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Wójt Gminy informuje
Wykaz wykonawców odśnieżających drogi gminne w gminie Istebna
w sezonie zimowym 2015/2016
Drogi przeznaczone do odśnieżania

Wykonawca

Małysze, Byrty – Szkawlonka - Do Matusznego, Klimki, Jasie, Groń, Czerchla, Stańki Gorzołki, Ondrusze
– Słowioki - Za Szkołą, Łacki – Czadeczka, Odcinki – do Kaprola, nad Organistą, Pod Solisko, Moczorka,
Kopanice, Bagna, Czadeczka - Krężelka, Kikula – Zakikula, Rajka – Maciejka, Pustać – Biłki – Dragony
– Łabaje, Bestwiny – Odewsi, Pod Psinę, Duraje, Zagroń, Kotelnica, Polana, Korbasy, Łupienie, Rondo
Trójstyk, Zapasieki, Hasztuba, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Śliwkula

„Stolarstwo” Artur Szmek
Jaworzynka 560
Tel: 501-564-268

Pietroszonka, Skała-Stecówka, Mlaskawka, Plac przy SP 1 w Koniakowie, Plac przy OSP w Koniakowie
Centrum, Plac pyz Ośrodku zdrowia w Koniakowie, Parking przy Domu Nauczyciela, Rastoka – Jasiówka
most Rastoka, Market REMA-Szkoła Zaolzie – Pasieki, Plac przy OSP Zaolzie, Parking na Zaolziu, Za Groń,
Filipionka, Pustki, Odkrzas, Kadłuby, Do Bielesza, do Kunca, Do Raju, Do Marekwicy, Legiery-Kosarzyska,
Plac przy OSP w Kosarzyskach, Wyżrana, do Rudy, Pańska Łąka Pod Łąkę, Woszczyna, Koszarzysta – Pańska
Łąka, Do Grenia Do Bielesza, Górna Bukowina Na Bagno, Legiery Skrót, Do Pogorzelskiego, Do Sikory

Usługi Leśne Gańczorka
Kazimierz Kubica
43-474 Koniaków 883
Tel: 660-793-643

Wilcze do Kowola, Cpn-Tokarzonka, Tokarzonka-Kuboszula, Andziołówka Słowioczonka, Do Maczychina, Wilcze Górne, Olecki, Mikszówka

Usługi Transportowe
Krzysztof Bury
43-470 Istebna 830
Tel: 600-437-024

Jasnowice, Bystre, Bystre Górne i Dolne, Gimnazjum Istebna oraz parking Gimnazjum, CPN – Kameralna
– Szymcze most

Skup Sprzedaż Transport
Drewna - Marek Iwanek
43-470 Istebna 736
Tel: 609-772-129

Jasnowice las

Ośrodek Kolonijno
-Wypoczynkowy
Istebna „LAS” Anna Rucka
43-470 Istebna 1025
Tel: 604-401-930

Gazury-Szymcze, Parking przy domie przedpogrzebowym, Młoda Góra Polanka, Miki, Suszki, Mikowo
Łąka, Bźniokowo, Do Waligóry

„Ścinka, zrywka drewna”
Franciszek Suszka
43-470 Istebna 929
Tel: 855-66-00

Bryje-Poloki, Matyska do Dziury, Matyska (we wsi Koniaków), Wojtosze, Nowy Jork, Na Zapowiedź,
Bukowina, Gronik

Magazyn Koniaków
Teofil Krężelok
43-474 Koniaków 2
Tel: 609-730-007

Brzestowe – Wojtosze, Do Kowola, Cisowe, Pasieki do mostu, Za Dolina, Jasiówka, Bombolówka

Firma Usługowa
Krężelok Zdzisław
43-470 Istebna 830
Tel: 502-059-176

Parking przy Gminie, Park Centrum, Parking OSP, Parking Oczyszczalnia, Schody Dzielec, Droga
za Strażnicą OSP, Dziedzina, Wojtosze Zagroń, Podoliny Dzielec, Parking Pogotowie, Gliniane, Wywóz,

F.U.H. FOREST
Andrzej Łupieżowiec
43-470 Istebna 93
Tel: 609-955-953

Zimna Woda-Żurówka Jasninowa, Szkatólka, Polana, Gronik II, Szańce Wołowa, Pietraszyna, Gołówka,
Deje, Tkoczówka

P.W Kukuczka Damian
43-474 Koniaków 849
Tel: 33 855-64-84

Tyniok, Żurówka Skrót Żurówka, Do Brysia, Do Celaka

Rdzawka – Usnobocz – do Jureczka, Pod Siwe, Rastoka-Zarastoka, Małączka, Do Gajdosza, Plac przy SP
2 Rastoka

Od Smugi-Połom, Kawulonka, Leszczyna-Olza, Murzynka, Leszczyna-Do Juroszka

Grudzień 2015

Nasza Trójwieœ

Wyrób Opakowań Drewnianych
oraz innych Wyrobów
Drewnianych Jacek Kaczmarzyk
43-474 Koniaków 525
Tel: 503-115-589
Zakład Wyrobów Z Drewna
„PROPAL”
43-474 Koniaków 717
Tel: 516-187-262
„Wi i RO”
Wykonawstwo Instalacji
i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
43-470 Istebna 1241
Tel: 33-855-61-23
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Wójt Gminy informuje
Informacja Wójta Gminy Istebna
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774)
informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Istebna: 43-470 Istebna 1000, na okres 21 dni tj. od dnia 24
listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. został wywieszony
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bez przetargu - obejmujący położoną we wsi Istebna, gmina
Istebna działkę Nr 280/2 o pow. 0,0052 ha, zapisaną w Kw
BB1C/00082471/8.
Istebna, dnia 24 listopada 2015 r.
Wójt Gminy Istebna
Henryk Gazurek

Istebna, dnia 1 grudnia 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Istebna
W związku z licznie składanymi wnioskami o zmianę
przeznaczenia działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmianę ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
informuję, że obecnie wnioski te nie są rozpatrywane, gdyż
nie została w tym zakresie wszczęta procedura.
Zgodnie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1, w związku z art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.) Wójt, po
podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP/SUiKZP, ogłasza w prasie miejscowej oraz
przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu stosownej uchwały
oraz określa formę, miejsce i termin składania wniosków
przewidziane procedurą sporządzania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium.
W związku z tym, rozpatrzenie złożonych do tej pory
wniosków, nastąpi dopiero po wszczęciu procedury zmierzającej do zmiany ww. dokumentów.

PRZYPOMINAMY O ZMIANACH
W HARMONOGRAMIE WYWOZU
ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRUDNIU:
zamiast 24 grudnia Wigilia (czwarty czwartek miesiąca – Andziołówka, Połom, Leszczyna koło Tartaku, Tartak,
Dzielec, Bucznik, Potoczki) – wywóz będzie 29 grudnia
(wtorek),
zamiast 25 grudnia Boże Narodzenie (czwarty piątek
miesiąca – Gliniane, Centrum, Wojtki, Kępka, Kawule,
Kulonki, Kubale, Michałki, Haratyki) – wywóz będzie 30
grudnia (środa).
15 GRUDNIA UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI OSTATNIEJ W
TYM ROKU – SZÓSTEJ RATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI (ZA LISTOPAD I GRUDZIEŃ).

Informujemy, że w Wigilię 24 grudnia Urząd
Gminy będzie nieczynny.
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Odszedł od nas
Z żalem przyjęliśmy wiadomość,
że odszedł od nas nasz kolega
i współpracownik

Ryszard Chwist
Urodzony 06 czerwca 1953 r.
Zmarł 01 listopada 2015 r.
Pracował w Urzędzie Gminy Istebna od października
1997 roku do lipca 2014 roku jako konserwator
wodociągu gminnego „Krężelka” w Jaworzynce.
Dał się poznać jako rzetelny i uczciwy pracownik.
Zapamiętamy Cię jako dobrego kolegę, uśmiechniętego,
zawsze z humorem na ustach i pełnego energii.
Dziękujemy za wspólną długoletnią pracę w Urzędzie
Gminy, za solidność, pracowitość i życzliwość.
Rozumiemy ból Twojej rodziny i wielu z nas.
Łączymy się z Wami w tej smutnej chwili.
Drogi kolego Ryśku, spoczywaj w pokoju.
Wójt Gminy
i współpracownicy Urzędu Gminy Istebna

Pani Barbarze Kubalok-Gwarek wraz z rodziną
serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci teściowej

śp. Zuzanny Gwarek
Składają Rada Gminy, Wójt Gminy
oraz współpracownicy z Urzędu Gminy
Pani Urszuli Rybce wraz z rodziną
serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci matki

śp. Zuzanny Gwarek
składają Wójt Gminy, Rada Gminy
i Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Rada Gminy uchwaliła
Na XIII sesji Rady Gminy Istebna, która odbyła się w
dniu 30 listopada 2015 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XIII/86/2015 z Rady Gminy Istebna dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna
na lata 2015 – 2025.
2. Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
na rok 2015.
3. Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości.
4. Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30

Nasza Trójwieœ
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Rada Gminy uchwaliła
listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Istebna z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
oraz zwolnień od tego podatku.
5. Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
i leśny.
6. Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2016.
7. Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Gminy Istebna.
8. Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Pamięci Zuzanny Gwarek
W czwartek 19 listopada, w wieku 78 lat zmarła Zuzanna
Gwarek. Była wybitną koronczarką, opiekunką Izby Pamięci
Marii Gwarek, wieloletnią członkinią Zespołu Regionalnego
Koniaków.
Urodziła się 30 kwietnia 1937 roku w Koniakowie. Od początku ukochała tradycję koniakowskiego, ojcowskiego domu.
„Heklować” nauczyła ją matka, Anna Legierska a Zuzanna nigdy się nie wyrzekła tej nauki i zrobiła z niej dobry użytek. Wyrosła wśród wielkich indywidualności tej ziemi. Od 1953 r. była
członkinią Zespołu Regionalnego „Koniaków”, jako uzdolniona
tancerka i solistka. Przez 37 lat wspólnie z mężem, Leszkiem
Erwinem Gwarkiem tworzyła historię Zespołu. Tańczony przez
nich owiynziok, powolny, dostojny, przeszedł już do historii.
Razem z mężem współpracowała z Cepelią, która dawała
chleb koniakowskim koronczarkom. Jej własne koronki często nagradzane były na Cepeliadach, na Tygodniu Kultury Beskidzkiej czy Targach Sztuki Ludowej. Po śmierci teściowej, Marii Gwarek, Zuzka wraz z mężem zgromadziła pamiątki po niej
i tak, najpierw w ich rodzinnym domu a potem w tym nowo
wybudowanym, przy głównej drodze w Koniakowie, powstała
Izba Pamięci Marii Gwarek zwana potocznie Muzeum Koronki
Koniakowskiej. Po śmierci męża, pani Zuzanna została opiekunką tego miejsca, które było odwiedzane przez turystów z
całego świata.
Zuzanna Gwarek poświęciła całe życie koronkom koniakowskim. Była ich wybitną wykonawczynią i znawczynią. Jej
spracowane ręce potrafiły heklować prawdziwe cuda. Ale nieraz heklowani trzeba było odłożyć, kiedy dzwonił dzwonek do
drzwi muzeum. Można było tam zapukać o każdej porze dnia
a Ona, kiedy tylko mogła, otwierała i zaczynała swoją opowieść... Można powiedzieć, że była wizytówką i ambasadorką
Koniakowa, bo przecież każdy kto przyjeżdżał pod Ochodzitą,
kto chciał widzieć „nejsiumniyjsi rózićki” na świecie i poznać
ich historię, wstępował w Jej progi. Przyjmowała każdego
Grudzień 2015
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9. Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
10. Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w
trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na parterze i części piwnicy w budynku nr 873 w Istebnej na czas nieoznaczony.
11. Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na poddaszu w budynku nr 873 w Istebnej na czas nieoznaczony.
12. Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Istebna z dnia
30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
na terenie Gminy Istebna prowadzonych przez osoby prawne
lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Treść uchwał opublikowano w Biuletynie Informacji
Publicznej.
godnie. Czy to była królowa belgijska, para prezydencka, reporter czy turysta. Dzięki niej ludzie wynosili z Muzeum Koronki nie tylko wrażenia ale i obraz autentycznej, pracowitej
góralskiej „gaździnki”.
Do końca, kiedy tylko mogła, sama przyjmowała wycieczki, opowiadała o koronkach, o naszej tradycji. Nie domagała
sie za to wielkich pochwał. Był to Jej obowiązek, dziedzictwo
rodzinne. Za tą swoją dbałość o tradycję została uhonorowana
nagrodą imienia Oskara Kolberga (1989 r.), Laurem Srebrnej
Cieszynianki (2006 r.), odznaką Zasłużonego Działacza Kultury
(1982 r.) .
W książce „Koronka Koniakowska” Małgorzata Kiereś pisze, że „Zuzanna Gwarek stworzyła najpiękniejszą opowieść o
koronkach koniokowskich”. Tą opowieść powtarzała tysiącom
turystów. Były to słowa piękne, bo prawdziwe, autentyczne,
wyniesione z pierwszych nauk matki, z tradycji ojcowskiego
domu. Słowa, które wypływały z serca i własnego doświadczenia. I tak, jak się snuje nić kordonka, tak pani Zuzanna dzień po
dniu snuła historię „koniokowskij Rózićki”. Historię, do której i
Ona dopisała swój własny rozdział. Ale przerwała się w końcu
długa nić Jej pracowitego życia... tak mocno wpleciono w ojczystą ziemię. I tak koniakowskie gronie straciły w tym roku
kolejną wielką postać. Postać, która oddała taj ziemi to, co miała w sobie najlepszego.
Pożegnano ją w sobotę 21 listopada 2015 roku na koniakowskim cmentarzu, w dniu, kiedy góry okryły się białym śniegiem. Obecne były liczne delegacje Urzędu Gminy w Istebnej,
ludzi kultury, twórców, liczne grono „heklowaczek” i twórców
ludowych, przewodników beskidzkich oraz mieszkańców Trójwsi. Kazanie o zmarłej wygłosił ksiądz kanonik Jerzy Kiera.
I tak odeszła kolejna z pokolenia wielkich koronczarek i
folklorystek naszej ziemi a wraz z Nią odeszła część historii Koniakowa, którą tworzyli ludzi wierni tradycji i Ojcowiźnie. A kto
wie... może gdzieś tam w górze, rozległ się znów znajomy głos:
„Zuzka, pój do owiynzioka!”. Bo przecież i tam musi być miejsce
na radość, „wiesiołość” i to, co się kochało przez całe życie.
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Inwestycje gminne
Poprawa dostępności komunikacyjnej
obszarów atrakcyjnych przyrodniczo
i kulturowo wokół Trójstyku - etap 2

Zakończenie projektu
Zakończenie
projektu
W listopadzie

br. zakończono realizację drugiego i ostatniego etapu projektu pn. „Poprawa dostępności komuniW
listopadziewbr.
zakończono
realizację drugiego
i ostatniego
etapu
projektu pn.
kacyjnej
ramach
Programu
Rozwoju
Trójstyku
/ Zlepšení
„Poprawa
dostępności
komunikacyjnej
ramach Programu
Rozwoju
Trójstyku
dopravní
dostupnosti
v rámciwProgramu
rozvoje
Trojmezí”
/realizowanego
Zlepšení dopravní
v rámci Programu
rozvoje WspółTrojmezí”
w dostupnosti
ramach Programu
Operacyjnego
realizowanego
w ramach Programu
Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej
pracy Transgranicznej
Republika
Czeska-Rzeczpospolita
PolRepublika
Czeska
–
Rzeczpospolita
Polska
2007-2013.
ska 2007-2013.
W ramach pierwszego etapu po polskiej stronie granicy przebudowano drogę na
Jasnowicach o długości 1300 m, a

po czeskiej stronie wyremontowano drogi o

łącznej długości 469 m. W 2015 r. wybudowano parking „Pod Grapą” w centrum
Istebnej, a na terenie sąsiedniej gminy Hrčava drogę z centrum miejscowości w
kierunku Trójstyku o długości 650 m.
Wartość projektu po polskiej stronie granicy wyniosła 677 518 euro, po czeskiej
238 570 euro.
Parking „Pod Grapą” w centrum Istebnej był długo oczekiwaną inwestycją. Od lat
podejmowano starania dotyczącego jego budowy, od zakupu gruntu, sporządzenia
dokumentacji projektowej (2009 r.), uzyskania pozwolenia na budowę (2010 r.) aż do
pozyskania środków i rzeczowej realizacji w 2015 r. Dzięki wsparciu środków UE i
determinacji lokalnego samorządu przy aktywnym współudziale partnera czeskiego w
samym centrum wsi na terenie skarpy wybudowano nowoczesny, funkcjonalny i
bezpłatny
parking liczący
67 miejsc postojowych.
W ramach
pierwszego
etapu po

polskiej stronie granicy

Celem
projektu jest poprawa
komunikacyjnej
pogranicza1300
i podniesienia
przebudowano
drogędostępności
na Jasnowicach
o długości
m, a
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin Istebna i Hrčava. Przedmiotowy

po czeskiej stronie wyremontowano drogi o łącznej długości
469 m. W 2015 r. wybudowano parking „Pod Grapą” w cenProgramu Rozwoju Trójstyku, w tym m.in. ponad 7 km dróg gminnych w Jaworzynce,
trum Istebnej, a na terenie sąsiedniej gminy Hrčava drogę z
drogą powiatową w Jaworzynce i drogą Olecki.
centrum miejscowości w kierunku Trójstyku o długości 650 m.
27 listopada
2015projektu
r. inspektorzy
Wojewódzkiego
Wartość
poŚląskiego
polskiejUrzędu
stronie
granicy przeprowadzili
wyniosła
kontrolę
w miejscu
realizacji
zadania.
się również spotkanie zamykające
677 518
euro, po
czeskiej
238Odbyło
570 euro.
projekt
z udziałem
gości
z Polski,wCzech
i Słowacji,
reprezentujących
Śląski
Urząd
Parking
„Pod
Grapą”
centrum
Istebnej
był długo
oczekiwaną inwestycją. Od lat podejmowano starania dotyczącego jego budowy, od zakupu gruntu, sporządzenia dokumentacji projektowej (2009 r.), uzyskania pozwolenia na budowę
(2010 r.) aż do pozyskania środków i rzeczowej realizacji w
2015 r. Dzięki wsparciu środków UE i determinacji lokalnego
samorządu przy aktywnym współudziale partnera czeskiego w samym centrum wsi na terenie skarpy wybudowano
nowoczesny, funkcjonalny i bezpłatny parking liczący 67
miejsc postojowych.
Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza i podniesienia atrakcyjności turystycznej i
inwestycyjnej gmin Istebna i Hrčava. Przedmiotowy projekt
jest komplementarny z realizowanymi wcześniej inwestycjami w ramach Programu Rozwoju Trójstyku, w tym m.in. ponad 7 km dróg gminnych w Jaworzynce, drogą powiatową w
Jaworzynce i drogą Olecki.
27 listopada 2015 r. inspektorzy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę w miejscu realizacji
zadania. Odbyło się również spotkanie zamykające projekt
z udziałem gości z Polski, Czech i Słowacji, reprezentujących
Śląski Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Euroregion
Śląsk Cieszyński, samorządy lokalne oraz partnerzy z Czech i
Słowacji i odpowiadające im instytucje z Rep. Czeskiej.

projekt jest komplementarny z realizowanymi wcześniej inwestycjami w ramach

Opracował: W. Legierski
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W nowym okresie programowania 2014-2020 Gmina
Istebna ponownie planuje realizację projektów służących
poprawie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czesko-słowackiego. 16 listopada 2015 r. Gmina złożyła
uproszczony wniosek projektowy (tzw. propozycję projektową) do konkursu w ramach Osi priorytetowej: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania
zatrudnienia; Priorytet inwestycyjny 2.1: Wspieranie wzrostu
gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie
dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych
oraz ich rozwój.
Głównym celem złożonego projektu jest poprawa warunków dla dynamicznego rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w oparciu o dostępność zasobów naturalnych i kulturowych obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński
– w rejonie Trójstyku – gmin Istebna i Hrčava. Dzięki poprawie spójności układu komunikacyjnego w wymiarze transgranicznym, nastąpi znaczące zwiększenie dostępności
turystycznej terenów górskich o unikatowym potencjale turystycznym (zarówno w sensie przyrodniczym – krajobrazowym, jak i w wymiarze kulturowym – np. tradycji góralszczyzny). Działania zaplanowane w ramach projektu przełożą się
bezpośrednio na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku usług związanych z turystyką.
Projekt zostanie poddany wstępnej ocenie po czym, jeżeli znajdzie uznanie ekspertów, ponownie będzie złożony
do konkursu w marcu 2016 r.
Polska cześć projektu zakłada w latach 2017-2018 realizację trzech zadań drogowych logicznie powiązanych, o
charakterze transgranicznym:
„Przebudowa, budowa drogi Gliniane – Szymcze w
Istebnej” (łączna długość odcinków: ok. 2,2 km)
„Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Biźniokowa –
Kameralna w Istebnej” (łączna długość odcinków: ok. 3,1
km)
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w
Istebnej” (łączna długość odcinków: ok. 3,5 km).
Z kolei po czeskiej stronie granicy w 2017 r. planuje się
wykonać zadanie pn. „Remont głównej drogi gminnej na
trasie od Komorowskiego Gronia do Trójstyku (przejścia
granicznego)” wraz z łącznikami o łącznej długości ok 6,8
km.
Szacunkowy budżet projektu wynosi 4.287.000 EUR, w
tym polska cześć ok. 1.452.000 EUR). Realizacja zadań będzie
możliwa wyłącznie przy uzyskaniu 85% dofinansowania do
kosztów kwalifikowanych ze środków Programu INTERREG
VA Czechy – Polska.
Opracował: W. Legierski
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Obchody Święta Niepodległości
11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych
dat w historii Polski. Ustawą z 23 kwietnia 1937 roku ogłoszono ten dzień Świętem Niepodległości. W całym kraju
wybrzmiewają patriotyczne pieśni, organizowane jest wiele
wydarzeń, a to wszystko by uczcić Niepodległość naszej ojczyzny uzyskaną po 123 latach okupacji.
W naszej Gminie również obchodzone jest Narodowe
Święto Niepodległości. Jak co roku licznie zgromadzeni w
Istebnej Centrum przedstawiciele lokalnego samorządu, de-

na mogiłę zamordowanych w Jabłonkowie podczas II Wojny
Światowej.
W kościele pw. Św. Bartłomieja w Koniakowie została
odprawiona uroczysta msza święta za Ojczyznę, której przewodniczył dziekan, ksiądz kanonik Jerzy Kiera, a koncelebrowali ją również: ksiądz Grzegorz Tomaszek, ksiądz Jerzy
Mrókwa oraz ojciec Boguchwał Orczyk. Podczas kazania ks.
Grzegorz Tomaszek podkreślał, byśmy doceniali wolność narodu, którą cieszymy się obecnie, ale byśmy również wychowywali młode pokolenie w duchu patriotyzmu i miłości do
Ojczyzny.
Całość obchodów uświetniła Orkiestra Dęta muzyków z
Trójwsi.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy
uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości,
ponieważ swoją obecnością dali żywe świadectwo patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny, również tej małej, lokalnej.
Dnia 11 listopada w cieszyńskim teatrze im. Adama
Mickiewicza, tradycyjnie odbyła się uroczysta Sesja Rad
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. Podczas niej uhonorowano zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego Laurami
Srebrnych Cieszynianek oraz Złotej Cieszynianki.

legacja Związku Kombatantów, dyrektorzy szkół, delegacje
gron pedagogicznych wraz z uczniami, orkiestra dęta, strażacy gminnych jednostek OSP, poczty sztandarowe w uroczystym orszaku wyruszyli spod urzędu Gminy, aby złożyć
kwiaty, zapalić znicze oraz uczcić chwilą ciszy i modlitwy
pamięć ofiar w walkach o wolność. Wpierw przed pomnikiem pomordowanych podczas II Wojny Światowej, gdzie
odśpiewano hymn narodowy, później na grobie pierwszego zamordowanego żołnierza Pawła Gustawa Pilcha, który
pochowany jest na cmentarzu ewangelickim, a stamtąd orszak udał się na cmentarz przy kościele Dobrego Pasterza,

Grudzień 2015

Nasza Trójwieœ

Laury Śląska Cieszyńskiego – zwane popularnie Cieszyniankami, to inicjatywa Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, który w 1997 roku podjął tę inicjatywę. Przyjęto
wówczas regulamin i uchwalono, że co roku samorządy Ziemi Cieszyńskiej będą spośród swoich mieszkańców wyłaniać
osoby, które zasłużyły się w szczególny sposób dla społeczności. Z Gminy Istebna tegoroczną Laureatką Lauru Srebrnej
Cieszynianki jest pani Monika Wałach Kaczmarzyk.
Urodziła się 18 września 1966 roku w Istebnej. Od 1975
roku przez okres 10 lat była członkiem dziecięcej grupy folklorystycznej Józefa Brody działającej w Istebnej – Zaolziu,
gdzie tańczyła, śpiewała i grała na instrumentach pasterskich oraz na cymbałach.
W latach 1980 – 1984 była członkinią kapeli "Torka" z Cieszyna.
Od roku 1984 do 1986 grała w kapeli "Wałasi" z Istebnej,
zaś w 1986 roku założyła wraz z mężem rodzinną kapelę "Jetelinka".
Od roku 1986 wspólnie z mężem Rafałem postanowiła
prowadzić zajęcia regionalne z dziećmi z Jaworzynki. Lekcje
gry na skrzypcach, gajdach i innych instrumentach beskidzkich oraz nauka śpiewu i tańca odbywały się w ich domu, a
później przy Szkole Podstawowej w Jaworzynce. Pani Monika wraz z mężem założyła wówczas zespół regionalny "Czadeczka", a po dwóch latach dziecięca kapelę "Mała Jetelinka".
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Kapela Moniki Wałach koncertuje w wielu miejscach w
kraju i za granicą, w tym podczas różnych uroczystości odbywających się w Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle „na Zameczku”.
Nieprzerwanie pracuje z dziećmi w Jaworzynce, jest również instruktorką Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.
Wykształciła liczne środowisko młodych muzykantów. Z
sukcesem uczestniczy w przeglądach i konkursach zdobywając główne nagrody i wyróżnienia.
Wśród licznych sukcesów, jakie odnosi pani Monika Wałach – Kaczmarzyk należy wymienić zdobycie najwyższej
nagrody "Baszty" na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w roku 2015 w kategorii solistów i śpiewaków.
Jest osobą niezwykle uzdolnioną muzycznie i wokalnie.
Środowisko muzykologów czy badaczy kultury ludowej wysoko ocenia jej talent i umiejętności. Jest dobrem kultury
naszej małej ojczyzny, góralskiej społeczności.
Pani Monice serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia
oraz życzymy wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.
Karina Czyż

Obchody 100. rocznicy śmierci
Jana Łyska
5. listopada tego
roku przypadła 100.
Rocznica śmierci legionisty i poety z
Jaworzynki, Jana Łyska, który zginął w
bohaterskiej
walce
na polach Kostiuchnówki. 7 listopada
2015 r. w Istebnej
odbyły się uroczystości
upamiętniające
jego postać, których
głównym inicjatorem
i organizatorem był
pan Krzysztof Kiereś,
historyk z Istebnej.
Współorganizatorami
byli: Gminny Ośrodek Kultury z Istebnej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Muzeum Regionalne „Na Grapie” i Książnica
Cieszyńska.
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Jan Łysek urodził się 7 lipca 1887 r. w Jaworzynce, „u
Klimka” w rodzinie ewangelickiej. Pracował jako nauczyciel
w Datyniach Dolnych, Suchej Średniej oraz jako kierownik
polskiej szkoły Towarzystwa Szkół Ludowych w Jaworzu.
Angażował się w działalność Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz w działalność spółdzielczą. Zajmował
się także twórczością literacką a jego utwory - okraszone
wspaniałym humorem i sięgające do tradycji beskidzkiej ojczyzny, cieszyły się uznaniem krytyki. W 1914 r. po wybuchu
I Wojny Światowej wstąpił do Legionu Śląskiego w ramach
Legionów Polskich. Objął najpierw dowództwo 4 Plutonu, a
następnie przejął komendę nad całą „kompanią śląską”. Był
dowódcą 1 Batalionu w trakcie walk na Bukowinie i w Besarabii. Zginął bohaterską śmiercią 5 listopada 1915 r. w trakcie walk nad Styrem pod Kostiuchnówką. Jego bohaterstwo
docenił nawet rosyjski dowódca, który widząc natarcie kompani śląskiej, tak go skomentował „Oto bohaterzy. Idą jak na
paradzie. Odstęp cztery kroki. A ten oficer - zuch, zuch”.
Pierwsza część uroczystości poświęconych pamięci Jana
Łyska miała miejsce w Gimnazjum w Istebnej. Gości przywitał
dyrektor placówki, pan Bogdan Ligocki. W hallu szkoły można
było zobaczyć ciekawą wystawę „Cieszyńscy żołnierze niepodległości”, o której opowiedział Wojciech Święs z Książnicy Cieszyńskiej. Wysłuchano także patriotycznego programu
muzycznego, który przygotowali uczniowie gimnazjum.
Następnie uczestnicy udali się do czytelni, gdzie odbyła
się sesja popularno-naukowa. Wysłuchano trzech referatów
związanych z postacią Jana Łyska. Na początku głos zabrał
mgr Krzysztof Kiereś, który już od lat bada życiorys legionisty i utrwala jego pamięć. Słuchając referatu, można było nie
tylko poznać losy bohatera ale też zobaczyć wiele ciekawych
zdjęć z jego życia. Ponadto każdy uczestnik obchodów mógł
otrzymać publikację poświęconą pamięci Jana Łyska, której
autorem był również pan Krzysztof Kiereś. Zebrano w niej
większość literackiego dorobku legionisty.
O twórczości literackiej poety, którego nazywano „śląskim Tetmajerem” opowiedziała dr Łucja Dawid. Dopełnieniem wnikliwej analizy utworów, było odczytanie monologów „Jako góral lyczył prosiyn” i „Góral przed sądem” w
świetnej gwarowej interpretacji pani Teresy Przybyły.
Dr Stefan Król wygłosił wykład o mieszkańcach Śląska
Cieszyńskiego, którzy walczyli w Legionach Polskich w latach
1914-1918. Także tej prelekcji towarzyszył pokaz unikalnych
zdjęć i przedstawienie konkretnych postaci legionistów.
Następnie uczestnicy obchodów udali się do Muzeum

Nasza Trójwieœ

Grudzień 2015

na Grapie w Jaworzynce Tam przywitała ich opiekunka tego
miejsca Katarzyna Rucka-Ryś przybliżając historię Muzeum.
Następnie, przy udziale członków rodziny Jana Łyska, odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona jego pamięci.
Tę część obchodów uświetniła swoją muzyką kapela "Mała
Jetelinka" pod opieką pani Moniki Wałach-Kaczmarzyk.
W obchodach licznie udział wzięli przedstawiciele władz
gminnych i powiatowych oraz rady Gminy Istebna, repre-

zentacja parafii ewangelickiej w Istebnej, członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, dyrektorzy lokalnych szkół, oraz
rodzina legionisty.
„Nie boję się śmierci ale za nic nie chciałbym umrzeć w tym
dalekim świecie” - pisał Jan Łysek w liście do rodziny z frontu.
I choć poległ na obcej ziemi, pamięć o nim nigdy nie powinna zaginąć wśród mieszkańców beskidzkiej ojczyzny.
BJ

Z życia szkół i przedszkoli
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Dnia 3 listopada 2015r. odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej akademia poświęcona 97
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Część

artystyczną poprzedziło wniesienie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. W akademii wystąpili
uczniowie klasy 6b, którzy w ciekawej formie przedstawili historię od upadku naszego państwa 1775 r. aż do roku 1918.
Scenariusz przedstawienia przygotowały p. Joanna Kędzior,
p. Teresa Łupieżowiec, oprawę muzyczną p. Zenon Knopek,
scenografię p. Danuta Konarzewska, p. Renata Gorzołka i p.
Magdalena Czepczor. Uczniom i nauczycielom dziękujemy.
Teresa Łupieżowiec

Dzień bibliotek
W związku ze Świętem Bibliotek Szkolnych w bibliotece
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Istebnej odbyły się
spotkania z uczniami klas młodszych i przedszkolnych a ich
celem była przede wszystkim promocja książki dziecięcej. Z
okazji 101 rocznicy urodzin Tove Jansson motywem przewodnim wydarzenia były Muminki oraz postać ich twórGrudzień 2015
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czyni. Uczennice klasy VI b wcieliły się w postacie znane z
opowiadań o Muminkach. Dziewczęta nie tylko wspaniale
odegrały swoje role ale również zaśpiewały własną piosenkę
o bohaterach przedstawienia. Wiele uwagi widzów przyciągała ciekawa scenografia, którą wykonali uczniowie klas V i VI
oraz „przybyłe” na spotkanie pluszaki, których imiona widzowie bez trudu odgadywali. Już od najmłodszych lat warto
budować pozytywne skojarzenia dzieci z literaturą. Spotkanie z bohaterami prozy Tove Jansson połączone zostało więc
z zabawą ruchową, układaniem puzzli oraz zapoznaniem się
z kilkoma najważniejszymi informacjami o kraju pochodzenia autorki. Dzieci miały możliwość obejrzenia pięknych ilustracji przedstawiających m.in. zorze polarną, przypomniały
sobie, że św. Mikołaj przyjeżdża do nich właśnie z Laponii,
która należy do Finlandii. Wszyscy nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli obejrzeć wystawę ciekawych plakatów
o książce. W ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” zorganizowanej przez bibliotekarkę i panią Magdę Czepczor uczennice z klasy Va odwiedziły przedszkolaków i przeczytały im
baśń Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”.

Konkurs Plastyczny
„Nasza polska, piękna jesień”
W miesiącu październik odbył się Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej świetlicowy konkurs pt.: „Nasza polska, piękna jesień”. Technika wykonania prac była dowolna,
co spowodowało, że dzieci miały możliwość wykazania się
pomysłowością, twórczością i kreatywnością. W konkursie
wzięło udział 24 uczniów z klas od „0”do VI”. Wszystkie prace były ciekawe, piękne i zaskakujące. Z tego powodu jury
miało poważny problem, aby wytypować 3 pierwsze miejsca. W ostateczności jury zdecydowało przyznać nagrody
w następujących kategoriach: prace przestrzenne, prace w
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w „Bombę”, w której trzeba było wykazać się znajomością
słownictwa na poziomie szkoły podstawowej, oraz umiejętnością szybkiego reagowania. Była też część sportowa – gra
w Dwa Ognie i koszykówkę, ale już dla zabawy, poza konkursem. Atmosfera była fantastyczna. Dostaliśmy poczęstunek i
zostaliśmy też zaproszeni na smaczny obiad. Mieliśmy okazję obejrzeć historyczną wystawę w szkolno-gminnej bibliotece. Serdeczne podziękowania dla organizatorów konkursu
oraz dyrekcji szkoły w Ćernem; również dla Ewy Buzek i Jarosława Hulawego za współpracę.
Grzegorz Czajkowski

Dzień Turystyki w SP nr 1 w Jaworzynce
płaszczyźnie kl. „0” – 3, Prace w płaszczyźnie kl. 3 – 6 Laureaci
otrzymali wspaniałe nagrody a pozostali uczestnicy konkursu „ nagrody pocieszenia”. Dziękujemy za udział w konkursie
i zachęcamy do udziału w kolejnych.
Katarzyna Urbaczka

Konkurs wiedzy o Polsce i Słowacji
w Szkole Podstawowej w Ćernem
W poniedziałek 16 listopada 2015, w szkole podstawowej w Ćernem odbył się konkurs (w ramach współpracy z
ZSP Istebna) dla uczennic klas szóstych, a dotyczył on wiadomości na temat Polski i Słowacji. Wytypowane zostały

W tym roku Dzień Turystyki w Szkole Podstawowej nr 1 w
Jaworzynce odbył się nieco później niż zwykle. Pogoda nie
sprzyjała wędrówkom. W końcu nadszedł piękny jesienny
tydzień!
28 października uczniowie ruszyli w trasy. Tradycyjnie
dzieci z "zerówki" pomaszerowały na Trójstyk. Pierwszoklasiści ze swoimi wychowawcami udali się autobusem do Mini
Zoo w Istebnej. Klasy drugie powędrowały na Krężelkę. Tam
na placu zabaw zużyły pokłady energii. Zmęczone wróciły
do szkoły. Uczniowie klas trzecich zdobyli Złoty Groń. Schodząc ze szczytu, dzieci zwiedziły kurną Chatę Kawuloka. Do
szkoły dojechały autokarem. Klasy starsze co roku pokonują
dłuższe i trudniejsze trasy. Czwartoklasiści ze swymi opie-

dziewczyny z klasy 6B: Aleksandra Buzek, Karolina Legierska,
Justyna Klus, Zuzanna Gorzołka, Natalia Legierska i Janina
Juroszek. Uczestniczki musiały nie tylko nauczyć się rozmaitych faktów z dziedzin takich jak kultura, historia, przyroda i
tradycje, ale też poznać pewne pojęcia i nazwy w języku angielskim, w którym to napisany został test autorstwa Stanislavy Krcmarikovej. W słowackiej szkole również wytypowano
sześć uczennic. Test rozwiązywany był w czterech grupach
trzyosobowych. Na pierwszym i drugim miejscu uplasowały
się uczennice ze Słowacji; nasze szóstoklasistki zajęły trzecie
i czwarte miejsce.
Przegranych nie było i wszyscy otrzymali sympatyczne
nagrody. Po teście rozpoczęła się część zabawowa, tzw. gra
Strona
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Z życia szkół i przedszkoli
kunami wyszli na najwyższy szczyt w Trójwsi - Ochodzitą.
Tego dnia można było stamtąd zobaczyć Tatry! Następnie
uczniowie udali się szlakiem do Wyrchczadeczki. Na miejscu
mieli okazję zobaczyć hodowlę głuszca, zwiedzić Muzeum
Świerka, a na koniec posilić się kiełbaskami pieczonymi na
ognisku przygotowanym przez pracowników szkółki. Piątoklasiści pokonali Szlak Planetarny wiodący z Kubalonki
Osiedla do Muzeum na Grapie w Jaworzynce. Z najdłuższą
trasą zmierzyli się uczniowie klas 6. Ze swymi opiekunami
pomaszerowali na Stożek.
Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni bezpiecznie wrócili
do domów. Młodzież jednogłośnie stwierdziła, ze jest to ich
ulubiony dzień w roku szkolnym.
Z niecierpliwością czekamy więc na kolejny Dzień Turystyki!
Napisała: Izabela Bojko

Akademia z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości w SP1 Koniaków
„Tym co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska
składa”. Te słowa były hasłem przewodnim akademii, która
odbyła się 6 listopada 2015 roku w celu upamiętnienia dziewięćdziesiątej siódmej rocznicy odzyskania przez Polskę

niepodległości. Montaż słowno – muzyczny został przygotowany i przedstawiony przez uczniów klas 5 pod opieką
pań wychowawczyń: p. Wiolety Strokosz i p. Sylwii Michałek.
W przygotowaniu dekoracji pomogła p. Zuzanna Kawulok, a
oprawę muzyczną zapewnił p. Zenon Knopek.
Piątoklasiści zaprosili widzów do wędrówki poprzez 123
lata niewoli. Początek nastąpił w roku 1772, gdy Prusy, Rosja
i Austria dokonały I rozbioru Polski, a następnie dwóch kolejnych rozbiorów. Następny przystanek miał miejsce w latach
1830 i 1863, czyli wtedy, gdy dochodziło do wybuchu powstań listopadowego i styczniowego. Opowieść zakończyła
się w roku 1918, w którym to Polska odzyskała wolność i niepodległość. Piątoklasiści uświadomili rówieśnikom, jak wiele
krwi i cierpienia kosztowało zdobycie wolności.
Uczniowie śpiewem i recytacją pokazali, że dziś także
pamiętamy o tych, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną
Polskę i wyrażamy im swą wdzięczność oraz ogromny szacunek i uznanie. Ojczyzna, to dobro najwyższe i trzeba je ciągle
umacniać i stać na jego straży.
S. Michałek i W. Strokosz
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Planetarium w Chorzowie
17 listopada
2016 r. uczniowie klas VI Szkół
Po d s t a w o w y c h
nr 1 oraz nr 2 w
Koniakowie wraz
z opiekunami p.
Renatą Haratyk,
p. Anna Stańko, p.
Zuzanną Kawulok,
oraz p. Damianem
Polokiem uczestniczyli w wycieczce do Planetarium
i Obserwatorium
Astronomicznego
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Na początku uczniowie odwiedzili stację klimatologiczną, gdzie utrwalili wiedzę na temat składników pogody oraz
poznali przyrządy wykorzystywane do jej pomiarów.
Następnie pod niebem Planetarium, wiernie naśladującym rzeczywiste sklepienie niebieskie, oglądali seans astronomiczny pt. „Gwiazdy dla opornych – gdy nie było GPS.”
Uczniowie mogli zobaczyć gwieździste niebo, bardzo zbliżone do rzeczywistego. Poznali również metody odnajdywania
najważniejszych gwiazdozbiorów i orientacji w terenie przy
ich pomocy. Poza tym przybliżona została im historia znanych podróżników, którzy nie mając naszych współczesnych
nowinek technologicznych, mimo wszystko trafiali do celu.

Uczestnicy wycieczki uzyskali wiele naukowych informacji popartych rzeczywistą obserwacją i tym samym posiedli
umiejętność przyglądaniu się niebu oraz właściwego wnioskowania zjawisk na niebie. Takie nauczanie rozwija u uczniów kreatywne myślenie oraz pasje badawcze. A zatem był
to pierwszy krok uczniów do tego, aby zaczęli czytać gwiazdy jak podręczną mapę.
Opiekunowie SP 1 i SP 2 w Koniakowie
Strona
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Z życia szkół i przedszkoli
Bezpieczeństwo na drodze
Uczniowie klas I - III oraz oddział Przedszkolny i grupa
„0” Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w drodze
do i ze szkoły. Pan policjant z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, aspirant sztabowy
– Grzegorz Hanzel przeprowadził dla nich prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze.

Dziękujemy funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie za współpracę oraz propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci.
Pedagodzy szkolni Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie
mgr A. Kaczmarzyk, mgr Z. Kawulok

Konkurs „Moje hobby, moja pasja”
rozstrzygnięty!
W dniu 5 listopada 2015 roku w gimnazjum odbył się finał III międzyszkolnego konkursu „Moje hobby, moja pasja”.
Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcanie do aktywnego i
wartościowego spędzania wolnego czasu oraz promowanie
talentów dzieci i młodzieży naszej Trójwsi.
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fot. Karina Czyż

Funkcjonariusz w czasie pogadanki przekazał uczniom
podstawowe zasady ruchu drogowego, które pomogą im zapewnić bezpieczeństwo podczas pokonywania codziennej
drogi do szkoły i domu oraz promował bezpieczne zachowania na drodze, przedstawiając projekcje multimedialne. Pan
policjant zachęcał do używania odblasków, podkreślając ich
wielką rolę w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, jednocześnie przypominając o ich obowiązkowym posiadaniu
poza obszarem zabudowanym oraz po zmroku.
Wśród tematów dotyczących bezpieczeństwa nie zabrakło również tematyki związanej z jazdą samochodem, zapinaniem pasów i używaniem fotelików przez dzieci.
Uczniowie klas I przyswoili sobie zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię,
ćwicząc tę umiejętność na pobliskich pasach drogowych.
Uczniowie ci biorą również udział w ogólnopolskim programie dotyczącym bezpieczeństwa „Akademia Bezpiecznego
Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz
Kuratorium Oświaty.
Również rodzice mieli okazję zaznajomić się z tematyką
bezpieczeństwa podczas zebrania rodzicielskiego w szkole.
Zagadnienia, jakie poruszone zostały w trakcie spotkania
dotyczyły zarówno bezpieczeństwa dziecka na drodze, jak
i w samochodzie. Policjant przekonywał rodziców do konieczności noszenia odblasków na ubraniach przez dzieci i
dorosłych oraz do obowiązkowego zapinania pasów w samochodzie i przewożenia dzieci w bezpiecznych fotelikach.
Profesjonalizm i otwartość asp. sztab. Grzegorza Hanzla
sprawiły, że uczestnicy z zainteresowaniem słuchali przekazywanych treści. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania
przyczynią się do zwiększenia na co dzień bezpieczeństwa
dzieci na drogach.

Nasza Trójwieœ
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Z życia szkół i przedszkoli
W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 40 uczniów,
co bardzo nas ucieszyło!
Na spotkanie przybyli uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami i rodzicami z terenów naszej gminy. Po powitaniu gości przez dyrektora, pedagodzy gimnazjum uroczyście wręczyli nagrody autorom najlepszych prac a dyplomy
wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.
Prace młodych artystów można było podziwiać na specjalnej wystawie oraz zobaczyć na prezentacji multimedial-

Ewangelickie wspomnienia
W niedzielę wieczności przeżywaliśmy w naszej parafii
trzecie już Ewangelickie Wspomnienia. Tym razem bohaterami wspomnień byli kpt. Jan Łysek z Jaworzynki i Matka Ewa
von Tiele Winckler z Miechowic.

nej. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności układania „Kostki Rubica” zaprezentowany przez jednego
z gimnazjalistów.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do wielkiej radości nagrodzonych. Dziękujemy właścicielom: pizzerii „Werona”, „Pod Złotym Groniem”,
„U Józefa”, Karczmy „Kopyrtołka”, Kompleksu „Zagroń”, Galerii
„Pod Aniołem” oraz sklepu „Sekret”.
Sławomira Patyk i Magdalena Krężelok

Dzień z perkusją
27-go listopada o godz. 17.30 w Społecznym Ognisku Muzycznym im. Jerzego Drozda, odbył się koncert
poświęcony instrumentom perkusyjnym.
Podobnie jak inne sekcje instrumentalne, w ramach obchodów 50-lecia powstania Ogniska, uczniowie z klasy perkusji, prowadzonej przez mgra Piotra Kohuta, mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach perkusyjnych, zorganizowanych
przez Dyrekcję SOM. Klasa perkusyjna została założona w

Kapitan Jan Łysek, legionista, poeta, nauczyciel należał
do naszej parafii. W 1914 wstąpił do formowanego na Śląsku Legionu Śląskiego w ramach Legionów Polskich, gdzie
dowodził kompanią II Brygady. Zginął w walce w 1915 roku
pod Kostiuchnówką.
Postać kpt. Łyska przybliżył nam p. Józef Król z Jaworza.
Druga postać, choć nie związana z Istebną, jest jednak
wartą do przypominania i przedstawiania. Ewa von Tiele
Winckler – Matka Ewa, urodzona w zamku, w bogatej arystokratycznej rodzinie, zajmuje się pomaganiem najbiedniejszym poświęcając im całe swoje życie. W tym roku przypada
85 rocznica jej śmierci a także 125 rocznica powstania dzieła
Friedenshort – Ostoi Pokoju w Miechowicach, gdzie niesiono pomoc potrzebującym. Postać Matki Ewy przedstawił ks.
Alfred Staniek.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:
Na kolędę.
Konkurs polega na przygotowaniu i zaśpiewaniu, zagraniu na instrumencie lub napisaniu swojej kolędy. Kolędę
można przedstawić solo, z zespołem, z rodziną. Konkurs
odbędzie się 3 stycznia 2016 roku w Parafii Ewangelickiej
w Istebnej. Chętnych do wzięcia udziału prosimy o kontakt: a.staniek@escobb.com.pl; 601 87 11 00 lub osobiście.
W tym samym dniu będzie można delektować się bryją i
moczką. Ogłaszamy festiwal bryji i moczki.
Przewidziane są nagrody!!!
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roku 2013 z inicjatywy Pani Igi Baranowskiej-Jagiełło oraz
Pana Piotra Kohuta. Prawdopodobnie jest to jedyna klasa
perkusyjna w powiecie cieszyńskim.
Uczniowie pokazywali swoje umiejętności i ćwiczyli
na zestawie polskiej firmy BLACK HAWK, którą od roku
posiada SOM. Dodatkowo przyjechał producent zestawu,
p. Tomasz Swoboda, który zaprezentował możliwości
Strona
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instrumentu oraz przywiózł do Wisły inne modele perkusji Black Hawk, na których uczniowie mogli trenować.
Specjalnym gościem wieczoru był wirtuoz perkusji, p. Paweł
Ostrowski, muzyk sesyjny, edukator muzyczny, zaangażowany w internetowe projekty edukacyjne, wykładowca, związany z Magazynem „Perkusista”. Przeprowadził On z uczniami SOM trzygodzinne warsztaty.
Na zakończenie dnia, dla słuchaczy, odbył się koncert w
Jego wykonaniu oraz uczniów SOM. W warsztatach i koncercie udział wzięli: Piotr Heczko, Igor Franek, Bartłomiej
Raszyk, Natalia Kobyłecka, Paweł Kędzior, Miron Zakała oraz
nasi mieszkańcy Wiktoria Legierska i Marek Krężelok.
Było bardzo głośno i prześlicznie.

stunku. Nasze młode artystki przygotowane zostały przez
Panią Irminę Barczewską-Garus oraz Pana Piotra Kohuta.
Koncert na „Zameczku” nie był jedynym, w którym brali
udział uczniowie SOM.
Kilka dni wcześniej, 8 listopada br., w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w Istebnej, uczestniczyli w koncercie
poświęconym pamięci Jana Łyska, w setną rocznicę Jego
urodzin.
O życiu i pracy tego wybitnego poety, pedagoga, działacza kulturalno – oświatowego i legionisty, wygłosił prelekcję, ilustrowaną slajdami, honorowy gość koncertu, p. Józef
Król z Jaworza.
Uczniów SOM zaprosił do Istebnej, Proboszcz tamtejszej
Parafii, ks. Alfred Staniek.

Występy uczniów Ogniska Muzycznego
11
listopada
w Wiśle finałem
obchodów
Święta Niepodległości
był koncert pieśni
patriotycznych
w
którym brały udział
mieszkanki
Trójwsi Justyna Klus,
Krystyna
Martynko oraz Edyta Mojeścik. Po pięknym
nabożeństwie ekumenicznym zaproszeni goście udali
się do Rezydencji
Prezydenta RP, by
wysłuchać koncertu wokalno-instrumentalnego w wykonaniu
uczniów
Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda w Wiśle. Piękne pieśni ładnie
skomentował Władysław Żur, który w swoim wystąpieniu

między innymi zachęcał młodzież do nauki historii. Z kolei
burmistrz Tomasz Bujok podziękował wszystkim osobom i
instytucjom zaangażowanym w przygotowanie obchodów.
Na zakończenie zaproszeni goście spotkali się przy poczęStrona
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Z archiwum „Naszej Trójwsi”
numer świąteczny 1995

Hej kolęda! - połaźnicy z zespołu „Mały Koniaków” w drodze
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Grudzień
W tej końcowej notatce z cyklu ,,Kalendarium”, które ukazywało się przez dwa lata w ,,Naszej Trójwsi” chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagali, oraz wnosili cenne uwagi dotyczące tego cyklu. Myślę, że udało się
w nim przypomnieć i ukazać niektóre postacie zasłużone dla naszej ,,Małej Ojczyzny.” W grudniowym ,,Kalendarium”
przedstawiam tylko jedną osobę, chyba najbardziej zasłużoną, szczególnie dla Istebnej, Wisły oraz całego przedwojennego Śląska, wielką postać wojewody Michała Tadeusza Grażyńskiego, którego 50 rocznica śmierci przypada w
tym roku. ,,Jakże inaczej wyglądała by Wisła i Istebna gdyby nie działalność Wojewody” – to słowa prawego i gorliwego
patrioty, znakomitego badacza dziejów naszej Ziemi Cieszyńskiej, nieżyjącego już Franciszka Pasza (1919-2000).
Celem tej krótkiej notatki, jest przedstawienie związków i dokonań Wojewody na rzecz naszych miejscowości. Praktycznie jest to mały wycinek z dokonań Michała Grażyńskiego, z ogromu prac jakie wykonał dla Polski a szczególnie Śląska.
Michał Grażyński - urodził się 12.05.1890 roku w Gdowie koło Myślenic. Po ukończeniu Gimnazjum św. Anny w
Krakowie, studiuje na UJ, gdzie już w 1914r. uzyskał stopień doktora filozofii, a po zakończeniu I wojny światowej, w której uczestniczył, uzyskał na tej uczelni doktora praw. Był aktywnym organizatorem POW na Górnym Śląsku oraz plebiscytu, uczestniczył w II i III powstaniu śląskim. W 1926r. dokładnie 6 września Michał Grażyński zaczął piastować funkcję
wojewody śląskiego, którą piastował do dnia 5 września 1939r. Jak w tym okresie działał, co zrobił można znaleźć w
wielu dostępnych opracowaniach, my skupimy się tylko na dokonaniach dotyczących terenów Wisły i obecnej ,,Trójwsi”.
W latach 20-tych XX w. nasze wioski z reguły były biedne. Jedynym bogactwem były, lasy, czyste balsamiczne powietrze,
oraz ludzi zamieszkujących przepiękne góry pracowitych, marzących o otwarciu tych miejscowości dla świata, które
miało na celu wyrwać naszą ludność z biedy i stworzyć dzieciom warunki do nauki i lepszej przyszłości. Wojewoda Śląski
znający doskonale realia tego zakątka, zaczął od budowy dróg, oraz linii kolejowej, które miały zachęcić ludzi do przyjazdu w celach turystycznych. Już w 1927r. powstaje droga łącząca Cieszyn z Wisłą, następna to droga Ustroń –Polana –
Równica. W 1929r. do Wisły dociera linia kolejowa, którą w 1932r. przedłużono do Głębiec. (wspaniały wiadukt). W tym
samym roku oddano drogę do Istebnej przez Kubalonkę, której nawierzchnię zrobiono z wałyńskiej kostki brukarskiej, a
Jan Molin uruchomił przewozy autobusowe z Istebnej i Wisły do Cieszyna i Katowic. W1931r. na Zadnim Groniu władze
wojewódzkie przekazał prezydentowi RP. tzw. Zameczek Prezydencki wybudowany ze składek społeczeństwa śląskiego.
Ambicją M. Grażyńskiego było uczynienie z Wisły i Istebnej kurortów na miarę szwajcarskich, udało się to częściowo w
Wiśle. Powstały nowoczesne budynki Urzędu Gminy z pocztą, Dom Zdrojowy z restauracją, salą widowiskową, biblioteką, basen kąpielowy, cztery korty tenisowe. W Wiśle–Centrum powstała nowoczesna szkoła, podobne powstały w Wiśle-Głębcach, Istebnej, Koniakowie, Jaworzynce. Wybudowano obiekty sportowe jak skocznie narciarskie, oraz obiekty
kulturalne jak: kino ,,Świt”, muszla koncertowa. Nastąpił napływ do Wisły prywatnych inwestorów, w krótkim czasie
wybudowano około 100 willi. Na stokach Kubalonki w Istebnej wybudowano Sanatorium Przeciwgruźlicze, które było
jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie Należy zaznaczyć, że w tych inwestycjach prowadzonych
przeważnie przez Urząd Wojewódzki, pracę znalazło wiele miejscowych mieszkańców, a w czasach wielkiego kryzysu
(1929-1933) Wojewoda uruchomił roboty publiczne mające na celu uregulować rzekę Wisłę. Przy poparciu Wojewody
zaczęto organizować imprezy kulturalne jak ,,Tydzień Gór” w Wiśle oraz sportowe jak Narciarskie Mistrzostwa Polski,
Międzynarodowe Zawody Motocyklowe ,,Tourist-Tropchy”. I tak Wisła w przeciągu paru lat stała się znanym i modnym
kurortem oraz ośrodkiem sportów zimowych mogący konkurować nawet z samym Zakopanym. Następną częścią planu
był projekt dotyczący Istebnej. Planowano na stokach Złotego Gronia wybudowanie ,,Miasta Ogrodu” na wzór kurortów
szwajcarskich. Po szczegółowych analizach, opiniach, badań przeprowadzonych przez ekspertów polskich, i szwajcarskich powołano spółkę, wytyczono teren, zaczęto pierwsze rozmowy z właścicielami gruntów. Niestety plany budowy
zostały przełożone na czas późniejszy z powodu kryzysu w latach 30-tych. A kiedy próbowano do planu powrócić, wybuchła II wojna światowa. Warto nadmienić, że pomysł ,,Miasta Ogrodu” częściowo urzeczywistnił powojenny wojewoda
katowicki Jerzy Ziętek (1901-1985), gdy w Ustroniu z jego inicjatywy powstał kompleks sanatoryjno-uzdrowiskowy na
Zawodziu. Można również powiedzieć, że styl i forma pracy J. Ziętka była wzorowana na niektórych działaniach M.
Grażyńskiego bo przecież, o czym wspomina się bardzo mało, J. Ziętek w czasach przedwojennych będąc pracownikiem
autonomicznej administracji województwa śląskiego był bliskim współpracownikiem Wojewody. Mówiąc o stylu pracy
M. Grażyńskiego: był on bardzo wymagający od siebie i podległych mu pracowników. Dobro Polski było dla niego na
pierwszym planie, bezwzględnie tępił korupcję, podejrzane interesy i inne nieprawidłowości, był etatystą oddanym naprawie państwa i reformie społeczeństwa, przez te działania nabawił sobie licznych wrogów. Opluwany przez endeków,
komunistów, miłośników Korfantego, Niemców i Śląskich autonomistów był i jest jednym z najbardziej skrzywdzonych
przez propagandę postaci R.P. Również po wojnie władze komunistyczne starannie zacierały ślady jego zasługi i działalności. I chyba im się udało. Dziś tylko nieliczni pamiętają o Wojewodzie a obiekty, które współcześni na cześć nazwali jego
imieniem noszą imiona innych patronów Jedyny ślad po Wojewodzie jaki pozostał w jego ukochanych miejscowościach
to honorowe obywatelstwo Wisły jakie przyznano mu w latach 30-tych oraz pamiątkowa tablica z popiersiem w Domu
Zdrojowym, które staraniem członków Towarzystwa Miłośników Wisły, odsłonięto 12.05.1998r. Dalsze losy Wojewody
to pobyt na emigracji w Anglii, uczestnictwo w działaniach wojennych. Umiera na obczyźnie w Londynie przejechany
przez samochód dnia 10.12.1965r.
A na koniec znów przywołuję słowa inż. Franciszka Pasza i W. Tarskiej zwrócone do mieszkańców Wisły i Istebnej:
„Chrońmy od zapomnienia osoby, które czyniły dobrze dla ludzi, dawały im pracę, ludzi, których działalność była zalążkiem dobrobytu Wisły i Istebnej. Wisło! Istebno! Czy pamiętasz?.”
Piotr Majeranowski
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Informacje turystyczne
Napisali o nas
„Niepełnosprawni tu i teraz”
We wrześniowym numerze magazynu „Niepełnosprawni tu i teraz” wydawanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zamieszczony został artykuł „Niewidomi na rajdzie górskim”, w którym oprócz relacji z tytułowego wydarzenia autor Andrzej Koenig zamieszcza - zwłaszcza
we wstępie - wiele ciekawych, utrzymanych w promocyjnej formie informacji o naszej gminie.
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Informacje turystyczne
Sielskie życie
Serdecznie zachęcamy do zakupu nowego wydania magazynu Sielskie Życie, w którym między innymi artykuł o koronkowej pasji Marioli Wojtas z Koniakowa.
Zaś w przyszłym wydaniu
historia o spełnianiu marzeń
właścicieli Willa Zwolakówka,
którzy wielkomiejskie życie w
Łodzi zamienili na pensjonat
w Istebnej na Buczniku!
Zachęcamy do lektury!

zespołu pieśni i tańca, koncerty chóru, festyny, wieczornice,
zabawy, ogniska i wycieczki. W czasie II wojny światowej
członek Teatru Objazdowego na Węgrzech (pseud. Jontek
Makolągwa). Jest twórcą pieśni o Milówce.
Jego imieniem został nazwany Zespół Pieśni i Tańca
"Wierchy" z Milówki.
Podczas spotkania można było usłyszeć o działalności Józefa Szczotki, ale także wysłuchać nagrań, które dołączone
są do publikacji na płycie CD. Prelekcji towarzyszyły informacje nt. podobieństw w kulturze górali śląskich i żywieckich.

Spotkanie z książką
W dniu 1 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej odbyło się „spotkanie z książką”, pt. „Józef
Szczotka – Piewca Góralszczyzny”. Autorem publikacji jest
Władysław Motyka, który przyjechał do Istebnej z promocją
autorskiego wydania. Książka opisuje życiorys i działalność
zasłużonego społecznika - Górala z Milówki, który zasłynął
jako propagator żywieckiej góralszczyzny. Józef Szczotka
(ur. 16 listopada 1893 - zm. 20 stycznia 1965) - poeta, kultywator tradycji górali żywieckich, założyciel Ogniska Związku
Podhalan w Milówce. W okresie międzywojennym założył w
Milówce: chór, zespół teatralny, zespół mandolinistów i gitarzystów oraz Związek Strzelecki i sekcję sadowniczo-pszczelarską. Organizował także przedstawienia teatralne, występy

Publikacja wydana została staraniem Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce, a sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt
publikacji wynosi 40 zł. Zachęcamy do lektury.
opr. A. Legierska
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Film o legendzie cieszyńskiego boksu
zawitał do Istebnej
Adolf
Bolko
Kantor był bohaterem,
mistrzem
bokserskim wagi
ciężkiej,
żołnierzem, walczył pod
Monte Cassino. Był
działaczem sportowym, który przez
kilkadziesiąt
lat
organizował życie
sportowe w regionie. Urodził się w Suchej Górnej, na dzisiejszym Zaolziu,
większość życia spędził w Cieszynie, oraz Ustroniu, na Śląsku
Cieszyńskim.

Film dokumentalny „Bolko Kantor Prawy Prosty” można
było obejrzeć 24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w
Istebnej. Na projekcji obecny był Andrzej Drobik, który przybliżył pomysł powstania filmu, zaznaczył, że projekt związany z kręceniem filmu trwał aż trzy lata. Wszystkich przybyłych przywitała Elżbieta Legierska-Niewiadomska, która
podziękowała panu Drobikowi za chęć przedstawienia swojej projekcji także w Istebnej. Film wcześniej ukazał się m.in.
w Cieszynie czy Skoczowie.
Na projekcję do GOKu przybyli ci, którzy pamiętali i znali
Bolko Kantora, którzy mają jakieś wspomnienia z nim związane, uczestniczyli w imprezach przez niego organizowanych.
Jednym z nich jest pan Paweł Gorzołka z Jaworzynki, który
po seansie opowiedział zebranym kilka epizodów, podzielił
się swoimi wspomnieniami. W filmie wystąpił pan Zbigniew
Wałach, który wspomina czasy, kiedy to był uczestnikiem zawodów organizowanych przez Bolko Kantora, również jako
muzykant tworzący oprawę muzyczną niektórych z nich.
O „Bolku” w filmie opowiadają m.in. dzieci Adolfa Bolko
Kantora Ewa i Zbigniew, Bogusław Słupczyński, historyk
boksu Sławomir Rojek, zawodnik MMA z Cieszyna Jan Błachowicz i kilku innych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.
Karina Czyż

KALENDARZ ISTEBNIAŃSKI NA ROK 2016

Imię Kantora nosi najkrótsza ulica w Cieszynie. To coraz
bardziej zapomniana postać. Na szczęście powstał pełnometrażowy film o nim, którego reżyserem jest Andrzej Duda, a
pomysłodawcą i scenarzystą jest Andrzej Drobik z Ustronia.
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To już tradycja, że
pod koniec roku w
naszych domach gości kolejny numer Kalendarza Istebniańskiego wydawanego
przez Związek Podhalan Oddział Górali
Śląskich w Istebnej.
W
tegorocznym
wydaniu przeczytamy
między innymi artykuł
Małgorzaty Kiereś o
przybyciu o. Leopolda
Tempesa do Istebnej
(300. rocznicę tego
wydarzenia będziemy obchodzić w maju
2016 roku). Znajdziemy tu również wiele tekstów różnych
autorów, garść poezji i ciekawe zdjęcia.
Kalendarz na rok 2016 będzie można nabyć od połowy
grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej oraz kiosku
w Istebnej Centrum. Będzie również rozprowadzany po wybranych mszach niedzielnych.
Koszt kalendarza - 15 złotych.
Strona
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„Dwadzieścia lat z szopką” – z wizytą
w warsztacie Pawła Jałowiczora
z Jaworzynki
Grudzień to dla Pawła Jałowiczora z Jaworzynki najgorętszy okres w roku. Nic
dziwnego - ma wtedy na głowie... jedną z największych
szopek bożonarodzeniowych
na świecie. Stajenka w Panewnikach u ojców Franciszkanów składa się z 220 figur,
jest na 32 metry szeroka, na
22 wysoka i 12 metrów głęboka. Wokół tego wszystkiego rozciągają się kilometry
przewodów elektrycznych i
gąszcz dorodnych choinek.
Za kulisami gigantycznego przedsięwzięcia od 20 lat stoi
główny budowniczy szopki - rzeźbiarz z Jaworzynki.
Wielka przygoda z Panewnikami zaczęła się, gdy pan Paweł remontował u Franciszkanów stalle wokół ołtarza głównego. W 1996 roku zaproponowano mu przejęcie prac nad
budową szopki.
- Ojciec gwardian pyto sie, czy poradzim to zrobić... Czymu
ni, spróbujemy! Podjónech się tego. Dostołech ludzi. Pyrszo
była udano - wspomina rzeźbiarz.
Stajenka po góralsku
Kiedy góral zostaje głównym majstrem stajenki, efekt
może być tylko jeden... Nie trzeba było długo czekać, by w
Betlejem pojawili się pasterze w bruclikach i sceny żywcem
przeniesione z beskidzkich hal. Od tego momentu akcent
regionalny pojawia się w Panewnikach co roku. Dowodem
na to jest przepiękny góral, którego widzimy w warsztacie.
Dumny, ze spokojnym spojrzeniem, z lekko rozchylonymi połami bruclika, jakby poruszał nimi jakiś niewidzialny
wiatr... Z owieczką przy boku, będzie reprezentował cały
nasz region w Panewnikach.
Rzeźby to nie jedyny akcent góralski w stajence. Pan Pa-
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weł zrezygnował z sosen, które wcześniej wykorzystywano
do scenografii na rzecz beskidzkich świerków. W grę wchodziły nie względy sentymentalne ale i praktyczne.
- Sosny są za szeroki, nieustawne, zajmują dużo miejsca a
ze świerków poradzi zrobić gąszcz, kiery wyglądo jako nasz las
– wyjaśnia artysta.
Kiedyś leśnicy mieli rekolekcje w Panewnikach. Dyrekcja
Regionalna Lasów Państwowych w Katowicach zobowiązała
się, że wyposaży stajenkę w drzewka. Od tego czasu, kiedy
tylko jest potrzeba, pan Paweł chwyta za telefon i dorodne
świerki jadą do Panewnik.
„Mizerna, cicha stajenka licha...” - mówią słowa kolędy.
Ten, kto je napisał z pewnością nie miał na myśli szopki w
Panewnikach. Praca nad jej budową nie jest sprawą łatwą.
Samo postawienie konstrukcji i odeskowanie trwa cztery dni. Naciąganie „nieba” i panoramy trwa kolejne 2. Robi
się to specjalnymi wyciągarkami, do których obsługi trzeba
6 mężczyzn.(gdy po wciągnięciu coś nie pasuje, trzeba całą
operację powtórzyć raz jeszcze). Pozostaje jeszcze ustawianie
figur i cały wystrój (4 dni), kompozycja bocznych ołtarzy (ok. 3
dni) oraz stworzenie gąszczu z 8-metrowych choinek. Ogółem
wykonanie stajenki to miesiąc wytężonej pracy 6-8 ludzi.
- Nie da się stać na bazylice i dyrygować ale trzeba przy tym
być, wyjść na rusztowanie, być przy każdym - tłumaczy pan Paweł. Na szczęście nigdy nie było przy tej pracy wypadków,
tylko raz aniołek - trębacz „przeprowadził zamach”. Spadła
mu trąbka i uderzyła jednego z pracowników w głowę. Trzeba było szyć – wspomina rzeźbiarz.
Choć pan Paweł stara się kontynuować pracę poprzedników i zachować spójny styl stajenki, to jednak co roku zaskakuje czymś nowym. Znacznie też powiększył szopkę. Od siedmiu lat zajmuje ona nie tylko nawę główną ale i te boczne.
- Nie chodzi tu o rekordy ale żeby jak największą chwałę
oddać panu Bogu - zastrzega rzeźbiarz. Taki kolos przyciąga
ludzi. W weekendy przyjeżdża 10-15 autokarów. Franciszkanie w Panewnikach szczycą się także szopką ruchomą. Pan
Paweł rzeźbił do niej „głowy” - i to „nie byle jakie”. Była wśród
nich głowa Bolesława Chrobrego, Jerzego Popiełuszki, Jadwigi Śląskiej, czy Jana Pawła II. 8 lat temu malował też tło
stajenki, które przedstawia starą Jerozolimę. Na niebie konstelacje gwiazd, dzięki specjalnemu oświetleniu to zapalają
się, to gasną.
-Ty malunki się niszczą, są zwijane i co jakiś czas trzeba je
odnawiać. Boczne płótna też wymagają odnowienia. Chciołbych to jeszcze zrobić i pomalować - mówi Jałowiczor. On już
taki jest, że w rozmowie rzadko skupia się na tym, co zrobione (choć ma się czym pochwalić), lecz zaraz przechodzi do
tego, co jeszcze jest do zrobienia. Nie lubi bylejakości.
-„Wdycki jak przyjadym z Panewnik, byłbych jeszcze wrócił
coś poprawić” - przyznaje.
Co ciekawe, nigdy nie był na pasterce w Panewnikach,
kiedy odbywa się prezentacja stajenki. Bo przecież: „Na Trzycatku uż farorz czako coby jeszcze tam zrobić stajenkym.” Poza
tym, jest szafarzem, jest potrzebny tutaj, na miejscu.
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- Może kiejsi jeszcze się udo tam być - mówi rzeźbiarz.
Stajenkę można podziwiać w Panewnikach aż do gromnic. Przy rozbiórce znów trzeba będzie jechać i pilnować, by
wszystko było odpowiednio zabezpieczone. W ogromnym
magazynie, okryte jutowymi workami, figury przez cały rok
będą czekać na cud Bożego Narodzenia i czas, gdy po raz
kolejny zabrzmi chóralne „Gloria in Excelsis deo”...
Skazany na rzeźbę
Rzeźba interesowała pana Pawła do zawsze.
- W starym drewnianym kościele stały dwie figurki - św. Józefa i św. Jan Nepomucena. Jako mały chłapiec niewiela jech
wiedzioł ze mszy, jynych sie dziwoł na ty figurki. Łod chłapca
mie pociągała sztuka - przyznaje rzeźbiarz.
Na samym początku rzeźbił w gipsie. Co ciekawe już wtedy robił stajenki, które potem malował szkolnymi farbami.
Zrobił też rzeźbę górala.
- Ujec Bury posłali do nas panią Poloczkową Dyrektorkym
Muzeum z Cieszyna. Przyszła na Polanym. Jo przyszeł ze szkoły,
siedzi paniczka i chce kupić górala od Jałowiczora - wspomina pan Paweł. Za tą pierwszą sprzedaną rzeźbę kupił sobie
książki i zeszyty do szkoły. Chodził wtedy do 5 klasy podstawówki. A górala po dziś dzień można zobaczyć w muzeum
w Cieszynie.
W rzeźbie jest od początku do końca samoukiem. Uczył
się natomiast rysunku na pomaturalnym studium graficznym w Katowicach. Kilka wykładów miał nawet z profesorem Dudą-Graczem, którego wspomina jako fenomenalnego człowieka. Pod kierunkiem profesora Pałki, światowej
sławy plakacisty miał nawet, jak skromnie mówi „małe osiągniecie w dziedzinie plakatu”. Zdobył III miejsce na Biennale w
Piekarach. Potem, jak mówi „chycił sie” rzeźby - Som Rysunek
nic nie do. Sztuka polega na tym by wypracować głębię - mówi
pan Paweł wskazując na szkic księdza Popiełuszki namalowany na pokaźnym klocu drzewa. Tak naprawdę liczy się
dopiero pierwsze przyłożenie dłuta. Początek jest zawsze
taki sam: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Duchu Święty
oświeć, Panie Boże prowadź”... Potem zaczyna się prawdziwa
przygoda.
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W niewielkim, jasnym warsztacie pana Pawła panuje dobra atmosfera, nawet w deszczowy listopadowy dzień. Pokazuje swoje pierwsze płaskorzeźby w drewnie - najpierw
powstała twarz Chrystusa w cierniowej koronie i portrety
dwóch górali - tacika i matki. Dziś, prócz ukochanej tematyki sakralnej, nadal pojawia się temat góralski. Świadczą
o tym dwie przepiękne płaskorzeźby - scenki rodzajowe „szkubaczka” i „Wiesieli”. - Cosi trzeba było zrobić, żeby młodzi
wiedzieli jako to downe życi wyglóndało” - wyjaśnia artysta. W
zamyśle miał to być tryptyk, na razie jednak brakuje czasu
by wyrzeźbić trzecią scenę - Trzecio część miała być z życia
młodej pary, może z kolybkóm - wyjaśnia pan Paweł.
W jego rzeźbach uderza niezwykła dynamika, ruch, dbałość o najmniejszy szczegół - Takigo górala, jak się zatnym, to
go mogym za tydziyń zrobić z grubsza ale potem dopracowani
szczegółu to dwa tygodnie. Detal jest bardzo ważny, robi cały
efekt. Proporcje są zachowane - to mi zostało z rysunku.
Artysta musiał też poznać anatomię człowieka.
- Na przykład mięsień trójgłowy ramienia jest najważniejszy w obrazowym pokazaniu, by odbiorca uznoł go za prawdziwy. Zdeformowany kciuk też każdy zauważy” – mówi pan
Paweł z przekonaniem.
Ważny jest też odpowiedni materiał. Drewno lipowe musi
być wysezonowane i dobrze dobrane, bez sęków, zwłaszcza
gdy rzeźba nie będzie malowana. Dłuta powinny być przede
wszystkim ostre, nie mogą kaleczyć drewna. W warsztacie
pan Paweł ma ich imponującą kolekcję. Zapewnia, że używa
wszystkich a jeszcze mu ich mało. Ostrzy je na specjalnym
„szmyrglu”.
Przy wykończeniu trzeba nanieść bejcę woskową. Często
robi to żona rzeźbiarza, pani Aniela. Wspiera męża w pracy,
czasem pomaga przy renowacji rzeźb. Ona zresztą także ma
bardzo ciekawą pasję. Od roku samodzielnie uczy się grać
na heligonce. Zaopatrzyła się w grube, słowackie śpiewniki
i ćwiczy z pasją i uporem. Idzie jej to świetnie. Dla męża najczęściej gra jego ulubioną - „Na Pankraci“ znaną z „Przygód
Dobrego Wojaka Szwejka”. Pan Paweł lubi, kiedy w letnie wieczory dźwięk instrumentu niesie się po Polanie. Może wtedy
odpocząć i nabrać nowych pomysłów do pracy.
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„Trzeba tak robić żeby było piekniejsi”
Wielką pracą pana Pawła jest upiększanie wystroju swojego rodzimego kościoła na Trzycatku - Pomału, w miarym
możliwości idymy do przodu - mówi rzeźbiarz. Podstawą dekoracji jest tradycyjna snycerka. Jasne drewno jest o wiele
piękniejsze i daje więcej ciepła od sztucznej pozłoty.
Ołtarz zdobi przepiękna rzeźbiona scena ostatniej wieczerzy w układzie koła. Dzieła pana Pawła to także balaski,
tron dla celebransa, świeczniki, półeczki koło tabernakulum, ramy wokół obrazów. Artysta dąży przede wszystkim
do spójności wizji, zależy mu też, żeby zachować ducha regionalnego. Dlatego rzeźbi ornamenty roślinne, rozetki czy
dziewięćsiły. Ma jasną koncepcję tego, co chce wykonać.
- Chrzcielnica aż się prosi by ją zrobić na biało. Krzyż trzeba
rozjaśnić, na nim wyrzeźbić Pantokratora albo Ukrzyżowanego. Miejsce wmurowania kamienia węgielnego można ozdobić
motywem roślinnym. Po drugiej stronie wyryć coś podobnego.
Kiedy pan Paweł żywo gestykulując, mówi o swoich planach, zdaje się, że już teraz widzi oczyma wyobraźni rzeczy,
które dopiero wyrzeźbi - Trzeba tak robić żeby to jeście było
piekniejsi - powtarza.
Nie boi się zmian a jednocześnie ma ogromny szacunek
do tego, co ktoś już wcześniej wykonał. Wykorzystuje rzeczy stare, poddając je renowacji. Dzięki niemu lśnią nowym
blaskiem. Przykładem są anioły z kaplicy przedpogrzebowej
ze starego kościoła. - Były bardzo zdewastowane, ale przyniósłech do pracowni, pozprzyzierołech sie, odnowiłech i dołech
na ołtarz - tłumaczy artysta.
Rzeźbiarz z Polany wykonał także przepiękny feretron,
który jest niesiony uroczyście w każdej procesji. Zdobi go
kopia 1:1 Matki Boskiej Frydeckiej. Co ciekawe, malując ją,
uwzględnił kolory takie jak w oryginalnej, pierwotnej wersji, którą odnawiał. Musiał ściągać aż 6 warstw, by odkryć tą,
która była pierwsza. „Trzeba trzymać się tego, co było” - mówi
z przekonaniem.
Artysta co roku jest także głównym budowniczym pięknego ołtarza polowego na Trójstyku, podczas odbywających
się tam Mszy Trzech Narodów. W tym roku według jego pomysłu powstał tam również monumentalny krzyż z pasyjką
jego autorstwa. Zetknięcie trzech różnych materiałów - kamienia, drewna i metalu pasuje do tego miejsca i jego symboliki pojednania.
Trudno uwierzyć, że prócz stałej pieczy nad szopką i rodzimym kościołem, pan Paweł znajduje jeszcze czas na inne
zamówienia. W kościele w Ustroniu-Polanie wykonał stacje
Drogi Krzyżowej wielkości 120 x 80 cm. Jego drogę krzyżową
i krzyż wielkości naturalnej zobaczymy też w kaplicy ojców
Franciszkanów w Rybniku. Do Bujakowa koło Mikołowa zrobił złocony tron papieski. W kościele w Jaworzynce Centrum
niedawno stanął Melchior Grodziecki jego autorstwa. Rzeźbił także pastorał dla biskupa Wiesława Krótkiego. Janowi
Pawłowi II osobiście podarował rzeźbę góralika który teraz
eksponowany jest w Domu Jana Pawła II w Rzymie. Zdjęcie
ze spotkania z papieżem do dziś zajmuje honorowe miejsce
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w warsztacie. Jego rzeźby znajdują się w stacjach misyjnych
na całym świecie - w Kanadzie, Rosji, Niemczech, Czechach,
Austrii i wielu innych miejscach.
Zapytany o to, co rzeźbi mu się najlepiej, pan Paweł odpowiada że stajenki. Do tej w Panewnikach zrobił już ok. 20
figur. Jedną dużą szopkę zrobił do Bralina, jedną do Freystadtu w Niemczech. Wiele mniejszych znajduje się w zbiorach prywatnych, podobnie jak kilkadziesiąt figur Chrystusa
Frasobliwego, górali, różnych postaci świętych. Nie sposób
nadążyć z katalogowaniem jego dorobku.
*
Skąd pan Paweł czerpie siłę do pracy? Podpowiedzią
może być tatuaż na jego lewym przedramieniu.
- To była tako moda, każdy wtedy w wojsku musioł jakiś
mieć - tłumaczy rzeźbiarz. On wybrał proste litery i proste
przesłanie: „Pan mój i Bóg mój.” Lata, które minęły nie zatarły napisu ani nie zmieniły hierarchii w jego życiu. Jak mówi,
zawsze jest najszczęśliwszy, gdy czuje, że rzeźbi na chwałę
Boga. - To jest coś wspaniałego - zapewnia z promiennym
uśmiechem. Praca jest dla niego przeżyciem duchowym,
źródłem radości i pasją z którą czasem trudno się rozstać.
Nieraz późnym wieczorem schodzi jeszcze do warsztatu,
bo nagle naszła go myśl, jak ulepszyć rzeźbę. Poprawi jakiś
detal, narysuje choćby jedną kreskę ołówkiem, by następnego dnia już wiedzieć od czego zacząć. O swoim warsztacie
mówi bez zawahania:
- Nie wyndym styla, póki Pan Bóg do zdrowi.
oprac. Barbara Juroszek

Pierwszy taki ! Kalendarz Promocyjny
Gminnego Ośrodku Kultury na rok 2016
W ciągu roku dzieje się sporo. Przez Ośrodek Kultury w
Istebnej organizowanych jest wiele imprez. Stąd pomysł,
aby wydać kalendarz z fotografiami uwieczniającymi te
wydarzenia.
Pracownicy GOK przygotowali kalendarz na rok 2016, który oprócz zwykłych funkcji kalendarza ma również promować imprezy, które odbędą się w nowym roku.
Kalendarz można zakupić w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum w cenie 10 zł.

Nasza Trójwieœ

Grudzień 2015

POŁAZY - POWINSZOWANIA

A chóry anielskie, co stąpiły z nieba
Mówią do pasterzy: „Boga witać trzeba”.

Hej kolynda! Kolynda!
Łod chałpy do chałpy kolyndować idym, bo dziśka połazy.
W zdrowiu, szczynściu, radości niech was Bóg zachowo,
Niech sie wóm bydełko i trzoda pieknie chowo.
Cobyście cieliciek mieli choć roz tela,
Jako tych jedliciek, choć ich uś niewiela.
A jak chcecie byćki, teś niech sie wóm chowióm,
Jako ty smyrećki, tam hore za Łolzóm.
Gaździnóm zaś spytóm skrómnóm kolyndećkym,
coby mi teś dała pieczónóm gynsićkym.
A gazdym teś bedym po łodpustach chwolił,
Coby mi teś jakóm stówćkym łodpolił.
Kołoci teś weznym, chociaż miecha ni móm,
ale pod pazuchóm teś cosi utrzymóm.
A za tóm kolyndym wóm pieknie dziynkujym,
Za rok zaś tu przidym, zaś wóm podziynkujym.

Pasterze nie wierzą, ogarnia ich trwoga,
Żeby oni mogli iść oglądać Boga,
Lecz anioł przemówił i dodał im wiary:
„Idźcie się pokłonić, weźcie jakie dary”

My sóm jeszcze kapkym mali,
Na sónkach my przijechali,
chcymy wóm tu kolyndować,
połaźnićkym łofiarować
Niech sie wóm tu dobrze darzy,
W zimie, w lecie, aji w jarzy,
miech dukatów wdycki miyjcie,
a ło nas teś nie zabyjcie,
hej kolynda, kolynda

A wy gazdoszkowie, jak biednemu docie,
To nie zubożycie, tego nie poznocie.
Tu wam błogosławił będzie Jezus mały
A kiedyś zabierze tam do wiecznej chwały

KOLYNDA
Radujmy sie chrześcijanie
Jezus stąpił z nieba
Dziś w Betlejem zrodzony
Powitać go trzeba.
W nędznej szopie urodzony,
Na lichej pościeli,
Czy ludzie do swoich domów
Przyjąć go nie chcieli?

Z twórczości Antoniego Kretka
KOLYNDA
Drodzy gospodarze, czyście nie słyszeli,
Jak w nocy śpiewali niebiescy anieli,
Głosząc w całym świecie: „Jezus Bóg się zrodził
Żeby całą ludzkość z grzechu wyswobodził”.
Zostawił u Ojca niebieskie wygody,
Żeby zagniewanych prowadzić do zgody,
Lecz ludzie na świcie przyjąć go nie chcieli
Dla Stwórcy i Boga schronienia nie mieli.
I poszedł do stajni, gdzie zwierzęta stały
One widząc Boga pokłon mu oddały.
Leży Jezus mały w żłóbeczku na sianie
On co ten świat stworzył, nędzne ma mieszkanie.
Płacze Józef stary, Maria się żali,
Że przyszedł do swoich lecz go nie poznali
Grudzień 2015

I biegną pasterze, niosą co kto może,
W stajence, przed Bogiem, klękają w pokorze.
Cieszy się Maria, cieszy Józef stary,
Pastuszkom dziękują za tak liczne dary.

Nasza Trójwieœ

Maria go położyła
W żłóbeczku na sianie,
W stajni, między bydlętami
Ma Jezus mieszkanie.
I teraz Boże Dzieciąteczko
Cierpi w stajni zimno,
Chociaż w królewskim pałacu
Rodzić się powinno.
Aniołowie wszystkim ludziom
Chwałę Bożą głoszą,
Wszystkich ludzi dobrej woli
Do żłóbeczka proszą.
A więc pójcie chrześcijanie,
Do żłóbeczka Jego,
Powitajmy Boga Zbawcę
Dziś narodzonego.
Niechaj każdy Dzieciąteczku,
Jakieś dary złoży
A on za to wasz dobytek,
Stokrotnie pomnoży.
Będzie On wam błogosławić
w oborze, na roli
A dom wasz będzie omijać,
Co smuci i boli.
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Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2015. Wyboru Złotej Piątki i
spośród nich Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2015
dokona kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska
Redaktor Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech TatKonkurs na Oryginalną Kobietę
ka - Dyrektor Portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl, NataŚląska Cieszyńskiego 2015
sza Wysocka - Zastępca Redaktora Naczelnego portalu www.
Już znów minął rok, aż trudno w to uwierzyć. Mam wraże- beskidzka24.pl, Lucyna Ligocka-Kohut - Komisarz Konkursu z
nie, że dopiero co odbyła się Gala i ogłaszaliśmy zwyciężczynię Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
W terminie od 12 do 29 lutego 2016 odbędzie się
naszego konkursu, którą w tym roku została Izabela Tymich z
Cieszyna, a ja znów mam przyjemność ogłaszać kolejną edy- głosowanie internautów na portalu ox.pl, na swoją faworytkę
wyłonioną do Złotej Piątki.
Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego
2015i otrzyma
statuetkę
wykonaną
przez mgr
Justynę
Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie ZłoTakże
w tym roku
chcemy
uhonorować
wyjątkową
Łodzińską
na
Finałowej
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5
marca
2016
r.
Dnia
Kobiet
w
ta Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2014. O mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Zastanów się, która koHotelu
„Szarotka”
w
Istebnej.
nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń bieta lub koleżanka zwraca twoją uwagę i wyślij jej zgłoszeJak już wspomniałam statuetkę Oryginalnej Kobiety Ślązłożonych na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie nie. Może to zrobić każdy z nas. Zwracamy uwagę, iż zamieska Cieszyńskiego 2014, otrzymała Pani Izabela Tymich z
ich profilu, w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety rzeniem konkursu jest wyłonienie ciekawych Pań spośród
Cieszyna, która na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą proOryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014. Wyboru Złotej Piątki i naszego otoczenia i mamy nadzieję, że najwięcej zgłoszeń
wadząc zajęcia taneczne, Zespół „PeDeBe” oraz fundację „Ster”
spośród nich Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014 będzie z Gminy Istebna. Dlatego nie czekaj tylko wypełnij
Zgłoszona została przez swoich podopiecznych, którzy oddali
dokona kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska formularz i prześlij do nas.
na nią aż 641 głosów.
Redaktor Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech TatSzczegóły na stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl,
Także i w tym roku chcemy uhonorować wyjątkową mieszka- Dyrektor Portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl, Nata- www.beskidzka24.pl lub pod nr tel. 33 855 62 08.
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Sylwia Radulska z Cieszy- *Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest
Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Zło*Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest
na, która na co dzień jest nieważny.
ta Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska
Cieszyńskiego 2015. O
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mamą dwójki dzieci, pracunominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń
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złożonych na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie
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ich profilu, w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety
Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie.

Wytnij, wypełnij i wyślij!!!

Strona

24
TOM II TEKI DRZEWORYTÓW
JANA WAŁACHA JUŻ W SPRZEDAŻY!

Nasza Trójwieœ

Grudzień 2015

Miło nam poinformować, że premiery doczekał się tom II Teki drzeworytów Jana Wałacha. Znajdziemy tu 10 unikato-

KALENDARZ IMPREZ 2015
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koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
Istebna,
org.
VIDES
(www.vides.pl)
01.12. - „Józef
Szczotka
piewca Seniorów
góralszczyzny”
promocja
21.01.
– Spotkanie-Opłatkowe
w Jaworzynce–
remiza OSP
31.01.
Bal„Mikołaje
Góralski
w Koniakowie
– Karczma
Pod
–ŚląSto8.02. – Wystawa
– grupa
obrzędowa
z Ochodzitą
Beskidu
22.01. - Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w
Koniakowie
– remiza
OSP
książki–autorstwa
Władysława
Motyki
- GOK
Istebna;
godz.
warzyszenie
„Pod
31.01.Ochodzitą”
– karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum
17:00 Regionalne
go” – Muzeum
na Grapie w Jaworzynce
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)

03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
04.12. - warsztaty
robienia
świątecznych
- (lampio31.01. – Bal
Góralski w ozdób
Koniakowie
– Karczma Pod Ochodzitą
07 i 21.01. – Warsztaty
Koronki Koniakowskiej
– GOK Istebna – Stowarzyszenie
„Pod
Ochodzitą”
ny,
bombki,
szyte
lub
ze
sznurka);
GOK
Istebna
godz.
16:00
do 31.03. - Wystawa
koronki
autorstwa
Marioli
Wojtas
03, 10, 17
i 31.01.koniakowskiej
- Szusowanie z Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
- 18:00
do
28.02. – Wystawa
grupaKoniakowskiej
obrzędowa– GOK
z Beskidu
07 i 21.01.„Mikołaje
– Warsztaty –Koronki
Istebna Ślą2. – Zimowe
Zawody
Furmanów
–naIstebna
Zaolzie
05.12.
warsztaty
decoupage
ze Stowarzyszedo 31.03.
-świąteczne
Wystawa koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli Wojtas
skiego”
–- Muzeum
Regionalne
Grapie
w Jaworzynce

LUTY:

do
28.02.
Wystawa
„Mikołaje
– grupa
obrzędowa
z Beskidu Ślą2. - I Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
niem VIDES;
salka
w –gimnazjum
10:00
- 12:00
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
LUTY:
2. – 40. Międzynarodowy
Bieg
Narciarski
„O
Istebniański
Bruc06.12. - Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej; Gimnazjum Istebna
LUTY:
04. - 06.12.
- Chatka
AKT
na Pietroszonce:
Slajdowisko "Kartrasy biegowe
01.02.
– Kubalonka
Zimowe
Zawody
Furmanów
– Istebna Zaolzie
paty
Rumuńskie
na
Weekend"
01.02.
–Puchar
Zimowe
Zawody Furmanów
– Istebna
Zaolzie
18.02. –01.02.
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
(co
druga
środa) –
- I Rodzinny
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
01.02. - I Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks Istebna
Zagroń
11.12.–-40.
warsztaty
robienia
ozdób
świątecznych
- (lampioMiędzynarodowy
Bieg
Narciarski
„O Istebniański
BrucIstebna 08.02.
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik”
–
trasy
biegowe
Kubalonka
ny,
bombki,
szyte
lub
ze
sznurka);
GOK
Istebna
godz.
16:00
lik”
–
trasy
biegowe
Kubalonka
14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
04
i 18.02. – 04
Warsztaty
(co druga
środa)
i 18.02. – Koronki
Warsztaty Koniakowskiej
Koronki Koniakowskiej
(co druga
środa)––
- 18:00
2. - Slalom
dla
zakochanych;
GOK Istebna Kompleks Istebna Zagroń
GOK
Istebna
12.12. - warsztaty
świątecznez decoupage
ze
Stowarzysze07 i 14.02. - Szusowanie
Dj-em;
Istebna
Zagroń
2. - FIKU-MIKU
- II- Szusowanie
Niedziela
dzieci;
gryKompleks
i Istebna
animacje
dla naj07
i 14.02.
zdla
Dj-em;
Kompleks
Zagroń
niem
VIDES;
salka- w
gimnazjum
10:00
- 12:00
15.02.
Slalom
dla zakochanych;
Kompleks
Istebna Zagroń
15.02. - Slalom
dla
zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
dszych; Kompleks
Istebna
Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU
Niedzielaświątecznych
dla dzieci; gry i animacje
dla naj18.12. - warsztaty
robienia- IIozdób
- (lampio22.02. - FIKU-MIKU
- II Kompleks
NiedzielaIstebna
dlaautorstwa
dzieci;
animacjeWojtas
dla najmłodszych;
Zagroń gry i Marioli
1.03. - Wystawa
koronki
koniakowskiej
ny, bombki,Kompleks
szyte lub
ze sznurka);
GOK Istebna godz. 16:00
do 31.03. - Istebna
Wystawa koronki
koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
młodszych;
Zagroń
8.02. – Wystawa
„Mikołaje
– grupa
obrzędowa
z Beskidu
Ślą-Ślą- 18:00
do 28.02.
– Wystawa
„Mikołaje
– grupa
obrzędowa
z Beskidu
do
31.03. - Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
skiego”
–
Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
do 28.02.
29.02.2016
- Wystawa
rzeźby
Bojki; Muzeum
Regiogo” – Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w Jana
Jaworzynce
do
– Wystawa
„Mikołaje
– grupa
obrzędowa
z Beskidu
Ślą-

na

nalne „Na
Grapie”Regionalne
w Jaworzynce
skiego”
– Muzeum
na Grapie w Jaworzynce

od 02.11. - Świąteczna Wystawa Twórczości Ludowej GOK,PIT, BP
cały czas - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej
Świata – GOK, PIT i BP w Istebnej

Styczeń:
19.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza
OSP
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce
– remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie
– remiza OSP
23-24.01. - Bieg na Igrzyska, trasy biegowe Kubalonka;
www.pzn.pl
Strona 18
do 22.01. - Świąteczna
Wystawa Twórczości Ludowej – sala
w GOK Istebna
stałe - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata –
sala w GOK w Istebnej
Strona
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Luty:

ZAJęCIA STAłE
organizowane w gminie Istebna

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

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
(tel. kontaktowy
506
444
211)
„Grejże mi muzyczko”
śpiewnik istebniański, 2009,
Rafał
Wałach
– 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy
w Ośrodku STAłE
Edukacji Ekologicznej w Istebne
Klistała, 2011,znów
– 10 zł
ZAJęCIA
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala
i Groń”
piórem Jana
Probosza – 15 złzajęcia dla dzieci i młodzieży
na
Dzielcu.
Bezpłatne
organizowane
w gminie Istebna
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
odbywają się pod patronatem:
Zajęcia stałe
1. Urzędu
Gminy
w Istebnej:
Autorska Szkółka
Malarska
Iwony
Konarzewskiej
ZAJęCIA
STAłE
organizowane
w
gminie
Istebna
(tel.
kontaktowy
506
444
211)
w Leśnym
OśrodkuwEdukacji
Ekologicznej
organizowane
gminie Istebna
znów w–Ośrodku
poniedziałek
14.00 –Edukacji
17.00 Ekologicznej w Istebnej
SZKÓŁKA
MALARSKA
na
Dzielcu.
Bezpłatne
zajęciaKONARZEWSKIEJ
dla dzieci i młodzieży
Autorska Szkółka Malarska IwonyIWONY
Konarzewskiej
2.
Nadleśnictwa
Wisła:
(tel.
kontaktowysię
506
444 patronatem:
211)
odbywają
pod
(tel.wOśrodku
kontaktowy
660Ekologicznej
082 911
lub
444 211)
znów
Ośrodku
Edukacji
w 506
Istebnej
w Leśnym
Edukacji
Ekologicznej
1. Urzędu
Gminy
wdla
Istebnej:
Bezpłatne
zajęcia
dzieci
i
młodzieży
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają
wtorek,
środa,
piątek
– 14.00
– 17.00
w Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
odbywają
pod
patronatem:
się
podsię
patronatem:
poniedziałek
–
14.00
–
17.00
1. Urzędu Gminy
w Istebnej:
3. Gminnego
Ośrodka
Kultury w Istebnej:
1. Leśnym
UrzęduOśrodku
GminyEdukacji
w Istebnej:
w
Ekologicznej
2.
Nadleśnictwa
Wisła:
w
Gminnym
Przedszkolu w Istebnej
poniedziałek
– 14.00 – 17.00
w
Leśnym Ośrodku
Edukacji Ekologicznej
2.
Nadleśnictwa
Wisła:
środa
–
9.30
–
11.00
poniedziałek
–piątek
14.00
– 17.00
wtorek,
środa,
14.00 – 17.00
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w
Szkole
Podstawowej
nr1
w Jaworzynce
3.
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Istebnej:
wtorek,
środa, piątekWisła:
– 14.00 – 17.00
2. Nadleśnictwa
w
Gminnym
Przedszkolu
w
Istebnej
3.
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w
Istebnej:
czwartek12.30 Edukacji
– 14.00 Ekologicznej
w Leśnym Ośrodku
w Gminnym
Przedszkolu
w Istebnej
środa
– 9.30
– 11.00
w
Szkole
Podstawowej
1 w Koniakowie
wtorek,
środa,
piątek
– 14.00nr
– 17.00
środa – 9.30 – 11.00
w
Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
w
Podstawowej
nr1 w Jaworzynce
piątek
12:00
–– 13:30
3. Szkole
Gminnego
Ośrodka
czwartek12.30
14.00Kultury w Istebnej:
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole
Gminnym
Przedszkolu
w
Istebnej
w
Podstawowej
1 KORONKI
w
Koniakowie
w Szkole
Podstawowej
nr 1 wnr
Koniakowie
WARSZTATY
KONIAKOWSKIEJ
środa
–
9.30
–
11.00
piątek 12:00
– 13:30
piątek
12:00
–
13:30
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
w Szkole
Podstawowej
nr 1KONIAKOWSKIEJ
w Jaworzynce
WARSZTATY
KORONKI
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
w
godz.
16.00
- 18.00
(co drugą środę miesiąca)
czwartek
12.30
-14.00
Prowadzący: Mariola Wojtas
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
w godz.
16.00
18.00
(co
drugą
środę
miesiąca)
w Szkole
Podstawowej
nr
1
w
Koniakowie
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury w Istebnej
w godz.
16.00
- 18.00
(co drugą
środę miesiąca)
Miejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury
w Istebnej
piątek
12:00
–
13:30
Termin:
21
styczeń,
4
luty,
18
luty.
Termin: 21 styczeń,
18 luty.
Miejsce:4 luty,
Gminny
Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin:KARATE,
21 styczeń,
luty,
18 luty.
KICK- 4
BOXING
ZAJĘCIA KARATE

KARATE, KICK- BOXING

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
Karate
Oyama,
Klub
karate Mawashi.
KARATE,
BOXING
DZIECI
– piątki,KICKgodz.
17:30
Zajęcia
w Szkole
Podstawowej
nr 1Miejsce:
w Istebnej
Szkoła
Podstawowa
Istebna 550
Zajęcia
w Szkole
nr 1 w Istebnej
DOROŚLI
– piątki
godz.Podstawowej
18:30 nr 1 w ISTEBNEJ,
DZIECI
–
piątki,
godz.
17:30
Kontakt: 505
128
906
(wejście
na trening
od strony płacy zabaw przez
DZIECI
– piątki,
godz. 17:30

DOROŚLI
– piątki
godz.
małą salę.)
Termin:
każdy
piątek
godz.18:30
17:30 dzieci, 18:30
DOROŚLI
– piątki
godz.
18:30
JUDO
Zajęcia
w
Gimnazjum
im.
Jana
Pawła
w Istebnej
Kontakt:
505
128
906
grupa zaawansowana.
Kontakt:
505 128 906 Kontakt: 505 128II 906
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
ZAJĘCIA
JUDO
Kontakt:
507 143 861
JUDO
JUDO

Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY
godz.(Dzielec)
16:40
Kursy językowe
dla dzieci
i dorosłych
w Istebnej
Kontakt:
judoistebna@gmail.com
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY
godz. 16:40
507angielski,
143 861niemiecki,
i KoniakowieKontakt:
(OPP), (język
hiszpań-

Zajęcia
Gimnazjum
im.od
Jana
II w Istebne
Elba Szkoła
Języków
Obcych
Termin:
każdew
wtorki
i piątki w godz.
16:30Pawła
do 18:00
Kontakt:
507w 143
ski i francuski). Zajęcia
dla dzieci
małych861
grupach dwa
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków ObKursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec)
cych zaprasza!

Elba Szkoładostępne
Językóww
Obcych
Publikacje
Gminnym
Elba
Szkoła
Języków
Obcych
Ośrodku
wangielski,
Istebnej
i Koniakowie Kultury
(OPP), (język
niemiecki, hiszpań-

Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec)

ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. hiszpań„Grejże
mi
muzyczko”
śpiewnik
istebniański,
2009, Rafał
ski i467
francuski).
Zajęcia
dlaElba
dzieci
w Języków
małych
grupach dwa
607
586,
www.elbasjo.pl.
Szkoła
ObWałach
–
12
zł
cych
razyzaprasza!
w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
„Historia
koronki
koniakowskiej”
Kiereś
– 35 zł
i Koniakowie
angielski,
niemiecki,
Nasza(OPP),
Trójwieœ(język Małgorzata
Styczeń
2015

„Z
ich krwi
cierpień
nasza wolność” Krzysztof
Kiereś, Jerzy
607
467 i 586,
www.elbasjo.pl.
Elba Szkoła
Języków
Klistała, 2011, – 10 zł

cych zaprasza!

14.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
21.02. – 41. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański
Bruclik” – trasy biegowe Kubalonka
Przedświąteczne Warsztaty ozdób i rękodzieła wielkanocnego
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata –
sala w GOK w Istebnej
stale - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w GOK Istebna

Grudzień 2015

Ośrodku Kultury w Istebnej

Nasza Trójwieœ

Ob-

Nasza
Trójwieœ
Styczeń
„Od Baraniej Góry
po Monte
Casino, Krzysztof
Kiereś, 2015
2012
– 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł

Nasza Trójwieœ

„Forgotten Heroes”, Piotr Jałowiczor - 50 zł

Styczeń 2015

„Jurek- film DVD o Jerzym Kukuczce”
„Harnasie – Legendy Zbójnictwa Karpackiego” - 70 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy” – twórczość literacka
Antoniego Kretka i Antoniego Juroszka z Istebnej - cena 25 zł

Strona
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Awans dziewcząt UKS Gimnazjum
do Finału MMP!
W dniu Narodowego Święta Niepodległości odbyły się eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski Futsalu Dziewcząt w
kategorii U-16, w wyniku których awans do turnieju finałowego
wywalczyła drużyna UKS Gimnazjum Istebna!

Skład na zdjęciu: Górny rząd od lewej: Pudalik Marcin (trener), Bury
Patrycja, Polok Anna, Sikora Maria, Legierska Justyna, Gerard
Pudalik (kierownik); Dolny rząd od lewej: Kubica Faustyna, Czepczor Joanna, Legierska Ewa, Kilian Sylwia.

W rozegranym w hali sportowej BTS-u Rekord BielskoBiała turnieju brały udział zespoły KKS Katowice, BTS Rekord
Bielsko-Biała oraz nasze piłkarki UKS Gimnazjum Istebna.
Zawodniczki reprezentujące gminę Istebna pewnie wygrały
swoje mecze i bez problemu awansowały do turnieju finałowego w Częstochowie.
Wyniki:
UKS Gimnazjum Istebna - BTS Rekord Bielsko – Biała 8:2
UKS Gimnazjum Istebna - KKS Katowice 3:2
J. Kohut

Mateusz Haratyk
najlepszy na Złotym Groniu!
Reprezentujący NKS Trójwies Beskidzką Mateusz Haratyk
wygrał Bieg o Puchar Złotego Gronia, który odbył się w Istebnej.
Nasz biegacz wygrał zarazem swoją kategorie wiekową. Na
podium w swojej kategorii wiekowej stanęli również zawodnicy
TEAM NA BIEGÓWKACH Legierski Grzegorz (drugi) i Legierski
Kazimierz (trzeci).
Wśród kobiet triumfowała Wioletta Mieszczak z Żywca.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Biegów Górskich z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

J. Kohut

Trampkarze UKS APN Góral Istebna
tuż poza podium
Czwarte miejsce w mocnej stawce 12 drużyn zajęci trampkarze UKS APN Góral Istebna w Halowym Turnieju Piłki Nożnej
Trampkarzy (rocznik 2001 i młodsi) o Puchar Prezesa Podokręgu
Piłki Nożnej w Skoczowie, który odbył się w Strumieniu.
W meczach grupowych nasi młodzi piłkarze pokonali rówieśników z Drogomyśla 1:0 i Strumienia 2:0. W półfinale lepsi od naStrona
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szych trampkarzy okazali się zawodnicy z Górek wygrywając 5:1.
Zacięty mecz o trzecie miejsce z Bąkowem przyniósł remis 1:1 a
w rzutach karnych minimalnie lepsi (3:2) okazali się nasi rywale.
Turniej zakończył się zwycięstwem Beskidu Skoczów.
J. Kohut

Wyniki ostatnich meczów rundy jesiennej
UKS Gimnazjum Istebna Kobiety – III Liga Śląska Grupa 2
03.10.15 MKS Żory – UKS Gimnazjum Istebna 0:9
18.10.15 UKS Gimnazjum Istebna - Wilki Wilcza 3:2
24.10.15 Wisła Skoczów - UKS Gimnazjum Istebna 0:1
31.10.15 UKS Gimnazjum Istebna - Polonia Tychy 0:2
08.11.15 UKS Gamów - UKS Gimnazjum Istebna 1:2
KP Trójwieś Istebna Juniorzy – III Liga Wojewódzka Skoczów
04.10.15 KP Trójwieś – Kończyce Małe 4:1
10.10.15 Cukrownik Chybie - KP Trójwieś 1:1
18.10.15 KP Trójwieś – Spójnia Zebrzydowice 5:0 walkower
24.10.15 Olza Pogwizdów - KP Trójwieś 2:8
KP Trójwieś Istebna Trampkarze – III Liga Wojewódzka Skoczów
04.10.15 KP Trójwieś – Kończyce Małe 6:1
10.10.15 Cukrownik Chybie - KP Trójwieś 4:0
18.10.15 KP Trójwieś – Spójnia Zebrzydowice 0:2
24.10.15 Olza Pogwizdów - KP Trójwieś 4:2
UKS APN Góral Istebna Trampkarze – III Liga Wojewódzka
Grupa 6 Skoczów
03.10.15 Strażak Dębowiec - UKS APN Góral Istebna 4:4
10.10.15 UKS APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 0:10
17.10.15 Błyskawica Drogomyśl - UKS APN Góral Istebna 1:3
24.10.15 UKS APN Góral Istebna – Piast Cieszyn 0:5
UKS APN Góral Istebna Młodziki Mł. – III Liga Wojewódzka
Grupa 6 Skoczów
03.10.15 UKS APN Góral Istebna – Piast Cieszyn 2:1
10.10.15 Zapora Porąbka - UKS APN Góral Istebna 0:1
17.10.15 UKS APN Góral Istebna - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:2
24.10.15 Wilkowice - UKS APN Góral Istebna 2:0
29.10.15 UKS APN Góral Istebna – ZAPN Żywiec 2:7
J. Kohut

Podsumowanie jesiennej rundy
rozgrywek piłkarskich
Rekordowa liczba pięciu naszych drużyn występowała w
rozgrywkach ligowych pierwszej części sezonu 2015/16 czyli w
rundzie jesiennej.
Krótki przegląd rozpoczynamy od dziewczyn reprezentujących UKS Gimnazjum Istebna, które w rozgrywkach III Ligi
Kobiet (Śląsk - grupa 2) zajmują na półmetku rozgrywek wysokie drugie miejsce z pięciopunktową stratą do lidera - drużyny Polonii Tychy. Bilans podopiecznych Marcina Pudalika w
rundzie jesiennej to siedem zwycięstw, jeden remis i jedna
porażka. Warto przypomnieć, że nasze piłkarki zanotowały w
trakcie rundy rekordowe zwycięstwa w dotychczasowej historii
pokonując m.in. Granicę Ruptawa 22:0 (najwyższy wynik w całej
lidze) oraz KKP Mikołów 17:0!
Dobrą rundę mają na swoim koncie także juniorzy KP Trójwieś Istebna, którzy w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów
(III liga - Skoczów) są na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem
20 punktów. Sześć zwycięstw, cztery remisy i jedna porażka to
bilans, który sprawił, że strata do prowadzącego Wyzwolenia Simoradz jest niewielka bo czteropunktowa.
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Słabsza była natomiast jesienna runda rozgrywek w wykonaniu trampkarzy KP Trójwieś Istebna, którzy w jedenastu
meczach IV Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy (Skoczów - Grupa A)
zgromadzili dziewięć punktów na co złożyły się trzy zwycięstwa
i osiem porażek. W rozgrywkach ligowych wystąpiły dwie drużyny prowadzonej przez Rafała Legierskiego Akademii Piłki
Nożnej UKS APN Góral Istebna.
Siedem punktów zgromadzili na swoim koncie trampkarze,
którzy występują w Lidze Wojewódzkiej Trampkarzy (III liga grupa 6 / Skoczów). Na ten dorobek złożyły się dwa zwycięstwa,
jeden remis i siedem porażek.
Najmłodsi w tym gronie piłkarze, grający w Lidze Wojewódzkiej Młodzików Młodszych (III Liga - grupa VI) podopieczni
Rafała Legierskiego zakończyli rundę jesienną z dorobkiem 13
punktów za cztery zwycięstwa, jeden remis i pięć porażek.
Teraz w ligach nastąpi tradycyjna, zimowa przerwa a na boiska piłkarki i piłkarze wybiegną wiosną przyszłego roku.
J. Kohut

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
W dzień, kiedy wszyscy wyczekują św. Mikołaja, organizatorzy Turnieju halowego „O Puchar Wójta Gminy” wyczekiwali siedmiu drużyn, które miały dostarczyć wszystkim niezapomnianych
piłkarskich emocji. Każdy kto przybył na turniej, jako zawodnik, kibic,
obserwator, przyznał, że rozgrywki piłkarskie w tym turnieju są na bardzo wysokim poziomie. Pika nożna staje się coraz bardziej popularna
wśród młodzieży i dorosłych, co widać gołym okiem, gdy spojrzymy
na zainteresowanie Turniejem i frekwencję zawodników.
Zwycięską drużyną w Mikołajkowym Turnieju została Trójwieś
United z wynikiem 14 punktów (4 wygrane mecze i 2 remisy), na drugim miejscu uplasowała się drużyna Juniorzy Trójwieś z wynikiem 12
punktów. O tym, kto zajmie trzecie miejsce w Turnieju decydowało
ostatnie spotkanie, w którym walczyli Oldboye i Podmuch Palestyna.
Od samego początku lepsi okazali się ci nieco młodsi i „zdmuchnęli”
wszelkie nadzieje oldboy’ów na trzecią lokatę w Turnieju, zdobywając o trzy bramki więcej.
Wyróżnienia indywidualne przyznano Pawłowi Michałkowi z
Jaworzynki (Trójwieś United), który został Królem Strzelców, zaś
wyróżnienie dla Najlepszego Bramkarza przyznano Arturowi Godek z Istebnej (Oldboye).
Siedem drużyn, w każdej przynajmniej siedmiu zawodników,
rozgrywało 10. minutowe mecze w systemie „każdy z każdym”. A
tak przedstawiały się wyniki spotkań:
Oldboye 0:1 Trójwieś united
Podmuch Palestyna 1:2 Juniorzy Trójwieś
Żigule 0:1 Techniplast
Lys Fusion 1:2 Trójwieś United
Juniorzy Trójwieś 2:2 Oldboye
Podmuch Palestyna 2:3 Techniplast
Żigule 0:4 Lys Fusion
Trójwieś United 3:3 Juniorzy Trójwieś
Oldboye 4:0 Techniplast
Podmuch Palestyna 2:0 Żigule
Juniorzy Trójwieś 3:3 Lys Fusion
Techniplast 0;5 Trójwieś United
Żigule 1:2 Oldboye
Podmuch Palestyna 1:0 Lys Fusion
juniorzy Trójwieś 2:0 Techniplast
Żigule 0;6 Trójwieś united
Oldboye 2:1 Lys Fusion
Juniorzy Trójwieś 6:0 Żigule
Podmuch Palestyna 2:2 Trójwieś United
Grudzień 2015
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Techniplast 1:1 Lys Fusion
Oldboye 2:5 Podmuch Palestyna
Mikołajkowy turniej „O Puchar Wójta” organizowany był przez
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tej imprezy, a byli to: właściciele
Marketu Budowlanego „BAZA” w Istebnej, właściciele Karczmy „Pod
Ochodzitą” w Koniakowie, Iwona Kohut - właścicielka studia fryzjersko-kosmetycznego w Istebnej oraz pan Tadeusz Witos, który służył
pomocą we wszelkich sprawach technicznych.
Serdeczne podziękowania za obecność podczas Turnieju kierujemy do pana Jarosława Hulawego, który otwierał Mikołajkowy
Turniej i wytrwał do samego końca dopingując zawodników na
boisku oraz panu Henrykowi Gazurkowi, który dobrym słowem
zakończył rozgrywki i wręczył nagrody.
Drużynom grającym w Mikołajkowym Turnieju dziękujemy za
udział, za propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu
oraz za emocjonujące rozgrywki do ostatnich sekund meczu. Już
dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Mikołajkowych
zmagań.
Karina Czyż

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE - NABÓR STYCZEŃ 2016
PSM w Cieszynie od kilku lat prowadzi edukację na kierunkach medyczno-społecznych b e z p ł a t n i e. Obecnie PSM
ogłasza po raz ostatni nabór na kierunki tj. opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Kształcenie na kierunku o p i e k u n k a d z i e c i ę c a przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi.
W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych.
Absolwenci mogą pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu,
w żłobkach, przedszkolach, domach opieki. Mogą również pracować w hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które
zajmują się opieką nad dziećmi.
Natomiast a s y s t e n t k a s t o m a t o l o g i c z n a to przedstawiciel średniego personelu medycznego. Praca asystentki stomatologicznej polega na przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz asystowaniu lekarzowi dentyście podczas
wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Asystentka stomatologiczna, odpowiada także
za stanowisko pracy lekarza stomatologa. Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prywatnych
czy publicznych.
Od semestru zimowego szkoła uruchamia również kształcenie na kierunku t e c h n i k s t e r y l i z a c j i m e d y c z
n e j. Jest to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Nauka w Publicznym Studium Medycznym jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia. Absolwenci w/w kierunków przystępują do egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom danej specjalności oraz certyfikat uprawniający do pracy na
terenie Unii Europejskiej.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 33/851 46 88 lub na stronie internetowej: www.soiz.pl.
Nabór prowadzimy do 20 stycznia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
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Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia - zdrowia,
radości i ciepła rodzinnego
oraz wszelkiej pomyślności
w nowym roku 2016
- Wszystkim swoim klientom
życzy Małgorzata Michałek
wraz z pracownikami
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