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Gratulacje wójta Gminy Istebna

Wielkie Jubileusze 
Zespołu Regionalnego „Koniaków”

Spotkanie Opłatkowe 
dla Seniorów w Trójwsi
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Wójt Gminy informuje
KOMUNIKAT

Wójta Gminy Istebna 
dotyczy użytkowania obiektu budowlanego

Wójt Gminy Istebna, przypomina mieszkańcom, iż sto-
sownie do postanowień  art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), 
do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po 
zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoń-
czeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienie, nie zgłosi sprzeciwu w drodze 
decyzji.

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowa-
nia obiektu budowlanego lub jego części bez spełnienia 
w/w  obowiązku organ nadzoru budowlanego wymierza 
karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlane-
go (art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).

Wysokość kary uzależniona jest od kategorii obiektu bu-
dowlanego. W przypadku budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego kara może wynieść 10.000,00 zł.

Należy również pamiętać, że rozpoczęcie użytkowania 
budynku, nawet nielegalne, oznacza powstanie obowiązku 
podatkowego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 
2017 r., poz. 1785 z późn. zm.). Właściciel budynku zobowią-
zany jest złożyć deklarację na podatek od nieruchomości w 
terminie 14 dni od dnia przystąpienia do użytkowania. 

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 47b ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 2101) właściciel lub zarządca nierucho-
mości ma obowiązek wystąpienia do Wójta gminy z wnio-
skiem o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, 
a następnie umieszczenia tabliczki z numerem na ścianie 
frontowej budynku w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o nadaniu numeru. 

Wójt Gminy Istebna apeluje do wszystkich mieszkańców 
Gminy, którzy nie dopełnili powyższych  obowiązków, o jak 
najszybsze załatwienie  sprawy. 

Wójt Gminy przypomina o konieczności 
wymiany dowodu osobistego
Sprawdź koniecznie czy twój dowód osobisty jest na-

dal ważny. Data do kiedy dokument pozostaje ważny – jest 
określona na dowodzie osobistym (pod informacją o nume-
rze dowodu, w prawym dolnym rogu). Osoby z dowodem 
osobistym wydanym na czas nieoznaczony – nie wymienia-
ją dowodu osobistego on cały czas jest ważny. Nieważny 
dowód osobisty nie potwierdza naszej tożsamości m.in. w 
kontaktach z urzędem, taki dokument jest bezużyteczny w 
obrocie prawnym. Wszelkie informacje dotyczące dowodów 
osobistych znajdują się na stronie: www.obywatel.gov.pl

15 lutego mija termin płatności opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za miesiące sty-
czeń i luty 2018 roku

Panu Andrzejowi Łaszewskiemu 
oraz Pani Teresie Łaszewskiej wraz z całą rodziną
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci MATKI, TEŚCIOWEJ

śp. Marii Łaszewskiej
Składają: 

Rada Gminy, Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz 
jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Istebna, 

a także sołtysi Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa

podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali  życzliwość, duchowe 
wsparcie, za modlitwę i ofiarowane msze św. z powodu 

śmierci mojej Matki 

śp. Marii Łaszewskiej zd. Juroszek lat 77, 
zamieszkałej w Szczecinie

Składam serdeczne podziękowanie
syn Andrzej z Rodziną

Odszedł do wieczności 

śp. Franciszek Wałach
długoletni pracownik Urzędu Gminy Istebna. 
Dnia 23 stycznia tego roku skończył 93 lata. 

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia 
z powodu śmierci ojca składamy synowi Zbigniewowi 

i córce Danucie z rodzinami 
Wójt Gminy, Rada Gminy, współpracownicy Urzędu Gminy 

oraz Gminny Ośrodek Kultury

Pani Teresie Krowickiej z rodziną 
szczere wyrazy współczucia i żalu 

z powodu śmierci Matki

śp. Heleny Jałowiczor
Składają: 

Wójt Gminy, Rada Gminy, współpracownicy 
Urzędu Gminy oraz Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Księdzu Bogusławowi Golarzowi, administratorowi 
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce, 

najszczersze wyrazy współczucia i żalu 
z powodu śmierci ojca

śp. Stanisława Golarza
Składają: 

Wójt Gminy i Rada Gminy Istebna
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Z wizytą u Jubilatki – wspomnienia 
pani Jadwigi Zabawskiej z Istebnej

W ostatni dzień stycz-
nia w domu Jadwigi Za-
bawskiej panuje spokój, 
choć za oknem po ruchli-
wej drodze mkną samo-
chody. Mimo że to środek 
zimy, tutaj ma się nieod-
parte wrażenie, że nad-
chodzi wiosna. Zwłaszcza, 
że w kuchni Pani Jadwigi 
dominującym kolorem jest 
zieleń – na ścianach zielo-
na tapeta, zielony zegar na 
ścianie miarowo odmierza 
czas, soczyście zielony jest 
nawet sweter naszej roz-
mówczyni. Trudno uwie-
rzyć, że niedawno skoń-
czyła 90 lat. Zdradza nam 
mały sekret – właściwie to 

urodziła się 31 grudnia ale ksiądz Grimm lekko „podciągnął” 
datę urodzenia na Nowy Rok do 01.01. 1928 i tak już zostało 
w metryce. 

To ciekawe, że czasem najlepiej pamięta się to, co najbar-
dziej odległe w czasie. Pani Jadwiga wspomina najmłodsze 
lata i wychowanie niemal w wojskowej dyscyplinie. Mamę, 
która wstawała o 4 rano, żeby napiec poleśników „z masłym 
i śmietonkóm” dla dzieci i męża, ugotować kawy zbożowej. 
Tata woził do Czech, na Nowsi drzewo aż z Młodej Góry. Pani 
Jadwiga z żalem mówi, że w istebniańskiej szkole ludowej 
uczyła się polskiego tylko przez 2 lata. Potem przyszła okupa-
cja, obowiązkowy język niemiecki i nauczyciele, którzy zwra-
cali się do nich „du polnische schweine” . Niemcy chodzili 
z wilczurami „wielkimi jako jałówki”, tropiąc partyzantów. 
Wszyscy żyli w lęku o bliskich, którzy ukrywali się w lasach, 
„w Baranij”. Strach był wtedy towarzyszem dnia codziennego 
i  wspomnienia z tego czasu nadal są bardzo żywe. 

Kolejne ważne wspomnienie to pierwsza dalsza wy-
cieczka samochodowa - do Oświęcimia w roku 1945. Tam 
też pani Jadwiga widziała pierwszy film wyświetlony na 
ekranie zrobionym z dużej białej płachty i jechała cięża-
rówką siedząc na ustawionych w środku ławach. Przy za-
krętach było wiele śmiechu. Mimo tak poważnego tematu 
i celu wyprawy, to przecież młodość ma swoje prawa. To 
była atrakcja „ jechać takim autym”. To chyba wtedy młoda 
Jadwiżka zakochała się w podróżowaniu. Miała potem zjeź-
dzić kawał świata – przede wszystkim z zespołem, a potem 
z pielgrzymkami które przez długi czas organizowała w 
istebniańskiej parafii. 

Miłość do folkloru pani Jadwiga wyniosła z domu. Tata, 
Michał Polok, od najmłodszych lat uczył dzieci starych boj-
tek, pokazywał jak tańczyć łowiynzioka, czy świńszczoka. 
Wszystkie swoje córki „gnoł” do zespołu. Pani Jadwiga, „łod 
Kóncowiana” dołączyła do zespołu „Istebna” około roku 
1952 – 1953, już jako mężatka. Kierowniczką była wtedy Zu-
zanna Gembołyś, którą bardzo szanowała. W pogodzeniu 
życia zespoloczki z rolą matki i gospodyni pomogło wspar-
cie rodziców.„Mama byli przy dzieckach, a my plądrowały” – 

śmieje się pani Jadwiga. Dziś w Istebnej jest znana przede 
wszystkim jako część „istebniańskiego trio”, które tworzyła 
wspólnie z Anną Urbaczką Bury, długoletnią kierowniczką 
Zespołu Regionalnego „Istebna” i siostrą Stanisławą Majera-
nowską. Razem stanowią swoistą legendę Zespołu Regio-
nalnego Istebna ...

Hanka i Stasia także były już mężatkami w chwili dołą-
czenia do zespołu. Trzy przyjaciółki odpowiedzialne były 
głównie za śpiew. Tańczyły tylko łowiynzioczka, do którego 
wyrywali ich pachołcy. Głosy miały czyste, donośne, „biołe”. 
Stanisława i Hanka  śpiewały pierwszym głosem a Jadwiga 
– drugim. Długo pozostały wierne Zespołowi i jeździły wszę-
dzie, gdzie ich zapraszano. Jeszcze na jubileuszu 110- lecia 
zespołu w 2012 r. przejmująco zaśpiewały w trójkę swoją 
muzyczną sygnaturę - pieśniczkym „Góra sie głosym rozlygo” .

Poza uczestnictwem w zespołowych wyjazdach, pani 
Jadwiga wzorowo zajmowała się również gospodarstwem, 
pracą w polu i na poczcie. Znana była z „akuratności” i nie-
zwykłej dbałości o strój – kabotek musiał być idealnie wy-
prasowany , czyściutki, czepienie staranne.  Strój trzeba było 
nosić godnie. Ponoć kiedy zaszła potrzeba pani Jadwiga pra-
sowała kabotki ... szklanką, a tata zrobił jej nawet specjalną 
deskę do prasowania stroju. 

„Ciotki” przywdziewały strój regionalny również biorąc 
udział w świętach kościelnych. Zawsze były przy tym pięknie 
wyczepione i pociągnęły za sobą inne mieszkanki Trójwsi. 
Znana jest historia, kiedy to na występie w Jabłonkowie, ja-
kieś panie mijając „ciotki” w chustach na głowach zaczęły się 
na głos zastanawiać „Co to za zakon?”. „...Na nejciynższy - mę-
żatki!”– miała rzucić wtedy słynąca z humoru pani Anna Ur-
baczka – Bury. Takich historii, które można dziś wspominać 
ze śmiechem  lub wzruszeniem jest wiele. 

Radosne iskierki zapalają się w oczach pani Jadwigi, gdy 
myślami wraca do zespołowych wyjazdów. Pytamy, który 
wspomina najlepiej, który był najważniejszy. Odpowiedź 
pada bez chwili zawahania – „wsiecki”. Wszystkie podróże – te 
bliższe i dalsze były warte zapamiętania. Dlatego teraz „isteb-
niańskie trio” ma co wspominać podczas spotkań, czy roz-
mów telefonicznych. Ta przyjaźń, wspomnienia i opowieści 
to prawdziwe bogactwo, którego nikt nigdy im nie zabierze. 

Naszej jubilatki życie nie oszczędziło. Były trudne chwile, 
tragiczna utrata bliskich, choroba. Niektóre rany nigdy się nie 
zabliźniły, jednak w wieku 90 lat z pani Jadwigi bije niezwy-
kła siła i pogoda ducha. W miniony weekend była na weselu 
i dużą przyjemność zrobiło jej obserwowanie bawiących się 
młodych. Kiedyś też się tak tańcowało, a dziś, jak w piosence: 
„... a teraz uż nie bedziecie, choć wóm grajóm szumnie”.

W wieku 90 lat człowiek ma prawo uważać, że wie o ży-
ciu więcej niż inni. Jednak zapytana o receptę na dobre życie 
pani Jadwiga nie jest skłonna do wygłaszania morałów. Na 
pewno radzi wszystkim, by pić zioła, jak najwięcej korzystać 
z tego dobrodziejstwa natury . Życie nauczyło ją także, że 
ważne jest, by się spotykać z drugim człowiekiem i umieć 
szanować każdą chwilę. Nigdy nie znamy przecież dnia ani 
godziny ... 

*
Szanownej Jubilatce dziękujemy za rozmowę. Z okazji 

90. Urodzin życzymy wiele zdrowia, pogody ducha, uśmie-
chu oraz nieprzemijającej wiosny w sercu. 

Z panią Jadwigą Zabawską rozmawiały:
Elżbieta Legierska – Niewiadomska, Barbara Juroszek
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Z życia szkół

Odszedł Henryk Kukuczka – 
baca ze Stecówki

W poniedziałek 
23.01.2018 roku w 
nocy zmarł Henryk 
Kukuczka ze Steców-
ki, jeden z najbar-
dziej znanych baców 
w Beskidach, które-
go można nazwać 
„budzicielem” uśpio-
nych tradycji paster-
skich. Wraz z Piotrem 
Kohutem reaktywo-
wał w naszych stro-
nach wypas owiec na 
dużą skalę.

Henryk Kukuczka 
prowadził gospo-

darstwo agroturystyczne „ U Kukuczków” na Stecówce, był 
prezesem Stowarzyszenia Hodowców Owiec i Kóz, działał w 
Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich. Co roku organi-
zował cieszące się dużą popularnością wiosenne mieszanie 
owiec i jesienne rozsody. 

Wypasał owce na Stecówce, Złotym Groniu, Cieńkowie. 
W porze wypasu wstawał  czwartej rano. Pilnował dojenia, 
strzyżenia, w czasie upałów musiał wozić owcom wodę. 
Takie życie świadomie wybrał. Dawało mu satysfakcję i wy-
nagradzało spracowane dłonie. Słuchał najpiękniejszych 
dźwięków beskidzkiej przyrody – budzenia się łąki o świ-
cie, muzyki świerszczy, beczenia owieczek zmieszanego ze 
srebrzystym dźwiękiem dzwoneczków. Oglądał niezliczone 
wschody i zachody słońca nad groniami. Był bliski przyrody 
i umiał wsłuchiwać się w jej głos, tak jak jego przodkowie, 
dawni bacowie. 

Bardzo poważnie podchodził do tradycji pasterskich jak 
okadzanie owiec ziołami, godne odprawienie dni św. Jana i 
Michała, które wyznaczały cykliczny rytm jego życia. Ważna 
też dla niego była muzyka na sałaszu, współuczestniczył m. in. 
w organizacji pierwszych Spotkań Gajdoszy na Złotym Groniu. 

Henryk Kukuczka potrafił podzielić się, czasem nawet z 
nieznajomymi, swoim pasterskim skarbem – wyśmienitymi 
serami. Jego wyroby spotykały się z wielkim uznaniem. W 
2016 roku podczas Targów Smaku w Poznaniu został uhono-
rowany prestiżową nagrodą - Perłą. 

Prywatnie był ciepłym, dobrym, rodzinnym człowiekiem, 
który nie odmawiał, gdy prosiło się go o pomoc. Wzruszają 
zdjęcia, gdy jak zwykle mając za sobą stado owiec, potężny 
baca prowadzi za rękę małą dziewczynkę, swoją ukochaną 
wnuczkę -  Gabrysię .

Przypominają się słowa dawnej pasterskiej pieśni:
„Jo jest baca bardzo stary
Nie dożyjym do jarzi 
Nie bedóm mi kukućki kukały
Nad tym moim kosiorym”
Chociaż Henryk Kukuczka nie był jeszcze stary, to widać 

dość już się napracował w ciągu swojego życia. Podczas zjaz-
du karpackiego w sierpniu 2017 roku, tak jak robił to zawsze 
podczas dożynek, złożył na ołtarzu swoje sery – to swoje 
gazdowskie złoto, owoc pracy swoich rąk. Choć jeszcze nikt 

nie przypuszczał co szykuje los, było to pożegnanie godne 
bacy. 

Pogrzeb, który odbył się 26 stycznia 2018 roku w koście-
le pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej był wielką 
manifestacją. Dobrego Bacę ze Stecówki żegnały trombity, 
hóśle i basy, zagrali mu i zaśpiewali najwybitniejsi muzycy 
i kapele regionu, a w nabożeństwie wzięły udział rozliczne 
delegacje i tłumy ludzi. 

Dziś baca ze Stecówki wypasa już owieczki na niebiań-
skich pastwiskach. Gdy jednak przyjdzie kolejna wiosna, po-
lany na gróniach znów pokryją się zielenią, nastanie granicz-
ny dzień świętego Jana, wśród wyganiających stada owiec 
pasterzy będzie kogoś bardzo brakować ...

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Pani Krystynie Kukuczka wraz z całą Rodziną 

z powodu śmierci męża

śp. Henryka Kukuczki 
Składają: 

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury

Wielka Orkiestra świątecznej pomocy - 
tradycyjnie grała w Trójwsi!
W niedzielę 14.01.2018r. odbył się 26 finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy -„dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków”. Nasza gmina przyłączyła się także do tej akcji.

Odpowiedzialnymi za całość przedsięwzięcia były opie-
kunki Szkolnego Koła Wolontariatu. Sztab „WOŚP Istebna” 
utworzony przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, liczył 29 
wolontariuszy (klasy gimnazjalne oraz siódme). Kwestowali 
oni w godzinach od 6.30 do 17.00, w następujących miej-
scach: Istebna Centrum, sklep Biedronka, Jaworzynka Cen-
trum, Jaworzynka Trzycatek, Koniaków Centrum, Koniaków 
Euro, wyciąg „Zagroń”. W tym roku zebraliśmy 19.191,43 zł, 
33 korony czeskie oraz 47,20 euro.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do 
tej szlachetnej akcji. Składamy szczególne podziękowania 
mieszkańcom Trójwsi i gościom, wszystkim darczyńcom i 
ludziom dobrej woli, dzięki którym mogliśmy po raz kolejny 
wesprzeć ten szczytny cel.

Podziękowania należą się także wszystkim tym, którzy 
pomogli przy jej organizacji, a w szczególności:  wolontariu-
szom oraz ich rodzicom, za ich wielkie zaangażowanie i wło-
żone serce (to uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
poświęcili swój wolny czas i kwestowali na terenie całej gmi-
ny), dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, za-
angażowanym nauczycielom i pracownikom szkoły, Wójtowi 
Gminy Istebna p. Henrykowi Gazurkowi za zorganizowanie 
transportu wolontariuszy z miejsc kwestowania do szkoły, 
kierowcy p. Bolesławowi Marekwicy oraz Policji za sprawowa-
nie nadzoru nad bezpieczeństwem kwestujących uczniów.

Dzięki zjednoczeniu się i współpracy nas wszystkich, 
mogliśmy po raz kolejny zagrać największą i najgłośniejszą 
orkiestrę świata. DZIĘKUJEMY!!!      Organizatorzy - Sztab Istebna

fo
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Z życia szkół

Z Życia Szkoły podstawowej nr 1 
w Jaworzynce 
Stałym punktem w okresie świątecznym w planie zajęć 

naszej świetlicy szkolnej, stały się konkursy: na najładniejszą 
kartkę świąteczną oraz konkurs połazowania. Tegoroczne 
edycje zgromadziły aż 72 uczestników.

W konkursie „Najładniejsza Kartka Świąteczna” udział 
wzięli uczniowie z klas „O”- VII, którzy wykonywali swoje 
prace techniką dowolną. Niektórzy nad kartkami pracowali 
podczas zajęć w świetlicy, pozostali w domach tworzyli swo-
je małe dzieła sztuki. Wszystkie prace uczniów zostały wysta-
wione na tablicy obok świetlicy, gdzie można je podziwiać 
w pełnej krasie.

Tymczasem 10 stycznia odbyła się V edycja świetlicowe-
go konkursu „Połazy”. Nasi najmłodsi milusińscy, począwszy 

od oddziałów przed-
szkolnych aż do IV klasy 
udowodnili, że zwyczaj 
chodzenia „z połazami” 
jest u nas nadal żywy. 
Stare tradycyjne teksty 
powinszowań i właści-
wa gwarowa wymowa 
były podstawowym 
kryterium oceniania. 
Niezaprzeczalne talen-
ty wokalne zachwyciły 
jury: p. wice dyrektor 
mgr Dorotę Kukuczka, 
nauczyciela muzyki p. mgr Piotra Kohut, oraz honorowego 
członka jury - długoletnią prowadzącą zespół regionalny p. 
Małgorzatę Małyjurek. Dzieci wystąpiły w strojach regional-
nych oraz z pięknymi połaźniczkami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursów w galerii 
na stronie internetowej szkoły

Sukces Marii Krężelok w Bielsku – Białej
26 stycznia 2018r. odbył się IV Konkurs Recytatorski 

Niektórzy lubią poezję organizowany przez Miejski Dom 
Kultury im. W. Kubisz w Bielsku - Białej. W dwóch kategoriach 
wiekowych (gimnazjum, liceum) zaprezentowało się około 
czterdziestu uczestników. 

Dzień Babci i Dziadka w Sp 2 
w Jaworzynce
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym 

chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, 
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to 
święto naszych kochanych babć i dziadków. W Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Jaworzynce zapraszanie babć i dziadków na 
uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stale wpisaną 
w kalendarzu imprez szkolnych.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień 
pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

Dnia 24 stycznia 2018 roku odbyła się wspaniała  uroczy-
stość.

Bogaty program artystyczny przygotowały dzieci młod-
sze z klas: 0,1,2 i 3 oraz uczennice z klasy 6: Kinga Haratyk, 
Marta Polok, Julia Łabaj i Marta Polok pod kierunkiem  na-
uczycieli: Urszuli Stebel, Marii Jałowiczor, Anny Kędzior, Pio-
tra Kohuta i Magdaleny Krężelok.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice oddziałów gimna-
zjalnych: Maria Krężelok (kl.III c) i Julia Kukuczka (kl. IIa) – pod-
opieczne p. Cecylii Suszki. Konkurs, który polegał na wyrecy-
towaniu dowolnego wiersza Wisławy Szymborskiej, dostarczył 
nam wielu emocji i wrażeń artystycznych. Uczestnicy – zwłasz-
cza ci przygotowywani przez profesjonalistów, czyli często ak-
torów czy instruktorów teatralnych – prezentowali mistrzow-
ską interpretację utworów naszej noblistki. Tym bardziej 
zasługuje na podkreślenie fakt, iż w gronie konkursowych lau-
reatów znalazła się nasza uczennica – Maria Krężelok – która 
świetnie wyrecytowała wiersz Nieczytanie, za co otrzymała III 
miejsce i liczne gratulacje ze strony jurorów.

I my przyłączamy się do owych gratulacji, a jednocześnie 
mamy cichą nadzieję, że sukces Marysi zostanie powtórzony, 
bo już za rok kolejna edycja tegoż konkursu!    

Cecylia Suszka
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Z życia szkół

Dzień patrona Szkoły
Piątkowy dzień 26 stycznia 2018r. był dla Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Koniakowie niezwykle ciekawy.  
Rozpoczął się od Konkursu Plastycznego, polegającego 

na szczegółowym odwzorowaniu jednego z obrazów Sta-
nisława Wyspiańskiego, w którym udział wzięło czterech 
przedstawicieli z każdej klasy. Pozostali uczniowie rywalizo-
wali w układaniu rozsypanki na czas. Wszystkie osoby otrzy-
mały drobny upominek, a najlepszymi talentami plastycz-
nymi naszej szkoły okazali się: Emilia Michałek 1a, Mateusz 
Rejowicz 1b, Jagna Suszka 2a, Klaudia Rabin 2b, Zuzanna Ko-
hut 3a, Emilia Kukuczka 3b, Patryk Wojtas 4a, Aneta Krężelok 
4b, Wiktoria Ptak 5a, Karol Rabin 5b, Martyna Czepczor kl. 6, 
Zofia Kohut 7a, Jakub Fiedor 7b. 

Bal Rodzicielski Sp1 w Koniakowie 
W sobotę 13 stycznia 2018r. w Karczmie Pod Ochodzitą w 

Koniakowie odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez 
rodziców uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Koniakowie wraz z wychowawcą.

Uczestnicy balu bawili się wspaniale, a muzykę do tańca 
serwował doskonale wczuwający się w rolę DJ Mentor, czyli 
Wojciech Ligocki.

Smaczną i obfitą kuchnię, pozostawiającą nie tylko wra-
żenia smakowe, ale również wzrokowe, zapewnił właściciel 
lokalu pan Krzysztof Bolik.

Cała impreza nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania i 
wsparcia wielu osób, za co im serdecznie dziękujemy. 

świąteczne Kolędowanie 
„Słonecznej Krainy”
W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Słoneczna 

Kraina” podejmowane są różne formy działania. W stycz-
niu br. dzieci miały możliwość wspólnego kolędowania ze 
starszymi kolegami i koleżankami z Zespołu Regionalnego 
„Mała Istebna”. Uroczysty koncert kolęd odbył się w święto 
Trzech Króli w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Jaworzyn-
ce. Dzięki uprzejmości księdza Proboszcza Stanisława Pin-
dla  podopieczni „Słonecznej Krainy” po raz czwarty mogli 
zgromadzić sie wokół ołtarza, by zaśpiewać tradycyjne ko-
lędy i złożyć noworoczne powinszowania. Do wspólnego 
kolędowania zaproszono Zespół „Mała Istebna”, którego 
prowadząca Maria Motyka jest równocześnie terapeutką w 

Po występach uczniowie złożyli życzenia i wręczyli Bab-
ciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki.

Na zakończenie wszystkie Babcie i Dziadkowie zostali za-
proszeni na wykwintny poczęstunek zorganizowany przez 
rodziców naszych dzieci.               Maria Jałowiczor, Urszula Stebel

Po zakończeniu tych zmagań, przyszła pora na akademię 
z okazji Dnia Patrona, którą przygotowały klasy 7a i 7b pod 
opieką pani Anny Pudalik i Wiolety Strokosz. Uczniowie w 
świetny sposób zaprezentowali fragmenty „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Inscenizacja przepleciona była barwną 
muzyką i pięknymi strojami ludowymi, co nadało charakter 
całemu spotkaniu. Podczas występu mogliśmy również obej-

rzeć poloneza, w wykonaniu siódmoklasistów. Taniec wypadł 
bardzo dobrze i został nagrodzony gorącymi brawami.     

Ostatnią „atrakcją” - przygotowaną w tym dniu dla na-
szych uczniów, były lekcje samorządności. Tym razem, to 
oni sami zamienili się w nauczycieli i poprowadzili lekcje z 
poszczególnych przedmiotów. W różnoraki sposób, starali 
się przekazać swoim rówieśnikom poszczególne treści i za-
panować nad dyscypliną. Zmierzyli się z nowym i trudnym 
zadaniem. Zrozumieli, że bycie nauczycielem, to nie taka 
łatwa praca. 

Piątkowy dzień zakończył się radosnymi okrzykami, roz-
poczynającymi nadchodzące ferie zimowe.           Anna Pudalik
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Boski Bal przebierańców dla dzieci
„Tak się bawi, tak się bawi – Boski Bal!” to dewiza, która 

towarzyszyła rozbawionej ekipie dzieciaków i animatorów 
Boskiego Balu Przebierańców. 

Już od kilku lat w Trójwsi organizowana jest jedyna taka 
impreza dla dzieci – Boski Bal Przebierańców, a inicjatorami 
tego wydarzenia są wolontariusze Stowarzyszenia VIDES. 
Odbywa się on zawsze w sobotę, która jest najbliższa dacie 
31 stycznia. A to dlatego, ponieważ w tym dniu wspomina 
się Świętego Jana Bosko- patrona dzieci i młodzieży, a tak-
że naszego Stowarzyszenia. Chcąc uczcić pamięć o księdzu 
Bosko, prekursora pedagogiki radości, w sobotę 3 lutego do 

przedszkolu. W koncercie udział wzięli zacni goście m.in. Sta-
rosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król wraz z małżonką, 
właściciele przedszkola Lucyna Legierska i Krystian Kroczek 
oraz rodzice, krewni i liczne zgromadzona publiczność. Pod-
czas występu przygrywali nam muzycy z Zespołu „Istebna”: 
Marysia Motyka, Hanka i Józef Łupieżowiec. Do kapeli dołą-
czył także jeden z rodziców  - Roman Jakubek. Koncert był 
ważnym wydarzeniem dla placówki, angażującym dzieci i 
rodziców, nauczycieli, specjalistów oraz uczestników z Ze-
społu „Mała Istebna”.

Kolejnym ważnym, łączącym pokolenia działaniem było 
spotkanie z członkami Istebniańskiego Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie miało miejsce w 
Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu. 
Przedszkolaki ze „Słonecznej Krainy” przy wsparciu przed-
stawicieli z Zespołu „Mała Istebna” zaśpiewały kolędy oraz 
złożyły seniorom tradycyjne życzenia w formie „połazów”. 
Dzieci i nauczyciele zaprezentowali się w strojach regional-
nych. O oprawę muzyczną zadbała Maria Motyka - kierow-
nik zespołu. Na zakończenie występu wszyscy uczestnicy 
spotkania obdarowali się prezentami. Dzieci otrzymały słod-
kie upominki, a członkowie Uniwersytetu prace wykonane 

przez dzieci - figurki gipsowe: motylki, biedronki i żuczki. 
W dalszej części spotkania przybliżono zebranym działania 
przedszkola „Słoneczna Kraina” oraz formę jego pracy. Przy 
słodkim poczęstunku nastał czas międzypokoleniowych 
rozmów w serdecznej atmosferze. 

Kontynuacją działań „Słonecznej Krainy” było przedsta-
wienie tradycyjnych jasełek podczas spotkania zorganizo-
wanego dla seniorów przez Gminny Ośrodek Kultury w sali 
OSP w Jaworzynce. 

Przedszkolaki wystąpiły w roli biblijnych postaci na tle 
zaaranżowanej betlejemskiej stajenki. Przywołane wydarze-
nia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, mówiące o narodzeniu 
Pana Jezusa w wykonaniu najmłodszych wywołały wśród 
publiczności wiele łez wzruszenia. Wśród zaproszonych go-
ści byli obecni dziadkowie małych aktorów, którzy po za-
kończonym przedstawieniu otrzymali od swoich wnuków 
obrazy prezentujące drzewa genealogiczne swoich rodzin. 
W dalszej części spotkania podopieczni mogli obejrzeć wy-
stępy artystyczne przygotowane przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Jaworzynce. 

Wspólne międzypokoleniowe działania pozwalają nam 
na realizację koncepcji pracy Terapeutycznego Punktu 
Przedszkolnego w oparciu o poszanowanie wartości i kultu-
ry naszego regionu. Pielęgnujemy tradycję w myśl przysło-
wia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trą-
ci”. Szacunek, sympatia i wzajemna przychylność stworzyły 
dobry fundament do integracji pokoleń. 

W imieniu Dyrekcji i pracowników przedszkola skła-
damy serdeczne podziękowania za współpracę pani 
prezes Agacie Wisełce oraz słuchaczom Istebniańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkim seniorom z 
Trójwsi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości oraz wszelkiej pomyślności.                  Łucja Michałek

remizy OSP w Istebnej Centrum przybyły dzieci z całej Trójw-
si. W pięknych strojach księżniczek, wróżek, biedronek, kow-
bojów, rycerzy, piłkarzy, kotów i myszek bawiono się przy 
skocznej muzyce. Całość zabawy animowali wolontariusze 
VIDES, którzy nie chcąc odstawać od swoich podopiecz-
nych, zatroszczyli się również o kolorowe przebrania. Dla 
około setki dzieci animowali oni zabawę taneczną, zabawy 
z kolorową chustą klanzy, tańce integracyjne i wiele zabaw, 

Z życia Stowarzyszenia VIDES
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punkt Informacji Turystycznej 
czynny jest przez całe ferie - 
także w weekendy!

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 16:00
Sobota - 9:00 - 15:00 / Niedziela 9:30 - 15:0

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na Zaolziu
Godziny otwarcia obiektu:
• we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00,
• w środy i w piątki od 12:00 do 20:00,
• w soboty i od 10:00 do 18:00.

Kalendarz Imprez 2018

by każdy mógł poczuć karnawałowy klimat i wyszaleć się na 
parkiecie. 

W chwilach przerwy od wesołej zabawy, dzieci mogły 
zaspokoić pragnienie i poczęstować się małym co nieco, by 
nabrać siły do dalszego balowania. 

Miło nam, że w Boskim Balu wzięło udział wielu rodziców 
i kilka babć, którzy zaangażowali się w zabawę i służyli po-
mocą tam gdzie była potrzeba. Dziękujemy Wam za Waszą 
obecność i zaufanie, którym nas obdarzyliście. 

Boski Bal jest alternatywną formą spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodych animatorów, ale również pełni 
rolę inicjatywy integrującej środowisko. Podczas tego weso-
łego wydarzenia zintegrowały się dzieci z trzech sąsiednich 
miejscowości, a także rodzice z dziećmi. Jest to z ważniej-
szych aspektów działań VIDESu w Trójwsi. Dlatego chcemy 
serdecznie podziękować wszystkim dzieciakom i ich rodzi-
com za wspaniałą zabawę, za przygotowanie ciekawych 
przebrań, za radosną atmosferę w jakim mogliśmy przeżyć 
wspólnie ten Bal. 

Informacje 
turystyczne

Drodzy Gestorzy ! 
W Punkcie Informacji Turystycznej są do odbioru Kalenda-

rze Imprez organizowanych w Gminie Istebna w pierwszym 
półroczu 2018 roku. Zapraszamy wszystkich właścicieli obiek-
tów hotelowych, gastronomicznych i innych przedsiębiorstw 
z terenu Trójwsi po odbiór plakatów z kalendarzem imprez.  

Słowa podziękowania kierujemy także do prezesa OSP 
Istebna Centrum Stanisława Kędziora za darmowe udostęp-
nienie remizy na potrzebę organizacji Boskiego Balu, go-
spodarzom strażnicy Państwu Kukuczka oraz panu Józefowi 
Kędziorowi za użyczenie nagłośnienia. 

Stowarzyszenie VIDES zaprasza na kolejne spotkania 
warsztatowe dla dzieci, które odbędą się w Koniakowie 
i w Jaworzynce w sobotę 24 lutego w godzinach od 9:00 
do 12:00 w Szkłach podstawowych nr 1. Natomiast zaję-
cia w Istebnej odbywają się w każdą sobotę w budynku 
dawnego gimnazjum w godzinach od 9:00 do 12:00. 

Karina Czyż
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Z działalności Zespołu 

Regionalnego „Koniaków”

Jubileuszowy 25. Bal Góralski 
i 85- lecie Zespołu Regionalnego Koniaków
Już od ćwierćwiecza jedna, niepowtarzalna noc w kar-

nawale upływa pod znakiem Balu Góralskiego organizo-
wanego przez Zespół Regionalny Koniaków. Zmieniają się 
lokale, kapele i ich składy ale nie zmienia się wyjątkowy kli-
mat imprezy. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbyła się w 
sobotę 20 stycznia w nowo otwartym Dworze Kukuczka na 
Beskidzie. Było to zdecydowanie wydarzenie godne miana 
obchodów 85. rocznicy istnienia Zespołu Koniaków. 

Bal, jak przystało na tak uroczyste wydarzenie rozpoczął 
się tradycyjnie dźwiękiem trąbit pasterskich, na których za-

grali pan Tadeusz Rucki i Bartek Rybka z Koniakowa. Przy-
szedł czas również na życzenia i podziękowania, zwłaszcza 
że okazji po temu było więcej – 85 lat Zespołu zbiegło się 
bowiem w czasie 25- leciem Balu Góralskiego i z 50 – le-
ciem pracy scenicznej pani Urszuli Gruszki . Odśpiewano 
więc gromkie „Sto lat” wzruszonej kierowniczce zespołu, a 
życzenia i gratulacje złożył między innymi Wójt Gminy Isteb-
na Henryk Gazurek i delegacje zespołów. Donośny wystrzał 
armatni, który z pewnością słyszano w promieniu wielu kilo-
metrów dopełnił inauguracji „hucznych” obchodów.

Na balu nie mogło oczywiście zabraknąć jubileuszowe-
go wystąpienia Zespołu „Koniaków”. Miło było podziwiać 
zespoloków, którzy czerpią widoczną radość z tańca i śpie-
wu. Trzeba przyznać, że jak na „85-  latka”, zespół może się 
poszczycić wyjątkowo młodzieńczą energią. Symbolicznym 
momentem było też dostojne odtańcowanie łowiynzioka 
przez panią Urszulę Gruszkę i Zbigniewa Kukuczkę, właści-
ciela Dworu, który niegdyś również był członkiem Zespołu 
Koniaków. Jak zwykle tradycyjnego hałasu i zamieszania na-
robiły też żywieckie Dziady, które wpadły w barwnych, pięk-
nie przygotowanych strojach, życząc gospodarzom „coby się 
dwoiło, troiło, kopiło i dyslem do stodoły łobróciło” . 

Na Balu zagrało kilka świetnych góralskich kapel – m. in. 
Wałasi, Rajwach, Pakosovici, Ľubomíra Tumová z zespołem, 
Grapa czy Tekla Klebetnica, a nawet kapela Kaszubów (którzy 
ponoć są góralami, którzy nie zdążyli na „Batorego”) , zaś każ-
da z nich wniosła od siebie coś niepowtarzalnego. Dzięki nim 
przez całą noc w Dworze Kukuczka rozbrzmiewały najpięk-
niejsze nutki z całych Karpat. Całości pozytywnych wrażeń 
dopełniło pyszne jedzenie. W urozmaiconym menu nie mogło 
zabraknąć takich regionalnych „klasyków” jak bioło polywka, 
krupniok, placki, kołocz czy sery pasterskie. Dzięki lokalizacji 
tegoroczny bal zyskał ponadto jedną wartość, o którą trudno 
przy tak obleganej imprezie – przestrzeń.  Na trzech pozio-
mach mogło bawić się 350 osób, co w historii balu jest nowym 
rekordem,  a jednak miejsca starczyło dla wszystkich. A że, jak 
wiadomo, nasi wołoscy przodkowie byli ludem wędrownym, 
tak i uczestnicy balu nieustannie wędrowali i „mitwowali się”, 
co dało okazję do integracji i zapoznania się z ludźmi z róż-
nych zakątków świata. Można więc powiedzieć, że bawiono 
się tutaj naprawdę na wielu poziomach. 

Gratulujemy organizatorom świetnej imprezy i życzymy 
raz jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszów. 
Zaś na facebooku zespołu czytamy: „Łokropnie Wśeckim 
pieknie dziynkujymy coście byli na jubileusiowym 25 Balu Gó-
ralskim i na nasim jubileusiu 85 roków Zespołu. Myślimy, zie 
dobrze źeście sie bawili a pojedli i utańcowali. Dziynkujymy 
fojtowi i wśeckim delegacjom za powińsiowania, a Zbyszkowi 
Kukuczka i całej ekipie Dwór Kukuczka za przyjynci nas w swoje 
progi i łokropnie dobre jedzyni i łobsługym.”                    Oprac. BJfo
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„Mała Istebna” nagrodzona podczas 
Godów Żywieckich 2018
Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych pod-

opiecznych z Zespołu Regionalnego „Mała Istebna” podczas 
49. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Ży-
wieckie Gody.

Konkurs odbył się w dniach 13-14 stycznia 2018 roku w 
Klubie Papiernik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. W 
konkursie wystąpiły 42 grupy kolędnicze: 16 grup dorosłych 
oraz 26 dziecięcych i młodzieżowych.

W kategorii dziecięcych grup kolędniczych II MIEJSCE 
zdobyli PASTUSZKOWIE w składzie JAN CIEŚLAR, PAWEŁ CIE-
ŚLAR, JAN ŁUPIEŻOWIEC. W kategorii dzieci składających 
powiynszowania ex-aequo I MIEJSCE zdobył połaźnik JAN 
SZKAWRAN oraz JULIA POLOK. W tej samej kategorii ex-ae-
quo II MIEJSCE otrzymała połaźniczka ZOFIA ŁUPIEŻOWIEC 
oraz ANNA I MAGDALENA JUROSZEK.

Szczegóły konkursu dostępne w poniższym linku:
http://rok.bielsko.pl/aktualnosci.php?id=323
Gratulujemy wszystkim laureatom!                   Maria Motyka
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Wernisaż wystawy „Dziedzictwo dłuta”
W piątkowe popołudnie 12 stycznia w Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Istebnej odbył się niecodzienny wernisaż wy-
stawy „Dziedzictwo dłuta”. Spotkało się tu dwóch rzeźbiarzy, 
dwa dłuta, dwie twórcze indywidualności, które łączą więzy 
krwi i jedno nazwisko. Ś. P. Jan Krężelok zwany „Poleśnym” 
oraz jego syn Zbigniew w panteonie rzeźbiarzy spod Ocho-
dzitej zapisali już swoje nazwiska. Nadszedł najwyższy czas, 
aby zaprezentować ich twórczość szerszej publiczności. 
Okazja po temu była najlepsza, bowiem w 2017 roku obcho-
dziliśmy 20 –lecie śmierci Jana Krężeloka i 60. urodziny jego 
syna Zbigniewa.

Wernisaż rozpoczął donośny dźwięk trąbity, na której 
zagrał pan Tadeusz Rucki z Koniakowa. Bardzo licznie zgro-
madzonych gości przywitała Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej Elżbieta Legierska – Niewiadomska, która 
opowiedziała o idei przyświecającej wystawie.

Co do prac Jana Krężeloka, słynnego w Koniakowie „Po-
leśnego”, nie było łatwo je pozyskać, co jest najlepszym do-
wodem na to, jak popularnym był twórcą. Prezentowane 
eksponaty stanowią zaledwie mały fragment dorobku tego 
tytana pracy, który mimo kalectwa według słów syna „po-
radził auto lipy zrzeźbić przez zimym”. Można jednak wśród 
zgromadzonych prac poczuć ducha wielkiego rzeźbiarza, 
zobaczyć choćby płaskorzeźbę świętej rodziny, przy której 
wykonaniu odszedł „Beskidzki Wit Stwosz”, zdjęcia masek 
obrzędowych użyczone przez Muzeum w Gliwicach czy też 
rzeźby i obrazy wypożyczone z prywatnej kolekcji pana Kry-
stiana Ziajki z Libiąża.

Prace Zbigniewa Krężeloka to góralska stajenka, Chry-
stus ukrzyżowany, Ostatnia wieczerza, pełna wyrazu twarz 
Jana Chrzciciela czy Pieta. To także zaklęte w drewnie legen-
dy naszej ziemi: Janko z Małej Łączki, Jan Kawulok, Paweł 
Haratyk, Jóneczek z Wołowej, czy Michał Juroszek. Są i przej-
mujące maski diabłów z pochodu Mikołajów. Warto dodać, 
że część z nich znajduje się na równoległej wystawie artysty 
w bielskim ROK –u. Nie zabrakło także lubianych przez arty-
stę połączeń rzeźby z formą użytkową – rzeźbionych drzwi-
czek, barku ze sceną cudu w Kanie Galilejskiej, czy tablicy z 
numerem domu, która wygląda niemal jak rzeźbiony herb 
Koniakowa.
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Wzruszony Zbigniew Krężelok podziękował za organi-
zację wystawy i opowiedział po krótce o swojej i ojca twór-
czości. Zdradził, że już jako młody chłopak musiał pomagać 
w warsztacie ponieważ ojciec po utracie obu nóg nie mógł 
sam sprostać zamówieniom.

Swoim wspomnieniem i refleksją o Janie Krężeloku po-
dzieliła się także pani Małgorzata Kiereś, Dyrektor Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle, która zaliczyła „Poleśnego” do trójcy 
najpiękniejszych „beskidzkich Nikiforów”.

„Kiedy w 1987 roku zrobiliśmy I wystawę prac Jana Kręże-
loka, to Zbyszek, jako syn, tatę na rękach wniósł do sali. Posa-
dziliśmy go za krzesło. Jan Krężelok powiedzioł: mogym se za 
stołym siedzieć bo mom nogi. Oglądając swe prace rozpłakał 
się, ciurkiem leciały łzy. (...) Etnograf podkreśliła również nie-
zwykłą atmosferę warsztatu „Poleśnego”, jego oryginalność 
i niepowtarzalność. „Poleśny w swojej fazie przenoszenia bólu 
na bryłę, na lipowe drewno był nie do podrobienia.” - powie-
działa.

Wójt Gminy Henryk Gazurek pogratulował Zbigniewowi 
Krężelokowi wystawy i życzył mu wszystkiego najlepszego z 
okazji 60. Urodzin. Do życzeń dołączył się Stanisław Legierski 
wiceprzewodniczący Rady Gminy dodając, że Zbigniew Krę-
żelok to nie tylko wielki artysta ale  również zasłużony piłkarz 
i strażak. Na zakończenie odśpiewano wspólnie huczne „sto 
lat”. Na skrzypcach przygrywał Zbigniew Wałach.

Na wernisaż przybyli między innymi: wójt Gminy 
Istebna Henryk Gazurek z małżonką, Zastępca przewod-
niczącego Rady Gminy Stanisław Legierski, Sekretarz 
Gminy Teresa Łaszewska, Dyrektor Opp w Koniakowie 
Aleksandra Lipowska. Nie brakło lokalnych artystów: 
pawła Jałowiczora, Mieczysława Kamieniarza, Jana Żyr-
ka, Zbigniewa Wałacha, reprezentacji pracowników ROK 
w Bielsku – Białej i Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. przy-
była też rodzina artysty – żona Jolanta (autorka pracy 
magisterskiej  o Janie Krężeloku), dzieci, wnuki i przyja-
ciele i wielbiciele sztuki z regionu. Każdy mógł otrzymać 
pamiątkowy folder z autografem Zbigniewa Krężeloka.

Jak mówi przysłowie „niedaleko pada jabłko od jabłoni”. 
W „spadku” po naszych przodkach otrzymujemy różne rze-
czy – przydomki rodowe, cechy charakteru, wygląd fizyczny 
ale również pasje i talenty. Dowodem tego jest niezwykła 

Jan Krężelok urodził się 6 lu-
tego 1931 r., jako syn Jadwigi z 
domu Kukuczka i Jana Krężelok. Od 
najmłodszych lat zwracały uwagę 
jego niezwykłe uzdolnienia artystycz-
ne. Ludwik Konarzewski osobiście za-
prosił chłopca z Koniakowa na zajęcia 
w swojej pracowni. Pod jego kierun-
kiem Jan zgłębiał tajniki warsztatu. 
Warunki finansowe nie pozwoliły na 
dalsze kształcenie w tym kierunku.

W ciągu swojego pracowitego życia Jan Krężelok imał 
się wielu zajęć. Zajmował się malarstwem pokojowym i poli-
chromią , odnawianiem domów i kaplic, był organistą i „złotą 
rączką”. Jednak to malowanie i rzeźbienie stało się głównym 
źródłem jego dochodu.

Na losie artysty zaważył nieszczęśliwy wypadek. W 1960 
roku przewrócił się podczas jazdy motorem doznając obra-
żeń stopy. Niestety konieczna była amputacja. Wkrótce prze-
forsował i utracił także drugą nogę. Na przekór wszystkiemu 
nie załamał się. Dostosował pomieszczenia do wykonywania 
prac rzeźbiarskich, po wsi poruszał się samodzielnie zrobio-
nym wózkiem spalinowym. Umiał pogodzić się z kalectwem,  
miał nawet powiedzieć: „Jak bych mioł nogi, byłby sy mnie 
dziod”. Właśnie wtedy nastąpił też pełny rozkwit jego talentu 
rzeźbiarskiego. Był twórcą popularnym w kraju i za granicą, 
znanym prywatnym kolekcjonerom i księżom. W kręgach 
sztuki nazywano go „Beskidzkim Witem Stwoszem”. Zaś w 
rodzinnym Koniakowie na dobre przylgnął do niego rodowy 
przydomek „Poleśny”.

W 1963 roku wykonywał dekoracje wnętrza drewnia-
nego kościoła we wsi Laliki.  W tym roku także otrzymał II 
nagrodę w konkursie pod hasłem „Nasze Czasy” zorganizo-
wanym w Muzeum w Gliwicach za płaskorzeźbę przedsta-
wiającą wnętrze góralskiej chaty.

W 1973 roku artysta został członkiem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych.

Od 1974 roku przez kilka lat otrzymywał z Ministerstwa 
Kultury i Sztuki stypendia na prace twórcze w zakresie rzeź-
by regionalnej. W 1979 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Departament Ekonomiczny  przyznało Janowi talon na sa-
mochód „Fiat 126 p”.

W 1987 roku Muzeum Beskidzkie w Wiśle zorganizowało 
wystawę prezentującą dorobek twórcy. Jego prace prezen-
towane były także na ogólnopolskiej Wystawie Rzeźby Lu-
dowej w Nowym Sączu.

W swoim dorobku oprócz rzeźb ma również bardzo wiele 
pejzaży, scen rodzajowych z życia dawnych górali, czy por-

historia dwóch „Poleśnych”, którzy swoją pracą wpisują się 
w plejadę lokalnych twórców ludowych. Wszystkich, którzy 
pragną zobaczyć i podziwiać namiastkę ich twórczości, za-
praszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. 

Wystawa „Dziedzictwo dłuta” będzie dostępna dla 
zwiedzających do 28 lutego.                               Barbara Juroszek



Luty 2018  Nasza Trójwieœ Strona 13

Zbigniew Krężelok urodził 
się 27. 09. 1957 roku. Jest synem 
Jana Krężeloka z Koniakowa i po 
nim też odziedziczył rodowy przy-
domek „Poleśny”. Rzeźbą zajmuje 
się od dziecka. Mówi, że był niejako 
„skazany” na tę dziedzinę artystycz-
ną bowiem od najmłodszych lat 
musiał pomagać ojcu w warsztacie. 
Zbigniew zaczynał od rzeźbienia 
maleńkich 5 – centymetrowych fi-

gurek. Wspomina, że zwykle były to albo miniaturowe „Chry-
stusiki” albo „diabełki”... Upodobanie do przedstawiania 
skrajnych sił rządzących światem – dobra i zła, pozostało mu 
do dzisiaj.

Krężelok zdobywał swoje zdolności przy pracy. Niewiele 
było tu teorii i tłumaczenia, za to dużo praktyki. Ojciec po-
czątkowo poprawiał prace syna, „przestrugiwał” je, co nie-
zwykle drażniło młodego artystę. Z biegiem czasu Zbigniew 
wykształcił swą własną estetykę i zasłynął z własnej pracy. 
Dziś obchodzi już 50 – lecie swej pracy twórczej. Pół wieku z 
dłutem w dłoni to setki rzeźb i realizacji, które zostały tylko 
częściowo udokumentowane. Znajdują się one w kolekcjach 
prywatnych i kościołach w kraju i za granicą. 

Ważne miejsce w twórczości artysty zajmuje sztuka sa-
kralna. Wykonał ok. 30 szopek (m. in. do Augsburga), a tak-
że liczne drogi krzyżowe. Często podejmuje również temat 
Chrystusa Frasobliwego, czy Ostatniej Wieczerzy. Wykonał 
m. in. rzeźbę Matki Boskiej Loretańskiej do kościoła w Lucer-
nie, figurę św. Floriana na budynku strażnicy w Koniakowie, 
2 – metrowy krzyż na Białym Krzyżu, figurę Dobrego Paste-
rza w kapliczce na Lalikach i wiele innych. 

tretów świętych. Umiejętności przekazał synowi Zbigniewo-
wi oraz kilku uczniom zainteresowanym sztuką ludową.

Jan mocno wrósł w kulturę rodzinnej ziemi, do której tra-
dycji chętnie nawiązywał w swojej rzeźbie. Od najmłodszych 
lat był organizatorem grupy obrzędowej „Mikołaje”. Sam wy-
konywał dla nich maski, tzw. „larwy”  i rozdzielał role. Stałym, 
rozpoznawalnym elementem jego twórczości pozostaną 
właśnie pełne wyrazu maski postaci z pochodu Mikołajów.

Prace Jana Krężeloka zobaczyć można w wielu kościołach, 
kaplicach, a także muzeach w Wiśle, Toruniu, Łodzi, Warsza-
wie, Gliwicach, Bytomiu, Katowicach i Wrocławiu. Jego twór-
czość skupia się głównie na tematyce religijnej. Szczególnie 
często podejmował temat Chrystusa Frasobliwego, któremu 
potrafił nadać szczególny, pełen zadumy wyraz.  

Charakterystyczne we wszystkich jego rzeźbach są oczy 
– wyeksponowane, stanowiące centralny punkt twarzy, zna-
komicie wyrażające zamyślenie, cierpienie i inne uczucia 
rzeźbionej postaci.

Jan Krężelok ponoć często powtarzał, że to właśnie jego 
prace „otworzą mu bramy do nieba”. Zmarł 2 czerwca 1997 
roku podczas pracy nad kolejną rzeźbą. Pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Koniakowie.

Niejako dla równowagi w pracach „młodego Poleśnego” 
pojawiają się też siły demoniczne – jak przerażający Lucyfer 
ciągnący grzesznika do piekła czy przejmujące maski dia-
błów,  inspirowane archaicznym zwyczajem „chodzynia Mi-
kołajów”. Rzeźby łączą surową, ludową formę z indywidual-
nym rysem nadawanym przez dłuto artysty. Każda z nich jest 
inna w wyrazie, intryguje ekspresją, mimiką, pewną ukrytą w 
sobie tajemnicą.

Charakterystyczne dla artysty jest też upamiętnianie 
postaci zasłużonych w dziejach Trójwsi Beskidzkiej, w szcze-
gólności zaś rodzimego Koniakowa. Uwiecznił między inny-
mi postać Jana Sikory - gajdosza z Małej Łączki, Franciszka 
Legierskiego „Bulki” , Pawła Haratyka, słynnego powsinogi 
„Hajtka”. Artysta ma talent do wplatania rzeźby w formy 
użytkowe, artystycznego ozdabiania mebli i elementów wy-
posażenia domu. 

Od ok. 25 lat  pan Zbigniew jest również związany z  Og-
niskiem Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Z powodzeniem 
przekazywał swoją wiedzę i talent młodym rzeźbiarzom jako 
instruktor koła rzeźbiarskiego i korzenioplastyki. Prowadze-
ni przez niego uczniowie zdobywali liczne wyróżnienia i na-
grody. W 2004 roku artysta za swój dorobek otrzymał Brą-
zowy Krzyż Zasługi. Prace Zbigniewa Krężeloka były szerzej 
prezentowane m. in. na wystawie retrospektywnej „Ostre 
Cięcie” w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku – Białej, oraz w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Istebnej. 

I tak już od pół wieku Zbigniew Krężelok kontynuuje 
rodowe dziedzictwo, a spod jego dłuta wychodzą święci i 
śmiertelnicy, anielskie skrzydła i diabelskie rogi... Zapytany, 
który z tych dwóch tematów jest mu najbliższy, odpowiada 
żartobliwie, że „ z wszystkimi trzeba dobrze żyć, bo nigdy nie 
wiadomo, gdzie człowiek trafi. ”

Opłatkowe Spotkania dla Seniorów 
w Trójwsi
Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególne dni, niezwy-

kle wyczekiwane przez wszystkie Babcie i Dziadków.  Są one 
miłą okazją, by wnuczęta, zarówno te małe jak i te  troszkę 
starsze, wyraziły swą pamięć i uczucia składając im życzenia 
czy obdarowując drobnymi podarkami. W tym roku Opłat-
kowe Spotkania Seniorów w Trójwsi niemalże zbiegły się z 
tymi dniami, przedłużając tym samym radość świętowania 
Babciom i Dziadkom. 
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Pierwsze tegoroczne spotkanie Opłatkowe odbyło się 
w 23 stycznia w Istebnej. Do remizy OSP przybyły babcie i 
dziadkowie oraz zaproszeni goście. Noworoczne życzenia 
wszystkim zebranym złożyli: Wójt Gminy Henryk Gazurek, 
Sołtys wsi Istebna Jerzy Michałek, dyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego Robert Biernacki. Wśród zaproszonych go-
ści obecna była dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Teresa Łacek oraz Zastępca Wójta Józef Polok. 

Wesoły program artystyczny przygotowały dzieci z klas 
„0” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej pod opie-
ką pani Wioletty Kawulok i pani Renaty Gorzołki.  W trakcie 
poczęstunku Elżbieta Legierska – Niewiadomska, dyrektor 
istebniańskiego GOKu zainicjowała humorystyczną kon-
kurencję, w której wnuczki wcielały się w rolę fryzjerek, a 
babcie stały się ich modelkami. Na głowach odważnych 
babć pojawiły się ciekawe upięcia ozdobione kolorowymi 
gumkami i spinkami. Następnie parkiet przejęli dziadkowie 
z wnukami, którzy w tańcu z balonami mieli wyeliminować 
przeciwników rozbijając ich balon przywiązany do kostek. 

wspólnych tańców i zabawy, która jeszcze bardziej zintegro-
wały dziadków z wnukami. 

Trzecie spotkanie odbyło się 25 stycznia w Jaworzynce, 
gdzie licznie przybyli seniorzy nie mieścili się w strażnicy. 
Dzięki zaradności pana sołtysa Pawła Ruckiego udało się w 
ekspresowym tempie zorganizować dodatkowe stoły i krze-
sła, a tym samym ugościć wszystkich jak należy. 

Uroczystego charakteru spotkaniu nadały życzenia skła-
dane przez wójta, zastępcę wójta, sołtysa i panią  dyrektor SP 
nr 1 w Jaworzynce Grażynę Przybyła. Program artystyczny 
rozpoczął się od występu dzieci z Terapeutycznego Punk-
tu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce. Pod 
opieką pani dyrektor Łucji Michałek oraz opiekunów dzieci 
zaprezentowały Jasełka w obsadzie z Świętą Rodziną, paste-
rzami, aniołkami oraz Trzema Królami włącznie. Następnie 
dzieci z klas 3 zaprezentowały swoje umiejętności recyta-
torskie, aktorskie, a nawet taneczne.  Nad ich występami 
czuwały panie Renata Janus i Renata Szkawran. Spotkanie 
upłynęło w radosnej atmosferze przy dźwiękach muzyki, do 
której dzieci zabawiały publiczność. 

Tegoroczne Spotkania Opłatkowe dla Seniorów będą z 
pewnością mile wspominane przez Babcie i Dziadków, po-
nieważ prócz życzeń i laurek otrzymali oni od swych wnuków 
miłe wspomnienia wspólnie spędzonych chwil.  Mamy ogrom-
ną nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli okazje, by 
znów spotykać się w tych lokalnych społecznościach, by móc 
uczcić to szczególne święto wszystkich babć i Dziadków. 

Chcemy serdecznie podziękować piekarniom, które 
jak co roku ufundowały pyszne pączki:  piekarnia FRA-
DA Franciszka i Danuty Kawulok z Istebnej, piekarnia 
pROpIEK A. i A. probosz z Jaworzynki oraz piekarnia 
KONIAKÓW Małgorzaty i Zbigniewa Kawulok. Składa-
my podziękowania również Zarządom OSp Jaworzynka 
Centrum, Istebna Centrum i Koniaków Centrum za bez-
płatne udostępnienie sal w remizach.                    Karina Czyż

Dzień później, 24 stycznia okazję do wspólnego świę-
towania mieli seniorzy w Koniakowie.  Zebranym w remizie 
seniorom życzenia złożyli przedstawiciele samorządu: wójt 
gminy i zastępca przewodniczącego Rady Gminy Stanisław 
Legierski oraz, sołtys Koniakowa Jan Gazur i Dyrektor SP1 w 
Koniakowie Andrzej Ryłko. Wśród zaproszonych gości obec-
na byłą również wicedyrektor SP 1 w Koniakowie Alicja Kacz-
marzyk oraz pani Franciszka Probosz. 

Dzieci z klas „0” pod opieką pań Janiny Kukuczki i Elżbiety 
Studzińskiej barwnym programem ubogaciły to spotkanie 
rozweselając wszystkich w koło.  Nie zabrakło oczywiście 

pUBLIKACJE DOSTępNE W GMINNyM OśRODKU 
KULTURy W ISTEBNEJ

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał Wałach 
– 12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, Anto-
ni Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Konia-
ków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” – J. Hac, 
K. Rucka-Ryś – 30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem filmowym 
najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, 15 zł
Wiersze Józefa Zowady - 15 zł
„poczta, która dawała nadzieję”, Krzysztof Kiereś – 35 zł
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Anna Babik, 31 lat, Cieszyn pastwiska 
Mężatka, mama trójki chłopców: Fra-

nek - 5 lat, Benio - 2 lata, Kazik - 6 miesię-
cy. Zdecydowaną większość czasu zajmuje 
jej opieka nad dziećmi i domem. Obecnie 
przebywa na urlopie macierzyńskim. Po-
przednio przez kilka lat była opiekunem 
medycznym  - ostatnie miejsce pracy to 
Centrum Medyczne s. Elżbietanek w Cie-
szynie. Stara się uczestniczyć w życiu 
przedszkolnym najstarszego syna -  jest 

członkiem Rady Rodziców. Prowadzi na FB stronę Pastwiska 
Cieszyn oraz fanpage Bawialni - klubu dla mam i dzieci, który 
założyła prawie 3 lata temu. Klub prowadzi z dwoma wspania-
łymi koleżankami - Joanną Bierską i Joanną Czerkowską, dzię-

Urszula Gruszka z Koniakowa, lat 64
Kierowniczka Zespołu Regio-

nalnego „Koniaków”. Założycielka 
i prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Beskidzkiego Folkloru, Mu-
zyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ocho-
dzitą” w Koniakowie. W 2017 roku 

obchodziła 50 – lecie pracy scenicznej. Ponoć od pierwszych 
występów była „główną szefową na scenie” i tak zostało do dziś. 
Ma piękny „bioły głos” i talent do układania programów scenicz-
nych, wielokrotnie nagradzanych na przeglądach i festiwalach. 
Oddała zespołowi swoje serce będąc kierownikiem artystycz-
nym, choreografem, instruktorem śpiewu i tańca. Od lat przeka-
zuje kolejnym pokoleniom zespoloków miłość do najpiękniej-
szych wartości Ojcowskiego Domu. Organizuje wspaniałe Bale 
Góralskie – w tym roku odbyła się już 25. edycja tej imprezy. 

Jest prawdziwą koniakowską „gaździną”, która potrafi pora-
dzić sobie w każdej sytuacji. Czy to na scenie, w życiu prywat-
nym, na targach w Maroko, na występach w Indiach czy Rzymie 
- zawsze jest sobą. Potrafi dogadać się z każdym, jest zawsze 
szczera, bezpośrednia i spontaniczna, pełna energii i werwy do 
działania. ”

„To osoba oryginalna ze względu na styl życia. Jest wierna 
tradycji w zachowaniu, mowie i ubiorze. Zawsze ma 100% za-
sady góralskie , wszystko u niej jest proste, pewne i polega na 
„dogworze”. Jest oryginalna i jedyna w swoim rodzaju. Nadąża 
za współczesnością.”

Złota piątka Konkursu 
na Kobietę Oryginalną 
śląska Cieszyńskiego 2017

Władysława Magiera z Cieszyna, lat 63
„To kobieta petarda, pełna energii, któ-

rej z wiekiem jej przybywa”. „Jak tylko coś 
wymyśli od razu działa, by dopiąć swego. 
Nigdy się nie poddaje i nie odpuszcza. To 
kobieta, która jak trzeba góry przeniesie...”

Jest historykiem. Po studiach podjęła 
pracę  na Uniwersytecie Ślaskim w Instytu-
cie Historii w Katowicach. Później uczyła w 
Zespole Szkól Rolniczo – Technicznych. Po 
przejściu na emeryturę, jako przewodnik 

turystyczny, zajęła się promowaniem ciekawych postaci zwią-
zanych z regionem. 

Wydała 3 książki o znanych cieszyniankach pod wspólnym 
tytułem Cieszyński szlak kobiet oraz 2 pod tytułem Szlak kobiet 
Śląska Cieszyńskiego. Biografie kilku z nich były podstawą fil-
mu dokumentalnego zrealizowanego przez Telewizję Polską w 
2013 roku, a także przedmiotem zainspirowanych przez autorkę 
audycji w radiu Katowice obecnie np. raz w miesiącu – opowia-
da o kobietach w audycji U Polaków za Olzą, występuje także u 
Beaty Tomanek. 

Spośród zgłoszonych kandydatek 29 stycznia br. wybra-
no Złotą Piątkę Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 
2017. Jury spotkało się w redakcji portalu ox.pl w Skoczowie 
w osobach: Dorota Horowska z GZC, Wojciech Tatka dyrek-
tor portalu ox.pl oraz Lucyna Ligocka – Kohut z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej, by dokonać weryfikacji przesła-
nych zgłoszeń. Przedstawiamy wam tegoroczne kandydatki.

W terminie od 9 lutego do 1 marca 2018 odbędzie się 
głosowanie internautów na portalu ox.pl, na swoją fa-
worytkę wyłonioną do Złotej piątki. Można również gło-
sować za pomocą kuponów do głosowania dostępnych 
poniżej oraz w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, które można 
przesyłać lub przynieść osobiście do Gminnego Ośrodka 
w Istebnej lub do redakcji GZC. 

Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyń-
skiego 2017 otrzyma statuetkę wykonaną przez mgr Justy-
nę Łodzińską na Finałowej Gali 10 marca 2018 r. podczas 
X Pokazu Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w 
Istebnej w Hotelu „Złoty Groń” w Istebnej.

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut

Wytnij, wypełnij i wyślij!!!

Kupon do głosowania

Na Kobietę Oryginalna śląska Cieszyńskiego 2017 
wybieram 

Panią ……………………………………………………

Telefon lub e-mail osoby zgłaszającej:

……………………………………………………………

*Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 
Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.

ki którym powstaje wiele ciekawych wydarzeń i inicjatyw. Jest 
również członkinią stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w 
Cieszynie oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn Pastwiska. 
Jej marzeniem jest stworzyć tętniące życiem miejsce spotkań  
dla dzieci, rodziców oraz całych rodzin, jak również organizacja 
różnych wydarzeń dla społeczności lokalnej.   
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Mariola Wojtas – mistrzyni szydełka z Koniakowa, lat 34 
„Heklować” zaczęła jako mała dziew-

czynka, ale pierwszą serwetkę wykonała 
w wieku 12 lat, by kupić sobie jeansy. „He-
klowanie” stało się dla niej pasją dopiero, 
gdy spróbowała wykonania serwetek z 
cienkich nici. W chwili obecnej szydełkuje, 
tylko i wyłącznie z kordonka powyżej 100 
- 200. Jest to dla niej do tego stopnia fascy-
nujące, że potrafi nawet zasnąć z szydeł-
kiem w ręku. Promując koronki koniakow-

Gabriela Nawrocka-Szklarek z Wisły, lat 40
Z zawodu przedstawiciel handlowy. 

Przewodnicząca Osiedla Wisła - Głębce.
Już za niedługo (2 lutego) przejmie 

obowiązki Przewodniczącej Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Wiśle Głębce ( ponad 60 
członkiń ).

Szczęśliwa mężatka, mama dorosłego 
syna. Pochodzi z Będzina, w Wiśle mieszka 
od kilku lat. Bardzo aktywnie uczestniczy w 
życiu społecznym.

Pomimo tego, że w swoim życiu wiele 
przeszła, ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii, którą zaraża 
wszystkich wokół.

Dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięta, pomocna o każ-
dej porze dnia i nocy. Wydawałoby się, że nie ma dla niej rzeczy 
niemożliwych.

Swoja charyzmą zjednuje sobie ludzi. Zaraża swoim entu-
zjazmem. Wyśmienicie gotuje. Z jej domu każdy wychodzi z 
pełnym brzuchem. Kocha zwierzęta.

Jako Przewodnicząca Osiedla Wisła - Głębce organizuje wie-
le imprez, pikników, wycieczek integracyjnych, konkursów. Z 
determinacją znajduje sponsorów, którzy wspierają jej przed-
sięwzięcia. Jest idealną kandydatką w tym konkursie.

Biografie opisywanych kobiet znalazły się również w innych 
naukowych publikacjach, kalendarzach, leksykonach. W ra-
mach promowania ciekawych postaci od ponad roku ukazują 
się krótkie życiorysy w cieszyńskim dodatku Dziennika Zachod-
niego. Jest również autorką turystycznego szlaku cieszyńskich 
kobiet i przyczyniła się do powstania „uliczki kobiet” na Wzgó-
rzu Zamkowym  w Cieszynie. W 2011 roku ukazała się niewielka 
książeczka jej autorstwa o inż. Józefie Kiedroniu. 

Udziela się ponadto w wielu organizacjach społecznych min. 
jest członkinią Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i 
prezesem Koła nr 4, działa w Uniwersytecie III Wieku, gdzie pro-
wadzi sekcję „Przeszłość i teraźniejszość”, w cieszyńskim klubie 
soroptymistek. 

Jest autorką projektu w ramach którego gimnazjaliści wy-
słuchali i wysłuchają cyklu prelekcji i kobietach Śląska Cieszyń-
skiego, które walczyły i budowały II RP. Z jej inicjatywy cieszyń-
ski klub soroptymistek napisał projekt do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego,  w ramach którego został wydany 
kalendarz na rok 2018 pt. Kobiety dla Niepodległej.

skie brała udział w wielu programach telewizyjnych i targach 
– między innymi w Międzynarodowych Targach w Turcji.

„Mariola jest koleżanką, na którą zawsze można liczyć. Nigdy 
na nic nie narzeka. Jest wspaniałą matką…, żoną i gospodynią 
domową. Zawsze pachnie u niej w domu ciastem          i obiadem. 
Nawet jak się przyjdzie na 5 minut, musi czymś ugościć. Jest nie-
zwykle dobrą osobą”.

 „Mary” (jak nazywa Mariolę jej mąż Wiesław) nie pozosta-
wia niczego przypadkowi. W kupiony w sklepie narożny zegar 
włoży swoją koronkę i powstaje niepowtarzalna dekoracja. 
Uheklować z cieniutkiej nici koronkowy parawan, żaglówkę, 
kompozycję obrazów „cztery pory roku” , czy łapacz snów? Dla 
niej to nie problem. Słowo „niemożliwe” jest dla niej tylko wy-
zwaniem, a nie barierą. Ma też ogromny talent do przekazy-
wania swojej wiedzy innym – dzieciom i dorosłym. W księdze 
pamiątkowej wystawy Marioli są różne wpisy. Zapamiętałam 
ten, który mówi, że piękno koronek wyraża piękno duszy i serca 
autorki. To prawda. Mariola jest taka jak jej koronki – zanurzo-
ne w tradycji i nowoczesne zarazem, pomysłowe i zaskakujące, 
szlachetne i lekkie, piękne, niepowtarzalne i przede wszystkim 
– oryginalne ...”

„O pani Marioli można powiedzieć, że prowadzi „koronko-
we życie” – dokładne, profesjonalne, misterne i doprecyzowane 
pod każdym względem.”
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KALENDARZ  IMpREZ
LUTy

10.02. – III Bal przebierańców w Karczmie Ochodzita; godz. 
19.00
10.02. – Koncert Błażeja Knopka i Katarzyny Kwaśny - Czar-
na Owca Istebna
11.02. – XVII Zimowe Zawody Furmanów – Kompleks Sporto-
wo - Rekreacyjny Istebna Zaolzie
15.02. – Chiński Nowy Rok - Hotel & Restauracja Złoty Groń; 
godz. 19.00
17 - 18.02.- Fioletowa Zima z Milką - Ośrodek Narciarski Złoty 
Groń
25.02. - Bieg o Istebniański Bruclik - Trasy Narciarstwa Biego-
wego Istebna Kubalonka; godz. 8.45
do 28.02.2018 r. -  “Dziedzictwo Dłuta” Wystawa Rzeźby Zbi-
gniewa i Jana Krężeloków „poleśnych” z Koniakowa; Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
do 28.02. - świąteczna Wystawa Twórczości Ludowej 
– Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Biblioteka Publiczna w Istebnej
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej świata 
– Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Biblioteka Publiczna w Istebnej
 

MARZEC

02.03. - Wernisaż Wystawy malarstwa Wiesławy Karch 
-  Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Biblioteka Publiczna w Istebnej
04.03 – IV Turniej Siatkówki „O puchar Wójta Gminy” -  hala 
sportowa w Istebnej (budynek dawnego gimnazjum), godz. 12:00
10. 03. – Dzień Kobiet oraz X pokaz Mody Anny Drabczyń-
skiej i Wybory Kobiety Oryginalnej śląska Cieszyńskiego 
2017 - Hotel & Restauracja Złoty Groń
17.03 - IV Turniej Tenisa Stołowego “O puchar Wójta Gminy” 
- Budynek dawnego gimnazjum w Istebnej; godz. 15.00
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej świata 
– Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Biblioteka Publiczna w Istebnej

ZAJęCIA STAŁE w Gminie Istebna
SZKÓŁKA MALARSKA IWONy KONARZEWSKIEJ

(tel. kontaktowy 506 444 211)
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają 
się pod patronatem:

1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 - 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
piątek – 9.00 - 11:30  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek - 12.30 - 14.00
w szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 11:30 - 14:00 
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

Od lewej: Jan Kliś, Jarosław Hulawy, Mirosław Kapaś

Mamy trzech olimpijczyków!
Trzej mieszkańcy Istebnej –  bracia Dominik i Kamil 

Bury oraz Adam Cieślar znaleźli się w składzie polskiej re-
prezentacji na Igrzyska Olimpijskie w koreańskim Pyeong-
Chang!

Bracia Bury (MKS Istebna) wystartują w konkurencjach 
biegowych zaś Adam (AZS AWF Katowice) w kombinacji 
norweskiej.

Udział w Olimpiadzie to ogromny zaszczyt i ukoronowa-
nie kariery każdego sportowca. Tym większy podziw budzi 
udział naszych zawodników w tej wielkiej imprezie a zwłasz-
cza start Dominika i Kamila, którzy tak naprawdę  dopiero 
niedawno rozpoczęli swoją wielką karierę sportową!

To niezwykła, historyczna chwila dla samych zawod-
ników, klubu i osób z nim związanych z  odkrywcą talentu 
braci Bury, ich pierwszym trenerem a także prezesem MKS 
Istebna Jarosławem Hulawym na czele jak również dla całej 
społeczności Trójwsi!

Warto podkreślić także fakt udziału w Igrzyskach Olimpij-
skich dwóch braci z niewielkiej miejscowości, co też stano-
wić może ewenement na skalę światową!

Dla Adama Cieślara to już 
druga olimpijska nominacja, gdyż 
wziął on udział w ZIO w Soczi w 
2014 roku.

Gratulujemy zawodnikom oraz 
ich trenerom zarówno w klubach 
jak i w kadrze!

Bracia Dominik (ur. 29.11.1996) 
i Kamil (ur. 23.07.1995) Bury to 
wychowankowie klubu MKS Isteb-
na. Odkrywcą ich talentu był tre-Adam Cieślar – uczestnik 

Igrzysk Olimpijskich w Soczi

Tak się „wykuwa” olimpijczyków!
Przeżywamy właśnie – jako społeczność Trójwsi – nie-

zwykłe chwile związane z udziałem naszych sportowców 
– braci Dominika i Kamila Bury oraz Adama Cieślara w Zi-
mowych Igrzyskach Olimpijskich w PjongCzang.

Udział w igrzyskach olimpijskich to najważniejsze wyda-
rzenie w karierze sportowca a także ukoronowanie pracy tre-
nerskiej i najważniejszy moment w historii klubu, do którego 
olimpijczyk należy. Aby jednak taka chwila mogła nadejść, 
poprzedzić ją musi ogromna praca samego zawodnika jak 
też – a może przede wszystkim – wielki wysiłek trenerów, 
opiekunów i Zarządu Klubu.

Odkrywca talentu naszych olimpijczyków Dominika i 
Kamila, ich pierwszy trener oraz prezes klubu MKS Isteb-
na Jarosław Hulawy podkreśla konieczność niezwykłego 
zaangażowania, poświęcenia życia prywatnego, zarówno 
zawodnika jak i trenera, koniecznego dla prawidłowego 
rozwoju zawodników a także Klubu. Udział sportowca w za-
wodach wymaga przecież nie tylko przygotowania fizycz-
nego, ale także technicznego, taktycznego i mentalnego. 
Nie można także zapomnieć o gotowości psychicznej, bez 
której przygotowanie sportowca do zawodów jest niekom-
pletne.

W takich klubach jak MKS Istebna trener to nie tylko tre-
ner czy serwismen ale też psycholog, który czasem musi – 
zwłaszcza młodym sportowcom - „matkować” czy „ojcować”. 

Prozaiczne dla wielu z nas sprawy, takie jak choroba, odży-
wianie, zawiązanie buta czy „zawód miłosny” dla młodych 
zawodników mogą urosnąć do rangi poważnego problemu, 
z którym czasem właśnie trener klubowy musi sobie pora-
dzić.

Przygotowanie i motoryka treningu, wyjazdy na treningi, 
wielodniowe obozy czy kilkudniowe (przeważnie weeken-
dowe) zawody i wielogodzinna praca związana z przygoto-
waniem sprzętu (smary, parafiny, szczotki, żelazka, nagrzew-
nice, że wymienimy tylko kilka z koniecznych akcesoriów) to 
niemalże codzienny chleb sztabu szkoleniowego naszych 
klubów narciarskich. A trzeba dodać, że w dużej mierze to 
praca społeczna.

Warto też dodać, że czasem – jak w przypadku wspo-
mnianego Jarosława Hulawego – dochodzi do tego praca 
administracyjna związana z funkcjonowaniem klubu czyli 
niezliczone papiery, dokumenty, faktury, licencje, projekty, 
że wymienimy tylko pierwsze z brzegu sprawy.

W klubie, który dochował się tegorocznych olimpijczy-
ków czyli MKS Istebna sztab szkoleniowy tworzą wspomi-
nany już „człowiek orkiestra” Jarosław Hulawy,  Jan Kliś z 
Łazów – wiceprezes MKS Istebna, były biegacz i skoczek nar-
ciarski jeden z filarów klubu, Walerian Zawada – członek za-
rządu klubu, Tadeusz Krężelok – aktualny trener Dominika 
i Kamila oraz sekretarz klubu, Małgorzata Galej – skarbnik 
klubu i trener oraz Mirosław Kapaś – trener a także rodzice 
naszych zawodników.    J. Kohut
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

ZAJęCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ, 
Istebna 550 (wejście na trening od strony placu 

zabaw przez małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa za-
awansowana. Kontakt:  505 128 906

VIDESowe Oratorium dla dzieci – świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program 
wychowawczy w każdą sobotę w godzinach 
9:00-12:00 (prócz Świąt) Gimnazjum w Istebnej
kontakt: tel. 502 244 896
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całą plejadę naszych kadrowiczów z Kliszem (wicemistrz 
Polski) i Antolcem (brązowy medal MP) na czele. Nasz znako-
mity biegacz wywalczył zarazem co zrozumiałe tytuł Mistrza 
Polski Młodzieżowców!

Dzień później osiągnięcie brata powtórzył Dominik Bury 
zdobywając tytuł mistrza kraju w biegu na 15 km łyżwą!

Fenomenalną serię bie-
gacze MKS Istebna konty-
nuowali również w sprin-
tach drużyn mieszanych 
techniką klasyczną zdo-
bywając w osobach Elizy 
Ruckiej i Dominika Bu-
rego kolejny złoty medal 
Mistrzostw Polski. Znako-
micie zaprezentowała się 
również drużyna mieszana 
NKS Trójwieś Beskidzka w 
składzie Agata Warło i Ma-
teusz Haratyk, która zajęła 
trzecie miejsce!

Tytuły mistrzowskie 
braci Dominika i Kami-
la Bury i Elizy oraz medal 
Agaty i Mateusza to nie je-

dyne osiągnięcia naszych biegaczy podczas rozegranych na 
Polanie Jakuszyckiej Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzie-
żowców w biegach narciarskich.

Już w pierwszym dniu zawodów w biegach sprinterskich, 
w którym mistrzem Polski został Kamil bardzo dobrze zapre-
zentowały się zarówno Eliza jak i Agata. Eliza zajęła w kla-
syfikacji kobiet szóste miejsce zaś Agata ukończyła zawody 
na ósmym miejscu. Uzyskany wynik dał Agacie tytuł wicemi-
strzyni Polski w kategorii młodzieżowej.

W drugim dniu zawodów okraszonym złotym meda-
lem Dominika na czwartym miejscu w klasyfikacji seniorów 
uplasował się Mateusz zaś piąty był mistrz Polski w sprincie 
Kamil. Warto dodać, że Mateuszowi do brązowego medalu 
zabrakło zaledwie 0,3 sekundy.

Podobnie jak w przypadku Agaty wynik Kamila zapewnił 
mu drugie miejsce Mistrzostw Polski Młodzieżowców. Tytuł 
mistrza Polski w tej kategorii przypadł - co oczywiste - Do-
minikowi.

Również nasze dziewczyny zaprezentowały się w tech-
nice dowolnej znakomicie. Eliza wywalczyła wśród kobiet 
czwarte miejsce zaś Agata był siódma co dało jej tytuł mło-
dzieżowej mistrzyni Polski!

Naszym biegaczkom i biegaczom oraz ich trenerom ser-
decznie gratulujemy!

Ogromne słowa uznania należą się zawodnikom ale też 
i trenerom MKS Istebna z Jarosławem Hulawym (zarazem 
prezesem klubu) i Mirosławem Kapasiem na czele!

Gratulacje także dla ekipy trenerskiej NKS Trójwieś Be-
skidzka!

Wielki udział w tym osiągnięciu miał także członek szta-
bu szkoleniowego polskiej kadry Tadeusz Krężelok!

J. Kohut

ner i wieloletni (także aktualny) prezes klubu Jarosław Hu-
lawy. Pod jego kierunkiem – z wydatną pomocą Waleriana 
Zawady – bracia rozwijali swoje sportowe umiejętności aż 
do ukończenia gimnazjum. Wpływ tych dwóch osób na ka-
rierę naszych olimpijczyków był ogromny tym bardziej, że w 
zdecydowanej większości była to praca społeczna – przygo-
towanie sprzętu, treningi, wyjazdy na obozy przygotowaw-
cze i zawody.

Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej bracia Bury trafili pod 
opiekę współpracującego z MKS Istebna Tadeusza Krężelo-
ka, który jako członek sztabu szkoleniowego kadry PZN pro-
wadzi ich do tej pory.

Bracia Bury mimo młodego wieku osiągnęli już wiele 
sukcesów zarówno w kraju, jak i za granicą. Do największych 
zaliczyć należy tytuły mistrzów Polski seniorów. Dominik ma 
ich na koncie już cztery (trzy indywidualne oraz jeden w du-
ecie z Elizą Rucką) z kolei Kamil został mistrzem Polski pod-
czas zawodów rozegranych w styczniu tego roku. W dorobku 
braci na Mistrzostwach Polski oprócz tytułów mistrzowskich 
są również srebrne i brązowe medale jak też trofea Młodzie-
żowych Mistrzostw kraju z tytułami mistrzowskimi włącznie. 

Obaj bracia mają już za sobą starty w Pucharze Świata, w 
którym zadebiutowali w 2016 (Dominik) i 2017 (Kamil) roku.

Nasi olimpijczycy startowali też Mistrzostwach Świata 
juniorów i młodzieżowców a także innych, niezliczonych za-
wodach w kraju i za granicą.

Adam Cieślar (ur. 18.12.1992) jest wychowankiem KS 
Wisła Ustronianka a od października 2011 roku członkiem 
klubu AZS AWF Katowice. Jak już było wspomniane nasz 
specjalista od kombinacji norweskiej reprezentował Polskę 
na Igrzyskach Olimpijskich w 2014 roku. Podobnie jak bracia 
Bury ma w swoim dorobku medale Mistrzostw Polski (rów-
nież w skokach narciarskich) w tym te najcenniejsze zarów-
no w edycjach zimowych, jak i letnich.

Adam startował także w Mistrzostwach Świata seniorów 
i juniorów, Pucharze Świata, Uniwersjadzie (sześć złotych i 
dwa srebrne medale) jak również – podobnie jak bracia Bury 
– wielu innych imprezach sportowych zarówno w Polsce jak 
i poza jej granicami.         J. Kohut

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Trzy tytuły mistrzów polski 
dla MKS Istebna!
Wspaniały plon w postaci trzech złotych i jednego brą-

zowego medalu przyniosły rozegrane na początku stycz-
nia na Polanie Jakuszyckiej 
Mistrzostwa Polski Seniorów 
i Młodzieżowców w biegach 
narciarskich!

Klasą dla siebie byli repre-
zentanci MKS Istebna, którzy 
wywalczyli trzy krążki z najcen-
niejszego kruszcu. Medalową 
passę rozpoczął Kamil Bury, 
który triumfował w sprincie 
techniką klasyczną! Kamil po-
zostawił w pokonanym polu 

Dominik Bury (w środku)

Dominik Bury i Eliza Rucka

Kamil Bury (nr 14)
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Udany styczeń biegaczy amatorów
Nie tylko nasi wyczynowi biegacze uzyskują znakomite 

wyniki. W ich ślady starają się iść – z dobrym skutkiem – bie-
gacze amatorzy. 

Od lewej: Grzegorz Legierski, Piotr Michałek i Jan Łacek (foto: Archi-
wum Bruclik) Dwa medale Janusza Lewandowskiego w ME!

Podczas rozegranych w Szczyrku I Mistrzostw Europy Le-
karzy w narciarstwie alpejskim dwa razy stanął na podium 
Janusz Lewandowski z Koniakowa!

Nasz uniwersalny sportowiec wywalczył srebrny medal 
w slalomie zaś w slalomie gigancie uplasował się na trzecim 
miejscu.

Siatkarze na drugim miejscu w Cieszynie
Na drugim stopniu podium ukończyli siatkarze z Isteb-

nej Turniej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
2018, który został zorganizowany w Cieszynie.

W meczach grupowych nasi siatkarze pokonali po 2:0 
drużyny Amatorów oraz Krawaciarzy by w wielkim finale 
przegrać z ekipą Sami Swoi 0:2.      J. Kohut

*** W rozegranym na Polanie Jakuszyckiej w ramach cy-
klu „Enervit Classic 5-10-15” biegu na 5 km techniką klasycz-
ną zwyciężył piotr Michałek z Jaworzynki zaś trzecie miej-
sce zajął Grzegorz Legierski z Koniakowa.

Obaj nasi biegacze triumfowali też w swoich kategoriach 
wiekowych.

Dobrze zaprezentowali się także dwaj inni biegacze z 
Jaworzynki - Jan Łacek był dziesiąty a Kazimierz Legierski 
piętnasty. 

*** Kolejne zawody, w których wystartowali nasi biega-
cze amatorzy to zaliczany do cyklu Visma Ski Classics mara-
ton narciarski Kaiser Maximilian Lauf w austriackim Seefeld 
oraz Mistrzostwa Słowacji w biegach narciarskich.

W pierwszym z nich - bardzo trudnym i z udziałem za-
wodowych biegaczy - najlepszy z naszych zawodników był 
ponownie Piotr Michałek, który w swojej kategorii wiekowej 
zajął trzecie miejsce.

Podczas tego biegu nasi zawodnicy, członkowie teamu 
nabiegowkach.pl Piotr Michałek i Grzegorz Legierski a także 
Władysław Olszowski z Międzybrodzia zapewnili Polsce zwy-
cięstwo w klasyfikacji narodowej sportowców amatorów.

*** Podczas Mistrzostw Słowacji w biegach narciarskich, 
które odbyły się w Kremnicy w zawodach dla weteranów na 
10 km techniką dowolną wystartowało trzech reprezentan-
tów teamu nabiegowkach.pl, którzy doskonale spisali się w 
kategorii Veteran B (urodzeni 1969-1978). Janek Łacek stanął 
na drugim stopniu podium. Kazimierz Legierski zajął 6 miej-
sce, a Andrzej Mojeścik został sklasyfikowany na 9 pozycji.

*** Nasi biegacze amatorzy z powodzeniem startowali 
także w Nowym Mieście na Morawie w biegach inaugurują-
cych cykl „Stopa pro život”.

W łączonej rywalizacji biegu klasykiem mężczyzn na 
drugim miejscu uplasował się Grzegorz Legierski. Trzecie 

miejsce przypadło Janowi Łackowi. A trzeba dodać, że pol-
scy zawodnicy przegrali tylko z Filipem Schűtzem, młodym 
wyczynowym biegaczem narciarskim z zaplecza czeskiej 
kadry.

Nasi zawodnicy zajęli dwa pierwsze miejsca w kategorii 
wiekowej M-40.

W biegu stylem dowolnym nasi biegacze w pewnym 
sensie wymienili się miejscami. Wyżej bo na trzeciej pozycji 
w klasyfikacji ogólnej ukończył zawody Jan Łacek zaś tuż za 
nim czyli na czwartym miejscu uplasował się Grzegorz Le-
gierski.

 Taka też była kolejność w kategorii wiekowej - Jan był 
pierwszy zaś Grzegorz drugi.

*** Kolejną imprezą, w której z powodzeniem startowali 
nasi biegacze amatorzy była rozegrana w Skalce na Słowacji 
45 edycja zawodów „Biela Stopa”.

Tutaj najlepiej zaprezentował się czwarty w „generalce” 
i pierwszy w kategorii wiekowej Jan Łacek, zaś Andrzej Mo-
jeścik był dziesiąty w klasyfikacji ogólnej i drugi w kategorii 
wiekowej.      J. Kohut
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REGULAMIN Turnieju piłki Siatkowej 
„O puchar Wójta Gminy”

4 marca - niedziela, start rozgrywek o godz. 10:00
I. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury, Promocji, Informacji Tury-
stycznej i Biblioteka Publiczna w 
Istebnej. Osobą odpowiedzialną 
za kontakt ze strony Organizatora 
jest Karina Czyż. 

II. Cel: Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym 
oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

III. Termin i miejsce: 04.03.2018, godz. 10:00 (zbiórka dru-
żyn, odprawa i losowanie o godz. 9:30), hala sportowa w bu-
dynku dawnego Gimnazjum.

IV. Uczestnictwo:
1. Zgłoszeń drużyn należy dokonać do dnia 01.03.2018 r. te-
lefonicznie pod numerem telefonu: 33 855 62 08, mailowo 
na adres: karina.istebna@gmail.com lub osobiście w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum.
2. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny składające się z 
mieszkańców Gminy Istebna. 
3. W skład drużyny może chodzić min. 6, a max. 8 osób.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie 
mają żadnych przeciwwskazań lekarskich do brania udziału 
w rozgrywkach.
5. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą po-
siadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 
na udział w turnieju.
6. Drużyna powinna posiadać jednolite stroje oraz obuwie 
halowe z jasną podeszwą.

V. Zasady gry:
1. System rozgrywek będzie dopasowany do ilości zgłoszo-
nych drużyn.
2. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy 
do 15 pkt.), a ewentualny tie-break do 10 pkt. 
3. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 
0 pkt. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a przegra-
na 1 pkt.
4. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże punkty,  
stosunek setów zdobytych do setów straconych, małe punk-
ty, pojedynek bezpośredni. 
5. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decy-
duje sędzia główny Turnieju oraz Organizator. 

VI. Nagrody: każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, 
natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchar oraz 
drobne nagrody rzeczowe. 

VII. postanowienia końcowe:
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i prze-
strzegania powyższego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
kontuzje powstałe podczas Turnieju, za rzeczy materialne 
pozostawiane w szatniach oraz na trybunach. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania 
zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

Styczeń na trasach biegowych
Styczeń był bardzo intensywnym miesiącem dla naszych 

biegaczy, którzy startowali zarówno w Mistrzostwach Polski 
(piszemy o tym w osobnym materiale), jak też w innych impre-
zach w kraju i za granicą.

*** Rozegrane w czeskiej miejscowości Nové Město trzy-
dniowe zawody FIS w biegach narciarskich „80. Złota Narta” 
przyniosły biegaczom MKS Istebna cztery medale. Dwukrot-
nie na podium zawodów stanęli Eliza Rucka i Dominik Bury. 

Dominik zdobył dwa brązowe medale w biegu mężczyzn 
na dystansie piętnastu kilometrów zarówno techniką do-
wolną jak i klasyczną.

Eliza wśród juniorek młodszych (U-18) rywalizowała w 
biegach na pięć kilometrów. Nasza zawodniczka triumfowa-
ła w technice dowolnej zaś w klasyku była druga.

*** Jak nas poinformował członek sztabu szkoleniowe-
go polskiej kadry Tadeusz Krężelok czwórka naszych repre-
zentantów przygotowywała się we Włoszech do Mistrzostw 
Świata Juniorów i U23, które odbywały się w Goms w Szwaj-
carii w dniach od 27 stycznia do 3 lutego. Byli to zawodnicy 
MKS Istebna - Eliza Rucka, Dominik Bury i Kamil Bury a tak-
że reprezentujący NKS Trójwieś Beskidzką Mateusz Haratyk.

*** Jedenaście medali to plon startu naszych biegaczy w 
drugich w tym sezonie zawodach Śląsko-Beskidzkiej Ligi Re-
gionalnej w biegach narciarskich, które odbyły się na trasach 
na Kubalonce.

Pierwsze miejsca zajęli: Brączek Teresa (NKS Trójwieś 
Beskidzka), Kohutová Karolina (NKS Trójwieś Beskidzka), 
Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka), Kawulok paweł 
(MKS Istebna), Zawada Szymon (MKS Istebna).

Na drugim stopniu podium uplasowali się: Fujak Zuzan-
na (NKS Trójwieś Beskidzka), Legierska Laura (NKS Trójwieś 
Beskidzka), Słowioczek Dariusz (NKS Trójwieś Beskidzka).

Na trzecim miejscu zawody ukończyli: Jałowiczor Jo-
lanta (MKS Istebna), Kajzar Kamil (MKS Istebna), Michałek 
Marcin (MKS Istebna)

*** Jedenaście medali - w tym pięć złotych - wywalczyli 
nasi biegacze w trzecich w tym sezonie zawodach Śląsko-
-Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach narciarskich, które 
odbyły się na trasach na Kubalonce.

Pierwsze miejsca: Brączek Teresa  (NKS Trójwieś Be-
skidzka), Kukuczka Karolina  (MKS Istebna), Gazurek Łu-
kasz (NKS Trójwieś Beskidzka), Kawulok paweł (MKS Isteb-
na), Zawada Szymon (MKS Istebna).

Drugie miejsca: Fujak Zuzanna  (NKS Trójwieś Beskidz-
ka), Kajzar Kamil  (MKS Istebna), Michałek Marcin  (MKS 
Istebna), Słowioczek Dariusz (NKS Trójwieś Beskidzka).

Trzecie miejsca: Jałowiczor Jolanta (MKS Istebna), Woj-
tas Wiktor (NKS Trójwieś Beskidzka).                               J. Kohut
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH 
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com

Biuro: Koniaków, Matyska 733
43-474 Koniaków

czynne po uprzednim 
kontakcie telefonicznym

Biuro: Istebna, Dzielec 1643
43-470 Istebna
PN-PT: 800-1700

SOBOTA: 800-1100

Finał Mp nie dla naszych piłkarek
Nadrabiając zaległości z grudnia ubiegłego roku infor-

mujemy, że drużyna UKS Gimnazjum Istebna zajęła drugie 
miejsce w turnieju eliminacyjnym do Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski Juniorek (U-18) w futsalu, który został roze-
grany wczoraj w Bielsku-Białej.

W pierwszym pojedynku podopieczne Marcina pudali-
ka po golu Justyny Legierskiej pokonały KS ROW Rybnik 
1:0. Niestety w drugim przegrały z gospodyniami 0:3 i to dru-
żyna BTS Rekord zagra w turnieju finałowym MP.

Warto dodać, że patrycja Bury została wybraną najlep-
szą bramkarką turnieju.

Wychowanek ApN Góral Istebna 
mistrzem polski!
Drużyna BTS Rekord Bielsko-Biała z wychowankiem APN 

Góral Istebna Błażejem Ligockim w składzie triumfowała w 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-14 w Futsalu, które 
odbyły się w Ustce! Gratulujemy!

Najmłodsi piłkarze w Lidze Zimowej
W Ustroniu rozgrywana jest piąta edycja Zimowej Ligi 

Drużyn Młodzieżowych w Halowej Pilce Nożnej.
W imprezie uczestniczą drużyny APN Góral Istebna.
W pierwszym turnieju znakomicie zaprezentowali się 

nasi młodzi piłkarze w kategorii U-10, którzy wygrali swoją 
grupę. W kategorii U-8 nasza drużyna zajęła trzecie miejsce.

W drugim turnieju imprezy podopieczni Rafała Legier-
skiego i Dariusza Ruckiego zajęli solidarnie drugie miejsca 
- w kategorii U-10 jak i U-12.

Trzeci turniej przyniósł z kolei zwycięstwo drużynie w ka-
tegorii U-8, zaś w kategorii U-10 nasi młodzi piłkarze zajęli 
drugie miejsce.        J. Kohut

l Reklamy l Reklamy l 



Luty 2018  Nasza Trójwieœ Strona 23

nasi okuliści przyjmują: 

Wisła, ul. 1-go Maja 43 , tel: 33 855 53 31 

Lek.Maciej Klepacki -  8Czwartek
30

11-
30

Lek.Katarzyna Kalisz -  9 Sobota 12
30

00 -
Ustroń, ul. A.Brody  4 , tel: 33 854 58 07 

Lek.Adam Jankowski -  14Środa 16
00

30 -

 www.optykexpert.net

Dbamy o twój wzrok !

Trzy tytuły mistrzów Polski 
dla MKS Istebna!

Dominik Bury i Eliza Rucka oraz Mateusz Haratyk i Agata Warło
Od lewej Tadeusz Krężelok oraz nasi medaliści Mistrzostw Polski Kamil 
bury, Eliza Rucka, Dominik Bury i Mateusz Haratyk

Wernisaż wystawy „Dziedzictwo Dłuta” 
w Gminnym Ośrodku Kultury

str. 19

str. 11
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Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 573 990 665
istebna@mea-travel.pl

Lato 2018 

juz w sprzedazy!

.

.

Zalety:
- bardzo zdrowe
- tania instalacja
- oszczędne
- podłogowe, ścienne, su�towe
- komfortowe użytkowanie
- wspomaga system odpornościowy
- precyzyjna regulacja temperatury
- ekologiczne
- doskonała współpraca z OZE
  (darmowe ogrzewanie domu)
- gwarancja nawet 20 lat

TEL: 506-106-667

OGRZEWANIE XXI WIEKU
MATY GRZEWCZE NA PODCZERWIEŃ 

SŁOŃCE W TWOIM DOMU

Centrum Rehabilitacji 
Krokus

Alina Marzec
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

lekarz specjalista reumatologii
internista

Piotr Szajtauer
mgr fizjoterapii 

 

Krokus ul. Górnośląska 9 
tel. 33 855 11 40/ kom .  731 731 110

Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

Recytatorski sukces 
Marii Krężelok

90-letnia Jubilatka - 
Jadwiga Zabawska z Istebnej
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