych atrakcji. Na tar-
gach zaprezentowano nowy folderek zimowy gminy, w któ-
rym znalazły się wszystkie potrzebne informacje dotyczące 
zimowego spędzania czasu wolnego na naszym terenie.

Oprac. A. Legierska na podst. silesia-sot.pl 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH 
MESZKAŃCÓW TRÓJWSI BESKIDZKIEJ  

ORAZ GOŚCI 

HH 

* konkurencje narciarskie * zabawy 
* pokazy   * animacje dla dzieci 
*  liczne nagrody  * dużo radości 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY           www.radiozet.pl 
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Album „Gajdosze” powstał dzięki dofinansowaniu ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Rozpowszechniany będzie początkiem roku 2015, o czym 
na bieżąco będziemy Państwa informować.

REGULAMIN
„XIV ZIMOWYCH ZAWODÓW FURMANÓW”

Istebna Zaolzie, 2015
Czas i miejsce: 1 luty 2015 r. w Istebnej 

Zaolzie, godz. 11.00
Zapisy startujących w biurze zawodów 

od godz. 10.00
Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs 

ten docenił trudną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również 
był promocją naszej Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła.

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para koni, 
dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie.

- Przejazd do drewna stosowego
- Załadunek drewna stosowego 1 mp (około 500 kg drewna świer-

kowego)
- Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka
- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych w ramach 

wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza linię będą liczo-
ne 3 sekundy karne. Podczas rozładunku drugi furman ma za zadanie 
trzymać konia.

W całej tej konkurencji liczy się  czas. 
(3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód)
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)
-  Konie pchają drewno dłużycowe (suche drewno świerkowe), które 

czołowo musi dotknąć drewnianego pala i zrzucić z niego piłeczkę.
W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu mię-

dzy drzewkami. 
(3 sekundy karne za wywrócenie drzewka)
3. Siła uciągu (para koni)
Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną konia i umie-

jętność furmana. 
- Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów z możliwością 

dwóch prób ruszenia konia z miejsca.
Koń będzie ciągnął drewno o masie około 500 kg drewna świer-

kowego.
W całej konkurencji liczy się  czas przejazdu
W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZONYCH FURMANÓW ORGA-

NIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PRZE-
PROWADZANYCH KONKURENCJI

U W A G A !!!
Podczas konkursu na całym terenie zawodów i w jego pobliżu, 

obowiązuje całkowity zakaz używania batów i bicia konia jakim-
kolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią garderoby. Będzie 
to karalne punktami karnymi, a nawet wykluczeniem z zawodów. 
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez zawodni-
ków, w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości zawodnik zostaje 
usunięty z listy uczestników. Opuszczenie terenu, na którym od-
bywają się zawody jest automatycznym wykluczeniem z zawodów. 
Na terenie zawodów organizator zapewnia opiekę lekarza wetery-
narii posiadającego prawo wykonywania zawodu.

 W zawodach mogą brać udział konie pracujące w lasach mają-
ce nie mniej niż 5 lata. Zawodnik jest zobowiązany do przedłoże-
nia pisemnego poświadczenia organizatorom wieku konia biorą-
cego udział w zawodach. Zawody odbywają się na terenie utwar-
dzonym i płaskim. 

PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STROJU GÓRAL-
SKIM LUB JEGO ELEMENTACH

Zgłoszenia w biurze GOK Istebna, Tel. 033  855 62 08 do 26 
stycznia w godz. 8.00 – 15.00

Na promocji można było poznać tajniki budowy gajd. Na zdjęciu Józef 
Kawulok i Maciej Szymonowicz. 

XIV ZIMOWE 
ZAWODY FURMANÓW 

1 LUTY 2015 r. godz. 11:00 
zapisy startujących od godz. 10:00 

Istebna Zaolzie (naprzeciw schroniska ) 
Konkurencje: 
1. Slalom z drewnem stosowym 
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego 
3. Siła uciągu parą koni – UWAGA !!! Zmiana w regulaminie  

Dodatkowe atrakcje: 
* konkurencje dla publiczności 

* pyszne jadło z dziczyzny 
* Oprawa muzyczna kapeli góralskiej 
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  40 Międzynarodowy Bieg Narciarski  
        „O Istebniański Bruclik” 

            XV Mistrzostwa Polski Górników 

 
XV Mistrzostwa Polski Górników

Kategoria Rocznik Dystans Godzina 
startu 

Dziewczynki kl. I - II 2008 - 2006 500 m 9:45 

Chłopcy kl. I - II 2008 - 2006 500 m 9:45 

Dziewczynki kl. III - IV 2005 - 2004 1000 m 10:00 

Chłopcy kl. III - IV 2005- 2004 1000m 10:00 

Dziewczyny kl. V - VI 2003- 2002 2500 m 10:00 

Chłopcy kl. V - VI 2003- 2002 2500 m 10:00 

Dziewczyny - gimnazjum 2001 - 1999 3000 m 10:30 

Chłopcy - gimnazjum 2001 - 1999 3000 m 10:30 

Kobiety 17 – 25 lat 1998 - 1990 5 km 11:00 

Kobiety 26 – 35 lat 1989 - 1980 5 km 11:00 

Kobiety 36 lat i powyżej 1979 i starsze 5 km 11:00 

Mężczyźni 17 – 19 lat 1998 - 1996 15 km 12:00 

Mężczyźni  20 – 29 lat 1995 - 1986 15 km 12:00 

Mężczyźni 30 – 39 lat 1985 - 1976 15 km 12:00 

Mężczyźni  40 – 49 lat 1975 - 1966 10 km 11:30 

Mężczyźni 50 – 59 lat 1965- 1956 10 km 11:30 

Mężczyźni 60 – 69 lat 1955 - 1946 5 km 11:00 

Mężczyźni 70 lat i powyżej 1945 i starsi 5 km 11:00 

istebniański kabotek dla zwyciężczyni  
biegu kobiet na 5 km 

WSZELKIE INFORMACJE O BIEGU ZAMIESZCZANE BĘDĄ 
NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ 

WWW.ISTEBNA.EU 
Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczynać się 

będą na godzinę przed startem,  
a kończyć 30 minut przed startem danej grupy.  

Przy zapisach zawodnik powinien okazać dowód tożsamości. 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Obowiązuje 
wpisowe 20 zł lub 200 koron czeskich od dorosłych, zaś dzieci 

bezpłatnie. Opłata zawiera ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW).   

Każdy zawodnik po ukończonym biegu otrzymuje 
pamiątkowy medal, jubileuszowy upominek 

oraz ciepły posiłek i herbatę. W biegu obowiązuje styl 
klasyczny. Bieg rozpocznie się ze startu wspólnego dla 

poszczególnych grup. W imprezie mogą startować zawodnicy 
czynni - zrzeszeni w klubach, towarzystwach zarówno w kraju 
jak i za granicą - oraz osoby indywidualne, traktujące udział w 

biegu jako zabawę. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w 
każdej kategorii otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz  

dyplomy. Nagroda główna – istebniański bruclik - zostanie 
wręczona dodatkowo zwycięzcy biegu głównego mężczyzn 

na 15 km. Natomiast istebniański kabotek zostanie 
wręczony zwyciężczyni biegu kobiet na 5 km. 

Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć 
będą do Komitetu Organizacyjnego. 

Zawody zostaną przeprowadzone z regulaminem PZN. 
Informacji udziela Ośrodek Kultury w Istebnej 
 tel. 033 855 62 08. Osobą do kontaktu jest  

Karina Czyż.  

R E G U L A M I N  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW BIEGÓW 
NARCIARSKICH ORAZ KIBICÓW  

DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
 W IMPREZIE 

PATRON MEDIALNY IMPREZY  
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Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki
i Koniakowa na rok 2015 już w sprzedaży

Z okładki „Kalendarza z Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa” na rok 2015, 
uśmiecha się artysta Jan Wałach. To 
właśnie jego postaci w sposób szcze-
gólny poświęcone zostało tegorocz-
ne wydanie kalendarza. Impulsem 
do tego była 130-ta rocznica urodzin 
poety obchodzona w sierpniu 2014 r. 
W publikacji znalazły się przepiękne 
reprodukcje dzieł Jana Wałacha oraz 
niepublikowane wcześniej fotografie 
artysty. Postać mistrza przybliżają 

nam dwa teksty: „Wędrówki śladami Jana Wałacha” oraz „Spo-
wiedź Jana Wałacha” w opracowaniu Bogusława Słupczyńskie-
go, założyciela teatru CST w Cieszynie. 

O nieubłaganym upływie czasu w szczególny sposób przy-
pomną nam w tym roku trzy wspaniałe artykuły Antoniego 
Szpyrca z Wędryni: „O jabłonkowskich garncarzach” , „O malowa-
nych skrzyniach ludowych tzw „trógłach” z regionu jabłonkow-
skiego” i „Związki Istebnej z Jabłonkowem”. Nikt nie przypusz-
czał, że będą to ostatnie publikowane teksty tego wielkiego 
miłośnika Istebnej. Antoni Szpyrc nie doczekał już nowego roku 
kalendarzowego. Zmarł we śnie 29 grudnia 2014.

Upamiętnienie tych, którzy odeszli to jeden z celów wy-
dawania kalendarza. Osobistym, ciepłym wspomnieniem o 
pani Krystynie Kożdoń, wspaniałej istebniańskiej nauczycielce 
dzieli się z nami Monika Michałek. Z kolei Helena Kukuczka w 
tekście „O potędze różańca świętego” opisuje historię swojego 
ojca, Antoniego Marekwicy, który cudem uniknął śmierci na 
froncie I Wojny Światowej.

Wielbiciele dobrej poezji znajdą tu wybór wierszy Moniki 
Michałek, Cecylii Suszki i Małgorzaty Kiereś. Ta ostatnia,  na 
łamach kalendarza dzieli się także etnograficzną refleksją, po-
szukując odpowiedzi na pytanie „Jak to się stało, że do górali 
święty Mikołaj przyjeżdża z Laponii?” To tekst ważny nie tylko 
dla etnologów, ale wszystkich, którym na sercu leży rodzimy 
folklor. Ci zaś, którzy poszukują tematów filozoficznych z przy-
jemnością przeczytają esej Andrzeja Suszki, który poddaje 
wnikliwej analizie biblijną Przypowieść o Synu Marnotrawnym 

Wydanie zamyka tekst „Zbigniew Wałach – muzyk, nauczy-
ciel i budowniczy instrumentów” pióra Ewy Cudzich, która 
przybliża i dokumentuje dotychczasowy dorobek jednego z 
najwybitniejszych muzyków naszego regionu.  

Gorąco zachęcamy do zakupu kalendarza istebniańskiego 
na rok 2015, którego wydawcą jest Stowarzyszenie im. Artysty 
Jana Wałacha oraz Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich. 
Można go nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, w 
supermarkecie „Rema”, w sklepie „Folkstyl” w Istebnej Cen-
trum, Sklepie góralskim w Koniakowie oraz Sklepie „Alf” w Ko-
niakowie. Koszt kalendarza to 15 złotych a dochód ze sprzeda-
ży w całości przeznaczony zostaje na Muzeum Malarstwa Jana 
Wałacha w Istebnej. 

Barbara Juroszek

Zapraszamy do udziału w Konkursie
plastycznym i literackim „Legendy i podania
z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa” 
I. Regulamin Konkursu Plastycznego „Legendy i podania z 

Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”.
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w 

Istebnej.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Szkół 

Podstawowych. 
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej 

(bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej będącej ilu-
stracją legendy lub podania z Istebnej, Jaworzynki lub Konia-
kowa. Dopuszcza się różne formy artystyczne: rysunek wyko-
nany dowolną techniką; praca malarska wyklejanka, rzeźba, 
kolaż itp.

Każda praca powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko 
ucznia, klasę i szkołę oraz adres.

Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej Centrum lub do nauczycieli plastyki w szkołach do 
dnia 20 marca 2015 roku.

Autorzy najlepszych prac zostaną wyłonieni przez komi-
sję powołaną przez organizatora i nagrodzeni podczas Mię-
dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie 27 marca 2015 
roku. 

II. Regulamin Konkursu Literackiego „Legendy i podania z 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Istebnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III- VI Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum

Udział w Konkursie polega na napisaniu gwarowej pracy 
literackiej. Na podstawie opowieści informatora (babcia, dzia-
dek, mama, tata) uczeń pozyskuje i spisuje dawną legendę, 
podanie, opowieść. Może to być np. legenda wiążąca się z ja-
kimś miejscem w Trójwsi, historia powstania nazwy przysiół-
ka. Może też przedstawiać powstanie jakiegoś miejscowego 
zwyczaju czy historię legendarnej postaci. Ważne, by spisana 
historia pochodziła z autentycznego przekazu ustnego. 

Niezbędnym kryterium jest spisanie opowieści w gwarze 
– tak by jak najlepiej oddać jej walory brzmieniowe. Każda 
praca powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko ucznia, klasę i 
szkołę oraz adres. Może być napisana odręcznie, lub zapisana 
na nośniku komputerowym. 

Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej Centrum lub do polonistów w szkołach do dnia 20 
marca 2015 roku.

Autorzy najlepszych prac zostaną wyłonieni przez komisję 
powołaną przez organizatora i nagrodzeni podczas Międzysz-
kolnego Konkursu Wiedzy o Regionie 27 marca 2015 roku. 

Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać 
pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, Istebna 
68, e- mail: kultura@ug.istebna.pl, tel. 33 855 62 08

Serdecznie zapraszamy do udziału!!
Organizatorzy
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Konkurs na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2014
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza III edycję konkursu na 

Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2014, który będzie trwał 
od grudnia 2014 do marca 2015 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze Śląska Cie-
szyńskiego oraz docenienie jej codziennego wizerunku, wyglądu, cha-
ryzmy i prezencji. Kandydatką może być każda kobieta: koleżanka, 
przyjaciółka, sąsiadka, żona, córka, siostra, pani domu, bizneswo-
man, działaczka społeczno-kulturalna, która jest na swój sposób 
interesująca i wyjątkowa: elegancka, schludna, może artystka, 
lubiąca się ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, 
otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli oryginalna. 

Zgłoszenia kandydatek można dokonywać na podstawie formula-
rzy zgłoszeniowych w terminie od 16 grudnia 2014 do 30 stycznia 
2014. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres ma-
ilowy kobieta@ox.pl i w wersji papierowej przesłane drogą pocztową 
lub dostarczone osobiście do siedziby Organizatora na adres: Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 oraz do siedziby 
najbliższego ośrodka Kultury twojego miejsca zamieszkania na terenie 
Śląska Cieszyńskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Złota Piątka 
Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2014. O nominacji do Zło-
tej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń złożonych na daną Panią 
poprzez różne osoby, stworzenie ich profilu, w celu przybliżenia ich syl-
wetek i wybór Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014. Wyboru 
Złotej Piątki i spośród nich  Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 
2014 dokona kapituła, w której 
skład wchodzą: Danuta Horow-
ska Redaktor Naczelna „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech 
Tatka- Dyrektor Portalu Śląska 
Cieszyńskiego www.ox.pl, Nata-
sza Wysocka - Zastępca Redak-
tora Naczelnego portalu www.
beskidzka24.pl, Lucyna Ligocka 
– Kohut - Komisarz Konkursu z 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej.

 W terminie od 23 lutego do 
4 marca 2015 odbędzie się gło-
sowanie internautów na por-
talu ox.pl, na swoją faworytkę 
wyłonioną do Złotej Piątki.

Zdobywczyni tytułu Kobiety 
Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 
2014 otrzyma statuetkę wyko-
naną przez mgr Justynę Łodziń-
ską na Finałowej Gali 7 marca 
2015 r. podczas VII Pokazu Mody 
Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia 
Kobiet w Istebnej w Pensjonacie 
„Hadamówka” w Istebnej.

Ubiegłoroczna edycja kon-
kursu była naszym wspólnym 
sukcesem i zebrała bardzo dobre 
recenzje. Statuetkę Oryginalnej 
Kobiety Śląska Cieszyńskie-
go 2013 otrzymała Pani Sylwia 
Radulska z Cieszyna, która na 
co dzień jest mamą dwójki dzieci, pracuje jako polonistka w jednej z 
cieszyńskich szkół i od siedmiu lat pełni funkcję dyrektora Katolickiego 
Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie.

Także i w tym roku chcemy uhonorować wyjątkową mieszkankę 
Śląska Cieszyńskiego. Zastanów się, która kobieta lub koleżanka zwraca 
twoją uwagę i wyślij jej zgłoszenie. Może to zrobić każdy z nas. Zwra-
camy uwagę, iż zamierzeniem konkursu jest wyłonienie ciekawych Pań 
spośród naszego otoczenia i mamy nadzieję, że najwięcej zgłoszeń 
będzie z Gminy Istebna. Dlatego nie czekaj tylko wypełnij formularz i 
prześlij do nas.

Szczegóły na stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl, www.beskidz-
ka24.pl  lub pod nr tel. 33 855 62 08

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut 
Wytnij, wypełnij i wyślij !!!



Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 18

KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

dy piłkarskiej naszych dziewcząt. Bardzo dobrze spisały 
się  zawodniczki reprezentujące UKS Gimnazjum Istebna w 
Śląskiej III Lidze Kobiet. W swoim debiutanckim sezonie na 
półmetku rozgrywek zajmują wysokie czwarte miejsce z bi-
lansem dwóch przegranych meczy, dwóch remisów i 8 wy-
granych. „Jest to dla mnie mila niespodzianka, ponieważ przed 
rozpoczęciem sezonu myślałem i zakładałem, że jak uplasuje-
my się na miejscu pomiędzy 7-10 to będzie to dobry rezultat. 
Dziewczyny jednak udowodniły, ze tanio skóry sprzedawać nie 
będą i jak widać ku zaskoczeniu wszystkich  zagrały bardzo do-
brą rundę. Wynik ten jest dla mnie miłą niespodzianką biorąc 
pod uwagę, że jesteśmy najmłodszą drużyną w lidze. Czwarte 
miejsce  motywuje nas do  dalszych treningów, żeby w rundzie 
wiosennej utrzymać dotychczasową pozycje w tabeli a może 
nawet powalczyć o lepszą lokatę.” – komentuje trener Pudalik 
Marcin.

Nasze Juniorki Młodsze również spisały się wzorowo, 
wygrywając w Listopadzie Finał Strefowy Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych w Rzeszowie, dzięki czemu awansowa-
ły do Półfinału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych który 
odbędzie się w Maju 2015 roku. Oprócz tych rozgrywek na-

sze zawodniczki brały udział w kilku turniejach. Najmłodsze 
dziewczęta składające się z zawodniczek z rocznika 2002-
2004 wzięły udział 6.12.2014r. w Turnieju Mundialito 5, w 
którym zebrały pierwsze szlify piłkarskiego rzemiosła zajmu-
jąc ostatnie 7 miejsce. Lepiej spisały się starsze koleżanki w 
tym samym turnieju dzień później ale w roczniku 2000-2001 
zajmując 3 miejsce.  21. grudnia dziewczęta z rocznika 2001 i 
młodsze zagrały w Chorzowie zajmując tam III wysokie miej-
sce.  Warto tez dodać, że 4 nasze piłkarki były powołane do 
Kadry Śląska Juniorek Młodszych.

„Podsumowując rundę jesienną jestem bardzo zadowolony 
z postawy i uzyskanych wyników przez dziewczęta , teraz za-
wodniczki maja przerwę świąteczną i od 5 Stycznia wracamy 
do 4 treningów w tygodniu zaczynając przygotowania do run-
dy wiosennej, która będzie obfita w rozgrywki oprócz Śląskiej 
III Ligi Kobiet i Półfinałów Mistrzostw Polski  wystartują szkol-
ne turnieje Gimnazjada i Coca Cola Cup 2015 w, których tak-
że chcemy spróbować swoich sił. Czeka nas ciężka praca aby 
dobrze przygotować się do rundy wiosennej, rozegramy 3-5 
sparingów przedsezonowych, miejmy nadzieje że będą omijać 
dziewczęta kontuzje i wszystko pójdzie dobrze. Korzystając z 
okazji chciałem podziękować w imieniu zarządu a także za-
wodniczek osobą,  które nas wspomogły finansowo, dzięki cze-
mu możemy grać i robić dalej to co robimy.” - Komentuje trener 
Marcin Pudalik.

UKS Gimnazjum Istebna

Piłkarki UKS-u Gimnazjum Istebna zakwalifikowały się do Finału Młodzieżowych Futsalowych Mistrzostw Polski 
U-18,  które odbędą się  17-18 stycznia w Gliwicach. W imprezie wystąpią ekipy z całej Polski: Rekord Bielsko Biała, 
MOSIR Bielsk Podlaski, UKS LO II Chrzanów, ISD AJD ,,GOL" Częstochowa, Victoria Gaj, GTW Gliwice, Rolnik B. Głogó-
wek, Unifreeze Górzno, UKS Gimnazjum Istebna, Polonia Prószków, Naprzód Sobolów, LKS Szaflary. 

Naszej drużynie życzymy sukcesów zaś wyniki Mistrzostw jak i inne informacje sportowe na naszej stronie in-
ternetowej: www.istebna.eu. 
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Udana jesień zawodników
Akademii Piłki Nożnej z Istebnej
Ostatnie miesiące obfitowały w liczne mecze kontrolne i tur-

nieje dla różnych roczników. Najpierw zawodnicy w kategorii 
U9-10 zajęli 2 miejsce w eliminacjach powiatowych w Turnieju 
o Puchar Tymbarka, by po kilku tygodniach rozgromić w me-
czu towarzyskim rówieśników z Wisły. Zawodnicy występujący 
w tej kategorii: Bartek Godek, Joachim Golik, Bartek Kukuczka, 
Dawid Jałowiczor, Gabryś Kukuczka, Mikołaj Matuszny, Szymon 
Mojeścik, Michał Zeman, Kacper Zogata, Dawid Urbaczka, Pa-
weł Macura, Kuba Szkawran, Wojtek Tomczyk, Joachim Troszok, 
Sebastian Strokosz. Natomiast ich starsi koledzy w kategorii 
U11-12 najpierw zajęli 7 miejsce w silnie obsadzonym turnieju 
Mundialito, tydzień później zajęli 2 miejsce w turnieju organizo-
wanym pod patronatem Burmistrza Żywca, a Jakub Kukuczka 
otrzymał indywidualne wyróżnienie dla najlepszego zawodnika 
turnieju. Po turnieju zawodnicy otrzymali oficjalne zaproszenie 
na dni otwarte do gimnazjum sportowego o profilu piłkarskim 
mieszczącego się w Żywcu. Oprócz tego zawodnicy ci rozegrali 
jeszcze kilka spotkań kontrolnych (głównie z Milówką). Zawod-
nicy występujący w tej kategorii: Błażej Ligocki, Jakub Kukucz-
ka, Szymon Kukuczka, Paweł Kukuczka, Mateusz Kukuczka, 
Szymon Glet, Bartek Kubica, Wojtek Chmura, Bartek Haratyk, 
Hubert Rucki, Szymon Zowada, Przemek Probosz, Artur Legier-
ski. Warto również pochwalić się wygraną w meczu kontrolnym 
najmłodszej drużyny istniejącej od września w kategorii U4-6 z 
rówieśnikami z Wisły.

Szczęśliwego Nowego Roku, równie pracowitego i jeszcze 
bardziej obfitego w pomyślne wyniki i sukcesy.

Oprac. Rafał Legierski

BIEGI NARCIARSKIE - Grudzień
*** Bogaty plon medalowy przywożą nasi biegacze z rozegranego po raz siódmy w sło-

wackiej miejscowości Štrbské Pleso Memoriału 24. Poległych Bohaterów Słowackiego Po-
wstania Narodowego w biegach narciarskich.

W dwudniowych zawodach rozgrywanych techniką klasyczną (pierwszy dzień) oraz tech-
niką dowolną ze startu wspólnego (drugi dzień) na podium stanęli:

Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - pierwsze miejsce
Mateusz Ligocki (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwsze miejsce
Eliza Rucka (MKS Istebna) - 2 x trzecie miejsce
Anna łacek (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecie miejsce
Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecie miejsce
Mikołaj Michałek (MKS Istebna) - trzecie miejsce
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecie miejscie
Trzeci w biegu weteranów (40-49 lat) był Jan łacek z Jaworzynki.
*** Dobry występ zanotowali nasi zawodnicy w zawodach FIS w biegach narciarskich, któ-

re odbyły się w szwajcarskim Ulrichen / Obergoms.
W sobotnich sprintach Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) oraz Dominik Bury 

(MKS Istebna) zakończyli zmagania w półfinałach, natomiast Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś 
Beskidzka) w ćwierćfinale.

Jeszcze lepiej biegacze z Trójwsi Beskidzkiej zaprezentowali się w biegu techniką klasyczną. 
Dominik Bury stanął na drugim stopniu podium w biegu juniorów (siódmy był Bartłomiej 
Rucki), natomiast Sebastian Gazurek rywalizację seniorów zakończył na dziesiątej pozycji.

*** Jan łacek z Jaworzynki wygrał swoja grupę wiekową w „Pucharze Kościeliska”, pierw-
szych w tym sezonie zawodach Pucharu Polski PZN Amatorów w biegach narciarskich, które 
odbyły się w Kościelisku.

Mateusz Ligocki

Dominik Bury
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Wysokie wyniki naszych w sztukach walki
29 listopada w Olkuszu odbył sie Puchar Polski Jujitsu 

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

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

przygotował: Jakub Matuszny

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

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

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

Serdecznie gratulujemy!

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

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

Oferty prosimy przesyłać na adres
biuro@malgorzatawisla.pl

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

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

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

Lub CV dostarczyć osobiście do budynku
Kwiaciarni Małgorzata w Istebnej.



Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 22

l Reklamy l Reklamy l Reklamy l

Nasza Trójwieœ  Wrzesień 2013Strona 26

l Reklamy l Reklamy l Reklamy l

N
as

za
 T

ró
jw

ie
œ

Nasza Trójwieœ  Sierpień 2012Strona 30

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 



Styczeń 2015  Nasza Trójwieœ Strona 23

Spotkanie promujące album  „Gajdosze”

Targi Turystyczne w Warszawie
Strażacy OSP Koniaków Kosarzyska

na Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników

Podsumowanie „Trójstyku”
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

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

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

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

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

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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Koncert Noworoczny Królestwa
Beskidów w Istebnej

Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

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