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Ważna informacja o płatnościach za śmieci w 2015 r. !!! - Prosimy by wpłacać I-wszą ratę za śmieci na 
swoje indywidualne konta oraz w wysokości takiej jak poprzednie raty w terminie do 15 lutego br. 
Prosimy nie czekać aż przyślemy blankiety wpłat, gdyż te będziemy drukować dopiero w marcu lub kwietniu, ale numer konta banko-
wego i numer identyfikacyjny każdego podatnika pozostają bez zmian.
Prosimy również jak najszybciej zgłaszać wszystkie zmiany w deklaracjach, które mają wpływ na wysokość opłaty, dotyczy to 
w szczególności: urodzeń, zgonów, zmiany w segregacji  odpadów itd. Właściciel nieruchomości, który chce coś zmienić w swojej 
deklaracji musi napisać odpowiednie oświadczenie oraz podpisać deklarację. W razie jakichkolwiek pytań albo wątpliwości odnośnie 
wysokości opłaty prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy: (33) 855 65 00 wewn. 51

Zima z Radiem Zet w Istebnej Adam Cieślar podwójnie złoty
na Uniwersjadzie!

Opłatkowe spotkania Seniorów

Zimowe zawody furmanów
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Wójt Gminy informuje

Zespół Regionalny „Istebna” koncertował w Australii !

str. 14

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że na terenie oczyszczalni ścieków w Isteb-
nej Tartak (naprzeciwko amfiteatru) znajduje się tzw. PSZOK, 
czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
gdzie mieszkańcy Gminy Istebna mogą oddawać następujące 
frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych: drob-
ne metale i tworzywa sztuczne oraz opakowanie wieloma-
teriałowe – czyli żółty worek, szkło – worek zielony, odpady 
ulegające biodegradacji – worek brązowy oraz popiół.

PSZOK otwarty jest w I-wszą i III-cią sobotę miesiąca 
w godzinach: 8:00-13:00

l 15 lutego 2015 roku mija termin płatności I-wszej raty 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
l 15 lutego br. mija termin płatności I raty podatku od 
środków transportowych.
l Do 15 marca 2015 r. płatność I raty podatku od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych. 

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
W wyniku procedur przetargowych w roku 2013 wyło-

niono firmę Mirotrans z Jaworzynki, która przez okres 12 
miesięcy od lipca 2013r. do czerwca 2014r. zajmowała się 
odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz unieszkodliwie-
niem odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna.  Koszt 
zadania  w tym okresie wyniósł  484.704,00 zł, dlatego ze 
względu na bardzo niską wartość przetargu podjęto decyzję 
o obniżeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na 6zł i 13zł.

W roku 2014 odbył się kolejny przetarg na odbieranie, 
transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów komu-
nalnych z terenu Gminy Istebna, który wygrała firma Ekoplast 
Produkt z Cieszyna. Koszt zadania w okresie 18 miesięcy wy-
nosi 1.628.724,80zł, przy czym w tym roku 2015 czyli przez 
12 miesięcy będzie to kwota: 1.085.816,52 zł. Dlatego też ko-
nieczna będzie podwyżka stawek, by zabezpieczyć pieniądze 
na realizację tego zamówienia do końca obecnego roku. 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015
Urząd Gminy w Istebnej informuje, że kwalifikacja woj-

skowa w 2015 roku dla Gminy Istebna odbywać się będzie w 
dniach 18, 19 i 20 marca mężczyźni, 23 marca kobiety. Kwalifi-
kacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Powiatowej Komisji  
Lekarskiej w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 202, III piętro.

Kwalifikacji wojskowej  podlegają:
- mężczyźni urodzeni w 1996 roku,
- kobiety, pobierające naukę w szkołach medycznych, 

weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.

Wezwania dla osób podlegających kwalifikacji wojsko-
wej zostaną wysyłane imiennie na konkretny dzień.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej należy zgłosić się na 
godzinę 8.30, zabierając ze sobą dowód osobisty, fotografię, 
dokument potwierdzający poziom wykształcenia (ostatnie 
świadectwo szkolne). W przypadku osób, które się leczą na-
leży dostarczyć dokumentację medyczną.

Pani Barbarze Kubas radnej Rady Gminy Istebna
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

w trudnych chwilach po utracie ojca

ś.p. Jana Polok
składają

Rada Gminy, Wójt Gminy Istebna
oraz pracownicy Urzędu Gminy

Pani Franciszce Probosz
wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci brata

ś.p. Jana Polok
składają

Rada Gminy, Wójt Gminy Istebna
oraz pracownicy Urzędu Gminy

SPOTKANIA
OPłATKOWE

SENIORÓW
w Trójwsi
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Z życia szkół podstawowych

POSZUKIWANI śWIADKOWIE
WYPADKU DROGOWEGO
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie prowadzi do-

chodzenie w sprawie zaistniałego w dniu 22 grudnia 2014 
roku na drodze lokalnej (rejon od Zaolzia do Tartaku przy 
drodze wojewódzkiej nr 941) w Istebnej, ok. godz. 6;45 
wypadku drogowego, gdzie nieustalony kierujący, nieusta-
lonym samochodem potrącił pieszą, wskutek czego piesza 
doznała obrażeń ciała, a nieustalony kierujący samochodem 
oddalił się z miejsca wypadku. 

W związku z powyższym policja poszukuje świadków 
tego wypadku, którzy proszeni są o kontakt i udzielenie 
informacji na jego temat osobiście lub pod nr telefonu: 33 
8516 280, 8516 281, 8516 191 lub bezpłatnym 997.

Z życia przedszkola

Dyrekcja wraz z kadrą nauczycielską Niepublicznego 
Przedszkola Miglanc w Koniakowie, pragnie wyrazić najser-
deczniejsze podziękowania dla " Karczmy pod Ochodzitą" za 
zorganizowanie wspaniałej uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka w dniu 30 stycznia 2015r.

Dziękujemy również wszystkim Gościom za przybycie, 
wspaniałą atmosferę i podziwianie swoich najmłodszych 
pociech.

Aleksandra Kubas, Dyrektor 

Serdeczne podziękowanie za zaangażowanie jakie wło-
żyły Panie prowadzące zajęcia w przedszkolu Miglanc w 
przygotowanie występów artystycznych swoich wychowan-
ków z okazji dnia Babci i Dziadka.

Dzięki Wam w oczach zgromadzonych Gości zalśniły łzy 
wzruszenia.

Dziękujemy Wam za takie chwile.

Rada Radziców oray Dziadkowie

„Babciu, dziadku, kocham Was!
Wciąż, bez końca, cały czas!”
W ten sposób dzieci z przedszkola przy Szkole Podstawo-

wej w Koniakowie dziękowały swoim kochanym babciom i 
dziadkom.

Uroczystość przebiegła w bardzo pracowitej atmosferze, 
a to dlatego, że dzieci razem z babciami i dziadkami przy-
gotowywały ciastka, torciki, nadziewały pączki. Wszystko to 
działo się dzięki firmie „Gałuszka”, która poprowadziła warsz-
taty dla dzieci i dorosłych.

Potem dzieci w formie tańca i piosenki życzyły dziadkom 
sto lat. Na zakończenie babcie i dziadkowie zostali zaprosze-
ni na poczęstunek. Do domu wracali ze słodkimi upominka-
mi, które upiekli razem z wnuczkami.

I. Wróbel, M. Kukuczka

Z życia szkół podstawowych

Podziękowania - SP 2 Istebna Zaolzie
Serdecznie dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
wsparli naszą szkołę podczas balu:
1. Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe "MAJA" - Józef Wójcik
2. Pan Andrzej Adamczyk - przelot śmigłowcem
3. Firma Handlowo-Usługowa - Piotr Sikora
4. Piekarnia - Zbigniew Kawulok
5. Karczma pod Ochodzitą - Krzysztof Bolik
6. Naprawa Sprzętu AGD - Jarosław Dymarek
7. Firma Handlowo-Usługowa - Barbara Bielesz
8. Firma Handlowo-Usługowa - Pudalik Teresa
9. "WIKI" Elżbieta Bury
10. Sklep Ogólnospożywczy "Ranczo" - Monika Dusek
11. Zakład Fryzjerski - Polok Janina
12. Zakład Fryzjerski "MAJA" - Maria Kawulok
13. "KORONKA" - Andrzej Marekwica
14. "DREW-MAT"- Marek, Stanisław, Marta Matuszny
15. "TARTACZNICTWO" - Andrzej, Stanisław Kawulok, Walerian Zowada
16. "SZAROTKA" - Legierski, Cieślar, Pchełka SP.J.
17. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Gastronomiczne - Józef 
Niesłanik
18. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GOLIK" SP.J.
19. "PROPIEK" Anna, Andrzej Probosz
20. Apteka"NA DZIELCU" Grzegorz Kulik
21. "DELIKATESY" Maria i Michał Legierscy
22. Firma "FRADA" Franciszek Kawulok
23. Firma Handlowo-Usługowa"WISEŁKA" Andrzej Wisełka
24. Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa "MARCO"
25. "KRAINA FIRAN" Agnieszka Pilch
26. Studio Fryzjersko-Kosmetyczne Iwona Kohut
27. Gospoda "U UJCA" Halina Kukuczka, Maria Pilch
28. Zakład Krawiecki Ewa Waszut
29. GOK i Biblioteka Publiczna w Istebnej
30. Kantor Wymiany Walut Urszula Kukuczka
31. "KRAM" Józefa, Jolanta Krężelok
32. Warzywa - Owoce Ligocka Alina
33. Firma Handlowo-Usługowa Tadeusz Kaczmarzyk 
34. Firma Handlowo-Usługowa "ANEX" Anna Suszka
35. Firma Obróbki Drewna "LEGIERSKI" Damian Legierski
36. "KOLYBA NA SZAŃCACH" Piotr Kohut
37. Magazyn Koniaków - Teofil Krężelok
38. Stolarstwo Stanisław Zowada
39. Salon Kosmetyki i Masażu Anna Rosa
40. Studio Fryzjerskie"JUSTYNA" Justyna Jałowiczor
41. Pizzeria "WERONA" Kawulok Renata
42. Firma Iwona Gazurek-Legierska
43. Firma "TRENDY" Kowalczyk
44. Firma Handlowo-Usługowa "GUM SERWIS" Ryszard Jałowiczor
45. Produkcja i Usługi z Drewna Piotr Bury
46. Agroturystyka "NA POŁOMIU" Renata Bielesz
47. "STUDIO BESKID" Andrzej Łacek
48. "OFTALNET" Paweł Gorzołka
49. Galeria Florystyczna "KINGA" Kinga Matuszny
50. Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Urbaczka
51. Artykuły Motoryzacyjne Eugeniusz Leżański
52. Salon Fryzjerski "ANNA" Anna Legierska
53. Market Budowlany "BAZA" Zbigniew Polok i Jan Waszut
54. Sklep Wielobranżowy - Franciszek Skurzok
55. "MIQ INSBUD" Mikuła
56. Firma Handlowo-Usługowa "HALIFAX" Zenon Sitek
57. Firma Handlowo-Usługowa "SUMAR" Marian Suszka
58. "APTEKA POD KASZTANAMI" M. J. Poloczek M. Szlaur-Bujok

Podziękowania - SP 2 Koniaków Rastoka
W sobotę 10 stycznia 2015r. w strażnicy OSP Konia-

ków Centrum odbył się bal karnawałowy zorganizowa-
ny przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Koniakowie wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły.

Mimo niesprzyjającej aury za oknami, uczestnicy balu 
bawili się wspaniale prawie do białego rana. Swoja obecno-
ścią zaszczycili nas rodzice, nauczyciele, przyjaciele szkoły, 
którzy chętnie zapełniali parkiet przy dźwiękach przygrywa-
jącego zespołu „Bracia Lubeccy”.

Uczestnicy balu już na wstępie zakupili kotyliony przy-
gotowane wcześniej przez rodziców i nauczycieli a później z 
wielkim zainteresowaniem czekali na pozostałe atrakcje.

Wspomnieć należy, iż z pieczołowitością zadbano o 
strawę cielesną. Szefowa kuchni, pani Maria Krężelok wraz 
z pracownikami szkoły i rodzicami, serwowała: przystawki, 
dwa ciepłe dania, zimną płytę i barszczyk oraz pyszne ciasta 
upieczone przez rodziców klasy VI.

Cała impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, którzy chętnie włączyli się w jej organizację i 
przebieg a dochód z niej został przeznaczony na potrzeby 
szkoły i jej wychowanków.

Poniżej podajemy listę sponsorów, dzięki którym bal 
udał się, był pełen atrakcji i wielu uczestników zgłosiło chęć 
udziału w przyszłym roku!

FHU”Bielesz” Barbara Bielesz – Koniaków 948, FHUP”Dro-
mena” Ewa Krzempek – Strumień,  Firma „Legierski” Legierski 
Leszek, Legierski Zdzisław – Istebna 1150, Handel Hurtowy 
Art. Spożywczymi Bronisław Kamieniorz – Ustroń, Magazyn 

59. Firma Handlowo-Usługowa - Halina Kowalczyk 
60. Firma Handlowo-Usługowa - Janusz Urbaczka
61. "STOLARSTWO" Artur Szmek
62. "MALUSZKOWO" Łukasz Sikora
63. Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe "HALNIAK" Barbara Szczerek
64. "LINTER TOUR S.A.
65. "GRONO" SP Z O.O.
66. Jolatna Koptyńska
67. "GRAN - JAN KOPYRTOŁKA" Agata Krężelok
68. "LEŚNICZÓWKA" Karina Elias
69. "WISHOT" W. Czyż
70. Firma Handlowo-Usługowa Edward Glet
71. "MIKADO" Chemia Niemiecka - Magdalena Florczak
72. "P.W. KUKUCZKA" Koniaków
73. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZYSKO" Zbigniew Sikora
74. Restauracja Lodziarnia - Elżbieta Sikora
75. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Elżbieta Urbaczka
76. Studio Fotograficzne i Agencja Reklamowa Tatiana Krzemień
77. Firma Handlowo-Usługowa "IGNAŚ" Danuta Waszut
78. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "U WERCI" Weronika Hanus
79. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PATI" Beata Kajca
80. "KARCZMA OCHODZITA"
81. "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" - Tadeusz Gołębiewski
82. Działalność Gastronomiczno-Handlowa Józef Sikora
83. Studio Florystyczne - Michał Ligocki
84. Market "REMA"
85. Bar "PECIO"
86. Firma Handlowo-Usługowa - Bogusława Probosz
87. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Legierski

Odeszli od nas 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 

stycznia 2015 r. odszedł od nas śp. Michał Juroszek z 
Istebnej Leszczyny.

Pan Michał Juroszek był radnym Rady Gminy Isteb-
na I i II kadencji tj. w latach 1990-1998. Pełnił on funkcję 
członka Zarządu Gminy Istebna. Dał się poznać jako do-
bry organizator i rzetelny doradca w sprawach ważnych 
dla naszej gminy. 

Synom Januszowi  i Arturowi  wyrazy współczucia 
i żalu po stracie ojca składają Rada Gminy i  Wójt Gminy 
Istebna
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Z życia gimnazjum

Z życia szkół podstawowych
Koniaków Teofil Krężelok – Koniaków 2,  „Legierski” Centrum 
Zaopatrzenia Stolarzy – Koniaków 172, Apteka „Pod Ocho-
dzitą” – Koniaków 783, Ośrodek Narciarski „ZŁOTY GROŃ” 
– Istebna 1628, LINTER TOUR S.A. – Istebna 1588, Firma 
„Małgorzata” Grażyna Zembol – Istebna 1127, Apteka „Pod 
kasztanami” – Istebna 68, PHU „Maja” Józef Wójcik - Kończy-
ce Wielkie, Market Budowlany „BAZA” Zbigniew Polok, Jan 
Waszut – Istebna 1641, Pizzeria „WERONA” Kawulok Renata– 
Istebna 1150, GOK Istebna, PPHU”DREW–MAT” S.C. – Isteb-
na 745, Pracownia Stol. – Art. Krzysztof Kukuczka – Istebna 
940,  „Koronka” Andrzej Marekwica – Koniaków 799, MARKET 
REMA Teresa Kamińska – Istebna 1370, FHU”SUMAR” Marian 
Suszka – Istebna 700,  FHU”ANEX” Anna Suszka – Koniaków 
890, FHU Piotr Sikora – Koniaków 890, FHU Dariusz Lipow-
ski – Istebna 533, FHU„A.M. Market” Andrzej Legierski – Ko-
niaków 440, Pizzeria u Józefa – Istebna 1430, Rafał  Białożyt,  
Sklep SEKRET - Istebna, „Karczma OCHODZITA” Grażyna Po-
lak Koniaków 969,  „Day Spa Rosa” – Istebna 1643, FHU”BU-
LI” Jolanta Koptyńska – Istebna 1642, Karczma „Kopyrtołka” 
- Koniaków 662, Sklep Wielobranżowy Franciszek Skurzok– 
Koniaków, Bacówka Piotr Kohut – Koniaków, Salon fryzjerski 
Kameleon – Koniaków 714, Pizzeria „U Kruka” – Koniaków 
685.

Dziękujemy wszystkim za wszystko.
J. Rabin – rodzic

Realizacja projektu
„Dziś pracujemy na lepsze jutro”
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej realizowany 

jest od października 2013 roku projekt „Dziś pracujemy na 
lepsze jutro”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ranach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Ogólna wartość projektu wynosi ok. 470 000 zł. W ramach 
realizacji projektu w roku szkolnym 2013/2014 przeprowa-
dzono zajęcia dodatkowe. Zajęcia były podzielone na trzy 
rodzaje: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwija-
jące uzdolnienia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ogó-
łem zrealizowano: 330 godzin zajęć dydaktyczno – wyrów-

tach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Raj-
czy – Nickulinie. W projekcie „Dziś pracujemy na lepsze jutro” 
założono powstanie Szkolnego Ośrodka Karier, który poma-
ga uczniom gimnazjum wybrać zgodną z ich zainteresowa-
niami i możliwościami dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjnego 
i zawodowego. Dla uczniów klas drugich zostały przeprowa-
dzone zajęcia diagnozujące ich możliwości psychofizyczne 
w ilości 12 godzin dla każdej klasy – łącznie 60 godzin. W 
klasach trzecich przeprowadzono zajęcia z preorientacji za-
wodowej – 12 godzin w każdej klasie – łącznie 84 godziny.. 
Doradca zawodowy udzielał porad indywidualnych podczas 
60 godzin konsultacji. We wszystkich klasach przeprowa-
dzono też dwugodzinne warsztaty z zakresu tolerancji, rów-
ności płci i przełamywania stereotypów – łącznie 36 godzin.

W ramach realizacji projektu zakupiono na potrzeby 
szkoły 5 laptopów, 3 projektory multimedialne i 2 tablice in-
teraktywne 15 programów komputerowych oraz materiały 
biurowe. 

Projekt „Dziś pracujemy na lepsze jutro” jest realizowany 
również w roku szkolnym 2014/2015. Przewiduje się prze-
prowadzenie podobnej ilości zajęć co w roku poprzednim. 
Zajęcia rozpoczęły się już od października bieżącego roku 
szkolnego.

nawczych; 330 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia oraz 
450 godzin zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Dodatko-
we zajęcia przeprowadzono z następujących przedmiotów: 
j. polski, j, angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, hi-
storia, matematyka. Również w ramach realizacji projektu 
uczniowie i uczennice klas pierwszych i drugich wzięli udział 
w wyjazdowych zajęciach w teatrze i w muzeum. Natomiast 
uczniowie klas trzecich brali udział w wyjazdowych warszta-

Szkolna Spartakiada Zimowa 2015r. 
29 stycznia 2015 roku był sportowym świętem w 

Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie. W tym dniu od-
była się „Szkolna Spartakiada Zimowa”. 

Uczniowie, zamiast w szkolnych murach, spędzili czwart-
kowe przedpołudnie na stoku narciarskim "SZAŃCE". Impre-
zę otworzyli pan dyrektor Andrzej Ryłko oraz pani wicedyrek-
tor Alicja Kaczmarzyk. Przedstawiony został  harmonogram 
spartakiady, a następnie, aby zapalić ducha sportowej rywa-
lizacji, każda klasa wykrzyczała wymyślone przez siebie ha-
sło. Podczas zawodów uczniowie rywalizowali w następują-
cych kategoriach: Slalom na nartach, Zjazd na „byle czym”, 
Rzeźba w śniegu oraz Tor przeszkód. W czasie zimowych 
zabaw na głodnych i zmęczonych , ale szczęśliwych zawod-
ników, czekała kiełbaska z grilla, pyszna grochówka oraz go-

rąca herbata. Po zakończonych zmaganiach sportowych pan 
dyrektor pogratulował wszystkim startującym w zawodach, 
a zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczył dyplo-
my, medale oraz drobne upominki. Z całą pewnością uczest-
nicy „Szkolnej Spartakiady Zimowej” świetnie się bawili i z 
pewnością zaliczą ten dzień do bardzo udanych.

Szczególne wyrazy uznania należą się właścicielom 
domu wypoczynkowego „U Zawadów” oraz wyciągu nar-
ciarskiego „SZAŃCE” w Koniakowie – państwu Mirosławie i 
Piotrowi Zawadom za umożliwienie zorganizowania Spar-
takiady na terenie całego kompleksu, a także nieodpłatne 
udostępnienie wyciągu. Szczere podziękowania należą się 
również panu Adamowi Legierskiemu z Koniakowa, który 
pracuje w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
i zapewnił wszystkim uczestnikom Spartakiady opiekę me-
dyczną oraz pomagał w przeprowadzeniu konkurencji Sla-
lom na nartach. Dzięki wszystkim sympatykom szkoły nasze 
dzieci w zdrowy i ciekawy sposób spędziły ten dzień, dzię-
kujemy!

K. Legierska

Szkolne Jasełka w Zespole
Szkolno Przedszkolnym w Istebnej
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpięk-

niejszych w roku. Tradycją się już   stało, że w naszej szkole 
przed świętami Bożego Narodzenia wystawiamy przedsta-
wienie jasełkowe.

W piątek 19 grudnia przygotowane przez klasy 3a i 3b 
pod kierunkiem wychowawców Katarzyny Juroszek i Danu-
ty Haratyk-Woźniczka jasełka wprowadziły uczniów, nauczy-
cieli i pracowników obsługi w świąteczny klimat. Uczniowie 
przedstawili sceny zwiastowania i narodzin Jezusa. Insce-
nizacja przeplatana pięknymi melodiami znanych kolęd i 
pastorałek sprawiła, że wszyscy poczuliśmy "magię” zbliża-
jących się świąt. Piękne stroje przygotowali Rodzice, a rekwi-
zyty i niektóre kostiumy udostępniła siostra Anuncjata. Na 

Z życia szkół podstawowych

zakończenie Samorząd uczniowski złożył wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne i obdaro-
wał własnoręcznie wykonanymi gwiazdami betlejemskimi.

Katarzyna Juroszek, Danuta Haratyk-Woźniczka



Luty 2015  Nasza Trójwieœ Strona 9Nasza Trójwieœ  Luty 2015Strona 8

KALENDARIUM – LUTY
7.02.1858 r. - w Starym Bielsku urodził się Paweł Juroszek, rolnik, długoletni wójt Istebnej, wielki działacz spo-

łeczno narodowy. Był synem zagrodnika Johana i Anny z domu Michalik. Ciekawa jest historia jego urodzin (opisała to 
w pięknej biografii jego prawnuczka Teresa Łupieżowiec z domu Juroszek - N.T. nr 158), otóż Paweł urodził się gdy jego 
matka była na odwiedzinach u swojego szwagra Antona Juroszka który pracował jako nauczyciel w Starym Bielsku. 
Chrzest odbył się już w Istebnej, w Księdze Chrztów zanotowano zamieszkanie w przysiółku „Burowie” Istebna nr 29. W 
1884 r. Paweł żeni się, zakłada rodzinę, buduje dom (pod nr 152), wzorem ojca inwestuje w ziemię, stając się właścicie-
lem pokaźnych obszarów ziemskich. Powiększa się również rodzina, ma aż 7 synów i 3 córki. Praktycznie każde dziecko 
otrzymuje staranne wykształcenie podbudowane wielkim patriotyzmem, kilku z nich zapisało się na trwale w dziejach 
naszego społeczeństwa jak: Paweł - nauczyciel, ks. profesor - Jerzy, Michał - nauczyciel mgr prawa, Antoni - zginął wraz  
z synami Janem i Stanisławem w Jabłonkowie pod koniec okupacji w 1945r. W 1891 r. Paweł zostaje wójtem Istebnej.
Było to w czasach przełomowych dla rodzącej się państwowości polskiej, w czasach wielkich przeobrażeń. Paweł włącza 
się i popiera polski ruch narodowy działając w Związku Śląskich Katolików, Macierzy Szkolnej. Po ustąpieniu w 1913r. z 
tej funkcji zasiada w Radzie Gminy Istebna, ponownie od 1922r. zostaje wójtem, stanowisko to piastuje aż do śmierci t.j. 
1926 roku. W czasie pełnienia tych zaszczytnych funkcji wykonał ogrom robót dla lokalnego społeczeństwa. Był współ-
autorem oświadczenia i uchwały z dnia 7.03.1918r. wniesionej do Komisji Koalicyjnej w Cieszynie w sprawie przynależ-
ności Śląska Cieszyńskiego „Wydział Gminy Istebnej na nadzwyczajnym posiedzeniu, uchwalił jednogłośnie, aby Śląsk 
Cieszyński należał do Polski”. Za jego kadencji powstaje pomnik Pawła Stalmacha, zbudowano szkołę na Mlaskawce 
wyremontowano i odbudowano wiele obiektów gminnych, szkolnych, kościelnych powstaje budynek „Straży Ogniowej” 
i wiele innych inwestycji. Lecz najważniejszą jego zaletą było to, że potrafił skupić koło siebie grono ludzi z którymi 
zgodnie i owocnie współpracowali dla dobra lokalnego społeczeństwa, potrafił ich mobilizować i wzbudzać motywację do 
pracy zespołowej. Jedynie jego słabostką był nałóg palenia (praktycznie na każdej do dziś zachowanej fotografii pozuje 
z fajką w ustach). I ta niby niewinna słabostka stała się przyczyną jego śmierci umiera na raka krtani podczas operacji 
w Krakowie dnia 18.09.1926 roku. Jego zwłoki przewieziono do Istebnej, gdzie spoczął na starym cmentarzu.

10.02.1912 r. - w Jaworzynce-Zapasiekach urodził się Józef Motyka światły rolnik, rzeźbiarz, naturalista, kronikarz. 
Przez miejscowych uznawany za dziwaka, był samotnikiem mieszkał z  siostrą w starej drewnianej góralskiej chałupinie 
i razem z siostrą pracowali na swoim 3ha gospodarstwie. Był kopalnią wiedzy dla etnologów, etnografów, historyków, 
kulturoznawców. Świat jego zatrzymał się w świecie dawnym XIX wiecznym. Wzorem dawnych światłych chłopów na 
ziemi cieszyńskiej zwanych piśmiorzami prowadził „zapiśnik” (kronikę), w którym skrupulatnie systematycznie zapisuje 
na bieżąco wydarzenia w przysiółku, we wsi, a nawet to co dzieje się na świecie okraszając to swoimi uwagami i prze-
myśliwaniami. Często uzupełniał te notatki własnoręcznie zrobionymi fotografiami z zakupionego przez siebie aparatu 
fotograficznego Druh. Jego niepowtarzalne rzeźby osadzone tematycznie w głębokiej wierze w Boga zachwycały wielu 
znawców sztuki prymitywi stycznej. Były często zakupywane do różnych placówek muzealnych.  Był człowiekiem głęboko 
wierzącym, prawym, a sprawy miejscowego społeczeństwa a szczególnie miejscowej parafii były priorytetowe, świadczy 
o tym jego darowizna działki budowlanej na budowę Kaplicy. Józef Motyka umiera 19.11.1997r jest pochowany na cmen-
tarzu w Jaworzynce (polecam zapoznać się z biografią Józefa Motyki autorstwa M. Kiereś zamieszczoną w N.T. nr 167).

10.02.1927 r. - w Istebnej w przysiółku Kubale urodził się Józef Kobielusz ks. katolicki, misjonarz werbista. Jego 
młodość przypadła na czas II wojny i trudny powojenny okres wielkiej biedy i ciężkiej pracy, marzeniem młodego Józefa 
było zostać kapłanem. Dążył uparcie do celu i mimo wielu przeciwności udało mu się skończyć elitarne Misyjne Semina-
rium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie 7.07.1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Razem z nim święce-
nia otrzymał również jego kolega krajan ks. Tadeusz Juroszek. W podzięce za otrzymane święcenia ks. Józef zostawił po 
siebie trwałą pamiątkę, mianowicie w przyklasztornym parku w Pieniężnie wybudował własnoręcznie piękną kapliczkę 
– grotę, na wzór groty w Lourdes. Zapamiętano go jako kapłana niezwykle skromnego, traktującego poważnie swoje 
powołanie. Umiera młodo 7.02.1976r. Pochowany zostaje na cmentarzu parafialnym w Istebnej.

21.02.1937 r. - w Istebnej urodził się Bolesław Cieślawski, lekarz, społecznik, jako syn Wincentego i Marii z domu 
Bielesz. Jego ojciec był z zawodu krawcem, matka była córką pierwszej na naszym terenie wyszkolonej w Krakowie po-
łożną, Marii Bielesz z Kukuczków (1871-1949). Widać stąd, że kontakt z medycyną był w tej rodzinie tradycją, bo w ślady 
starszego brata Tadeusza studenta medycyny poszedł również Bolesław. W skład rodziny wchodziły również dwie siostry 
Janina i Renata które były znane z działalności w Zespole Regionalnym Istebna. Bolesław ukończył studia medyczne w 
Białymstoku. Pierwszą pracę rozpoczął jako lekarz okrętowy na różnych jednostkach P. Ż. M. Tę bardzo ciekawą jak na 
górala pracę kończy w 1968 r. w którym to zakłada rodzinę żeniąc się z Danutą z domu Bednarz. Bolesław powraca do 
rodzimej ziemi, osiedla się, współpracuje z dr Janem Raszykiem pomagając mu w jego ordynacji, pracę tą wykonywał 
z wielkim poświęceniem i pasją nazwany został przez mieszkańców „Naszym Doktorem”. Przez cały czas dokształca się 
robiąc specjalizację z zakresu chorób płuc i jako specjalista zostaje dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Chorób Płuc i 
Gruźlicy dla Dzieci w Istebnej Kubalonce. Mimo tej funkcji służył w wolnym czasie miejscowemu społeczeństwu swoją 
wiedzą lekarską „był na każde zawołanie” bez względu na porę czy warunki atmosferyczne. Zmarł nagle w wieku 56 lat 
w dniu 25.08.1993 r. Istebna straciła życzliwego i sumiennego lekarza – społecznika.  Bolesław Cieślawski spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Istebnej.  

WYDARZENIA
1.02.1902 r. - w Koniakowie uruchomiono skład pocztowy.
Luty 1919 r. - po zatrzymaniu czeskiej agresji w bitwie pod Skoczowem (28-30.01.1919) wojska polskie powracają 

do Cieszyna, Frysztatu, Jabłonkowa.
Luty 1959 r. - w Koniakowie oddano do użytku Dom Ludowy który wybudowano w znacznej mierze w czynie spo-

łecznym.
14.02.1946 r. - pierwszy po II wojnie światowej  w naszym kraju spis ludności. Zostało nas około 24 mln.
16.02.2013 r. - Ojciec św. Benedykt XVI mianuje biskupem, pochodzącego z Jaworzynki kapłana - misjonarza Wie-

sława Krótkiego.
25.02.1981 r. - w Nagasaki w Japonii w zniszczonej przez atom, a później odbudowanej katedrze Urakami, w obec-

ności ks. bp Herberta Bednorza i ks. Kardynała Franciszka Macharskiego Papież Polak - Jan Paweł II wyświęca na kapłana 
diakona pochodzącego z Istebnej-Polanki Jana Burego.

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.

Z Archiwum Naszej Trójwsi 
Nr styczeń luty 1995

Z życia Zespołu
„Istebna”

Podsumowanie roku 2014
z działalności Zespołu Regionalnego

„Istebna”
Miniony rok po raz kolejny okazał się wyjątkowym 

i bogatym w wydarzenia rokiem działalności Zespołu 
Regionalnego „Istebna. Niezwykłym ze względu na ilość 
wyjazdów zagranicznych oraz odwiedzone kraje. Rozpoczę-
liśmy jednak tradycyjnie, od styczniowych koncertów kolę-
dowych – tym razem w Tychach, Gliwicach oraz dwukrotnie 
Katowicach. Później przyszedł czas na kilka ważnych wystę-
pów lokalnych – podczas konwentu wójtów i burmistrzów 
w Zagroniu, podczas otwarcia wyremontowanego Leśnego 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej, podczas pożegnania odcho-
dzącego na emeryturę, a zawsze nam sprzyjającego Nad-
leśniczego Witolda Szozdy, czy podczas charytatywnego 
święta organizowanego przez Vides w istebniańskim gim-
nazjum. Wiosną wzięliśmy też udział  w Międzynarodowym 
Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Zebrzydowicach, 
zdobywając pierwsze miejsce.

Od maja zaczęła się seria zagranicznych wojaży zespo-
łu. Dość wspomnieć, że w roku 2014 występowaliśmy aż w 
ośmiu krajach! Najpierw był wyjazd do Słowenii na zapro-
szenie tamtejszego zespołu, gdzie przez kilka dni występo-
waliśmy w miasteczku Kozje i okolicach. Następnie wspólnie 
z zespołem Vołosi wzięliśmy udział w projekcie opolskiej 
Fundacji „Piastun” pod nazwę „Muzyka karpackich źródeł”, w 
ramach którego odbyły się dwa koncerty w ukraińskim Iva-
no-Frankivsku. W lipcu pojechaliśmy na dwa duże festiwa-

le folklorystyczne do Macedonii – wpierw do miasta Veles, 
a później nad jezioro Ochrydzkie. Sierpień z kolei to udział 
w kolejnych międzynarodowych spotkaniach folklorystycz-
nych organizowanych w węgierskim mieście Sarvar, blisko 
Balatonu. We wrześniu pojechaliśmy raz jeszcze na zaprosze-
nie Fundacji „Piastun”, tym razem do Rosji. Koncertowaliśmy 
w Smoleńsku oraz położonym nad rzeką Wołgą mieście Jaro-
sław. Po drodze byliśmy także w Katyniu, Moskwie, a wraca-
jąc zwiedzaliśmy Wilno. Pod koniec roku spotkała nas najdal-
sza jak dotąd podróż i z pewnością trudna do powtórzenia 
– miesięczne tournee w Australii, o którym szerzej pisałem w 
poprzednim numerze „Naszej Trójwsi”.

Mimo tylu licznych wyjazdów zespół w międzyczasie 
koncertował też w Polsce. Byliśmy m.in. na dużym koncercie 
„Mozaika polskiego folkloru” w Kielcach, koncertowaliśmy 
na dożynkach w Pawłowicach, czy podczas „Śląskich Go-
dów” w Siemianowicach. Zespołu nie mogło zabraknąć też 
na 51 Tygodniu Kultury Beskidzkiej – w ramach tej imprezy 
w 2014 roku wystąpiliśmy w Istebnej, Wiśle, Oświęcimiu i Uj-
sołach, a grupy śpiewacze i soliści także w Żywcu, skąd wró-
cili z nagrodami. Do tego doszły jeszcze koncerty w Czeskim 
Cieszynie i Mostach Jabłonkowskich, zaś obfity rok zakoń-
czyliśmy kolędowym koncertem w kościele ewangelickim w 
Wiśle 29 grudnia.

Minionego roku daliśmy w sumie 51 koncertów.  Każdy 
z nich poprzedzony przygotowaniami i dużym wysiłkiem 
wszystkich członków zespołu, muzykantów i instruktorów. 
Każdy z nich wnosi swój wkład we wspólny sukces, angażuje 
się, poświęca swój czas i gra, tańczy czy śpiewa najlepiej jak 
umie. W sumie jest to około 50 osób! Za to chciałbym im po-
dziękować w tym podsumowaniu.

Nie było by tylu sukcesów bez wsparcia wielu przychyl-
nych nam osób. Niezmiernie dziękujemy ustępującej Pani 
Wójt Danucie Rabin oraz obecnemu Wójtowi Henrykowi Ga-
zurkowi za finansowe wsparcie a Radzie Gminy za budżet na 
ten cel, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i 
Informacji Turystycznej za reklamę, promocję i wsparcie me-
rytoryczne, nadleśniczemu Andrzejowi Kudełka oraz dyrek-
torowi Bogdanowi Ligockiemu za udostępnienie pomiesz-
czeń do prób, Krzysztofowi Pawlakowi za współorganizację 
i niezwykły klimat wyjazdów na Ukrainę i do Rosji, redakcji 
„Naszej Trójwsi” za możliwość dzielenia się sukcesami z czy-
telnikami gazetki. Dziękujemy oczywiście sponsorom, którzy 
wspierali nasze działania w roku 2014. Dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom Trójwsi za przekazane środki w ramach 
odpisów 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. 
Dzięki Waszej hojności otrzymaliśmy 2294,20 zł, za które to 
środki mogliśmy zakupić kilka nowych elementów stroju do 
zespołu. Prosimy o pamięć o nas przy tegorocznych rozlicze-
niach z fiskusem. W deklaracji podatkowej wystarczy wpisać 
nasz numer KRS 0000119330. 

Dziękujemy za wszelkie pozytywne słowa pod adresem 
zespołu. A krytyka jak zwykle jeszcze bardziej mobilizuje 
nas do działania. Wierzymy, że roku 2015 będzie dla nas 
znów wyjątkowy! Z życzeniami wszelkiej pomyślności w 
roku 2015.

Tadeusz Papierzyński
Kierownik Zespołu Regionalnego „Istebna”
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Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego
Stowarzyszenie Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego 

jest dziełem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, powoła-
nym decyzją Rady Generalnej, dnia 7 sierpnia 2001 r. Pierw-
si członkowie zostali przyjęci do Rodziny Bł. Edmunda 13 
czerwca 2002 roku, w trzecią rocznicę beatyfikacji Ojca Zało-
życiela. Asystentką główną całego stowarzyszenia jest s. M. 
Stella Kuś, pomaga jej s. M. Adela Kopoczek.

W 2010 roku z  inicjatywy  s. M. Archangelii  Świstuń tworzy 
się wspólnota Bł. Edmunda  Bojanowskiego w Istebnej. W dniu 
13 czerwca 2011 roku 12 osób z naszej parafii w czasie uroczy-
stej Mszy Świętej w Panewnikach wypowiada słowa Aktu Od-
dania się Matce Bożej na służbę w Rodzinie Bł. Edmunda.

Świadkiem naszego przyjęcia do Stowarzyszenia był 
nasz proboszcz Tadeusz Pietrzyk, który sprawował w tym 
dniu Eucharystię. Na dzień dzisiejszy wspólnota z Istebnej 
liczy 20 osób.

Asystentką naszej rodziny jest s. M. Alma Kordas, której 
pomaga  przewodniczący – Edward Suszka.

Członkowie naszej wspólnoty biorą czynny udział w ży-
ciu duchowym i charytatywnym naszej parafii.

Staramy się by nasza rodzina kochała Boga i czerpała swą 
mądrości ze Słowa Bożego, dlatego tez regularnie(3 czwar-
tek każdego miesiąca) spotykamy się na wspólnej modlitwie 
i katechezie.

 Wierzymy, że dzięki naszej gorliwej modlitwie, przyjaźni 
jaka nas łączy, chęci do współpracy, wniesiemy do społecz-
ności w której żyjemy wiele dobra. Zapraszam wszystkich 
chętnych do naszej Wspólnoty!

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

Trójwieś filatelistycznie
W dniu 29.11.2014. w Częstochowskim Muzeum Mo-

net i Medali Jana Pawła II miał miejsce Międzynarodo-
wy Zlot Kolekcjonerów pamiątek związanych z życiem 
i dzialalnością świetego. W spotkaniu wzieli udział kolek-
cjonerzy monet, medali, znaczków pocztowych oraz innych 
pamiatek. W muzeum zgromadzono ponad 9500 monet i 
medali z całego świata związanych z Janem Pawłem II wy-
dawanych w ciągu pontyfikatu, a także po śmierci papieża 
po dzień dzisiejszy. W prywatnym muzeum znalazły swoje 
miejsce różne inne pamiatki – relikwie należące lub w inny 
sposób związane z Papieżem Polakiem, często występujące 
w… jednym egzemplarzu!  

W trakcie spotkania z właścicielem muzeum Krzysztofem 
Witkowskim miałem okazję przekazać w imieniu proboszcza 
Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce ks. Sta-
nisława Pindla, wydanych z okazji kanonizacji przez parafię 

okolicznościowych medali i pa-
miątek filatelistycznych. Znajdą 
one swoje stałe miejsce w sali 
ekspozycyjnej muzeum. 

Wielu mieszkańców Trójwsi 
corocznie pielgrzymuje na Ja-
sną Górę. Serdecznie polecam 
i zachęcam do odwiedzenia i 
zwiedzenia Muzeum Monet i 
Medali Jana Pawła II, zwłaszcza 
że znajduje się tam również nasz akcent w postaci medali 
kanonizacyjnych.

W trakcie imprezy w stoisku pocztowym stosowany był 
datownik okolicznościowy przedstawiający logo muzeum 
-  postać Świętego Jana Pawła II w bardzo ciekawym ujęciu.

Jacek Pyszny

Trójwieś filatelistycznie

Oratorium dla dzieci i młodzieży

Oratorium – to miejsce, któ-
re na Valdocco, dzielnicy Tury-
nu, stworzył św. Jan Bosko z 
myślą o wychowaniu i edukacji 
dzieci i młodzieży. Do dnia dzi-
siejszego tworzone są Oratoria 
przy placówkach salezjańskich 
na całym świecie, aby służyły 
one najmłodszemu pokoleniu.

Również w Trójwsi powstało salezjańskie oratorium dla 
dzieci i młodzieży. Od soboty 17 stycznia w istebniańskim 
Gimnazjum animatorzy VIDES spotykają się z młodymi 
uczestnikami, aby wspólnie się bawić, uczyć, rozwijać pasje 
i zainteresowania, a także modlić się. Nasze oratorium nie 
tylko „ochronka” dla dzieci, ale środowisko wychowawcze w 
duchu św. Jana Bosko, którego celem jest integralny rozwój 
człowieka, we wszystkich jego wymiarach. W oratorium, po-
dobnie jak w domu, panuje atmosfera zrozumienia, miłości i 
przyjaźni. Każdy podejmuje również pewne obowiązki, takie 
jak np. przygotowanie kanapek, ciepłej herbaty, nakrycie do 
stołów i uporządkowanie ich. Dzieci bardzo chętnie włączają 
się w przygotowanie czegoś dla innych, a dzięki temu uczą 
się dostrzegać drugiego człowieka, szacunku do niego. 

Nasze oratorium jest również jak boisko - stwarza moż-
liwość dobrej zabawy w gronie rówieśników. Ruch oraz 

Stowarzyszenie VIdeS

Boski Bal – przebierańców dla dzieci
31 stycznia wspominamy św. Jana Bosko, wielkiego 

mistrza w wychowaniu i towarzyszeniu młodemu czło-
wiekowi. Don Bosko (tak był nazywany w ówczesnym środo-
wisku) śmiało uważał, że „smutny święty, to żaden święty” i w 
swoim życiu kierował się przede wszystkim miłością i życzli-
wością rozsiewając wśród młodych pedagogikę radości. 

Idąc w ślady swojego patrona, młodzi animatorzy VIDES 
zorganizowali karnawałowy bal przebierańców nazwany 
„Boskim Balem”, gdyż odbył się on ostatniego stycznia, we 
wspomnienie św. Jana Bosko. 

Wiele radości, śmiechu i dobrej zabawy zagościło w holu 
istebniańskiego gimnazjum, gdy na parkiecie zjawiły się dzie-
ci w przepięknych i kolorowych przebraniach.  Czas umilali 

współzawodnictwo fair play są potrzebne w życiu młode-
go, ponieważ uczą zgody, zgrania oraz pokazują jak zdrowo 
przeżyć swoje lata życia. W naszym oratorium mamy zajęcia 
ruchowe, zabawy integracyjne, taniec i różne rozgrywki dru-
żynowe.

Te wszystkie działania i inicjatywy w Oratorium nie miały-
by miejsca, gdyby nie wielka życzliwość dyrekcji Gimnazjum 
w Istebnej, na czele z panem Bogdanem Ligockim. VIDES nie 
ma swojego lokum, a dyrekcja Gimnazjum zawsze chętnie 
użycza nam pomieszczeń szkoły. Serdecznie dziękujemy za 
Państwa wsparcie i otwartość na nowe dzieła podejmowane 
z myślą o młodym pokoleniu. 

VIDES oprócz cotygodniowych spotkań w Oratorium na-
dal będzie organizował comiesięczne zajęcia warsztatowe w 
Koniakowie i Jaworzynce. Kolejne spotkanie dla dzieci od-
będzie się w sobotę 21 lutego w SP 1 w Koniakowie i SP 1 w 
Jaworzynce w godzinach od 10:00 do 13:00. 

Wszystkie dzieci z Trójwsi zapraszamy na spotkania Ora-
torium w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00. Nale-
ży zabrać obuwie na zmianę, swoich kumpli i przyjaciół oraz 
dużą dawkę chęci do zabawy. 

ORATORIUM to nie tylko miejsce, ale to KLIMAT.
Oratorium to nie tylko przestrzeń metrażowa, ale przede 

wszystkim
PRZESTRZEŃ DUCHOWA, gdzie stawiamy na rozwój wy-

chowawczy i intelektualny naszych podopiecznych.

Karina Czyż

im wcale nie gorzej poprzebierani animatorzy, którzy na czas 
Boskiego Balu stali się wodzirejami zabaw 
i tańców. 

Serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji balu należą się panu Bog-
danowi Ligockiemu, dyrektorowi Gim-
nazjum im Jana Pawła II w Istebnej oraz 
Państwu Renacie i Eugeniuszowi Kawu-
lok, właścicielom pizzerii WERONA za 
ufundowanie napojów dla dzieci. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom, 
które wspaniale bawiły się z nami na Bo-
skim Balu oraz ich rodzicom, że zadbali o 
ciekawe i piękne przebrania dzieci.

Wolontariusze VIDES
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Informacje turystyczneInformacje turystyczne
Bezpieczna Zima z Radiem Zet
i Beskidzką 5 za nami! 
Pierwsza impreza tegorocznej edycji "Bezpieczna 

Zima z Radiem Zet i Beskidzką 5" w Istebnej za nami. W 
dniach 24 i 25 stycznia 2015 roku na stoku Zagronia odbyły 
się liczne konkurencje oraz konkursy, w których do wygrania 
były nagrody.

Przez dwa dni trwania imprezy udział w niej wzięło kil-
kaset osób w różnym wieku. Konkurencje i gry edukacyjne 
prowadzili instruktorzy oraz animatorzy. Można było wziąć 
udział w lekcjach jazdy na nartach, grze w hokeja, zjeździe 
na jabłuszkach, spotkaniu z policyjnym psem "Sznupkiem", 
który udzielał porad o bezpieczeństwie na stoku oraz w wie-
lu innych atrakcjach.

W drugim dniu odbył się także II Slalom o Puchar Prezesa 
Zagronia, w którym wystartowało około 50-ciu zawodników 
w 3 kategoriach wiekowych. Oprócz pucharów i nagród rze-
czowych zwycięzcy otrzymali vouchery na pobyt i wstępy 
do Meridian i Parku Wodnego w Zagroniu. Oprócz tego każ-
dy otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek.

Na stoku zapewniona była także gorąca herbata LOYD, 
którą ufundowała firma Mokate, a także napoje firmy LAS 
Vegas. Imprezy odbędą się jeszcze w pozostałych gminach 
Beskidzkiej 5:

Brenna: 31.01. i 01.02. 2015
Wisła: 7-8.02. 2015
Ustroń: 14-15.02.2015
Szczyrk: 21-22.02.2015
Więcej informacji oraz fotoreportaż na stronie:
http://zimazet.pl/istebna/

„Zagrejcie gajdzićki”
Trwa realizacja projektu „Zagrejcie gajdzićki”, która obej-

muje wydanie dwóch albumów muzycznych i folderu pro-
mującego dziedzictwo kulturowe wsi Istebna, Jaworzynka i 
Koniaków, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - 
mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W ramach projektu Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, 
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna wyda dwie 
płyty z tradycyjną muzyką góralską oraz folder informacyj-
no-promocyjny ukazujący atrakcje turystyczne w Gminie 
Istebna ze szczególnym uwzględnieniem walorów kulturo-
wych. Materiały te będą wykorzystywane zarówno w Punk-
cie Informacji Turystycznej, jak i w ramach promocji gminy 
na targach turystycznych, czy też w czasie przyjmowania 
delegacji z innych miejscowości.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kalendarz Imprez na rok 2015
Wszystkich zainteresowanych imprezami kulturalnymi 

oraz sportowo – rekreacyjnymi w Gminie Istebna serdecz-
nie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, 
Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej po odbiór 
kalendarzy w wersji plakatowej. Szczególne zaproszenie 

kierujemy do wszystkich właścicieli obiektów noclegowych i 
gastronomicznych, którzy corocznie pomagają nam promo-
wać imprezy w swoich obiektach. Mimo, że kalendarz jest 
już wydany, jak zawsze z chęcią przyjmiemy wszystkie infor-
macje na temat imprez, które Państwo organizują w swoich 
ośrodkach, czy restauracjach i zamieścimy je w ofertach tu-
rystycznych na stronie www.istebna.eu 

Przypominamy także, ze w czasie ferii PUNKT INFORMA-
CJI TURYSTYCZNEJ czynny jest także w soboty i niedziele do 
godziny 14:00.

Koncert kolęd góralsko-śląskich
w Tworogu

Dzięki przyja-
znym kontaktom, ja-
kie zostały nawiąza-
ne z Gminą Tworóg 
w ramach Śląskie-
go Związku Gmin 
i Powiatów młodzi 
artyści z Trójwsi zo-
stali zaproszeni do 

uczestnictwa w „Koncercie kolęd góralsko-śląskich” w Two-
rogu, jaki odbył się 5 stycznia tego roku. Podczas wydarze-
nia kulturalnego Gminę Istebna promowali mali kolędnicy z 
zespołu „Czadeczka” działającego w ramach Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Koniakowie wraz ze swoimi opiekunami: 

Moniką Wałach-Kaczmarzyk, Marzeną Suszką, Małgorza-
tą Małyjurek i dyrektorem OPP Józefem Polokiem. Koncert 
poprowadził góralsko-śląski duet Elżbieta Polok z Istebnej i 
zastępca wójta Klaudiusz Wieder z Tworoga.

W ramach występów dzieci zaprezentowały góralskie pa-
storałki i świąteczne zwyczaje z obszaru Istebnej, Jaworzynki 
i Koniakowa. Koncert był elementem kulturalnej i turystycz-
nej wymiany z Gminą Tworóg. Młodzi artyści mieli nie tylko 
okazję uczestniczyć we wspólnych występach z dziećmi i 
młodzieżą z Tworoga i Radzionkowa, ale także poznać wy-
brane atrakcje Górnego Śląska.

Składamy serdeczne podziękowania władzom Gminy 
Tworóg oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tworogu za 
gościnne przyjęcie, serdeczną atmosferę i chęć współpracy 
kulturalno–turystycznej.
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Bumerang na istebniańskiej truchle
czyli opowieści z krainy kangurów

25 stycznia 2015 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury go-
ściliśmy zespoloków z Zespołu 
Regionalnego „Istebna”. Mogli-
śmy usłyszeć o kulisach ich au-
stralijskich wojaży i zobaczyć 
zapierające dech w piersiach 
zdjęcia dokumentujące podróż 
zespołu przez największe miasta 
kontynentu. 

Każdy mógł też pogłaskać 
skórę kangura, spróbować za-
grać na tradycyjnym „Didgeri-
doo” - aborygeńskiej „trąbicie” i 

zobaczyć bumerangi zdobione wielobarwnym malarstwem 
kropkowym. 

Spośród wielu niesamowitych historii, anegdot i cieka-
wostek, uderza jeden smutny fakt. Jak powiedział Tadeusz 
Papierzyński, autentyczna kultura aborygeńska została wy-
parta- ich potomkowie nie zakładają już stroju przodków, 
żyją na marginesie społeczeństwa. Mając takie porównanie 
można tym bardziej cenić to, co dla naszej ziemi robią zespo-
ły regionalne - nie tylko pielęgnują tradycje ale też promują 
je za granicą. 

Jak powiedziała pani Małgorzata Kiereś „podróż górali z 
Istebnej do Australii przeszła już do historii”.  Dziękujemy za 
podzielenie się z nami bogactwem wspomnień!

BJ

Spotkania opłatkowe w Trójwsi
Humor, radosne spotkanie pokoleń, świetna zabawa i 

muzyka - tak opisać można atmosferę  styczniowych spo-
tkań opłatkowych dla seniorów w Trójwsi. To niepowtarzal-
na okazja by świętować Dzień Babci i Dziadka, spotkać się 
z sobą nawzajem i odnowić dawne znajomości. W tym roku 
spotkaliśmy się w dniach 20-23 stycznia w remizach OSP  
w Istebnej, Jaworzynce i w Koniakowie. Organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. 

Na dobry początek Wójt Gminy Henryk Gazurek złożył 
wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworocz-
ne. Dołączyli się do nich także inni przedstawiciele władz 
samorządowych: Sekretarz Gminy Teresa Łaszewska, Prze-
wodniczący Rady Gminy Artur Szmek, Zastępca Przewod-
niczącego Stanisław Legierski, Sołtys Wsi Istebna Jerzy Mi-
chałek, sołtys Jaworzynki Paweł Rucki, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Łacek, dyrektor ZSP w 
Istebnej Robert Biernacki, dyrektor SP1 w Koniakowie Pan 
Andrzej Ryłko i zastępca dyrektora Alicja Kaczmarzyk. 

Przy stole zastawionym smakołykami, dziadkowie i 
babcie śledzili popisy dzieci przygotowane z myślą o ich 
święcie. W Istebnej zaprezentowały się uczniowie klas „O”: 
wychowankowie Renaty Gorzołki, Anny Krężelok i Katarzy-
ny Urbaczki. W Jaworzynce piękne widowisko przygotowa-
ły dzieci z klas III pod kierunkiem: Krystyny Kolek, Renaty 
Szkawran i Piotra Kohuta. W Koniakowie zatańczyli i zaśpie-
wali podopieczni Elżbiety Studzińskiej i Janiny Kukuczki.  
Występy dzieci w strojach aniołków i bałwanków pozwoliły 
zapomnieć o mroźnej pogodzie za oknami. Wystarczyło tyl-
ko spojrzeć na twarze widzów, na których widać było wzru-
szenie, wdzięczność i dumę.  

Jak zawsze tryskająca humorem konferansjerka, Pani 
Elżbieta Legierska-Niewiadomska, zmotywowała seniorów 
do wyjścia na scenę i udziału w konkurencjach. Musieli oni 
między innymi wdziewać na siebie ubrania z „czarodziejskie-
go wora”, tak więc wnuki mogły zobaczyć babcię i dziadka 
w nieco bardziej ekstrawaganckim wydaniu... na przykład w 
szałowym kapeluszu a'la zorro, czy stroju królika. Seniorzy 
wykazali się dystansem do siebie prezentując się publice z 
gracją zawodowych modeli. 

Był również czas na wspólne kolędowanie i śpiewanie 
pastorałek i góralskich piosenek. W Jaworzynce i w Konia-
kowie już po raz kolejny gościliśmy instruktorów Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Mieszankę góralskich pa-
storałek i pieśniczek zagrali dla nas: Marzena Suszka, Alek-
sandra Lipowska, Janina Juroszek i Martin Wałach. O oprawę 
muzyczną w Istebnej zadbał skład: Zbigniew Wałach i Jan 
Kaczmarzyk. 

Najbardziej cieszy fakt, że co roku na spotkania opłatko-
we w Trójwsi przybywa coraz więcej seniorów, którzy opusz-
czają salę pogodni, uśmiechnięci, nierzadko ze łzami wzru-

szenia. Dziękujemy wszystkim przybyłym i zapraszamy na 
przyszłoroczne spotkania. 

Serdecznie dziękujemy również: Józefowi Polokowi, Dy-
rektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie i instruk-
torom placówki, którzy umilali nam czas a także piekarniom: 
Danuty i Franciszka Kawulok z Istebnej, Anny i Andrzeja Pro-
bosz z Jaworzynki i Zbigniewa i Małgorzaty Kawulok z Konia-
kowa za przekazanie pączków i kołaczyków na tę okazję.

Oprac. BJ

Halina Bukowska-Gluza

Matce BożeJ GroMniczneJ

W mieście węgla i stali

przed najstarszym szpitalem,

stoi figura Niepokalanej.

Widzę z okna jej szaty,

płaszcz błękitny i niebogaty,

Strojony w śniegu płaty.

Śniegiem Matka Boża Gromniczna sypnęła,

na ulice zapadłe, familoki prastare,

szare ulice błotniste, bure,

przechodniów twarze smutne i ponure.

A ja modlę się do Matki Bożej Gromnicznej

o śmierć lub o życie,

Odmawiam różaniec, pacierze i skrycie

marzę o wysłuchanie modlitwy o życie

zanoszę błaganie o krew,

Za oknami biało, coraz gęstszy śnieg,

Szyby zamarzają przez lutowy mróz,

a ja czekam na krew AB RH PLUS!

Nie było w całym mieście czerwonego życia,

ale modlitwy moje szeptane z ukrycia,

wysłuchane zostały przez Matkę Bożą Gromniczną.

I Pani anestezjolog młoda

dobra, śliczna, powiedziała do mnie z anielskim

spojrzeniem:

zaraz operacja, zdążymy,

nie będzie spóźnienia.

Katowice - Bogucice, 2.02.02 r. 

Podziękowania 
Serdeczne podziękowania dla Państwa Danusi i Ignace-

go Waszutów z Pietraszonki 691 za umożliwienie mi w 2004 
r. spędzenia w ich domu Wigilii i wielu innych miesięcy, któ-
re na zawsze pozostaną w mej pamięci.

Halina Bukowska- Gluza

ZAPRASZAMY DO UDZIAłU W KONKURSIE
PLASTYCZNYM I LITERACKIM

„LEGENDY I PODANIA
Z ISTEBNEJ, JAWORZYNKI I KONIAKOWA” 
I. Regulamin Konkursu Plastycznego „Legendy i poda-

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

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

stawowych. 
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej 

(bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej będącej ilustra-
cją legendy lub podania z Istebnej, Jaworzynki lub Koniako-
wa. Dopuszcza się różne formy artystyczne: rysunek wykona-
ny 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 komisję 
powołaną przez organizatora i nagrodzeni podczas Międzysz-
kolnego Konkursu Wiedzy o Regionie 27 marca 2015 roku. 

II. Regulamin Konkursu Literackiego „Legendy i poda-
nia z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Istebnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III- VI Szkół Pod-
stawowych 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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Furmani po raz kolejny
rywalizowali nad Olzą
XIV Zawody Furmanów
W niedzielę 1 lutego odbyły się XIV Zimowe Zawody 

Furmanów organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Istebnej i Nadleśnictwo Wisła. Trzeba przyznać, że był to naj-
piękniejszy zimowy dzień tego roku. Lazurowe niebo, skrzy-
piący pod nogami śnieg i dolina Olzy obwarowana ścianą 
lasu, tworzyły iście wymarzoną scenerię do widowiskowych 
rozgrywek. Na starcie stanęło 11 dwuosobowych ekip co 
daje 22 uczestników. Gościliśmy zawodników z Polski, Czech 
i Słowacji. Ich zmagania śledzili turyści, którzy przyjechali 
niejednokrotnie z dalekich zakątków kraju. 

ki (3,1), Adrian Byrtus z Lalik (2,8), Emilia Nosal z Ogrodowej 
(2,8 m. ).

Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkową statuet-
kę, dzwonek, worek owsa, dyplom  i ciepły posiłek. Triumfa-
torzy nadolziańskich zmagań otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe (ozdobne janczary, kantary, uzdy, „powyrchniki” i 
inne). Nagrody wręczyli wójt gminy Henryk Gazurek i Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka. Najstarszy 
furman, Daniel Gnida otrzymał ponadto przepiękną rzeźbę 
wykonaną i ufundowaną przez Bolesława Michałka z Isteb-
nej. Jego syn Maroš był najmłodszym uczestnikiem imprezy. 
Ten duet stanowił piękny przykład na to, że „furmaństwo” ma 
się we krwi - to tradycja często przekazywana z ojca na syna. 

Zawody Furmanów przypominają nam o tym, że na tere-
nach górzystych koń jest niezastąpiony. Możliwości najno-
wocześniejszej nawet maszyny często kończą się tam, gdzie 
nachylenie terenu przekracza 30 stopni. Tymczasem dobrze 
skoordynowany zespół, furman i koń, jest w stanie sprostać 
najtrudniejszym wyzwaniom, czego namiastkę mogliśmy 
zobaczyć podczas tegorocznych zawodów. Z pewnością 
wspólnym wysiłkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Nadle-
śnictwa Wisła będziemy kontynuować tradycję tej imprezy.

Barbara Juroszek
Wyniki konkurencji: 

KONKURENCJA I - SLALOM Z DREWNEM STOSOWYM

1. Sławomir Pawlus 
łukasz Tracz Radziechowy 2,06,80

2. Piotr Kubica 
Eugeniusz Ciupka Leśna 2,20,91

3. Marek Wolny 
Bartek Waszut

L-ctwo „Olza”
Istebna 2,21,86

4. Marian Fizek 
Jurek Martynek Gródek (Czechy) 2,22,91

5. Jan Urbaczka 
Ryszard Haratyk Jaworzynka 2,24,32

6. Łukasz Kubica 
Piotr Kubica Leśna 2,26,27

Furmani mogli wykazać się kunsztem w trzech konkuren-
cjach: slalomie z drewnem stosowym, precyzyjnym pchaniu 
drewna dłużycowego i sile uciągu. Zawodników gorąco do-
pingowali konferansjerzy: Elżbieta Legierska-Niewiadomska 
i Wojciech Kohut. 

Popisom mistrzów furmańskiego fachu przygrywała w 
góralskich rytmach kapela z Witanowej na Słowacji i „Zwyrt-
ni” z Istebnej. Myśliwi z Koła Łowieckiego „Olza” serwowali 
pyszne i sycące dania z dziczyzny. 

Kibice mogli wziąć udział w konkurencji „Rzut Gnotem”. 
W kategorii do 13 roku życia drewniany balik najdalej posłali:  
Jakub Juroszek z Istebnej (3,9), Daniel Juroszek z Jaworzyn-

Regulamin 
X Konkursu Wiedzy o Regionie
Istebna, 27.03.2014r. (piątek), 
Gimnazjum w Istebnej, godz. 10.00

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza 
uczniów wszystkich szkół w gminie Istebna do udziału w X 
Konkursie  Wiedzy o Regionie. Konkurs odbędzie się w dniu 
27 marca 2015r. o godz. 10.00 w Gimnazjum w Istebnej. 

Przebieg konkursu. Konkurs podzielony będzie na 2 etapy: 
1. Pisemny test indywidualny z zakresu: geografia tere-

nu (góry, doliny, rzeczki, potoki, przysiółki, szlaki turystycz-
ne); przyroda (podstawowe gatunki roślin, drzew, zwierząt, 
ptaków), najważniejsze wydarzenia w historii Istebnej, Jawo-
rzynki, Koniakowa (daty powstania miejscowości, historie 
kościołów, umiejscowienie cmentarzy, pomników; pieczę-
cie,  miejsca i obiekty udostępnione do zwiedzania; ważne 
postacie, które znacząco wpłynęły na historię tej ziemi; zwy-
czaje i obrzędy związane z wiosną (np. zwyczaj chodzenia 
„Po Morzanie”, „Grzegorze” zwyczaje towarzyszące wiosen-
nym pracom polowym, zwyczaje związane z Wielkim Tygo-
dniem”), współczesna sytuacja i najważniejsze wydarzenia w 
gminie Istebna; tematy folklorystyczne: sztuka ludowa i rze-
miosło regionu, zespoły i kapele regionalne, słownik gwaro-
wy. Test trwać będzie 45 minut.

2. Grupowa prezentacja inscenizacji ludowej o tema-
tyce „zwyczaje i obrzędy związane z wiosną” (np. Morzany, 
Grzegorze, zwyczaje związane z Wielkim Tygodniem, Wiel-
kanocą, pierwszymi pracami polowymi, wypasem krów itp.).  

Drużyny z poszczególnych szkół przygotowują krótkie 
przedstawienie, wykonane w gwarze, które zawierać bę-
dzie odpowiednią treść, eksponaty, charakteryzacje postaci 
itp. Jury oceniać będzie m.in. walory gwarowe (odpowiedni 
tekst), aktorskie oraz ciekawe interpretacje tematu. Prezen-
tacja powinna trwać maksymalnie 5 minut. 

Postanowienia ogólne
Prosimy wszystkich o przybycie na konkurs w strojach re-

gionalnych. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, 
nagrodę za udział, a zwycięzcy (miejsca 1,2,3) nagrody spe-
cjalne. Organizator zapewnia wyżywienie.

Zgłoszenia do udziału  w konkursie
Zgłoszenia uczestników (3-4 osoby ze szkoły podstawo-

wej, min. 12 osób z gimnazjum) przyjmujemy do dnia 20 
marca 2015 roku w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej, tel. 33 855 62 08; mail: kultura@ug.istebna.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do słuchania Radia Istebna
Zapraszamy wszystkich do słuchania Radia 

Istebna za pomocą sieci Internetowej pod adre-
sem: www.radioistebna.pl

Radio Istebna to nie tylko dobra muzyka, ale 
przede wszystkim ciekawe audycje. Na stronie 
Radia Istebna znajdziecie Państwo również Infor-

mator Radia, retransmisje niedzielnych mszy świętych dziecięcych, 
koncert życzeń. Za pomocą strony Radia macie Państwo także moż-
liwość pozdrowić swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, którzy słu-
chają Radia Istebna w kraju i za granicą. 

Radio Istebna poszukuje współpracowników! Możliwości 
współpracy z naszą stacją jest kilka.

Poszukujemy prezenterów
Poszukujemy prezenterów, którzy chcieliby prowadzić na na-

szej antenie ciekawe audycje tematyczne. Kandydat na prezentera 
powinien spełniać następujące wymagania:

- musi posiadać co najmniej dobry mikrofon przydatny do 
nadawania audycji w radiu,

- musi mieć dobrą dykcję i miły dla ucha głos,
- powinien być pełnoletni (nieletni muszą mieć pisemną zgodę 

opiekuna prawnego),
- powinien dysponować pewną ilością interesujących materia-

łów na tematy poruszane w swoich audycjach,
- powinien umieć obsługiwać któryś z popularnych programów 

do nadawania w Internecie (np. Winamp z wtyczką Shoutcast DSP, 
SAM Broadcaster, itd.),

- powinien poświęcić tygodniowo przynajmniej godzinę czasu 
na nadawanie.

Kandydat na prezentera powinien określić, czy chce prowadzić 
audycję słowną, czy muzyczną.

W przypadku audycji muzycznych prezenter powinien posia-
dać dużą bazę nagrań opublikowanych na wolnej licencji oraz pod 
żadnym pozorem nie emitować nagrań chronionych prawnie.

Poszukujemy twórców audycji
Jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych kryteriów a mimo 

to chciałbyś emitować swoje audycje na naszej antenie, możesz 
zgłosić swoją kandydaturę na twórcę audycji. Zasadniczo twórcę 
audycji od prezentera różni to, że nie nadaje on na żywo, a jedynie 
przygotowuje jakiś materiał i wysyła go do nas do emisji. Możesz 
np. nagrać sam głos, a stworzenie podkładu dźwiękowego i ogólną 
obróbkę zlecić nam.

Poszukujemy autorów
Nie możesz nagrywać? Ale za to możesz pisać!
Z otwartymi rękoma przyjmiemy współpracowników sporzą-

dzających dla nas teksty na określony temat, do wykorzystania w 
audycji (wówczas lektor odczyta tekst i sporządzi nagranie) oraz na 
łamach strony internetowej.

Czego powinieneś się wystrzegać?
Generalnie osoba współpracująca z Radiem Istebna powinna 

wystrzegać się jednego - czerpania wiadomości z serwisów naszym 
zdaniem niezbyt wiarygodnych.

Jeśli jesteś zdecydowany i chcesz rozpocząć współpracę z na-
szą stacją, napisz do nas już dziś.

Kontakt z Radiem Istebna: 
Radio Istebna 
Istebna 739 
43-470 Istebna 
radioistebna@gmail.com
tel.: +48 515 533 522
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KALENDARZ  IMPREZ 2015 ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

Termin: 04.02, 18.02, 04.03, 18.03, 01.04.

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

Kontakt: 505 128 906

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

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

LUTY:
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01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
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młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 18

KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
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

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!

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
  

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; nagroda główna: weekendo-
wy pobyt w Kompleksie Zagroń Istebna dla całej rodziny
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
08.02. - Narciarski Puchar Białego Misia II Edycja - Złoty Groń
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
14.02. - Zjazd na krechę - Jędrzej Dobrowolski  - Złoty Groń
14.02. - Wieczorny Walentynkowy Salom Gigant Parami - Złoty Groń
15.02. - Slalom dla zakochanych; nagroda główna: Romantyczny 
rytuał w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Meridian; Kompleks Isteb-
na Zagroń
15.02. - Puchar Złotego Misia Haribo - Złoty Groń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
27.02. - Puchar Złotego Gronia - Slalom Równoległy - Złoty Groń
28.02. - Puchar Złotego Gronia - Slalom/Eliminacje Mistrzostw Pol-
ski Amatorów - Złoty Groń
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

MARZEC:
01.03. - Puchar Złotego Gronia - Slalom Gigant - Złoty Groń
07.03. – Dzień Kobiet oraz VII Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej i 
Wybory Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014 – Isteb-
na Hadamówka
04 i 18.03. – warsztaty koronki koniakowskiej (co druga środa) 
– GOK Istebna
9 i 16.03. – warsztaty ozdób wielkanocnych, GOK Istebna
15.03. - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Isteb-
na; Istebna Zaolzie
27.03. - Konkurs Wiedzy o Regionie, Gimnazjum Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli 
Wojtas

KWIECIEŃ:
08 i 22.04. – warsztaty koronki koniakowskiej (co druga środa) 
– GOK Istebna
10.04 – 10.05. – Wernisaż Wystawy Grafiki Anny Słowik z Istebnej
13.04. - 70. rocznica
19.04. - Turniej Koszykówki o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Istebna; Gimnazjum Istebna

7. Daniel Gnida 
Maroš  Gnida

Witanowa  
Słowacja 2,32,84

8. Antoni Czepczor 
Tomasz Czepczor Istebna 2,43,37

9. Aleksander Śliwa 
Patryk Śliwa Leśna 2,47,94

10. Martin Bulawa 
Rostia Galuszka

Bukovec 
Czechy 3,12,61

KONKURENCJA II - PRECYZYJNE PCHANIE DREWNA
DłUŻYCOWEGO

1. Marek Wolny 
Bartek Waszut

L-ctwo „Olza” 
Istebna 0, 44,06

2. Piotr Kubica 
Eugeniusz Ciupka Leśna 0, 50,17

3. Sławomir Pawlus 
łukasz Tracz Radziechowy 0, 55,17

4. Marian Fizek 
Jurek Martynek Gródek (Czechy) 0, 56,94

5. Aleksander Śliwa 
Patryk Śliwa Leśna 1,02, 78

6. Jan Urbaczka 
Ryszard Haratyk Jaworzynka 1, 05,07

7. Łukasz Kubica 
Piotr Kubica Leśna 1,05,63

8. Daniel Gnida 
Maroš Gnida

Witanowa  
Słowacja 1,08,54

9. Martin Bulawa 
Rostia Galuszka

Bukovec 
Czechy 1,41,59

KONKURENCJA III - SIłA UCIĄGU

1. Piotr Kubica 
Eugeniusz Ciupka Leśna 7,25

2. Jan Urbaczka 
Ryszard Haratyk Jaworzynka 7,71

3. Marek Wolny 
Bartek Waszut  

L-ctwo „Olza” 
Istebna 7,91

4. Marian Fizek 
Jurek Martynek Gródek (Czechy) 9,28

5. Sławomir Pawlus 
Łukasz Tracz Radziechowy 11,21

6. Aleksander Śliwa 
Patryk Śliwa Leśna 17,79
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Turniej Akademii Piłki Nożnej
W niedzielę 25.01 na hali sportowej w gimnazjum w 

Istebnej odbył się już drugi w tym roku turniej piłkarski 
organizowany przez Akademię Piłki Nożnej z Istebnej, 
tym razem skierowany do zawodników urodzonych w 
2005 i 2006 r. Gościły u nas drużyny, które zapewniły wysoki 

poziom rozgrywek oraz wiele emocji i radości, a były to: AMT 
Żywiec, Beskid Gilowice, LKS Goleszów, Lukam Skoczów, 
APTH Milówka, AP Silesia Cieszyn, Kuźnia Ustroń. Akademia 
z Istebnej do turnieju zgłosiła 2 drużyny, które zakończyły 
rozgrywki na fazie ćwierćfinałowej, natomiast zwycięzcą zo-
stała drużyna z Milówki wygrywając w finale z drużyną ze 
Skoczowa.

Turniej siatkówki
pod dyktando Istebnej Centrum 
Sześć drużyn wystąpiło w rozegranym w hali 

Gimnazjum w Istebnej Turnieju Siatkówki o „Puchar Wójta 
Gminy Istebna”, który po stojącym na świetnym poziomie 
meczu finałowym wygrała drużyna Istebnej Centrum.

Wiele siatkarskich emocji towarzyszyło wszystkim meczom 
rozgrywanym na parkiecie hali istebniańskiego gimnazjum. 
Siatkarze tego popołudnia dopisali frekwencją, wolą walki 
oraz grą fair play. Cały turniej stał na wysokim poziomie, a dwie 
najlepsze drużyny w meczu finałowym do końca utrzymywały w 
napięciu wszystkich oczekujących na końcowy rezultat rozgrywek. 

Cenne osiągnięcie młodych piłkarek!
W miniony weekend rozegrane zostały w Gliwicach Finały 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu dziewcząt do lat 
18, w których wysokie piąte miejsce w stawce 12 najlepszych zespo-
łów z całej Polski wywalczyły dziewczęta UKS Gimnazjum Istebna.

Dla naszych dziewcząt - podopiecznych trenera Marcina Pu-
dalika - był to debiut w tej rangi turnieju, którego organizato-
rem był Polski Związek Piłki Nożnej.

Zawodniczkom i ich trenerowi gratulujemy!
Grupa III:
Victoria Gaj – Gimnazjum Istebna 2:2
Gol Częstochowa – Gimnazjum Istebna 3:1
Gol Częstochowa – Victoria Gaj 5:1
Ćwierćfinały:
Unifreeze Górzno – GTW Gliwice 8:1
Rekord Bielsko Biała – Naprzód Sobolów 4:2

Gol Częstochowa – MOSIR Bielsk Podlaski 5:1
Gimnazjum Istebna – Rolnik Głogówek 0:6
Mecze o miejsca 5-8:
GTW Gliwice – MOSIR Bielsk Podlaski 3:6
Naprzód Sobolów – Gimnazjum Istebna 0:1
Mecz o 5 miejsce:
MOSIR Bielsk Podlaski – Gimnazjum Istebna 1:2
Skład drużyny:
Górny rząd od lewej: Sylwia Kilian, Patrycja Bury, Anna Po-

lok, Justyna Zawada (kapitan), Joanna Czepczor, Aleksandra 
Bielesz, trener Marcin Pudalik

Dolny rząd od lewej: Ewa Legierska, Patrycja Pawlusińska, Ka-
rolina Pawlusińska, Justyna Legierska, Klaudia Łacek, Maria Sikora.

J. Kohut

Drugie miejsce chłopców z APN Istebna
Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi piłkarze z Aka-

demii Piłki Nożnej w Istebnej zajmując drugie miejsce w silnie 
obsadzonym Noworocznym Turnieju, który został rozegrany w 
minioną sobotę w hali Gimnazjum w Istebnej.

W turnieju wzięło udział osiem drużyn: Lukam Skoczów I, 
Lukam Skoczów II, Kuźnia Ustroń I, Kuźnia Ustroń II, Milówka, 
Rajcza, Góral Żywiec oraz APN Istebna.

Zorganizowany przez koordynatora i trenera APN Istebna 

Rafała Legierskiego Turniej stał na wysokim poziomie spor-
towym i przebiegał w dobrej atmosferze. Młodzi adepci piłki 
nożnej pokazali duże umiejętności piłkarskie i wielką ambicję.

W tym gronie nasi młodzi piłkarze pokazali się z bardzo do-
brej strony i dopiero w finale ulegli drużynie Górala Żywiec.

Wyniki naszej drużyny:
W grupie:
APN Istebna - Góral Żywiec 1:4
APN Istebna - Kuźnia Ustroń II 1:0
APN Istebna - Lukan Skoczów II 4:3
Play off:
APN Istebna - Lukam Skoczów I 2:1
APN Istebna - Milówka 1:0
Finał:
APN Istebna - Góral Żywiec 4:7 J. Kohut
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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.Dobry start Dominika Burego

na Mistrzostwach świata!
Trójka biegaczy 

naszych klubów nar-
ciarskich reprezento-
wała nasz kraj na roz-
grywanych W Ałmatach 
(Kazachstan) Mistrzo-
stwach Świata Juniorów 
w narciarstwie klasycz-
nym.

W tej prestiżowej im-
prezie wystąpili reprezentujący MKS Istebna bracia Dominik 
Bury i Kamil Bury oraz zawodnik NKS Trójwieś Beskidzka 
Bartłomiej Rucki.

Nasi zawodnicy zajęli wprawdzie w większości dalsze 
miejsca, ale trzeba pamiętać, że konkurencja w tych zawo-
dach była bardzo silna. Tym bardziej wysoko trzeba ocenić 
występ Dominika w biegu na dziesięć kilometrów techniką 
dowolną, w którym zajął bardzo dobre 15 miejsce.

Na zdjęciu: Dominik Bury (w tle Kamil Bury)

BIEGI NARCIARSKIE – STYCZEŃ 2015
*** Aż dwadzieścia jeden razy stawali na podium roze-

granego w Ustianowej „Pucharu Bieszczadów” biegacze na-
szych klubów narciarskich potwierdzając znakomite przygo-
towanie do sezonu zimowego. Dwudniowe zawody, które 
zaliczane są do klasyfikacji Narodowego Programu Rozwo-
ju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” rozgrywane były 
w trudnych warunkach pogodowych, co nie przeszkodziło 
naszym zawodnikom w osiągnięciu imponującego bilansu 
medalowego. Jednym słowem deszcz z nieba przełożył się 
na deszcz medali!

Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x złoto, Woj-
ciech Fojcik (NKS Trójwies Beskidzka) - 2 x złoto, Jan Za-
wada (MKS Istebna) - 2 x złoto, Anna łacek (NKS Trójwieś 
Beskidzka) - złoto i srebro, Eliza Rucka (MKS Istebna) - złoto 
i brąz, Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) – złoto, Grze-
gorz Zawada (MKS Istebna) - 2 x srebro, łukasz Gazurek 
(NKS Trójwieś Beskidzka) - srebro i brąz, Mateusz Haratyk 
(NKS Trójwieś Beskidzka) - srebro i brąz, Mikołaj Michałek 
(MKS Istebna) – srebro, Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) 
– brąz, Mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) – brąz, 
Antoni Juroszek (MKS Istebna) – brąz

*** Sebastian Gazurek z Jaworzynki zajął drugie miej-
sce w Red Bull Biegu Zbójników, który odbył się w Białce Ta-
trzańskiej.

*** Trzy miejsca na podium wywalczyli nasi zawodnicy w 
pierwszych w tym sezonie zawodach w biegach narciarskich z 
cyklu Salomon Nordic Sunday, które rozegrano w Zakopanem. 
W biegu sprinterskim techniką klasyczną zwyciężył Piotr Mi-
chałek z Jaworzynki, a Grzegorz Legierski z Koniakowa był 
drugi. Z kolei w biegach techniką dowolną trzecie miejsce 
zajął Kazimierz Legierski, a czwarte -Jan łacek (obaj z Ja-
worzynki).

*** W kolejnych zawodach z cyklu Salomon Nordic Sun-
day, które rozegrano na Polanie Jakuszyckiej Piotr Michałek 
wygrał swoją kategorię wiekową zaś Kazimierz Legierski 
był wśród swoich rówieśników drugi.

*** Kilka miejsc na podium wywalczyli nasi biegacze 
podczas rozegranych w czeskiej miejscowości Nové Město 
na Moravě zawodów FIS w biegach narciarskich.

Dwa medale imprezy wywalczył  Dominik Bury  (MKS 
Istebna), który wygrał bieg juniorów na dystansie piętna-
stu kilometrów techniką klasyczną oraz zajął drugie miejsce 
wśród juniorów w biegu na piętnaście kilometrów techniką 
dowolną. Na drugim stopniu podium stanął w sprincie tech-
niką klasyczną Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka). 
W tej samej konkurencji wśród juniorów drugi był Kamil Bury 
(MKS Istebna), który zajął też trzecie miejsce w biegu juniorów 
na dystansie piętnastu kilometrów techniką klasyczną.

*** W dniach 23-24 stycznia na Polanie Jakuszyckiej roze-
grano kolejne zawody z cyklu Narodowy Program Rozwoju Bie-
gów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, w których znów wielką for-
mą błysnęli nasi biegacze zdobywając dziewiętnaście medali! 
Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - 2 x złoto, Jan Zawa-
da (MKS Istebna) 2 x złoto, Eliza Rucka (MKS Istebna) - zło-
to i srebro, Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - złoto i 
srebro, Mateusz Dragon  (NKS Trójwieś Beskidzka) – złoto, 
łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka ) - 2 x srebro, Ewa 
Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka ) – srebro, Andrzej Jałowi-
czor (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x brąz, Antoni Juroszek 
(MKS Istebna) - 2 x brąz, Dorota Kaczmarzyk (NKS Trójwieś 
Beskidzka) – brąz, Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) – 
brąz, Weronika Legierska (MKS Istebna) – brąz

*** Na trasach biegowych PZN Kubalonka odbył się XX 
Międzynarodowy Narciarski Puchar „Bacy” - Bieg 60-latka. W 
rywalizacji mężczyzn na dziesięć kilometrów zwyciężył Piotr 
Michałek  z Jaworzyki a drugie miejsce zajął  Grzegorz Le-
gierski z Koniakowa.

*** Mariusz Michałek z Istebnej zajął drugie miejsce w 
biegu na czterdzieści pięć kilometrów techniką dowolną, 
który został rozegrany w słowackiej Kremnicy w ramach 42. 
Międzynarodowych Zawodów w biegach narciarskich „Biela 
Stopa”, zaliczanych do klasyfikacji Europejskiej Ligi Biegów 
Narciarskich (Euroloppet).

*** Dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy w IX 
Pucharze Magurki w Biegach Narciarskich „Śladami Arcy-
księżnej Marii Teresy”, który odbył się w minioną sobotę na 
Magurce Wilkowickiej. W biegu na 10 km mężczyzn w klasy-
fikacji Open triumfował Piotr łacek z Jaworzynki a na trze-

Adam Cieślar podwójnie złoty
na Uniwersjadzie!
Nasz znakomity dwuboista Adam Cieślar z Istebnej wy-
walczył dwa złote medale 27 Zimowej Uniwersjady, która 
rozgrywana jest w słowackiej miejscowości Štrbské Pleso!
Nasz zawodnik triumfował w formule Gundersena (jeden 
skok i bieg na 10 km) oraz zwyciężył w starcie masowym 
(bieg + dwa skoki). J. Kohut

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zawodnikom za 
udział w turnieju, kibicom za obecność na trybunach i doping, 
paniom Klaudii Łacek i Aleksandrze Bielesz, które pomagały 
w liczeniu punktów, sędziom turnieju panom Wojciechowi 
Gościniakowi i Piotrowi Szarcowi. 

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych sportowych 
inicjatywach w Gminie Istebna. 

Karina Czyż

Końcowa kolejność:
1. Istebna Centrum
2. Istebna Zaolzie
3. Jaworzynka
4. Koniaków
5. Nadleśnictwo Wisła
6. OSP Istebna - „Kierysi musi być łostatni”
Wyniki rozgrywanych spotkań w fazie grupowej :
Grupa A:
OSP Istebna 0:2 Jaworzynka
OSP Istebna  0 : 2  Koniaków
Jaworzynka 2 : 0 Koniaków
Grupa B:
Istebna Zaolzie  2 : 1  Istebna Centrum
Nadleśnictwo 0 : 2 Istebna Centrum
Istebna Zaolzie 2 : 0 Nadleśnictwo
Mecz o V miejsce:
OSP Istebna 0 : 2 Nadleśnictwo
Półfinał:
Istebna Zaolzie  2 : 0 Koniaków
Jaworzynka 1 : 2 Istebna Centrum
Mecz o III miejsce:
Koniaków 0 : 2 Jaworzynka
Finał:
Istebna Zaolzie 1 : 2 Istebna Centrum

ciej pozycji uplasował się Andrzej Mojeścik z Istebnej. Obaj 
nasi biegacze wygrali swoje kategorie wiekowe.

*** Rozgrywane w Dusznikach-Zdroju dwudniowe zma-
gania młodych biegaczy w ramach zawodów z cyklu Naro-
dowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzy-
ska” zaowocowały dwunastoma medalami reprezentantów 
naszych klubów narciarskich.

Jan Zawada (MKS Istebna) - 2 x złoto, Eliza Rucka (MKS 
Istebna) – złoto, Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) – 
złoto, Mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) – złoto, 
Wojciech Fojcik  (NKS Trójwieś Beskidzka) – złoto, Natalia 
Sewastynowicz (MKS Istebna) - 2 x srebro, Ewa Gazur (NKS 
Trójwieś Beskidzka) – brąz, Weronika Legierska (MKS Isteb-
na) – brąz, łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) – brąz, 
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - brąz.

Te i poprzednie sukcesy to efekt wielkiej pracy wykony-
wanej przez zawodników oraz ich trenerów i opiekunów w 
osobach Jarosława Hulawego, Mirosława Kapasia, Tade-
usza Krężeloka i Małgorzaty Galej (wszyscy MKS Istebna) 
oraz Magdaleny Ligockiej, Tomasza Sikory i Mariusza Za-
wady (wszyscy NKS Trójwieś Beskidzka).

J. Kohut
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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
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Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora
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SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
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Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż
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Na ka dy wymiar!ż
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ZAPRASZAJĄ:                                                WOLONTARIUSZE  
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Bal Góralski
w Koniakowie

- więcej o balu
napiszemy w kolejnym

numerze
Naszej Trójwsi


