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Wójt Gminy informuje

Ważna wiadomość dotycząca
odpadów komunalnych

W najbliższym czasie wszyscy mieszkańcy, którzy objęci są 
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
dostaną blankiety płatności na rok 2014 wraz z naklejkami na 
worki z odpadami. Przypominamy, że nie uległy zmianie raty 
płatności, indywidualne numery kont oraz harmonogram wy-
wozu pozostaje taki sam jak w roku 2013.

Płatności: 
Pierwsza rata opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi przypada do 15 lutego 2014r.
Informujemy, że zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz. U. 

z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz Uchwałą NSA (ONSAiWSA 
2008/5/79) wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
może dokonywać tylko podatnik, czyli osoba która złożyła 
deklarację śmieciową. Wynika to z faktu, iż zapłata dokona-
na przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje 
wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. 
Dlatego prosimy by wszystkie opłaty szczególnie dokonywane 
przez internet dotyczące opłaty śmieciowej były dokonywane 
tylko z konta osoby, która złożyła deklarację śmieciową.

Naklejki na worki:
Prosimy by przy wystawianiu worków na każdym z nich zna-

lazła się etykieta z numerem identyfikacyjnym, który pozwoli na 
weryfikację prawidłowego sortowania odpadów i ich właściciela.

Wszyscy, którzy zadeklarowali segregację odpadów powinni 
nakleić etykietkę również na pozostałość  po sorcie czyli na czarny 
worek, który należy do niego. Natomiast osoby, które oddają tylko 
odpady zmieszane powinny umieścić etykiety przynajmniej na 
jednym z czarnych worków.

Przypominamy także, że zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391) w przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający 
odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady ko-
munalne i powiadamia o tym gminę. W takich wypadkach za 
każdy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zostanie 
naliczona większa stawka opłaty w danym miesiącu.

Każdy wykryty przypadek nieprawidłowego sortowania od-
padów spowoduje tym samym naliczenie danemu właścicielowi 
nieruchomości opłaty za dany okres w kwocie 13 zł za osobę czyli 
jak za oddawanie odpadów zmieszanych.

Oprac.: K. Goryczka

Partnerstwo gmin Istebna - Hrčava 
W styczniu 2014 r. pojawiła się jedna z ostatnich możliwości 

pozyskania środków z Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 
– 2013 w priorytecie „Wzmacnianie dostępności komunikacyj-
nej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń”.

Gmina Istebna zwróciła się do sąsiedniej Gminy Hrčava 
z propozycją przygotowania i wspólnej realizacji projektu in-
westycyjnego, któremu nadano dwujęzyczny tytuł: „Poprawa 
dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju 
Trójstyku / Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci Progra-
mu rozvoje Trojmezí”.

22 stycznia o godz. 17:00 na zaproszenie Starosty Obec 
Hrčava Petra Staňo na obrady Rady Gminy Hrčava przybyli 
Henryk Gazurek, zastępca wójta Gminy Istebna oraz Wiesław 
Legierski, koordynator projektu wspólnego, którzy przedstawili 
stan przygotowania projektu i jego główne założenia.   

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komu-
nikacyjnej obszaru pogranicza i podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej gmin Istebna i Hrčava. Projekt obejmuje 
przebudowę i remont dróg gminnych prowadzących do granicy 
polsko-czeskiej o łącznej długości 1,769 km po obu stronach 
granicy. Po polskiej stronie granicy droga w Jasnowicach – trasa 
zasadnicza o długości 1300 m, a po czeskiej stronie granicy dwie 
drogi o łącznej długości 469 m. Drogi objęte projektem mają 
charakter transgraniczny i służą mieszkańcom oraz obsłudze 
ruchu turystycznego. Łączy ich jedna zasadnicza cecha: wszyst-
kie prowadzą w kierunku granicy polsko-czeskiej, umożliwiając 
mieszkańcom i turystom swobodne przemieszczanie się na 
terenach przygranicznych, spełniając tym samym podstawowy 
warunek uzyskania dobrej oceny w konkursie. 

Wartość projektu wyrażona w EUR wynosi 206  088 EUR, 
w tym Gmina Istebna 127.518 euro, gmina Hrčava – 78.570 
euro. Gminy ubiegają się o dotację w wysokości 85% wartości 
kosztów kwalifikowanych w Polsce oraz 90% w Czechach, co 
daje razem 179.103,30 euro wnioskowanego dofinansowania. 

Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin zarządzeniem z dnia 
8 stycznia 2014 r. powołała Wspólny Zespół Projektowy 
z udziałem przedstawicieli i pracowników obu gmin w celu 
sprawnej realizacji projektu w sytuacji uzyskania dofinansowa-
nia. Partnerem wiodącym projektu i odpowiedzialnym za jego 
realizację jest Gmina Istebna, która złożyła wniosek 29.01.2014 r. 
w czeskim mieście Olomouc.

Inwestycje realizowane będą zgodnie z wytycznymi Pro-
gramu wyłącznie w sytuacji uzyskania odpowiedniej oceny 
punktowej i zatwierdzeniu przez polsko-czeski Komitet Ste-
rujący, co ma nastąpić w maju 2014 r. Zakończenie realizacji 
robót zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym planowane jest przed 
końcem października 2014 r.

Panu Staroście Petrowi Staňo oraz wszystkim radnym gmi-
ny Hrčava należy podziękować za mądre i odważne decyzje, 
które ostatecznie zaowocowały przystąpieniem do wspólnego 
projektu. Hrčava licząca zaledwie 260 mieszkańców i niewielki 
budżet ma dużo mniejsze możliwości organizacyjne i ograni-
czone finansowanie wkładu własnego, nawet przy wysokim 
poziomie dofinansowania. Opracował: W. Legierski   

 

H. Gazurek, W. Legierski na sesji w Hrčavie
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Podziękowania
Dla Wójta, Rady Gminy, pracowników GOPS i Oświaty oraz 
wszystkich, którzy złożyli kondolencje i wspierali mnie 
w chwili odejścia mamy. z poważaniem

Lucyna Legierska, Dyrektor ZPPP Cieszyn

Polski Komitet pomocy Społecznej
Istebna, dnia 27.01.2014
Zarząd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sprawozdanie z akcji charytatywnej
przeprowadzonej w dniu 17-27 stycznia 2014 r.

w Istebnej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej

W dniach 17-27 stycznia 2014 r. przeprowadzono kier-
masz w restauracji „Gospoda u Ujca” - Istebna 76 związany 
ze zbiórką funduszy na cele charytatywne. Zbiórka została 
przeprowadzona pod nadzorem vice-prezesa PKPS okręg w 
Bielsku-Białej Pana Józefa Henryka. Przewodniczącym akcji 
ze strony PKPS - oddziału w Istebnej była Pani Łucja Michałek.

Zbiórka zakończyła się zebraniem kwoty 8.577, która 
zostanie przekazana na konto polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej Zarządu Okręgowego w Bielsku-Białej - 43-300, 
ul. Plac Ratuszowy 4. Zebrane fundusze zostaną przekazane 
na cele studenckie.

Ogłoszenie XII Ogólnokrajowego Konkursu
 dla rolników „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Medialny patronat:
AGROmechanika, Agro News com.pl,

AGRO SERWIS, TVP 1, Zielony Sztandar

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz 
inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują:

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunki Konkursu:
Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowa-

dzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS 
(przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz 
zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 
14 marca 2014 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub OR 
KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkur-
sie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS oraz w przed-
stawicielstwach współorganizatorów.

W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane 
będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między 
innymi:
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk 
pracy,
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan 
schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elek-
trycznych,
- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie 
w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
- stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody 
i wyróżnienia.

Regulamin Konkursu możliwy jest do wglądu w siedzibie 
OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24, 25, tel. 34 
3653292 oraz we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS, jak 
również na stronie www.krus.gov.pl

SENIORZY 50 +
Istebniański Uniwersytet
W dniu 28 lutego 2014r. o godz. 16-tej jak co mie-
siąc w ostatni piątek odbędzie się kolejne spotka-
nie członków Istebniańskiego Uniwersytetu.
Zarząd ma do przekazania bardzo istotne informacje 
dlatego prosi się o pewne przybycie.
Miejsce spotkania budynek GOK-u w Istebnej.

Zarząd

Organizatorzy PKPS w Istebnej: Przewodnicząca: Łucja 
Michałek, Inkasent: Olga Kukuczka, Członek komisji: Wanda 
Juroszek, Członek komisji: Anna Stachurek

Nadzór:
vice-prezes okręgu PKPS, Józef Henryk

Podziękowanie
W dniach od 21-24 stycznia w Gospodzie „u Ujca” 

w Istebnej odbył się kiermasz odzieży, z którego do-
chód przeznaczony został na cele charytatywne. 

W imieniu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Istebnej dziękuję zarządowi, a zwłaszcza Pani Teresie 
Łaszewskiej za pomoc w przeprowadzeniu kiermaszu.

Podziękowania dla Pana Józefa Herzyka - wicepreze-
sa Zarządu Okręgowego PKPS w Bielsku-Białej, Pani Anny 
Juroszek oraz Pana Bartłomieja Ligockiego za pomoc 
w organizacji.

Składam również serdeczne podziękowania dla 
wszystkich wolontariuszy a szczególnie dla Pań: Olgi 
Kukuczka, Anny Stachurek, Wandy Juroszek, Eli i Wiktorii 
Miszta za bezinteresowną pracę i zaangażowanie oraz 
Pani Halinie Kukuczka za bezpłatny wynajem pomiesz-
czenia na potrzeby kiermaszu.

Dziękuję mieszkańcom gminy Istebna za udział 
i wsparcie akcji charytatywnej. Pozostała odzież została 
przekazana osobom potrzebującym z gminy Istebna.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Kiermaszu PKPS w Istebnej Łucja Michałek

Serdeczne podziękowania dla Przewodniczącej Komite-
tu Organizacyjnego Kiermaszu PKPS w Istebnej Pani Łucji 
Michałek za zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu 
odzieży w Istebnej, z którego dochód przeznaczony został 
na cele charytatywne. 

Józef Herzyk

Wiceprezes Zarządu Okręgowego PKPS w Bielsku-Białej 
Wolontariusze
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Z życia szkół

Dzień Matki i Tacika na Zapasiekach
W ostatnim dniu przed feriami, szkoła nr 2 w Jawo-

rzynce, należała do babć i dziadków, którzy świętowali 
ten piękny dzień wraz ze swoimi wnukami, czyli uczniami 
naszej szkoły. Gości było tak wielu, że ledwo pomieścili się 

Bal karnawałowy
W sobotę 11 stycznia 2014r. w strażnicy OSP Konia-

ków Centrum odbył się bal karnawałowy zorganizowany 
przez rodziców uczniów klas szóstych Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koniakowie.

Bawiono się przy orkiestrze „BIS” Łukasza Legierskiego do 
białego rana. Nogi same rwały się to tańca, na parkiecie Sali 
bawili się rodzice, przyjaciele, nauczyciele i goście, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością.

W czasie przerw nie brakowało atrakcji - można było za-
kupić piękne np. heklowane koty, jak również przegryźć coś 
pysznego przygotowanego przez szefową kuchni panią Ma-
rię Bielesz i mamy uczniów klas szóstych. A było w czym wy-
bierać, bo poza ciepłym daniem, przystawkami, zimną płytą, 
barszczem z pasztecikiem podano również ciasta upieczone 
przez rodziców uczniów.

Prace nad przygotowaniem tego balu trwały od początku 
roku szkolnego, na zebraniu z rodzicami wychowawczynie 
wspólnie ustaliły organizację tego przedsięwzięcia. Pozyski-
wali sponsorów, wspierali całą inicjatywę rzeczowo przyno-
sząc kotyliony, piekli ciasta a wszystko to robili z uśmiechem 
i pełnym zaangażowaniem. Po zakończeniu balu kolejna 
grupa rodziców przystąpiła do sprzątania sali i zaplecza ku-
chennego.

Bal udał się, za co w imieniu całej społeczności serdecznie 
dziękujemy zwłaszcza tym wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego przeprowadzenia.
Dziękujemy szczególnie sponsorom:
Firma Handlowo-Usługowa „A. M. Market” - Koniaków 440
„Maja” Maria Kawulok - Koniaków 774
Firma Obróbki Drewna „LEGIERSKI” Damian Legierski - Konia-
ków 172           
Zajazd u Szczepana - Koniaków 391
Przedsiębiorstwo „Mardos” Tadeusz Rucki - Koniaków 662
„MONT-BUD” Śleziak Daniel - Koniaków 911
Firma Ogólnobudowlana Wiesław Kukuczka - Koniaków 885
Market Budowlany „BAZA” Zbigniew Polok & Jan Waszut - 
Istebna 1641
P. W. KUKUCZKA - Koniaków 849
STOLARSTWO Stanisław Zowada - Koniaków 471
„NEW LOOK” Jolanta Barabasz - Koniaków 925
Firma Handlowo-Usługowa Piotr Sikora - Koniaków 890
Apteka „Pod Ochodzitą” - Koniaków 783
MAX-POLSKA - Ustroń, ul. Daszyńskiego 64
„KORONKA” Andrzej Marekwica - Koniaków 799
Piekarnia Zbigniew Kawulok - Koniaków 440
Zakład Fryzjerski Janina Polok - Koniaków 440
Bielesz Stanisława - Koniaków
Firma Usług Transportowych Handel Towarami Masowymi 
Teofil Krężelok - Koniaków 2
Sklep  Wielobranżowy Franciszek Skurzok - Koniaków
Firma Handlowo-Usługowa Legierski Ryszard - Koniaków 401
Centrum Produktu Regionalnego Maria Kohut - Koniaków 33
Zakład Krawiecki Helena Śliwińska - Koniaków 440
Ciesielstwo-Murarstwo Jan Michałek - Koniaków 989
Karczma KOPYRTOŁKA Jacek Juroszek - Koniaków 662

na sali gimnastycznej, na której czekało na nich wiele atrak-
cji. Najpierw było na ludowo, w związku z kolędami, które 
nasi uczniowie wraz z instruktorami z OPP Koniaków, zaśpie-
wali i zagrali na góralską nutę. Następnie obejrzeliśmy Jaseł-
ka, przedstawione przez klasy 2 i 3, a przygotowane przez 
panią Marię Jałowiczor. Klasa 6 pokazała nam pokoleniową 
rozmowę wnuczków z dziadkiem; klasy 4 i 5 – „alfabetowe” 
życzenia dla dziadków, a maluszki z klas „0” i 1, mimo tremy, 
wspaniale recytowali swoje role, przygotowane przez panie 
Sylwię Polok i Barbarę Michałek.

Po części artystycznej były prezenty, życzenia i ogromne 
uściski dla swoich babć i dziadków. Na koniec wszyscy zebra-
ni zasiedli w dwóch salach, zastawionych stołami uginający-
mi się od słodkich wypieków, przygotowanych przez rodzi-
ców. Dzień Babci i Dziadka udał się wspaniale. Dziękujemy 
wszystkim, którzy mieli udział w organizacji tego wyjątkowe-
go dnia. Dziadkowie byli dumni ze swoich pociech, a dzieci 
szczęśliwe, zarówno z powodu uroczystości, jak i początku 
ferii. A po 2 tygodniowej labie…? Ale o tym następnym ra-
zem w kolejnym reportażu z naszej małej WIELKIEJ szkoły.

Łukasz Calik
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Firma GRA-JAN Agata Janusz Krężelok - Jaworzynka 484
„Karczma OCODZITA” Grażyna Polak - Koniaków
P.H.Z. „Jur-Gast” - Wisła ul. Wyzwolenia 34a
Zakłady Mięsne - Wisła ul. Przemysłowa 2
Handel Hurtowy Art. Spoż. Bronisław Kamieniarz - Ustroń 
ul. Porzeczkowa 7
F.H.U.P. „DROMENA” Ewa Krzempek - Strumień ul. 1 Maja 66
Firma „LEGIERSKI” Leszek Legierski, Legierski Zdzisław - Isteb-
na 1150
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GOLIK - Istebna 1347
„PROPIEK” Anna Probosz, Andrzej Probosz - Istebna 1348
Kraina Firan Agnieszka Pilch - Istebna 948
„LEŚNICZÓWKA” MED-BUD Karina Elias - Chorzów ul. Stefana 
Batorego
Firma MAŁGORZATA Grażyna Zembol - Istebna 1127
Galeria Florystyczna KINGA Kinga Matuszny - Istebna 44
„Prezenty – Dekoracje” Zenon Sitko - Istebna 644
DELIKATESY Maria Legierska i Michał Legierski - Istebna 1585
Zakład Krawiecki Ewa Waszut - Istebna 70
APTEKA POD KASZTANAMI - Istebna 68
F.H.U. „BULI” Jolanta Koptyńska - Istebna 1642
Zajazd „PECIO” Beata Juroszek-Rucka - Istebna 1216

Z życia szkół

Wielka  Orkiestra
 Świątecznej  Pomocy 

12  stycznia 2014 odbył się XXII finał 
WOŚP. Hasło tegorocznego finału brzmi 

„Na ratunek” - na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów. 

Sztab WOŚP działający w Gimnazjum im Jana Pawła II 
w Istebnej tego roku liczył 52 wolontariuszy, którzy na tere-
nie gminy Istebna kwestowali w dwóch turach; w godzinach 
od 8:00 – 12:30 ; od 12:30 -17:00   w miejscach: Istebna cen-
trum, Istebna Market Rema, sklep Biedronka, Jaworzynka 
centrum, Jaworzynka Trzycatek, Kubalonka, Stecówka, Mla-
skawka, Koniaków centrum, Wyciąg „Zagroń”. 

Ze względu na warunki pogodowe (brak śniegu), 
w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń impreza została odwoła-
na. Miały być tam liczne atrakcje dla wszystkich miłośników 
białego szaleństwa tzn. zawody, konkursy itp. Uwieńczeniem 
wszystkich przygotowanych na ten dzień atrakcji miało być 
Światełko do Nieba, czyli zjazd ze szczytu Złotego Gronia 
z pochodniami. 

Zadaniem Sztabu WOŚP działającym przy Gimnazjum  
było zebranie chętnych uczniów chcących kwestować w ko-
lejnym finale, przygotowanie puszek kwestarskich, organiza-
cję dowozu i odwozu wolontariuszy, rozwieszenie plakatów 
oraz przyjmowanie rozliczeń i liczenie pieniędzy.

Suma pieniędzy zebrana przez wolontariuszy do puszek 
kwestarskich wyniosła 14 928 zł. Wszystkich ucieszyła tak duża 
suma zebranych pieniędzy, mimo tego, iż impreza „Na złotym 

PPHU „Drew – Mat” - Istebna 745
Pizzeria „WERONA” Renata Kawulok - Istebna 1150
PHU „MAJA” Józef Wójcik - Kończyce Wielkie ul. Truskawkowa 4
Apteka „NA DZIELCU” Grzegorz Kulik - Istebna 1475
MARKET REMA Teresa Kamińska - Istebna 1370
Linter-TOUR - Istebna 1588
GRONO - Wisła, ul. Ustrońska 23
LYS FUSIN POLAND - Istebna 1222
PHU Andrzej Cieślar - Wisła, ul. Połomska 4
FHU Edward Glet - Istebna 1000
Sklep Łukasz Sikora - Istebna
PHU „ZYSKO” Zbigniew Sikora - Cieszyn, ul. Karola Stryi 7
„Langhamer” - Ustroń, ul. A. Brody 33 A
Anna Kajzar - Koniaków
Małgorzata Czepczor - Koniaków 544

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się zebrać spo-
rą sumę pieniędzy. Dochód z balu zostanie przeznaczony 
na dofinansowanie wycieczki nad morze dla klas VI oraz na 
ogólne potrzeby Rady Rodziców.

Wychowawcy klas VI
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie

R. Haratyk, A. Pudalik

Z życia gimnazjum
Groniu” nie odbyła się. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczy-
cielom, którzy włączyli się do WOŚP i nadzorowali kwestują-
cych uczniów oraz nauczycielom, którzy 12 stycznia liczyli ze-
brane pieniądze a były to panie Aneta Staniek, Lucyna Hernas, 
Ewelina Jochacy, Blanka Fojcik, Agnieszka Paluszkiewicz, Elż-
bieta Lubaczewska oraz Alicja Glebowicz-Gazurek. 

Za pomoc w organizacji XXII Finału WOŚP dziękujemy 
Pani Wójt Danucie Rabin i Urzędowi Gminy w Istebnej za  
zorganizowanie dowozu wolontariuszy z miejsc kwestowa-
nia do gimnazjum, Policji za sprawowanie nadzoru nad bez-
pieczeństwem kwestujących uczniów.  

Serdeczne podziękowania należą się  wolontariuszom za 
ich wielkie zaangażowanie. To oni, uczniowie naszego gim-
nazjum, poświęcili swój wolny czas i kwestowali na terenie 
naszej  gminy.  Dziękujemy mieszkańcom Trójwsi i wszystkim 
darczyńcom. 

Odpowiedzialną za całość przedsięwzięcia była opiekun-
ka szkolnego koła PCK p. Alicja Glebowicz-Gazurek, choć nie 
mniej ważną rolę spełniła tutaj p. Aneta Staniek, która bezin-
teresownie poświęciła swój wolny czas podczas wcześniej-
szych przygotowań całej akcji.

Szef sztabu WOŚP w Istebnej
Alicja Glebowicz-Gazurek
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Wywiad z Józefem Brodą
- Witam serdecznie, chciałam 

zadać Panu kilka pytań, doty-
czących pańskiej działalności 
społecznej i kulturalnej.

- Proszę pytać.
- Czy działa Pan w jakiś sto-

warzyszeniach, organizacjach 
lub zespołach? Jeśli tak, to 
w jakich?

- Jestem związany z Macierzą 
Ziemi Cieszyńskiej w ramach ko-
misji fundacji stypendialnej. A jeśli 
chodzi o moją działalność  społecz-
ną, to jestem kuratorem sądowym 
w wolontariacie, pracuję z żoną. To 
by było wszystko.

- Jak Pan stara się zmieniać rzeczywistość na lepszą?
- Nad tym ludzie  głowili się od tysięcy lat. Wokół człowieka 

jest dużo dobra, ale jest też dużo braku dobra. Jeżeli dzień 
zaczynam od złego samopoczucia, to staram się uruchomić 
coś, co jest rodzajem uśmiechu do siebie samego, żeby trochę 
wpuścić radości, bo radość jest jak światło, radość jest jak 
dobre powietrze, jak dobra woda i jeżeli jej brakuje w życiu 
człowieka, zaczyna być nieprzyjemnie, przykro, chłodno i czło-
wiek traci rozeznanie, bo pojawia się coś, co jest początkiem 
braku światła. Ty doskonale wiesz, że kiedy człowiek zaczyna 
się lękać, to nie jest to przyjemne uczucie, ale od człowieka 
w dużym stopniu zależy, czy potrafi te lęki i smutki opano-
wywać, czy poddaje się im.  To jest chyba ogromna tajemnica 
życia każdego z nas. Nie ma człowieka, który by nie miał dni 
z takim lękowym stanem, ale jeżeli pojawia się ten czas, to 
trzeba spróbować właśnie uczynić tak, jak ja przed chwileczką 
powiedziałem: uśmiechnąć się do samego siebie, pogłaskać 
siebie i powiedzieć, że jakoś sobie z tym poradzę. A kiedy jest 
gorzej trzeba westchnąć w stronę Stwórcy.

- Wiem, że pomaga Pan biedniejszym. W jaki sposób? 
Czy uszczęśliwia to Pana?

- Wiesz, bieda to jest chyba pojęcie takie trochę zawężone.  
Ja bym się chciał skupić bardziej na tej biedzie jako nieporad-
ności, jako czymś, co jest nieumiejętnością zagospodarowania 
czasu w danym momencie. Nie ma życia człowieczego bez 
problemów, bez lęków i teraz to, co często nazywamy biedą 
czy biednymi stanami, nie jest  biedą  czysto fizyczną, lecz 
przede wszystkim biedą duchową, która jest o wiele trud-
niejsza do naprawienia. Kiedy pojawia się ta bieda duchowa 
– nieporadność, poddanie się, brak tego właśnie światła, 
zaradności, wówczas zaczyna się o wiele większa trudność 
i jeżeli pomagamy razem z żoną – Marysią, to właśnie w takim 
kontekście, żeby człowieka nastawić pozytywnie do zadbania 
o siebie samego. Wiesz jest takie słynne powiedzenie, że 
człowiekowi, który jest biedny, trzeba dać wędkę i nauczyć go 
łowić, bo dzięki tej wędce on później złapie rybę i zaspokoi 
głód. Często człowiek chce dać już gotowy rodzaj tej strawy 
i może niejeden z niej skorzysta, ale przez to wielu ludzi się 
przyzwyczaja, że to im się należy i nie podejmują żadnej pracy.

- Jak Pan zachowuje tradycję? Czym ona jest dla Pana?
-  Chcę żyć wedle porządku, który wyniosłem z domu jako 

chrześcijanin, jako katolik. Chcę otwierać się właśnie na dobro, 
chcę pokazywać, że obok mnie jest drugi człowiek, który też 
chce być zauważony, kochany, żyć w poczuciu bezpieczeń-
stwa. Widzisz, ja nie zajmuję się tradycją samą w sobie, tradycja 
pomaga mi zrozumieć sens istnienia człowieczego. „Chciałbym 
otwierać serce jak wiosennego rana otwiera bramy kościoła 
ręka zakrystiana” – powtórzę za Kasprowiczem. W tradycji jest 
również coś, co z nakazu chrześcijańskiego brzmi: „Kochaj 
drugiego, jak siebie samego” i „Nie rób drugiemu, co tobie nie 
miłe”. Tak pojmuję tradycję.

- Czy ma Pan jakiś wkład w rozwój regionu?
-  Wiesz, kiedy przez przypadek zostałem nauczycielem, 

bo nie chciałem nim być, bardziej chciałem iść w stronę 
psychologii, ale potem ostatecznie uciekłem z psychologii 
do Katedry Teorii Wychowania i studiując w Gdańsku. Tak 
daleko od domu rodzinnego zacząłem sobie uświadamiać 
jedną sprawę: czym ja będę mógł dysponować w kontakcie 
z młodym człowiekiem. Ale kiedy już zdecydowałem się, że 
będę pracować z młodzieżą i dziećmi, to musiałem sobie 
przypomnieć, jakie były w młodości moje marzenia, jak ja 
myślałem, jakie miałem życzenia w stosunku do nauczycieli, 
a muszę ci powiedzieć, że różnie się to układało, bo nawet 
dwa lata w szóstej klasie siedziałem. W wieku 25 lat szedłem 
na dzienne studia, uczyłem się dużo psychologii, socjologii, 
filozofii z logiką włącznie i to mi się przydało, ale przedtem jesz-
cze zaliczyłem wojsko. Pytałem siebie samego, czy w wojsku 
muszę przeklinać, kraść, pić i palić? Przez 18 miesięcy nic z tych 
rzeczy nie zrobiłem, było to trudne, ale była to autentyczna 
akademia obserwowania siebie samego. Jest takie powie-
dzenie staropolskie: „Jeśli wejdziesz między wrony, musisz 
krakać jak i one”, ale to nieprawda, nie musisz, choć to wymaga 
ogromnego wysiłku. Wiedząc o regionie sporo od strony hi-
storycznej czy od strony socjologicznych i psychologicznych 
uwarunkowań,  chciałem wykorzystać to wszystko, co tradycja 
przekazała. Kiedy zdecydowałem się, że osiądę w Koniakowie, 
to bardzo szybko zacząłem uczyć się również tej odrębności, 
ale byłem do tego przygotowany dzięki studiom, posiadałem 
pewne formy narzędzi, przy pomocy których budowałem 
grupy sportowe, teatralne, taneczne i muzyczne. Poprzez te 
działania pokazałem dzieciom trochę świata, Europy, ale też 
uczyłem je poznawać, czym jest nasz region a w nim Istebna, 
Koniaków, Jaworzynka. Właśnie poprzez śpiew, taniec, obrzęd 
uświadamiałem innym również, jak  rozumiem swoje gniazdo. 
A zatem, jeśli mam jakieś zasługi w tym regionie, to dobrze 
by było, gdybyś pytała tych, którzy mieli ze mną do czynienia.

- Czy czerpie Pan satysfakcję z wychowania dzieci 
i młodzieży?

To była największa radość, kiedy na obozach dziecko, któ-
re np. miało duże trudności w nauce, a uczestniczyło w tzw. 
międzynarodowej akcji letniej organizowanej przez Związek 
Harcerstwa Polskiego, nagle zauważało, że wokół niego cały 
świat czy Europa zaczyna się kręcić. Nie znając języków, po-
trafiło być bardzo ciekawym człowiekiem. I to była największa 
satysfakcja, to było niesamowite. Ja z tą grupką dzieci czy 
młodzieży potrafiłem wygrywać mecze, imponowaliśmy in-

Z życia gimnazjum
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Z życia gimnazjum
nym śpiewem czy tańcem. Ja tylko umożliwiałem wypływanie 
talentów, które każde z tych dzieci miało. Sokrates mówił, że 
pedagog ma być rodzajem akuszera, który nie rodzi, a tylko 
pomaga urodzić się temu, co się ma urodzić. Każdy z nas ma 
talenty i te talenty próbowałem w dzieciach i młodzieży bu-
dzić, więc zdaje mi się, że mam prawo do satysfakcji.

- Jakie Pan pokonuje trudności życiowe?
- Na samym początku mówiliśmy o tym, żeby pokonać 

lęk, strach, niepewność, żeby umieć sobie poradzić w życiu. 
Trzy razy już byłem bardzo blisko granicy: kiedy miałem pięć 
lat, kilka godzin byłem nieprzytomny i kiedy wracałem do 
świadomości, pamiętam jak moje ciało było zimne, nie po-
trafiłem nic powiedzieć, a ludzie przychodzili i dotykali mnie. 
Drugi raz, kiedy liczyłem dwadzieścia siedem lat, miałem już 
tylko czternaście uderzeń serca na minutę i wtedy ryknąłem 
na Pana Boga, (a bardzo z Nim kiepsko żyłem): „Czegoś się do 
mnie przyczepił, mam dopiero dwadzieścia siedem lat” i…  
wyszedłem z tego. Kiedy miałem trzydzieści trzy lata, byłem 
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 na Zaolziu i rozpoczy-
nałem budowę wodociągu, Stwórca mnie upomniał, że nie 
będzie to łatwe i w nocy mnie odwieźli do szpitala. Było bardzo 
krucho, z czterdziestu mężczyzn, na oddziale może zostało 
dwudziestu. W ciągu trzech tygodni widziałem przeszło dwa-
dzieścia rożnych sposobów umierania. Ja z tego wyszedłem. 
Każdy ma jakieś trudności i lęki, ale nie możemy się poddawać, 
musimy wierzyć, że sobie z nimi poradzimy.

Pamiętam, że jadąc do szpitala, prowadziłem zdecydowa-
na rozmowę z Panem Bogiem. Przekonywałem Go, że musze 
wrócić do tych smukłych, strzelistych smyreków otulonych 
pierzynką śniegu.

- Co Pana cieszy? A co martwi?
-  Kiedyś chciałem powiedzieć dzieciom, co to jest radość 

w życiu, co to jest sensowne żywobycie i ułożyłem taką strofę: 
„Życie rzeką, życie ptakiem, czas ci szybko mija, czas ci daje, 
czas odbiera, miłość nie przemija”. Jest taki gest w tańcu „Ka-
pusta”, kiedy dziewczyny i chłopcy dotykają swych nóg, potem 
robią gest jakby do modlitwy i dotykają rąk drugiej osoby. 
Jestem z mamy, z taty, z woli Boga, świat jest zbudowany dla 
mnie. Jestem, mam, dam. Daj drugiemu, nie trać ducha, bo nie 
jesteś sam. W tym roku dzieci z Ghany - bo 21 lat już prowadzę 
Festiwal Dzieci Świata, Święto Dzieci Gór - uczyłem właśnie, 
że jest drugi człowiek, którego należy poznać poprzez dotyk, 
nie tylko wzrok i słuch, ale też dotyk. I chyba to stanowi istotę 
życia. Dotykać drugiego człowieka jak mgła dotyka mgłę.

- Co Pana zdaniem należałoby zmienić w naszej spo-
łeczności? Co radziłby Pan młodym ludziom?

- Kiedy miałem dziesięć lat, przysięgałem w gronie pa-
stuszków pod Lipowski Groniem, że jak będę wielkim chło-
pem, to będę chciał być trzeźwym chłopem. Doświadczałem 
różnych sytuacji w życiu, ale nie rozumiałem jednego, jak to 
jest, że mężczyźni są godni podziwu, wspaniali, silni, mądrzy, 
tak wiele potrafią zrobić, a kiedy wypiją ileś tam alkoholu, 
są nie do poznania. Największa bieda jest taka, że ludzie nie 
potrafią korzystać z wolności. Co z tego, że w naszych skle-
pach przy kasie jest wystawiona wielka oferta alkoholi roż-
nego rodzaju. Ja wiem, że one są, ja ich nie muszę kupować, 
korzystam z wolności. Czy muszę kochać Boga? Czy muszę 
w ogóle w Niego wierzyć? Nie, nie muszę, nie jestem prze-

cież niewolnikiem. Mogę odrzucić Boga do końca, jestem 
wolnym człowiekiem, ale ja Go chcę. Pan nas obdarzył god-
nością, postawił wysoko, lecz wolnej woli nie chciał nam za-
brać. Tu przytoczę Psalm dobrej woli Zygmunta Krasińskiego.

 Lecz wolną wolę musiałeś zostawić -
Ty bez nas samych nie możesz nas zbawić!
(…) Z wolnością tylko Twój Duch się wciąż swata -
Nikt niewolnikiem w bezmiarach wszechświata!

- Chciałbym,  żeby człowiek  korzystał z wolności i zdawał 
sobie sprawę, że kiedy zakłada rodzinę, to musi być odpowie-
dzialny za innych, aby dziecko nie płakało, a żona nie musiała 
się smucić.

- Czy uważa Pan, że jest Pan człowiekiem sukcesu?
- Dorotko, jeżeli człowiek przeżył siedemdziesiąt dwa lata, 

jeżeli odbudował spalony dom, jeżeli w życiu, w małżeństwie 
trwa czterdzieści sześć lat  i niezmiennie zwariowanie kocha tę 
samą żonę, z którą wychowaliśmy troje dzieci, a teraz mamy 
jedenaścioro wnucząt, to byłby głupcem, gdybym powiedział, 
że nie jest człowiekiem sukcesu. Ja – jakkolwiek zarozumiale 
to zabrzmi - nim jestem! 

Wywiad przeprowadziła:
Dorota Haratyk III a Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Istebnej

TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ...
Po zakończeniu I Wojny Światowej rozpoczyna się polski 

okres Urzędu Pocztowego w Istebnej nadzorowanego i ob-
sługiwanego przez przez Pocztę Polską. W związku z nowym 
podziałem terytorialnym duża część Śląska Cieszyńskiego 
znalazła się na terenie nowo powstałego państwa Czecho-
słowacji. Z tego powodu całość korespondencji pocztowej 
z terenu gminy Istebna zaczęto przesyłać do Wisły, a nie jak 
wcześniej do Jabłonkowa.

Nazwy placówek pocztowych na terenie gminy nie ule-
gły zmianie, gdyż jak wspomniano w poprzednim numerze 
posiadały one polskie nazwy. Korespondencję ze składnic 
pocztowych w Jaworzynce i Koniakowie nadal dostarczano 
do Urzędu Pocztowego w Istebnej. 

Od czerwca 1923 roku (z krótką przerwą 11.03. - 
19.11.1927 roku) rozpoczyna samodzielną działalność Urząd 
Pocztowy w Koniakowie. W okresie od 10.01.1931r. do 
31.03.1934r. funkcjonował również osobny Urząd Pocztowy 
w Jaworzynce. 

W okresie II Wojny Światowej Placów-
ki w Istebnej i Koniakowie nadal funkcjo-
nowały, podlegając poczcie niemieckiej. 
W datownikach oprócz polskiej nazwy miej-
scowości dodano niemiecką nazwę okręgu: 
JABLUNKAU (OBERSCHLES). 

I znowu historia zatoczyła koło, bowiem 
w okresie okupacji niemieckiej Urzędy 
Pocztowe w Istebnej i Koniakowie podlega-

ły nadrzędnej placówce w Jabłonkowie dokąd przewożono 
korespondencję z terenu dzisiejszej Trójwsi.

W uzupełnieniu do ostatniego artykułu przedstawiam 
archiwalne zdjęcie z okresu funkcjonowania Składnicy 

Datownik UP
JAWORZYNKA
22.01.1934 r.
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Pocztowej w Jaworzynce na początku XX 
wieku. Na zdjęciu widoczna dwujęzyczna 
tablica informacyjna „K.K. POSTABLAGE C.K. 
SKŁADNICA POCZTOWA”, skrzynka poczto-
wa oraz listonosz w trakcie wykonywania 
obowiązków służbowych. 

Fotografię wyko-
nano przed do dziś 
istniejącym budyn-
kiem na Krzyżowej w 
Jaworzynce. Dziękuję 
za udostępnienie zdję-
cia zamieszkałej w tym 
domu pani Jadwidze 
Wałach. 

A może ktoś z czy-
telników rozpoznaje 
osoby widoczne na 
zdjęciu? Prosimy o 

kontakt z redakcją. Informacje zamieszczone zostaną w ko-
lejnym numerze „Naszej Trójwsi”.

Oprac. Jacek Pyszny

Datownik
UP ISTEBNA 
22.02.1941r.

O koncercie i ludzkiej życzliwości
raz jeszcze...

Od listopada w Domu Parafialnym w Istebnej trwały 
nerwowe przygotowania inscenizacji legendy o Świętej 
Rodzinie. Pomysł na scenariusz, rozdzielenie ról, (na które 
każdy czekał z niecierpliwością, bo to wielki zaszczyt, jeśli się 
taką dostanie).

Następnie długie i żmudne próby. Ćwiczenia, ćwiczenia 
i jeszcze raz ćwiczenia.

Kilka dni przerwy i znowu wszystko od nowa. Każde zdanie, 
kwestia, ruch wypowiadany w emocjach, z namaszczeniem, 
czasami niezdarnie, ale zawsze z poczuciem wyróżnienia.

Główni aktorzy to: Jola Legierska, Adam Dragon, Kon-
rad Brączek, Agnieszka Juroszek, Sylwester Juroszek, Robert 
Kubieniec, Zbyszek Kawulok, Michał Bobrowski, Natalia Ku-
bieniec, Beata Kohut, Magda Kohut, Monika Juroszek, Ania 
Michałek, Agnieszka Legierska, Artur Szkawran, Czesław 
Słupny, Janusz Słowioczek, Janusz Bury, Urszula Rabin.

Być może drogi Czytelniku znasz którąś z tych osób. Może 
to sąsiad, kolega, znajomy, może mijasz go na ulicy, zauwa-
żasz, nie zauważasz, nie chcesz zauważyć. Nie sposób odgad-
nąć myśli ludzkiej. Najważniejsze jednak, że Osoby te przez 
jeden dzień, wieczór zaledwie, mogły czuć się wyjątkowo.

5 styczeń, niedziela, ciepło jak na styczniowy wieczór. 
O godzinie 17.30 w Kościele pod wezwaniem Dobrego Paste-
rza w Istebnej rozpoczął się Koncert Charytatywny. Tygodnie 
przygotowań, w końcu mają swój długo wyczekiwany finał. 
Radość na twarzach, pozytywna energia, którą obdarowani 
zostali widzowie koncertu jest nieoceniona, a radość "akto-
rów" z wystąpienia i bycia dostrzeżonym jeszcze większa.

Atmosfera na koncercie 
bardzo rodzinna i świą-
teczna. Życzliwe osoby z 
ciekawością przyglądają 
się dokonaniom grupy 
Osób Niepełnosprawnych 
z terenu Trójwsi. To jest 
przełamywanie barier mię-
dzyludzkich, uczenie się 
siebie nawzajem.

Wspólnie wyśpiewane 
kolędy brzmią wesoło po 
kościele. Historia została 
opowiedziana.

Koncert zaszczycił tak-
że swoją obecnością ze-
spół ewangelizacyjny: PO 
PROSTU PROSTO. Dzięki niemu popłynęła do naszych uszu 
i serc piękna muzyka przeplatana modlitwą i świadectwem.

Podczas koncertu zebraliśmy 2.188 złotych. To cudowny 
GEST WASZEJ ŻYCZLIWOŚCI.

Dziękujemy za wszystkie inicjatywy, które zostały podjęte 
na rzecz stowarzyszenia.

Dziękujemy wolontariuszom i dobroczyńcom. Dziękuje-
my za każdą pomoc.

Świąteczna inicjatywa wypieku i sprzedaży ciasteczek 
świątecznych - to ogromne DZIEŁO WOLONTARIUSZY i wspar-
cie finansowe. To wielka inicjatywa ludzi, pomocnych dłoni 
i życzliwego serca. Podarowaliście nam aż 9.750 złotych.

Za to WSZYSTKO z całego serca Państwu dziękujemy 
w imieniu naszych podopiecznych.

Fundusze te zostaną przeznaczone na działalność Stowa-
rzyszenia "Dobrze, że Jesteś". To dzięki WAM 4 lutego może-
my już po raz kolejny rozpocząć cykl warsztatów i spotkań 
integracyjnych realizując projekt współpracy Organizacji Po-
zarządowych z  Urzędem Gminy.

Stowarzyszenie działa na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
z  terenu Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

Zainteresowanych zapraszamy na wystawę podsumowu-
jącą zeszłoroczne osiągnięcia NASZYCH PODOPIECZNYCH 
do Gminnego  Ośrodka Kultury oraz na nasz stronę facebook.

Za wsparcie i życzliwość w imieniu podopiecznych 
i członków stowarzyszenia dziękujemy.

Powyższy materiał przygotowały:
A. Macoszek, B. Juroszek



Nasza Trójwieœ  Luty 2014Strona 10

Katarzyna Lorens, kl. III f
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

Dobra uczą nas inni ludzie
Reportaż na podstawie przepro-

wadzonego wywiadu z Panią Bogu-
miłą Juroszek – prezesem Stowarzy-
szenia „Dobrze, że jesteś”

Głos 
Oaza. Rekolekcje. Caritas. Studia. 

Teraz jest tutaj. Tu się spełnia. Wie, że 
to jej przeznaczenie. Dążyła do okre-
ślonego celu i wygrała: „Jakoś zawsze 
tak miałam, że osoba niepełnosprawna 
była dla mnie tajemnicą, którą chcia-

łam odkryć i tak za tym głosem szłam”. Stowarzyszenie nie jest 
jednak dla niej wszystkim. Ma czwórkę dzieci i kochającego 
męża. To oni tak naprawdę są najważniejsi. Cały dzień ma zaję-
ty. Praca, dom, rodzina, wspólnoty katolickie. Najpierw jednak 
rodzina „Dzieci muszą wiedzieć, że są kochane”. Mieszka na Wil-
czym. Cicho tam i spokojnie. Wymarzone miejsce do życia.

Świat i „Oni”
Oto jej dewiza życiowa: „Praktycznie od zawsze pragnęłam 

być wśród osób niepełnosprawnych, wśród osób, których świat 
brutalnie ocenia i nie akceptuje”. Podopieczni Pani Bogumiły są 
wyjątkowi. Mają wiele talentów: „Kilka lat temu żaden z nich na-
wet by nie pomyślał, że dziś będzie umiał haftować” – wyznaje 
nie bez wzruszenia. Oni uczą pokory. To nietuzinkowi ludzie. 
„Naprawdę niektóre osoby mają w sobie ogromne potencjały: 
dobra i życzliwości. Są chore, a uczą życia! Zaznały miłości od 
bliskich i tym obdarowują. Ale czasem jest i trud… Człowiek zra-
niony w relacjach z innymi będzie ranił. Taka osoba nie zna języ-
ka miłości. Trzeba poprosić, by nam zaufała. Czasami podajemy 
dłoń i obrywamy. I co wtedy? Mamy się zniechęcać? Powierzam 
Bogu to, co robię – i ufam, że mnie w tym prowadzi”.

Robimy ciasteczka?
Okres przedświąteczny jest bardzo pracowity. Wszyscy mają 

swoje zajęcia. Swoje sprawy. Opiekunki w budynku stowarzy-
szenia „Dobrze, że jesteś” czekają. Czy ktokolwiek przyjdzie? 
Drzwi się otwierają. Wchodzą podopieczni. Ich rodzice. Znajomi. 
Młodzież. Większość - to osoby z zewnątrz. Niedowierzanie. Ra-
dość. Czterdzieści dziewięć osób. „To co, pieczemy ciasteczka?”. 
Robota wrze. Wszyscy się śmieją. Ktoś rzuca jakiś żart. Ciasto, 
foremki, blacha, piekarnik. Góra ciasteczek rośnie. „To spotkanie 
było naprawdę wspaniałe, wszyscy się znakomicie bawili. Nie 
musieli przyjść, ale jednak to zrobili. Zdobyliśmy w ten sposób  
pieniądze potrzebne stowarzyszeniu. Byłam bardzo wzruszona”.

Moja siła
Tadzio, Antoś, Jaś, Marysia i Piotr. Cenna jest każda wspólna 

sekunda. Rozmowy. Randki z mężem. „Małżeństwo to napraw-
dę przygoda! Trzeba je pielęgnować, aby okazało się szczęśli-
wą przygodą”. I jeszcze: „Myślę, że rodzina dla mnie to siła w 
tym, czym się zajmuję”. Pani Bogumiła wyciąga pomocną dłoń 
do wszystkich, którzy jej potrzebują. Żyje zwyczajnie i prosto. 
Lubi muzykę jazzową i chrześcijańską, uwielbia spędzać czas z 
dziećmi, podziwia  góry. Ceni ludzi oryginalnych. Razem z mę-
żem dba o miłość w małżeństwie. Wspólnie prowadzą także  
poradnię rodzinną. Wyjeżdżają dość często na rekolekcje, które 
pomagają im umocnić więzy małżeńskie. Zapytana o marzenia 
odpowiada: „Chciałabym przeżyć życie pięknie i szalenie – szale-
nie ciekawie! Z Bogiem. Z mężem. Z dziećmi. Dla innych”

Ludzie bez retuszu
Kogo można spotkać w dzisiejszym świecie? Ile w nim praw-

dziwej dobroci, miłości? A ile udawania, szpanu. Ludzie zakła-
dają maski. Boją się bycia autentycznym. Inaczej zachowują się 
ludzie niepełnosprawni. Oni nie znają retuszu. „Niejednokrotnie 
czuję, że kiedy jestem w gronie osób niepełnosprawnych – pani 
Bogumiła pointuje naszą rozmowę - to właśnie tam jest normal-
nie. Te osoby są „prawdziwe”. Nikogo nie udają. Tak uroczo stwo-
rzone, choć chore i poranione”. 

Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI” – styczeń luty 1994
O tym pisaliśmy 20 lat temu...

I tak mi ich żol sie zrobiło w tej wieczornej chwili,
aż mi łzy stanęły w oczach kiedy tak gworzyli.
„Ach wolołbych cały miesiónc jeść codziynnie kwaki,
żeby jyny w pacharzynie kapkym mieć tabaki.
Jak to matka usłyszeli, aż sie uśmiychnyli
i ze swoji starej truchły suknie wycióngnyli.
„Móm tu kajsi przeciw molom kapećkym tabaki,
tus se jóm weś ty cudoku, kiedys kurzok taki.
Jyny jak mi podziurawióm moliska te suknie
z żolu bedym tak żałować, aż mi serce puknie”.
A tacika aż zaciyno z tej wielki radości,
porwoł matkym i uściskoł, aż trzeszczały kości.
„Ach Teresko powiadajóm szkrobiónc sie po głowie,
coś ci tam po nowej sukni na nasim kierchowie”.
Siedzóm tacik na nolepie, radość w oczach majóm,
I z fajećki zakopciónej pieknie se pekajóm.

                                 „Macierzonka”

Wyboru materiału dokonał P. Majeranowski

RADA GMINY UCHWALIŁA (fragment)
Wprowadza się na obszarze gminy Istebna pobór opłaty ad-
ministracyjnej od czynności nie objętych przepisami opłaty 
skarbowej.
Opłata administracyjna wynosi:
1. od spisania aktu ostatniej woli – 400.000 zł
2. od przesłuchania świadka na wniosek zainteresowanego 
w celach uzupełnienia okresów zatrudnienia – 200.000 zł
3. od nadania numeru domu – 400.000 zł.

BEZ TABAKI
Siedzóm tacik na nolepi, czoło sie im chmurzy,
fajeczkym se dyrżóm w zymbach, choć sie w nij nie kurzi.
Każdy wieczór po robocie radzi popekajóm,
jyny dziśka jak na ujmym tabaki ni majóm.
Tóż markotnie narzykajóm, lutujóm sie matce,
że uż długo nóm nie bedóm drutowali garce.
Że ta z kosóm ich zabiere kajsi w lepsi kraje,
kany mieć bedóm tabaciećki wiecznie pełnóm fajym.
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Kalendarium  -  Luty
•	 1.02.1920 - zmarł w Ogrodzonej Jan Martynek, nauczyciel, działacz społeczny, publicysta, 

pomolog. Urodził się w Mostach koło Jabłonkowa w 1862. W latach 1881-1897 pracował w szkole 
w Istebnej. Wraz z Karolem Granią i Jerzym Śliwką (seniorem) założyli Kółko Rolnicze, byli 
krzewicielami oświaty rolniczej na naszych terenach.

•	 2.02.1863 - w Zabrzegu urodził się ks. Józef Londzin, działacz narodowy, społeczny, pisarz, 
redaktor, poseł do parlamentu wiedeńskiego, do Sejmu Ustawodawczego RP w Warszawie, 
senator RP, burmistrz Cieszyna. Wielce zasłużony dla całej Ziemi Cieszyńskiej. Zmarł 21.04.1929. 
Pochowany w grobach dla zasłużonych na cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym. Jego imię nosi 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej.

•	 5.02.2001 - zmarła Zuzanna Gembołyś nauczycielka, gawędziarka, niepodważalny autorytet 
dla badaczy miejscowej kultury. Urodzona 14.07.1914 r. jako najmłodsza córka Jana i Anny 
Łupieżowiec, w rodzinie, w której pracę dla społeczeństwa, wiedzę o regionie budowano 
z pokolenia na pokolenie. Twórczyni dziecięcego Z.R „Młoda Góra”, była filarem Z.R. „Istebna”,  
M.Z.C. (której została Członkiem Honorowym), Klubu Literackiego. 8 lutego została pochowana 
na cmentarzu w Istebnej.

•	 6.02.1931 - w Istebnej urodził się Jan Krężelok (Poleśny), rzeźbiarz ludowy. Jego rzeźby zdobią 
wiele wnętrz kościołów. Laureat wielu wystaw i konkursów sztuki ludowej. Mieszkał w Koniakowie 
i tam zmarł 2.06.1997 r.  

•	 6. 02. 1999 - zmarła Anna Waliczek twórczyni ludowa, urodziła się 1904 r. w Istebnej na Młodej 
Górze i tam całe swoje życie przeżyła. Znana jako wykonawczyni strojów ludowych, mistrzyni 
haftu krzyżykowego. Matka pięciu córek z których trzy zostały nauczycielkami. W szkolnictwie 
również pracował jej brat oraz siostra Zuzanna Gembołyś.

•	 9.02.1908 - w Istebnej urodziła się Zuzanna Marekwica, córka Michała Kawuloka. Twórczyni ludowa, 
działaczka społeczna. W 1956 założyła Spółdzielnię Hodowli Owiec w Istebnej, którą prowadziła 
do 1975r. Znana również jako poetka, gawędziarka, wykonawczyni strojów ludowych. Zmarła 
2.05.1986 r. w Istebnej i tam pochowana.

•	 18.02.1894 - w Koniakowie urodził się Jerzy Śliwka (junior), jako syn Jerzego Jana (seniora), 
po którym odziedziczył zamiłowanie do rolnictwa i sadownictwa. W swoim gospodarstwie 
rolnym w Koniakowie-Rastoce zajmował się eksperymentami sadowniczymi. Zmarł 3.06.1972 r. 
w Koniakowie i tam pochowany.

•	 22.02.1976 - w  Cieszynie zmarł Ks. Jan Michałek, pierwszy ksiądz pochodzący z Jaworzynki. 
Urodził się 20.10.1914 r. Święcenia kapłańskie: 20.12.1941 r. w Fuldzie. Pracował jako rektor Niższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowskich Górach i w wielu parafiach śląskich.

•	 25.02.2001 - w Cieszynie umiera Karol Szmek, wielki społecznik, człowiek dobry i spolegliwy. 
Urodził się 6.12.1916 r. w Jaworzynce. W czasie II wojny światowej ukrywa się, po wojnie studiuje 
i w 1958 r. wraca do Istebnej i zostaje nadleśniczym. Reaktywuje Zespół Regionalny Istebna, Koło 
M.Z.C. (któremu w 2008 nadano imię w. w ), w 1963 zakłada przy Kole Klub Literacki. 28.02. zostaje 
pochowany na cmentarzu w Istebnej.

•	 26.02.1894 - zmarł w Wiśle Bogumił Hoff („Odkrywca Wisły’’, do której przybył około 1880 r.), 
krajoznawca, etnograf, autor. Urodził się 6. 06. 1829 r. w Radomiu. W 1888 r. wydał swoje 
opracowanie pt. Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Opracowanie i wydanie dalszych 
materiałów etnograficznych dotyczących Istebnej przerwała mu śmierć.

            Wydarzenia (ciekawostki):
                                                                                                                  

•	 1.02. - 25.02.1919 - Czesi okupują tereny Istebnej, aresztują komendanta policji Nowoczka 
i wójta Jaworzynki Legierskiego, na szczęście część działaczy narodowych zbiega, unikając 
aresztowania (wśród nich ks. E. Grim)

•	 Luty 1997 - Reaktywowano na Zebraniu Założycielskim klub piłkarski. Przyjęto statut oraz nazwę 
klubu K.P. „ Millers”- Trójwieś Istebna.

•	 18 - 24.02.1327 - Kazimierz I Cieszyńskim oraz inni książęta śląscy w Opawie złożyli hołd lenny 
królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi. Tak więc cały Śląsk Cieszyński znalazł się pod 
panowaniem czeskim.

•	 22.02.2004 - W niedzielę na placu za „Hubertusem’’ w Istebnej Tartak po raz pierwszy odbyły 
się zimowe „Zawody Furmanów’’. Organizator: G.O.K. Istebna oraz Nadleśnictwo Wisła, według 
pomysłu Jana Urbaczki  „łod Byrta’’. Jako ciekawostka: nagrody - 4 kubiki drewna, 1m (długość) 
kiełbasy + worek owsa itp.

•	 26.02.1993 - Rada Gminy Istebna nadaje gminie herb.

     Na podstawie Słownika Biograficznego Ziemi, „Naszej Trójwsi’’,
     innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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„Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że wzo-
rem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje 
w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej 
inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa 
osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, 
Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna 
Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komorni-
cza, Krajowa Rada Notarialna a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 24 lutego - 1 marca br. osoby pokrzydzone prze-
stępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i infor-
macji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przed-
stawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów 
pełnionych w piętnastu Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzyw-
dzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, natomiast 
w sobotę w godzinach 10.00-13.00. Lista Ośrodków i ich adresy 
znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Radosławem 
Sienkiewiczem - starszym specjalistą w Departamencie Współpra-
cy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawie-
dliwości nr telefonu - 22/2390649, e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl

Z życia Zespołu „Koniaków”

Drodzy uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści!

W związku z nadchodzącym Konkursem Wiedzy o Regionie 
2014, Gminny Ośrodek Kultury ogłasza gwarowy konkurs li-
teracki „Jak matka z tacikym  byli jeście mali...”
Zadaniem uczestników będzie opisanie historii z dzieciństwa 
opowiedzianej wam przez starszą osobę: może to być babcia, 
pradziadek, rodzice - każda starsza osoba, która podzieli się 
z Wami swoimi wspomnieniami z dzieciństwa.
Przykładowa tematyka historii: dawne prace w polu i w gospo-
darstwie, szkoła i wakacje, chodzyni po Mikołajach, obchodzenie 
świąt, przeżycia wojenne, niezwykłe przygody, opowieści o lu-
dziach i miejscach zapamiętanych przez waszych informatorów. 
Prace powinny być zapisane w gwarze istebniańskiej.
Termin składania prac: 20 marca 2014 r. – u polonistów w Wa-
szych szkołach lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
Rozstrzygnięcie: 27 marca podczas tegorocznego Konkursu 
Wiedzy o Regionie. Na autorów najciekawszych historii czekają 
nagrody. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!!

XXI Bal Góralski w Koniakowie
Po góralsku, z fantazją i do 

białego rana. Tak właśnie ba-
wiono się 18 stycznia na XXI 
Balu Góralskim w Koniakowie. 
W tym roku nastąpiła zmia-
na miejsca - bal odbył się w 
koniakowskiej strażnicy OSP, 
lecz impreza nie straciła nic 
ze swojej niepowtarzalnej at-
mosfery. Jak zwykle było na co 
popatrzeć i czego posłuchać. 
Na scenie zaprezentowała się 
rekordowa ilość kapel. Były 
wśród nich: „Rajwach”, „Sar-
packa”, kapela z Solgotarian z 
Węgier, „Torka”, „Capkovci” ze 

Słowacji, kapela „Szyndziolek”, „Baraby”, kapela z Austrii i wie-
le innych zespołów. 

Bal rozpoczęto występem Zespołu Regionalnego „Konia-
ków” i tradycyjnym dźwiękiem trąbity. Nastąpił również długo 
wyczekiwany moment - promocja albumu „Dziedzictwo Kó-
niókówian”, który jest zwieńczeniem 4-letnich starań Stowa-
rzyszenia „Pod Ochodzitą”. Głos zabrała Pani Małgorzata Kiereś, 
autorka tekstu, który w niezwykle ciekawy sposób opowiada 
o dziejach Zespołu Regionalnego „Koniaków”. Pozycję tę war-
to mieć na swojej półce, również ze względu na przepiękne 
wydanie i archiwalne, nigdzie dotąd niepublikowane zdjęcia.

Warto również wspomnieć, że na tegorocznym balu po-
jawił się wyjątkowy gość - Pan Krzysztof Mroziewicz - zna-
ny dziennikarz, publicysta, korespondent wojenny. Na balu 
wspominał on między innymi swoje pierwsze spotkanie z 
Zespołem Koniaków, kiedy jeszcze jako ambasador w dale-
kich Indiach, podziwiał występ górali spod Ochodzitej. Przy-
znaje, że od tego czasu jest zadeklarowanym miłośnikiem 
Trójwsi Beskidzkiej.

Tradycyjne stwierdzenie, że zabawa trwała „do białe-
go rana” nie będzie w tym wypadku żadną przesadą, jako 
że jeszcze o 6.00 nad ranem w koniakowskiej remizie roz-
brzmiewała muzyka. Łącznie na balu bawiło się ponad 240 
osób. Rekordowa ilość wystąpiła w strojach regionalnych - 
mieliśmy więc barwny przegląd strojów z rożnych regionów 
Polski i nie tylko. Jak zwykle można było też spróbować wy-
śmienitych dań kuchni tradycyjnej.

Bal Góralski w Koniakowie to dla wielu osób ukorono-
wanie beskidzkiego karnawału. Nieprzypadkowo skupia tak 
wiele miłośników folkloru, nie bez przyczyny przybywają tu 
kapele z kraju i zza granicy. Impreza ta jest nie tylko okazją 
do znakomitej zabawy, ale sprzyja również integracji górali, 
muzyków i fascynatów góralszczyzny, wymianie poglądów 
i nawiązywaniu nowych znajomości. Tegoroczny XXI bal na-
leżał do wyjątkowo udanych. Niewątpliwie ogromne słowa 
uznania należą się Pani Urszuli Gruszce, która od początku do 
końca czuwała nad organizacją imprezy. Nikogo chyba nie 
trzeba przekonywać, że na Balu Góralskim po prostu warto 
być. Serdecznie zapraszamy za rok!

Oprac. Barbara Juroszek
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Informacje turystyczne

Gmina Istebna na Targach
„GrüneWoche” w Berlinie

W dniach 17-20.01.2014 r. Gmina Istebna zaprezen-
towała się na Międzynarodowych Targach Gospodarki 
Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „GrüneWoche” 
w Berlinie. Nasza przedstawicielka – Maria Legierska po-
jechała tam w ramach delegacji Stowarzyszenia – LGD „Ży-
wiecki Raj”, do którego należy nasza gmina. Lokalna Grupa 
Działania, zgłosiła się i została zaproszona przez Krajową Sieć 
Obszarów Wiejskich do udziału w największych w Europie 
targach rolno-spożywczych.

„Istebna – zarys dziejów beskidzkiej wsi”
Już w czerwcu br. Istebna doczeka się pierwszej, w miarę peł-

nej publikacji swojej historii - trwa, bowiem realizacja projektu o 
nazwie „Mosty koło Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś, Mosty 
u Jablunkova a Istebna - včera a dnes“, o numerze ewidencyjnym 

„Żywiecki Raj”, obok innych wystawców z Polski, pro-
mował swój obszar działania, w tym pochodzące z Trójwsi 
oscypki i wyrabiane przez panią Marię koronki.  Wielkim za-
interesowaniem cieszyły się serwowane do degustacji pro-
dukty spożywcze m.in.: ogórki kiszone, chleb ze smalcem 
oraz wędliny. Goście targów mogli poczuć atmosferę nasze-
go regionu dzięki prezentacji twórców ludowych i góralskiej 
muzyce. Oprócz koniakowskich koronek na stoisku LGD zo-
baczyć można było rzeźbione zabawki z drewna oraz bibuł-
kowe kompozycje kwiatowe.

Targi odwiedzili ministrowie rolnictwa niemal ze wszyst-
kich kontynentów jak również liczne delegacje przedstawi-
cieli branży rolniczej, świata polityki oraz gospodarki. Obecni 
na targach: Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piecho-
ciński oraz Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba obchodząc 

CZ.3.22/3.3.05/12.03359, finansowanego z Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - TěšínskéSlezsko Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Projekt ten współrealizujemy 
z naszymi przyjaciółmi z Mostów u Jabłonkowa, którzy również 
pragną wydać książkę poświęconą dziejom ich małej ojczyzny.

Autorką tekstu publikacji jest Małgorzata Kiereś – dyrektorka 
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, etnograf, przewodniczka beskidz-
ka, a przede wszystkim badaczka historii i kultury Beskidzkiej 
Trójwsi. Pierwsza tak ważna dla naszej miejscowości publikacja 
nie mogłaby powstać gdyby nie pomoc i życzliwość jej miesz-
kańców. 15 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Isteb-
nej zorganizowane zostało spotkanie, na które dzięki życzliwości 
naszego proboszcza ks. Tadeusza Pietrzyka zaproszeni zostali 
wszyscy Istebnianie, którzy chcieliby mieć swój osobisty wkład w 
udokumentowanie naszej historii. Mieszkańcy nie zawiedli i przy-
byli licznie, zabierając ze sobą stare dokumenty i zdjęcia, nieraz 
ważne pamiątki rodzinne. Zainteresowanie, z jakim spotkała się 
ta inicjatywa niemal przerosło nasze oczekiwania, z czego bardzo 
się cieszymy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że boga-
tych dziejów Istebnej, wszystkich tych niezwykłych rodzinnych i 
indywidualnych historii nie da się zawrzeć w niespełna 300 stro-
nach, ale zarazem jesteśmy przekonani o wielkiej wartości, jaką 
w tą publikację wniosły Państwa fotografie, wspomnienia i spo-
strzeżenia, jakimi chcieliście się z nami podzielić.

Podczas spotkania autorka - pani Małgorzata Kiereś i koordyna-
tor projektu Aneta Legierska przybliżyły zebranym koncepcję pu-
blikacji oraz pokazały na slajdach wiele ciekawych dokumentów, 
do których udało się dotrzeć podczas poszukiwań w archiwach 
krajowych i zagranicznych. Większość zgromadzonych miała oka-
zję zobaczyć je po raz pierwszy. Po prelekcji na temat zebranych 
i opracowanych przez autorkę materiałów nastąpiła krótka pre-
zentacja projektu, a potem wielogodzinna praca ze zdjęciami i do-
kumentami dostarczonymi przez mieszkańców, których rodzinne 
dzieje splatają się i tworzą naszą istebniańską historię.

Pod koniec grudnia 2013 r. w ramach tego samego projektu 
wydany został kalendarz na rok 2014, który swoją koncepcją na-

wiązuje do książki i przedstawia stare fotografie zarówno z Isteb-
nej, jak i z Mostów u Jabłonkowa. Publikacja ta spełniła między 
innymi rolę prezentu dla zebranych na styczniowym spotkaniu 
oraz stała się naszym ważnym i jak się szybko okazało rozchwyty-
wanym materiałem promocyjnym.

Wszystkich niecierpliwie oczekujących wydania istebniań-
skiej historii oraz wystawy starych fotografii zapraszamy do śle-
dzenia Naszej Trójwsi i strony internetowej www.istebna.eu

Wystawa archiwalnych zdjęć odbędzie się w maju, zaś promo-
cja książki w czerwcu.

Oprac. O. Szotkowska
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Informacje turystyczne
w pierwszym dniu targów polskie stoiska, zatrzymali się dłu-
żej przy stoisku Województwa Śląskiego, gdzie zostali uro-
czyście przywitani przez przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego oraz Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj”, a od naszej 
przedstawicielki otrzymali koronkę koniakowską i książkę 
o heklowaniu.

Bezpieczna zima z Radiem Zet
– nowy termin!

1-2.03.2014 r. – Ośrodek Narciarski Złoty Groń
ZAPRASZAMY!

Wszystkich mieszkańców Beskidzkiej Trójwsi oraz gości 
przebywających u nas na zimowym wypoczynku zaprasza-
my w pierwszy weekend marca 1-2.03 na spotkanie z Be-
skidzką 5 i Radiem Zet na stoku Ośrodka Narciarskiego Złoty 
Groń. To będzie wesoła i bezpieczna zabawa!

• pokazy GOPR,
• pokazy psów ratowniczych,
• wiele ciekawych konkurencji narciarskich,
• animacje dla dzieci,
• super nagrody dla dużych i małych,
• slalom rodzinny,
• nagrody: plecaki i pokrowce na narty
Zabieramy nasze rodziny, narty, sanki, deski oraz dobry 

humor i spotykamy się na stoku!
Jest to ostatnia z cyklu 5 imprez Beskidzkiej 5 i Radia ZET 

na beskidzkich stokach. Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców Trójwsi. Zaproszenie do zabawy na antenie Radia ZET 
na tydzień przed imprezą. Bądźcie z nami! Więcej na www.
beskidzka5.pl

Józef Skrzek i Górale w Katowicach
– Panewnikach dla Stecówki

1 lutego o godzinie 18:30 uroczystą Mszą Św. pod prze-
wodnictwem biskupa seniora Tadeusza Rakoczego rozpo-
czął się koncert kolędowy dla Stecówki Józefa Skrzeka oraz 
Górali Śląskich i Żywieckich pt. „Serce Górala i Grónie…”.

Beskidzka 5 w Bratysławie!
W piątek 31 stycznia 2014 roku przedstawiciele Be-

skidzkiej 5 uczestniczyli w konferencji prasowej pn. „Pol-
ska jako atrakcyjny sąsiad”, która obyła się podczas Mię-
dzynarodowych Targów Turystycznych w Bratysławie.

W konferencji brali udział przedstawiciele mediów sło-
wackich, jak również przedstawiciele biur turystycznych i 
biur podróży. Beskidzka 5 zaprezentowała się za pomocą 
prezentacji przybliżającej walory turystyczne oraz atrakcyj-
ność naszego regionu.

Całość prelekcji wygłosiła Aneta Legierska, a do spo-
tkania przygrywała kapela z Trójwsi Beskidzkiej. Na stoisku 
obecne były także przedstawicielki Miasta Wisły.

Uczestnicy konferencji otrzymali zestawy promocyjno-
-informacyjne na temat Beskidzkiej 5, a na przygotowanym 
stoisku promowano się nie tylko folderami i informatorami, 
ale również częstowano kołoczami i serami, które robiły furo-
rę wśród zebranych.

Beskidzka 5 mogła zaprezentować się podczas targów 
dzięki zaproszeniu Ambasady RP w Bratysławie. Znaleźliśmy 
się wśród zaproszonych regionów i instytucji polskich takich 
jak Małopolska, Podkarpackie oraz Lotnisko Kraków Balice.

oprac. Aneta Legierska

Na ten koncert czekali nie tylko górale ze Stecówki. Zgod-
nie z inicjatywą muzyka Józefa Skrzeka miał być okazją do 
zbiórki funduszy na odbudowę spalonego kościoła. Był nie-
zwykłą muzyczną ucztą...

Inicjatywa tego muzycznego wydarzenia należała do Jó-
zefa Skrzeka, który niemal natychmiast, gdy dowiedział się o 
pożarze na Stecówce, wyszedł z pomysłem, by taki koncert 
zorganizować w bazylice franciszkańskiej w Katowicach-
-Panewnikach. Sam zasiadł przy organach, zagrał swoje in-
spirowane góralską muzyką kompozycje i zaśpiewał kolę-
dę. A koncert rozpoczął pieśnią do słów Jerzego Probosza 
„Serce Górala i Grónie…”, która pierwszy raz została zagrana 
i odśpiewana na Stecówce w 1997 roku. Do jego inicjatywy 
dołączyła silna muzyczna reprezentacja beskidzkiej Trójwsi: 
m.in. kapele: "Wałasi" ze Zbigniewem Wałachem, Józef Broda 
z zespołem, Janek Kaczmarzyk z zespołu "Vołosi", "Mała Je-
telinka" z Moniką Wałach - Kaczmarzyk, Kapela Zwyrtni, Raj-
wach, Istebna,Beskideka także "Grojcowianie" z Wieprza na 
Żywiecczyźnie pod przewodnictwem Jadwigi Jurasz. Całość 
poprowadziła - oczywiście mówiąc gwarą górali śląskich - 
Aneta Legierska z Koniakowa, a kolędowanie w wykonaniu 
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Wspólny śpiew wszystkich wykonawców i publiczności 
zakończył to spotkanie, a stojąca owacja była wyrazem tej 
wspaniałej jedności, połączyła muzyków i słuchaczy. Wyra-
zem jedności wokół upragnionego kościółka na Stecówce 
były wypełnione po brzegi koszyczki na datki przekazane 
przez zgromadzonych w świątyni na ten cel. Dziękował za 
nie ks. Grzegorz Kotarba, proboszcz ze Stecówki.

- Bóg zapłać za to, żeście tak licznie przyszli i wsparli nas, 
w imieniu parafian ze Stecówki. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy na różne sposoby nam pomagają.  Myślę, że przy pomo-
cy Opatrzności Bożej zdołamy odbudować nasz kościół, tym 
bardziej, że tak dużo jest ludzi życzliwych - mówił ks. Kotar-
ba, który chwilę później odebrał z rąk o. Alana ofiary złożone 
podczas koncertu. Były wśród nich datki, przekazane przez 
Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan.

To kolejny, i jak już wiemy nie ostatni koncert zorganizo-
wany na rzecz odbudowy kościoła na Stecówce.

Oprac. na podstawie A. Świeży – Sobel
/www.bielsko.gosc.pl/

Foto: M. Jurasz, A. Świeży – Sobel, J. Juroszek

Informacje turystyczne
beskidzkich górali zakończyło cały bogaty cykl tegorocznych 
adoracji przy żłóbku w monumentalnej szopce w panewnickiej 
bazylice (rzeźby wykonał Paweł Jałowiczor z Jaworzynki). Tego 
wieczoru bazylikę wypełniły tłumy wiernych z całego Śląska.

Przed koncertem Eucharystię w intencji szczęśliwej odbu-
dowy kościoła i parafii na Stecówce odprawił bielsko-żywiec-
ki bp senior Tadeusz Rakoczy, który przypomniał burzliwe 
dzieje tej drewnianej świątyni, zbudowanej wbrew zakazom 
komunistycznych władz, za to z czystej miłości górali do Mat-
ki Bożej. I to opiece MB Fatimskiej, patronki parafii, zawierzał 
całe dzieło odbudowy. 

Gości z Beskidów witał o. Alan, franciszkanin urodzony 
w Żabnicy, a od 2004 roku proboszcz i kustosz panewnickiej 
bazyliki św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP. Od razu za-
powiadał, że to wydarzenie przejdzie do historii Panewnik. 
- Kiedy spłonął kościół, nastąpił wielki dramat. Ale Pan Bóg 
z największego nawet zła potrafi wyprowadzić wielkie dobro. 
Tym dobrem jest dzisiaj niewątpliwie wielkie zjednoczenie 
serc górali i Ślązaków - i ono przejdzie do historii - podkreślał, 
dziękując za obecność „pierwszego górala diecezji bielsko-
-żywieckiej - biskupa Rakoczego” - za modlitwę.

Konkurs na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2013

W grudniu 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
ogłosił II edycję Konkursu na Oryginalną Kobietę Śląska 
Cieszyńskiego 2013, którego pierwszy etap polegający 
na wysyłaniu zgłoszeń kandydatek dobiegł końca. Otrzy-
maliśmy mnóstwo zgłoszeń na 17 kandydatek. Jak określono 
w regulaminie spośród tych pań zostanie wyłoniona Zło-
ta Piątka. Pierwszorzędną rolę ma tutaj ilość przysłanych 
zgłoszeń na daną panią, a ostateczną decyzję podejmie jury 
konkursu w osobach: Danuta Horowska - Redaktor Naczelna 
„Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka - Dyrektor Portalu 
Śląska Cieszyńksiego, Natasza Wysocka - Zastępca Redakto-
ra Naczelnego portalu beskidzka24.pl, oraz Lucyna Ligocka 
– Kohut - Komisarz Konkursu z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej. Posiedzenie jury nastąpi 10 lutego 2014 r. w re-
dakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w Cieszynie. 

Po zatwierdzeniu kandydatek Złotej Piątki, zostaną utwo-
rzone ich profile i umieszczone na stronie portalu ox.pl, gdzie 
internauci będą mogli dalej głosować na tę jedyną. Głoso-
wanie będzie miało miejsce w terminie od 17.02.2014 

– 03.08.2014 r. Po tym czasie odbędzie się kolejne spo-
tkanie jury, które dokona ostatecznego wyboru Oryginal-
nej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2013. Werdykt zostanie 
ogłoszony na Finałowej Gali 8 marca 2014 r. podczas 
VI Pokazu Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet 
w Istebnej w Pensjonacie „Hadamówka” o godz. 18.00, 
gdzie zdobywczyni tytułu otrzyma honorową statuetkę wy-
konaną przez mgr Justynę Łodzińską.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, czyli ośrod-
kom kultury terenu Śląska Cieszyńskiego oraz patronom me-
dialnym za zaangażowanie w promocję konkursu i jego po-
pularyzowanie w swoich miejscowościach. Przede wszystkim 
podziękowania należą się także wszystkim osobom, które do-
konały zgłoszenia kandydatek, lecz prosimy o dalsze zaanga-
żowanie w głosowanie na wytypowane kandydatki ze Złotej 
Piątki, co przyczyni się do zakończenia konkursu oraz osta-
teczny wybór Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2013. 

Szczegóły na stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl, 
WWW.beskidzka24.pl ,  lub pod nr tel. 33 855 62 08.

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut 
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Spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

Co czuje człowiek, któremu przystawiono do pleców 
karabin maszynowy? Dlaczego korespondent wojenny to 
zawód  bardziej niebezpieczny niż żołnierz? Czy będąc tłu-
maczem na wojnie w Rosji można pozwolić sobie na luksus 
abstynencji? - odpowiedzi na te i inne pytania mogli po-
znać ci, którzy w niedzielę 19 stycznia przyszli do Gminnego 
Ośrodka Kultury na spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem- 
znanym dziennikarzem i publicystą, wieloletnim ambasado-
rem Polski w Indiach. 

Krzysztof Mroziewicz to człowiek niezliczonych profesji i 
zainteresowań: fizyk, komentator w programie „7 dni Świat”, 
felietonista „Polityki”, tłumacz i korespondent wojenny, a to 
tylko kilka z licznych ról, które zdarzyło mu się w życiu pełnić. 
Lubi być w centrum wydarzeń - wszędzie tam, gdzie dzieje 
się coś interesującego. Nie mogło go więc zabraknąć na Balu 
Góralskim w Koniakowie, gdzie bawił jako gość specjalny - 
na zaproszenie swojej wieloletniej znajomej, pani Urszuli 
Gruszki, którą poznał właśnie w Indiach, gdzie występował 
Zespół Regionalny „Koniaków”. 

Podczas spotkania mogliśmy usłyszeć o politycznych 
prognozach na przyszłość, różnicach kulturowych i etnicz-
nych, ciekawostkach z pierwszej linii frontu. Pan Krzysztof 
mówił też o ciemnej stronie pracy korespondenta. Ciągły 
niedosyt wrażeń, informacji, niegasnąca ciekawość i docie-
kliwość bywają bowiem silniejsze od instynktu samozacho-
wawczego i niejednokrotnie każą pójść tam, skąd wycofu-
ją się nawet najodważniejsi żołnierze. Rekompensatą jest 
satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, dobrze nagranego 
reportażu a także opowieści, którymi można podzielić się z 

innymi ludźmi - nie tylko na antenie telewizji, ale i podczas 
zwykłej rozmowy. 

Jeśli są ludzie, których można słuchać bez końca, to z całą 
pewnością należy do nich autor „Ucieczki do Indii”, dlatego 
czas tego niedzielnego spotkania przeminął zdecydowanie 
zbyt szybko. Na zakończenie można było też zakupić jedną z 
najnowszych książek pana Krzysztofa i otrzymać jego autor-
ską dedykację. 

Oprac. Barbara Juroszek

Rekordowe XIII Zimowe Zawody
Furmanów-rywalizacja zacięta jak nigdy!

„Jak na gromnice mróz, 
gotuj se furmanie wóz”- mówi 
stare przysłowie. I choć nie-
dziela 2 lutego 2014 r. zasko-
czyła nas raczej wiosenną 
pogodą, to frekwencja na XIII 
Zimowych Zawodach Furma-
nów w Istebnej przekroczyła 

najśmielsze oczekiwania. Na Zaolziu, gdzie odbyły się tego-
roczne zmagania, stawiło się aż 20 par koni, co daje rekord w 
liczbie 40 uczestników. W szranki stanęli reprezentanci Trój-
wsi, a także furmani z różnych regionów Polski, Czech i Sło-
wacji. Ta najbardziej widowiskowa zimowa impreza zyskała 
jeszcze na niepowtarzalnym klimacie dzięki wspaniałej loka-
lizacji- nad Olzą, w otoczeniu ściany lasu. Nawet brak śniegu 
nie okazał się przeszkodą. Istebna pokazała, że da się zorga-
nizować zimowe zawody, niezależnie od kaprysów pogody.

Zawody Furmanów to impreza organizowana wspólnie 
przez Nadleśnictwo Wisła i Gminny Ośrodek Kultury w Isteb-
nej. Celem imprezy jest pokazanie i uhonorowanie pracy 
furmana leśnego - tak ważnej w trudnych, górskich warun-
kach. Tam, gdzie nie dojadą traktory, tam poradzi sobie zgra-
ny zespół - furman i jego wierny, odpowiednio wyćwiczony 
koń. Dla większości zawodników, ta praca to nie tylko fach, 
ale prawdziwa pasja, często przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Wymaga zarazem zdecydowania i spokoju, zwin-
ności i doskonałej koordynacji człowieka i zwierzęcia. Na te-
gorocznych zawodach uczestnicy próbowali swoich sił w 3 
konkurencjach: precyzyjnym pchaniu drewna dłużycowego, 
slalomie z drewnem stosowym i w sile uciągu. Przewidziano 
również konkurencje dla publiczności. Młodsi i starsi mogli 
spróbować swoich sił w Rzucie Gnotem. Przyznano także do-
datkowe wyróżnienia: dla Najpiękniejszego Konia Zawodów                     
i Najstarszego Zawodnika. 

Oprócz furmanów, na Zaolziu licznie zgromadziła się publicz-
ność. Niektórzy przyjechali z daleka, by zobaczyć furmańskie 
zmagania w Istebnej i kibicować swoim faworytom. Zawodników 
przez cały czas dopingowali również wytrwali konferansjerzy: 
pan Wojciech Kohut z Nadleśnctwa Wisła i pani Elżbieta Legier-
ska- Niewiadomska z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. O 
wspaniałą góralską oprawę muzyczną zadbała kapela „Zwyrtni”, a 
dania z dziczyzny przygotowało Koło Łowieckie „Olza”.
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„Zakochani w Istebnej”
- spotkanie autorskie z romską poetką 

Izoldą Kwiek
24 stycznia o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Istebnej”, swój najnowszy tomik wierszy pt. „Zako-
chani w Istebnej” zaprezentowała znana romska poetka 
Izolda Kwiek. Spotkanie uświetnił wspaniały występ Ze-
społu „Jetelinka”, który doskonale wpasował się w tematykę 
wieczoru prezentując pieśni z beskidzkiego repertuaru oraz 
melodie inspirowane kulturą cygańską. 

 Trzeba przyznać, że pani Izolda to postać pod wieloma 
względami nietuzinkowa. Pochodzi z królewskiego rodu 
Kwieków, sprawujących w Polsce aż do 1946 roku funkcje 
Szero Romów. Z dumą mówi o sobie „Cyganka” i nie ma nic 
przeciwko temu określeniu. Wiersze, które przeczytała ujmu-
ją ciepłem, wrażliwością, tęsknotą do lasu, do wędrujacego 
taboru cygańskiego…i zawsze gościnnej Istebnej. Godna 
podziwu jest działalność Pani Izoldy na rzecz dzieci romskich 
- nierzadko z rodzin dysfunkcyjnych, które przygarnia do 
swojego „Małego Taboru” i stara się w nich zaszczepić pozy-
tywne wartości - zamiłowanie do godnej pracy i nauki, po-
czucie własnej wartości i dumy ze swoich korzeni.

Na zakończenie spotkania można było podziwiać występ 
„Małego Taboru” Izoldy: dzieci romskie, wśród nich wnuki 
poetki, zaprezentowały żywiołowy, radosny taniec a muzyka 
zespołu „Jetelinka” okazała się dla niego najlepszym akom-
paniamentem. Po raz kolejny okazało się, że muzyka nie zna 
granic i barier - także tych kulturowych. 

oprac. Barbara Juroszek

Publikacje dostępne w GOK w Istebnej
l „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł

l „Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł

l „Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł

l „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 

Klistała, 2011, – 10 zł

l „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł

l „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek

l „Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś 2012 – 70 zł

l Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.

Elba Szkoła Języków Obcych
Elba Szkoła Języków Obcych przyjmuje zapisy na kursy 

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

Tegoroczne zawody ze względu na ilość uczestników 
trwały rekordowo długo i mistrzowie furmańskiego fachu 
dopiero po zmroku stanęli na podium, odbierając zasłużo-
ne laury. Nagrody wręczyli: Pan Andrzej Kudełka, Zastępca 
Nadleśniczego N-ctwa Wisła, pan Henryk Gazurek, Zastępca 
Wójta Gminy Istebna oraz Pan Robert Karpeta Zastępca Dy-
rektora Wydziału Terenówsę Wiejskich. Zwycięzcy otrzymali 
głównie akcesoria konne, jak kantary, lejce, pasy pociągowe, 
a każdy z uczestników dodatkowo pamiątkowe dzwoneczki, 
Kalendarz furmański, kiełbasę krakowską oraz worek owsa. 
Nagrody dla publiczności ufundował Wydział Terenów Wiej-
skich w postaci gadżetów reklamowych z Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Triumfatorom tegorocznych zmagań serdecznie gratulu-
jemy a wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie i zapra-
szamy za rok! Barbara Juroszek

A OTO WYNIKI KLASYFKACJI:
I konkurencja : Slalom z drewnem stosowym: 1 miej-

sce: Kazimierz Kubica z Koniakowa, Wiesław Wawrzacz z 
Koniakowa - czas: 2,31,40 min; 2 miejsce: Jan Urbaczka z Ja-
worzynki, Ryszard Haratyk z Jaworzynki - czas: 2,32,07 min; 3 
miejsce: Pavol Kitaś z Nitry (Słowacja), Piotr Kitaś z Nitry (Sło-
wacja) - czas  2,33,72 min

II konkurencja:  Precyzyjne pchanie drewna dłużyco-
wego: 1 miejsce: Pavol Kitaś z Nitry (Słowacja), Petr Kitaś z 
Nitry (Słowacja) - czas: 52,51 s, 2 miejsce: Kazimierz Kubica 
z Koniakowa, Wiesław Wawrzacz z Koniakowa - czas: 56,49 s, 
3 miejsce: Marian Fizek z Gródka (Czechy), Jurek  Martynek z 
Gródka (Czechy) - czas: 1,00,74 min.

III konkurencja: Siła uciągu: 1 miejsce: Pavol Kitaś z 
Nitry (Słowacja) - czas: 22,07 min, 2 miejsce: Jan Francisty z 
Krupiny (Słowacja) - czas: 23,21 s, 3 miejsce: Bartek Waszut z 
Istebnej   czas: 23,71 s.

Lista wszystkich Uczestników XIII Zawodów Furma-
nów w Istebnej: 1. Kazimierz Kubica z Koniakowa, Wiesław 
Wawrzacz z Koniakowa; 2. Jan Urbaczka z Jaworzynki, Ryszard 
Haratyk z Jaworzynki; 3. Pavol Kitaś z Nitry (Słowacja),     Piotr 
Kitaś z Nitry (Słowacja); 4. Józef Skurzok  z Koniakowa,    Bartek 
Waszut z Istebnej; 5. Jan Francista z Krupiny (Słowacja), Jan Fran-
cista z Krupiny (Słowacja); 6. Tomasz Czepczor z Istebnej, Anto-
ni Czepczor z Istebnej; 7. Miloś Bratko z Banoce (Słowacja), Jan 
Francisty z Krupiny (Słowacja); 8. Marian Fizek z Gródka (Czechy), 
Jurek Martynek z Gródka; 9. Michał Zowada z Istebnej, Mateusz 
Barabasz z Istebnej; 10. Jan Lach z Soblówki, Grzegorz Czapka z 
Soblówki; 11.  Daniel Gnida z Witanowa (Słowacja), Jan Francisty 
z Krupiny (Słowacja); 12. Tadeusz Juraszek z Jeleśni, Anton Zos-
sak z Orawskiej Polchory (Słowacja); 13. Łukasz Kubica z  Leśnej, 
Piotr Kubica z Leśnej; 14. Łukasz Kubica z Leśnej, Piotr Kubica z 
Leśnej; 15. Piotr Malecha z Koniakowa, Przemysław Wawrzacz z 
Koniakowa; 16. Eugeniusz Tlałka z Bielska-Białej, Piotr Stachura 
z Bielska-Białej; 17. Franciszek Jeziorski z Leśnej, Marcin Madej z 
Leśnej; 18. Adam Fiedor z Koniakowa, Dawid Fiedor z Koniakowa; 
19. Tomasz Śliwa z Leśnej, Mariusz Śliwa z Leśnej;  20. Jurek Marty-
nek z Gródka (Czechy), Wojciech Klus z Jabłonkowa (Czechy)         
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REGULAMIN
IX Konkurs Wiedzy o Regionie          

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zapra-
sza uczniów wszystkich szkół w gminie Istebna  do udziału 
w konkursie wiedzy o Beskidzkiej Trójwsi w dniu 27 marca 
2014 roku o godz. 10.00. Tegoroczny konkurs odbędzie się 
w  Zespole Szkolno-Przedszkolny w Istebnej.

Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i mło-

dzieży wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska 
przyrodniczego Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, a także 
pobudzanie zainteresowań ich Małą Ojczyzną.

Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół w 

gminie Istebna (szkoły podstawowe - kl. 4 -6, gimnazjum, li-
ceum i szkoła zawodowa). Oczekujemy od każdej szkoły wy-
typowania do konkursu 3-4 osoby. Gimnazjum min. 12 osób

Przebieg konkursu
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
1) Pisemny test indywidualny z zakresu:
- geografii (nazwy rzek, otaczających gór, nazwy przysiół-

ków, placów),
- przyrody (podstawowe gatunki roślin, w tym roślin 

chronionych, drzew, zwierząt, ptaków),
- historii (daty powstania miejscowości, historie ko-

ściołów, umiejscowienie cmentarzy, pomników; pieczęcie, 
wielcy ludzie, poeci, pisarze, ważne wydarzenia decydujące 
o losach historycznych tej ziemi),

- kultury (strój góralski, wnętrze dawnej chałupy kurla-
wej, zwyczaje, obrzędy, skład tradycyjnej kapeli góralskiej, 
charakterystyczne tańce, tradycyjne pożywienie, elementy 
gwary),

- podstawowe wiadomości o samorządzie gminnym
- cykliczne imprezy odbywające się w gminie Istebna
Ilość pytań w teście - szkoły podstawowe ok. 15; gimna-

zjum, LO i szkoła zawodowa – ok. 20.
2) Grupowa prezentacja inscenizacji ludowej o tema-

cie „Jako się kiejsi dziecka bawiły”
Drużyny z poszczególnych szkół przygotowują krótkie 

przedstawienie, wykonane w gwarze, które zawierać będzie 
odpowiednią treść, eksponaty, charakteryzację postaci itp. 
Jury oceniać będzie m. in. walory gwarowe (odpowiedni 
tekst), aktorskie i ciekawą interpretację tematu. Prezentacja 
powinna trwać max. 5 minuty.

Postanowienia ogólne
Prosimy wszystkich o przybycie na konkurs w strojach 

regionalnych. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę za udział, 
a zwycięzcy (miejsca 1, 2, 3) nagrody specjalne. Organizator 
zapewnia wyżywienie.

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

stawowej, min 12 z gimnazjum) przyjmujemy do dnia 
21 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej, tel. 33 855 62 08; mail: kultura@ug.istebna.pl

Kontakt: Lucyna Ligocka - Kohut

Proponowana bibliografia:
1. Kalendarze Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa z lat 2000–
2013
2. „Nasza Trójwieś” Informator Rady i Urzędu Gminy Istebna
3. „Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowa-
nych religijnie na pograniczu polsko-czesko-słowackim”, 
Małgorzata Kiereś, Cieszyn 2007
4. „Strój ludowy Górali Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa. 
Etnograficzne osobliwości, przeobrażenia i zmiany”, Małgo-
rzata Kiereś, Istebna
5. Przewodniki beskidzkie
6. Fr. Popiołek „Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim” (do 
wypożyczenia w GOK-u)
7. „Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś, 2012 r.
8. „Koronka koniakowska”, Małgorzata Kiereś, Istebna 2010
9. „ISTEBNA Zespół Regionalny”, Małgorzata Kiereś, Istebna 
2011
10. „Osobliwości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5”, Cie-
szyn 2009, Zespół autorski: Marek Czader, Aleksander Dorda, 
Tomasz Jonderko, Zofia Parchańska - Puczek, Bartosz Tyrna 
oraz członkowie zespołu SWIG DELTA PARTNER
11. Katalogi „Beskidzkich Integracji Sztuki”, Trójwieś Istebna, 
Jaworzynka, Koniaków, Galeria Kukuczka 2002 – 2012
12. „Owce w Beskidach, czyli Owca po Góralsku”, Józef Micha-
łek, Istebna 2010
13. „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
14. „200 lat Katolickiej parafii p.w. Dobrego Pasterza w Isteb-
nej. Studia i Materiały do Dziejów Historii i Kultury Beskidu 
Śląskiego”, Małgorzata Kiereś, z. 1, Istebna 1994
15. „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, Istebna 2011
16. „Od Baraniej Góry po Monte Casino”, Krzysztof Kiereś, 
Istebna 2012 
17. „Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego”, wybór i opra-
cowanie: Anna Drożdż, Jan Kajfosz, Agnieszka Pieńczak, Cie-
szyn 2005
15. Foldery informacyjne dostępne w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej w Istebnej
7. Strona internetowa: www.istebna.eu
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KALENDARZ  IMPREZ 2013/2014 ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

KARATE, KIK-BOXING
prowadzone przez Grzegorza Jurczek
tel. 505 128 906 w Szkole Podstawowej nr 1

w Istebnej
Karate  - piątek godz. 17.30 - dzieci,
Kick – boxing - piątek godz. 18.30 - dorośli

Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU 
prowadzone przez Barbarę Szmek  
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).

- poniedziałek, 18.00 - AREOBIK
- czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK
- środa – godz. 18.00 - PILATES 
ZAJęCIA Z ZUMBY
prowadzone przez Karinę Szymańską
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- poniedziałek – godz. 17.00
ZAJęCIA TANECZNE SALSA – SOLO DLA KOBIET
prowadzone przez Bożenę Idziniak 
tel. 504 231 395
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
wtorek, godz. 17.00

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
     Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Terminy: Termin: 12 luty, 26 luty, 12 marzec, 26 marzec, 9 
kwiecień, 23 kwiecień, 7 maj,21 maj, 11 czerwiec, 25 czer-
wiec, 9 lipiec, 23 lipiec, 6 sierpień, 20 sierpień, 3 wrzesień, 17 
wrzesień, 8 październik, 22 październik, 5 listopad, 19 listo-
pad, 3 grudzień, 17 grudzień

AUTORSKA SZKÓłKA MALARSKA
IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 

na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  
się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
poniedziałek – 14.00 - 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 16.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej  
środa - 9.30-11.00
W Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
piątek - godz. 12.30 - 14.00

ZAJęCIA TEATRALNE dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez aktora Piotra Char-
czuka - bezpłatne 

poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 1
w Koniakowie o godz. 14.00
wtorek w Gimnazjum w Istebnej o godz. 14.30
środa w Szkole Podstawowej w Jaworzynce o godz. 13.30

luty
01.02. – Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów w Slalomie, Ośrodek 
Narciarski „Złoty Groń” Istebna
02.02. - Zawody Furmanów, Amfiteatr Boisko Zaolzie w Istebnej; 
GOK i Nadleśnictwo Wisła 
14.02. – koncert Zespołu Enej – hala Gimnazjum im. JPII w Istebnej; 
firma KUBAS
15.02. – Wieczorny Puchar Koziołka Matołka, Ośrodek Narciarski „Złoty 
Groń” Istebna
18.02. – Spotkania Opłatkowe w OSP w Istebnej; GOK
19.02. – Spotkania Opłatkowe w OSP w Jaworzynce; GOK
20.02. - Spotkania Opłatkowe w OSP w Koniakowie; GOK
23.02 -  39. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik, trasy 
Istebna Kubalonka; GOK Istebna
23.02. - „Narty nie na Żarty” z Radiem Katowice Stacja Narciarska 
„Złoty Groń” Istebna
do 28.02. Wystawa rzeźby Bolesława Michałka, GOK – BP, Istebna, s. 3

marzec
01.- 02.03. - Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5, Stacja Narciarska 
„Złoty Groń” Istebna; www.beskidzka5.pl
01.03. – Zakończenie Karnawału, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” Istebna 
02.03. – 2. Puchar Białego Misia, zawody dla dzieci, Stacja Narciarska 
„Złoty Groń” Istebna
06.03. – 30.04. Wystawa  „bł. Edmund Bojanowski – serdecznie dobry 
człowiek i miłośnik dzieci” org. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
Istebna; GOK Istebna s.2
08.03. – Finałowa Gala Wyborów „Oryginalnej Kobiety Śląska 
Cieszyńskiego 2013” i Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji 
Dnia Kobiet; Pensjonat „Hadamówka” Istebna; org. GOK
08.- 09.03. – 4. Puchar Złotego Gronia, Stacja Narciarska „Złoty Groń” 
22.03. – Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy; Gim-
nazjum im. JPII w Istebnej
27.03. – Konkurs Wiedzy o Regionie; SP1 Istebna; org. GOK
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O Adamie Cieślarze słów kilka
Uprawianie sportów 

zimowych w Trójwsi Be-
skidzkiej jest popularne i 
to od bardzo dawna. Nie-
jednokrotnie, na przeło-
mie wielu lat , Gmina Isteb-
na zasłynęła w biegach 
czy skokach narciarskich.  
Trzeba jednak przyznać, 
że z upływem czasu, mło-
dzi sportowcy skłaniają się 
częściej ku bardziej popu-
larnej dyscyplinie sportów 
zimowych, jaką są biegi 
narciarskie. Z pewnością 
jest to zasługa znakomi-
tych sukcesów Justyny Ko-

walczyk, podobnie jak zwycięstwa Adama Małysza zachęcały 
młodych chłopaków do skakania na nartach. Lecz najmniej 
popularne wśród młodych sportowców jest łączenie obu 
tych dyscyplin czyli tzw. kombinacja norweska lub dwubój. 
Dlatego też wielkim sukcesem są osiągnięcia młodego dwu-
boisty z Istebnej, Adama Cieślara. 

Adam urodził się 18 grudnia 1992 roku. Swoje pierwsze 
narty dostał od taty pod choinkę i w ten sposób rozpoczął swą 
przygodę ze sportami zimowymi. Zanim zaczął skakać na nar-
tach, wpierw próbował swoich sił na biegówkach. Mieszkał 
w pobliżu Kubalonki, więc trasy narciarskie miał w zasięgu ręki. 
Jego pierwszym nauczycielem, instruktorem był ojciec – Paweł, 
który kiedyś także uprawiał biegi narciarskie. Adam z czasem 
przekonał się, że ma spore szanse w skokach narciarskich. Gdy 
był uczniem trzeciej klasy Szkoły Podstawowej pojechał na tre-
ning do wiślańskiego Klubu Sportowego „Ustronianka”. Kontakt 
z nartami miał od zawsze, więc szybko stawiał pierwsze kroki na 
skoczni. Wówczas trenowali go Jan Kawulok i Jan Szturc. 

We wspomnieniach  Adama wciąż obecne są pierwsze za-
wody i pierwszy sukces  jaki odniósł podczas Olimpiady Mło-
dzieży Ewangelickiej w 1999 roku. Wygrał w slalomie swoją 
kategorię wiekową. 

Kolejne sukcesy przychodziły z czasem. Adam trenował 
i uczył się. W roku 2011 został absolwentem SMS w Szczyrku 
i został studentem AWF w Katowicach, gdzie uczy się na kie-
runku Wychowanie Fizyczne. 

Jego wielkim sukcesem było wywalczenie brązowego 
medalu w konkursie indywidualnym podczas rozgrywanego 
w Szczyrku Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży 
Europy w roku 2009 oraz zdobycie w tych zawodach srebra w 
konkursie drużynowym. Lecz sam przyznaje, że ważniejszym 
sukcesem jest siódma lokata podczas Mistrzostw Świata Ju-
niorów zdobyta w niemieckim Hinterzarten, gdzie rywalizo-
wał z zawodnikami rok lub dwa lata starszymi. Równie dużą 
wagę Adam przywiązuje do występów podczas Mistrzostw 
Świata Seniorów. Debiutował w roku 2011 podczas rozgry-
wanych w Oslo mistrzostwach globu seniorów. Zajął 42 lo-
katę. Z udziału w tej dużej imprezie Adam wyniósł przede 

wszystkim cenne doświadczenie i obycie wśród najlepszych. 
Udział w wielu konkursach Mistrzostw Polski Juniorów i Se-
niorów pozwolił mu również nabrać wprawy w występach 
podczas poważniejszych zawodów. Za duże wyróżnienie 
Adam uważa swój udział w pożegnalnym benefisie Adama 
Małysza, który odbył się w Zakopanym w 2011 roku. Fakt, iż 
mógł uczestniczyć w tej imprezie z tak wybitnymi skoczkami, 
przyjaciółmi wielkiego mistrza, był dla niego niesamowitym 
przeżyciem. Został wytypowany do udziału w tej uroczysto-
ści jako jedyny z grona polskich kombinatorów. Adam wspo-
mina wspaniałą atmosferę oraz pogodę, która nie dopisała 
i uniemożliwiła przeprowadzenie imprezy do końca. 

Jego najświeższymi trofeami są złoty i srebrny medal zdo-
byty indywidualnie podczas rozegranej we włoskim Tryden-
cie Uniwersjadzie oraz złoty medal wywalczony drużynowo. 

W sezonie obecnym Adam zebrał już swoje pierwsze 
punkty w klasyfikacji generalnej. W inauguracyjnym konkur-
sie w Kuusamo zdobył 22 miejsce, a podczas konkursu w ro-
syjskim Czajkowskim zajął 21 lokatę. 

Sam mówi, że w osiąganiu sukcesów najtrudniejsza jest 
wytrwałość i nie poddawanie się. Ważne jest, aby stawiać 
sobie cele i dążyć do nich. Adam ma ciągle jeden cel: być 
coraz lepszym. Nie ukrywa, że dążył do tego, aby wejść do 
trzydziestki w pucharze świata, to już mu się udało. Kolejnym 
wyzwaniem jest występ podczas Igrzysk Olimpijskich w So-
czi, który stał się jego spełnionym marzeniem. 

Życie sportowca to nie tylko zwycięstwa, sukcesy. Są tak-
że te gorsze chwile, momenty zwątpienia. Dla Adama wiel-
ką podporą była i ciągle jest jego rodzina, najbliżsi. To jego 
tata mobilizował go, ciągnął na skocznię, kiedy jemu się nie 
chciało. Ma w nim ogromne wsparcie. 

Przyznaje, że dobre wyniki to również pewien motor na-
pędowy, który napędza kolejne. Dla Adama kombinacja nor-
weska to już nieodłączna część życia. Sam mówi, że nie wy-
obraża sobie już życia bez nart, bez skoczni. Podkreśla także, 
że wielkim plusem dwuboju jest brak monotonii: raz biegi, 
raz skoki. Wymaga to oczywiście więcej wysiłku, ale przynosi 
za to więcej satysfakcji. 

Mówi się, że sport to zdrowie. Lecz uprawianie sportu to 
również bardzo często urazy i kontuzje. Adam również zma-
gał się z kontuzjami. Wpierw zmagał się z kontuzją kolana, 
która uniemożliwiła mu treningi w ciągu czterech miesięcy, 
co zaważyło na jego udziale w sezonie startowym 2012/2013. 
Gdy mogło się wydawać, że problem z kontuzją ma już za 
sobą, w sierpniu 2013 roku doznał kolejnej. Podczas jazdy na 
rowerze wywrócił się i złamał obojczyk. Konieczne było ope-
racyjne zespolenie obojczyka. Adam mimo tego początkiem 
listopada rozpoczął treningi na skoczni. 

Widać w nim ogromne chęci, mobilizację i wolę walki. 
Emanuje od niego wielki spokój. 

Trzymajmy kciuki za Adama podczas występów w Soczi, 
ponieważ pierwszy raz od dwudziestu lat Polska jest reprezen-
towana podczas Igrzysk Olimpijskich w kombinacji norweskiej. 
Ostatnim przed Adamem polskim kombinatorem startującym 
podczas zimowej olimpiady był Stanisław Ustupski. Zatem to 
wielkie wyróżnienie dla Adama, dla Istebnej i dla Polski. 

Karina Czyż
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Nasi reprezentanci na Mistrzostwach Świata Juniorów i Młodzie-
żowców. Od lewej: Mateusz Ligocki (NKS Trójwieś Beskidzka), Bartło-
miej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka), Dominik Bury (MKS Istebna)

Znakomity styczeń naszych biegaczy! 
Mimo wyjątkowo trudnych warunków śniegowych 

w styczniu odbyły się dwie imprezy, w których znakomicie za-
prezentowali się zawodnicy naszych klubów narciarskich!

*** Najpierw wzięli udział w rozegranych na Polanie Jaku-
szyckiej dwudniowych zawodach w ramach cyklu Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów Narciarskich "Bieg na Igrzyska" skąd 
przywieźli aż 19 medali! Nasi biegacze znakomicie poradzili so-
bie z bardzo trudnymi warunkami na trasie.

Oto nasze gwiazdy pierwszych w tym roku zawodów:
Dziewczęta:
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - 2 x pierwsza
Aleksandra Łacek (NKS Trójwieś Beskidzka
 - pierwsza i druga
Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x druga
Weronika Legierska (MKS Istebna) - 2 x druga
Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - 2 x druga
Chłopcy:
Jan Zawada (MKS Istebna) - 2 x pierwszy
Mikołaj Michałek (MKS Istebna) - pierwszy i drugi
Przemysław Zawada (MKS Istebna) - 2 x drugi
Mateusz Rucki (MKS Istebna) – trzeci
*** Znakomitą formę reprezentanci naszych klubów nar-

ciarskich potwierdzili podczas rozegranego w Tomaszowie 
Lubelskim Pucharu Roztocza po raz kolejny zdobywając wiele 
miejsc na podium!

 W pierwszym dniu zaliczanych do Pucharu Polski zawodów 
rywalizowano w sprintach techniką łyżwową zaś w drugim dniu 
walka toczyła się na dystansach w stylu dowolnym. Nasi zawod-
nicy zajęli następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych:

Gazur Ewa (NKS Trójwieś Beskidzka) – 2 x pierwsza
Hulawy Dominika (MKS Istebna) – 2 x pierwsza
Kobielusz Magdalena (MKS Istebna) – 2 x pierwsza
Michałek Mikołaj (MKS Istebna) – 2 x pierwszy

Trójka naszych na Mistrzostwach Świata!
Trójka biegaczy naszych klubów narciarskich reprezen-

towała nasz kraj na rozgrywanych w Val di Fiemme Mistrzo-
stwach Świata Juniorów i Młodzieżowców.

Nasi olimpijczycy - Sebastian i Adam!
W dniu 7 lutego rozpoczęły się w Soczi Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie w których udział wzięło dwóch mieszkańców na-
szej gminy w osobach Sebastiana Gazurka i Adama Cieślara!

Dla reprezentującego NKS Trójwieś Beskidzką Sebastiana 
oraz zawodnika Wisły Ustronianki Adama udział w najwięk-
szym sportowym święcie był z pewnością niezapomnianym 
przeżyciem zaś dla nas to powód do dumy!

Sebastianowi kibicowaliśmy 9 lutego w biegu na 15 km 
oraz 11 lutego w sprincie, natomiast Adamowi w kombina-
cji norweskiej 12 lutego. O wynikach naszych olimpijczyków 
poinformujemy w następnym numerze.

 J. Kohut

W tej prestiżowej imprezie wystąpili reprezentujący NKS 
Trójwieś Beskidzką Mateusz Ligocki i Bartłomiej Rucki oraz 
zawodnik MKS Istebna Dominik Bury.

Nasi zawodnicy zajęli wprawdzie dalsze miejsca, ale trzeba 
pamiętać, że konkurencja w tych zawodach była bardzo silna. 
Tym bardziej wysoko trzeba ocenić występ Dominika w biegu 
łączonym, w którym zajął najwyższe z wszystkich startujących 
Polaków miejsce. J. Kohut

Zabawa w stylu Retro  
Choć był to pierwszy dzień lutego pogoda panowała 

iście wiosenna. Nie przeszkodziło to jednak w organizacji wi-
ślańskiego Biegu Retro. Do udziału w nim zostali zaproszeni 
przedstawiciele Gminy Istebna, którzy rywalizowali w między-
narodowej sztafecie z reprezentacją miasta Wisła, Gminy Bo-
dzentyn (woj. Świętokrzyskie) oraz Ciernego ze Słowacji. 

Gmina Istebna reprezentowana była przez Danutę Ligocką 
z Istebnej, Teresę Juroszek z Koniakowa, Katarzynę Waszut z 
Koniakowa, Bolesława Haratyka z Koniakowa, Eugeniusza Go-
rzołkę z Jaworzynki i Henryka Gazurka, zastępcę wójta Gminy.

W początkowym zamiarze sześcioosobowa sztafeta miała 
ścigać się na nartach wokół wiślańskiego rynku, lecz jednak 
narty zostały zastąpione „drewniokami”. Drugą konkurencją 
dla zaprzyjaźnionych gmin miasta Wisły był „sprint w dwuoso-

bowych kierpcach”. Przy muzyce, w obecności zaproszonych 
gości, wielkich sportowców: Józefa Łuszczka, Jana Legierskie-
go i Pawła Gorzołki, na linii startu Biegu Retro ustawiło się bli-
sko 100 uczestników. Każdy w odpowiednim retro ubraniu, ze 
starym sprzętem wyruszył w uroczystym przemarszu na Joni-
dło, gdzie do użytku zostały oddane nowe trasy biegowe. Każ-
dy z uczestników wreszcie mógł założyć narty na nogi i prze-
biec rundę na dobrze przygotowanych jak na panującą aurę 
trasach narciarskich.

Ostatnim wyzwaniem dla sztafet międzynarodowych był 
„bieg na cumlokach” czyli starych nartach.

Podczas całej imprezy nie brakowało wspaniałej zabawy 
i ciekawie przebranych uczestników retro zabawy. Na wielkie 
uznanie zasługuje również zgromadzenie tak wielkiej ilości 
starego sprzętu narciarskiego, zarówno nart jak i kijów.

Rywalizacja sztafet zakończyła się wynikiem ex aequo 
pierwsze miejsce dla wszystkich.

Impreza zakończyła się wręczeniem pucharów dla repre-
zentacji Gmin oraz nagród dla uczestników biegu.

Serdeczne podziękowania należą się reprezentującym 
naszą Gminę podczas Biegu Retro, za wielkie zaangażowanie 
w udział w imprezie i wspaniałą zabawę.

Karina Czyż
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Łacek Aleksandra (NKS Trójwieś Beskidzka)
– pierwsza i druga
Zawada Jan (MKS Istebna) – pierwszy i drugi
Kukuczka Krzysztof (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierwszy
Bury Kamil (MKS Istebna) – drugi i trzeci
Rucki Mateusz (MKS Istebna) – drugi i trzeci
Haratyk Mateusz (NKS Trójwieś Beskidzka) – drugi
Sewastynowicz Natalia (MKS Istebna) – 2 x trzecia
Legierska Laura (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzecia
Zawada Przemysław (MKS Istebna) – trzeci
W klasyfikacji drużynowej Biegu na Igrzyska po imprezie 

w Tomaszowie Lubelskim nasze kluby plasują się na drugim 
(MKS Istebna - 3038 pkt.) i trzecim (NKS Trójwieś Beskidzka - 
2695 pkt.) miejscu. Prowadzi MULKS Tomaszów Mazowiecki z 
dorobkiem 3301 pkt.

Gratulujemy naszym zawodnikom oraz trenerom w osobach 
Jarosława Hulawy, Tadeusza Krężeloka, Mirosława Kapasia i Ma-
łorzaty Galej z MKS Istebna a także Tomasza Sikory, Mariusza Zo-
wady i Magdy Ligockiej z NKS Trójwieś Beskidzka! 

J. Kohut

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Istebna Zaolzie zaprasza!
Za nami styczeń, pełen rodzinnych spotkań noworocznych i imprez wśród przyjaciół, nie ukrywajmy, że także pełen 

dobrego karnawałowego jedzonka  Niedługo przyjdzie wiosna i dobrze byłoby pomyśleć o powrocie do formy. Bardzo 
pomocna może być w tym bezpłatna siłownia i salka gimnastyczna oraz ścieżki treningowo-rekreacyjne udostępniane 
bezpłatnie w Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym w Istebnej Zaolziu (naprzeciw dawnego schroniska Zaolzianka).

Istnieje tutaj także możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijów do nordicwalking, mat do ćwiczeń, sprzętu sportowe-
go oraz można skorzystać z kącika dla dzieci.

Od poniedziałku 3 lutego wracamy do godzin otwarcia sprzed ferii śląskich: wtorek, czwartek: 8:00 - 16:00; środa, 
piątek: 12:00 - 20:00; sobota: 10:00 - 18:00; niedziela, poniedziałek: nieczynne. Zapraszamy!

XXXIX Bieg „O Istebniański Bruclik” - 
23.02.1014 - Kubalonka - Ze względu na panującą 
aurę termin zawodów może ulec zmianie. Dlatego prosi-
my wszystkich zainteresowanych o śledzenie strony in-
ternetowej: www.istebna.eu gdzie informować będziemy 
o wszelkich zmianach. 
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Bilety
Wczasy

Wycieczki

www.mea-travel.pl

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

Targi w Berlinie

Koncert charytatywny Stowarzyszenia 
             Dobrze, że jesteś

Józef Skrzek i Górale w Katowicach-Panewnikach
dla Stecówki
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

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

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

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

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

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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