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Kościółek na StecówceŚwięta Bożego Narodzenia to wspaniały czas.
Życzymy więc wszystkim naszym Czytelnikom,

mieszkańcom gminy i gościom,
by wigilijna atmosfera pełna wiary,

miłości, radości, zgody, nadziei i pokoju
towarzyszyła Wam przez cały nadchodzący rok.

Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt!
Wójt Gminy, Rada Gminy i zespół redakcyjny

Laur Srebrnej Cieszynianki dla księdza
Jerzego Palarczyka Dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć

odbudowę kościółka na Stecówce
Wpłat, nawet najmniejszych kwot, można dokonywać na 
specjalne konto:
Bank Spółdzielczy w Ustroniu/Oddział w Istebnej
Numer konta: 05 8129 1014 3002 0029 8087 0001
Dodatkowych informacji można uzyskać u księdza pro-
boszcza Grzegorza Kotarby, tel. 795 196 955.
Więcej informacji w następnych numerach.

Zapraszamy również na pasterkę w Kościele pw. Do-
brego Pasterza w Istebnej Centrum, która odbędzie 
się w góralskiej oprawie z koncertem kapel dedyko-
wanym kościółkowi na Stecówce. 

Zapraszają:
proboszcz z Oddziałem Górali Śląskich

XXXIX MIĘDZYNARODOWY
BIEG O ISTEBNIAŃSKI BRUCLIK
Istebna Kubalonka 23.02.2014

Szczegóły w następnym numerze
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Uroczyste obchody 11 listopada

Istebniańscy fajermoni obchodzili swoje święto
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KOMUNIKAT Wójta Gminy Istebna 

Przypominam, że zgodnie z art. 47b ust.1 ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.) cyt. „właściciele 

nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w 
ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami wła-
dają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”. 
Wniosek o nadanie numeru domu składa się do Wójta Gminy Istebna.

Apelujemy do wszystkich, którzy nie dopełnili takiego obowiąz-
ku, o jak najszybsze załatwienie powyższych spraw. 

Ponadto przypominamy mieszkańcom o obowiązku uzyskania 
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie  
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. W 
przypadku wykrycia sprawy  przystąpienia do użytkowania pomi-
mo braku pozwolenia na użytkowanie przewidziane są  kary finan-
sowe. Powyższe obowiązki wynikają z przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ) 

Ważne informacje o płatnościach
i zaległościach za śmieci

Urząd Gminy w Istebnej informuje, że 15 grudnia 2013r. 
mija termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, prosimy o regulowanie wszystkich 
zaległości w terminie, w przeciwnym razie wobec zalegających 
wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, zgodnie z art. 
15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1015).  Zgodnie 
z zapisami art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 
391) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem 
egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środ-
ków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, 
w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Początkiem przyszłego roku będziemy wysyłać do Państwa 
nowe blankiety wpłat za śmieci na rok 2014r.

ZMIANA TERMINU WYWOZU ŚMIECI W ZWIĄZKU
ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia ulegnie zmianie 
termin wywozu śmieci we wszystkich przysiółkach, które miały 
mieć wywóz od 24-26 grudnia.

Podajemy zastępcze terminy wywozu:
- zamiast 24 grudnia, czyli czwarty wtorek miesiąca (Pietra-

szonka, Stecówka, Łączyna, Skała, Mlaskawka, Zagroń, Zaolzie, 
Filipionka) odbiór będzie 21 grudnia tj. sobota

- zamiast 25 grudnia czyli czwartą środę miesiąca (Beskid, 
Bryje, Brzestowe, Zadolina, Poloki, Wojtosze, Szarce, Burowie, 
Kohuty) odbiór będzie 23 grudnia tj. poniedziałek

- zamiast 26 grudnia czyli czwarty czwartek miesiąca (An-
dziołówka, Połom, Leszczyna koło Tartaku, Tartak, Bucznik, 
Dzielec, Potoczki) odbiór będzie 28 grudnia tj. sobota

MIEJSCA ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII
Podajemy do wiadomości miejsca na terenie Trójwsi, gdzie 

można oddawać wszystkie zużyte baterie, których przypomi-
namy, że nie wolno wrzucać do odpadów komunalnych, jako 
że stanowią odpad niebezpieczny, stanowiący zagrożenie dla 
ludzi i środowiska naturalnego poprzez zawartość  m.in. metali 
ciężkich, tj. kadm, ołów, nikiel, rtęć, lit.

Miejsca odbioru zużytych baterii to:
- wszystkie szkoły na terenie naszej gminy, (SP nr 1 i 2 w 

Istebnej, Gimnazjum w Istebnej, SP nr 1 i 2 w Koniakowie oraz 
SP nr 1 i 2 w Jaworzynce)

- Urząd Gminy w Istebnej,
- niektóre sklepy na terenie Trójwsi.

Oprac.: K. Goryczka

„Śmieci się nie pali”!!!
Kolejny raz ponawiamy apel o nie palenie śmieci w piecach!!!!! 

Sezon grzewczy w pełni a zanieczyszczenie powietrza wzrasta. 
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i cho-
ciaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gro-
madzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często 
dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie 
dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym 
i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. Zanie-
czyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w 
oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje 
zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowany 
proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery 
związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z choro-
bami nowotworowymi. Spalanie śmieci w domowych warunkach 
powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych. Ter-
miczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie 
proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo 
wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza możli-
wość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, 
w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy 
proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu 
filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i reduku-
ją substancje powstające podczas spalania. Pamiętajmy paląc śmie-
ci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych !!!!!!!!!!!!!!

Wójt Gminy informuje

Jasnowice: drugi etap bez wsparcia
Wojewoda Śląski w dniu 29 listopada 2013 r. zatwierdził 

ostateczną listę rankingową wniosków w ramach „Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II. Bezpieczeństwo 
–Dostępność- Rozwój” ubiegających się o 50% dofinansowania.

Ocenę merytoryczną przeszło 47 projektów z zakresu dróg po-
wiatowych oraz 67 dróg gminnych, w tym na 31. Pozycji remont 
drogi Polenica-Jasnowice o długości 3,9 km (etap 2).

Kwota przeznaczona na dotację dla dróg gminnych na 2014 rok 
wynosi 8. 613.750 zł, natomiast łączna wysokość ubiegających się o 
dotację wyniosła 69.365.857 zł, co w praktyce oznacza, że z 67 pro-
jektów, na dofinansowanie może liczyć nie więcej niż 6 pierwszych 
na liście, czyli niespełna 9% gmin z województwa śląskiego.

Więcej informacji pod adresem Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go http://www.katowice.uw.gov.pl Opracował W. Legierski
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Wykaz wykonawców odśnieżających drogi gminne w gminie Istebna
w sezonie zimowym 2013/2014

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, Wy-
rchczadeczka, 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 przy Ośrodku Zdrowia w Koniakowie, Parking przy Domu Na-
uczyciela, Rastoka – Jasiówka most Rastoka, Market REMA-Szkoła Zaolzie – Pasieki, Plac 
przy OSP Zaolzie, Parking na Zaolziu, Za Groń, Filipionka, Pustki, Odkrzas, Kadłuby, Do Bie-
lesza, 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

Od Smugi-Połom, Kawulonka, Leszczyna-Olza, Murzynka, Leszczyna - Do Juroszka Firma Usługowa ROZBUD
Paweł Krzok

43-460 Wisła, oś Kobyla 12
 Tel: 508-070-628

Bukowina, Gronik Usługi Leśne
inż. Arkadiusz Heczko
43-474 Koniaków 635

Tel: 503-010-934

Jasnowice Produkcja i Usługi z Drewna
Roboty Ogólnobudowlane 

Piotr Bury - 43-470 Istebna 1383
Tel: 516-028-967

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

"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 Za-
powiedź

Usługi Sprzętowe i Mechanika Pojazdów
Ryszard Łacek - 43-470 Istebna 1241

Tel:  691-772-033

Brzestowe – Wojtosze, Do Kowola, Cisowe, Pasieki do mostu, Za Dolina, Jasiówka, Bombo-
lówka

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

Parking przy Gminie, Park Centrum, Parking OSP, Parking Oczyszczalnia, Schody Dzielec, 
SP 1 Istebna, Droga za Strażnicą OSP, Dziedzina, Wojtosze Zagroń, Podoliny Dzielec, Parking 
Pogotowie, Amfiteatr Parking, Gliniane, Wywóz, Beskid obok Pizzeri

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, Jasnowice, Wyrób Opakowań Drewnianych
oraz innych Wyrobów Drewnianych

Jacek Kaczmarzyk 
43-474 Koniaków 525, Tel: 503-115-589

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

Zakład Wyrobów Z Drewna "PROPAL" 
43-474 Koniaków 717

Tel: 516-187-262

Wójt Gminy informuje
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Z życia OSP

Promocja albumu „Istebniańscy fajermoni”
Uroczystość, która rozpoczęła się mszą świętą w Kościele 

Dobrego Pasterza w Istebnej, miała swoją kontynuację w Sali 
OSP Istebna, gdzie zgromadziło się około 200 osób, wśród 
których, prócz strażaków z OSP i PSP - nie zabrakło władz 
gminnych i powiatowych z Wójt Gminy Danutą Rabin oraz 
starostą Cieszyńskim, Jerzym Nogowczykiem, na czele. Bo-
haterami spotkania byli jednak istebniańscy fajermoni - ci 
obecni - z których wiele zostało nagrodzonych podczas im-
prezy oraz ci nieżyjący już, którzy niegdyś rozpoczęli i pod-
trzymywali przez lata historię OSP Istebna.

- Cieszymy się, że wśród swoich mamy uznanie, szacunek 
i autorytet. Naszą rzetelną pracą zawsze staramy się stawić 
czoło jednemu z najgroźniejszych żywiołów - mówił podczas 
spotkania Prezes OSP Istebna Mirosław Kukuczka. – Dziś, 
podczas naszej uroczystości Jubileuszu 120-lecia istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej, przekazujemy naszym 
druhom album, który piórem zatrzymuje na zawsze nasze pra-
ce, działania i strażackie chwile. Pragniemy, aby był formą po-
dziękowania za pracę tym 33 pionierom, którzy podjęli się trudu 
zorganizowania jednostki strażackiej w niełatwych czasach hi-
storii naszej ziemi. 

Obchody 120-lecia Jednostki OSP
Istebna Centrum

W sobotę 9 listopada o godzinie 17.00 Mszą świętą w 
kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej roz-
poczęły się uroczyste obchody 120-lecia OSP Istebna. Msze 
koncelebrowało czterech księży, pierwsze czytanie odczytała 
druhna Karolina Kukuczka, psalm zaśpiewał naczelnik Michał 
Kohut a drugie czytanie przeczytał członek Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej Dariusz Jałowiczor. W oprawie mszy św. 
towarzyszyła kapela góralska.

Następne punkty programu uroczystości odbywały się 
w naszej remizie. Po krótkim koncercie kapeli, raport od na-
czelnika przyjął druh Rafał Glajcar, a następnie prowadzący 
jubileusz druh Stanisław Kędzior oddał głos prezesowi OSP 
Mirosławowi Kukuczce, który poprosił zebranych o uczczenie 
chwilą ciszy zmarłych strażaków, a następnie powitał przyby-
łych gości.

Kolejnym punktem programu było wyróżnienie straża-
ków medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Złoty Medal otrzymali:
Dh Kazimierz Czepczor syn Franciszka
Dh Tyman Tadeusz syn Jana
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Dhna Stefania Kędzior, córka Antoniego
Dh Damian Ziółkowski, syn Waldemara
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali:
Dh Stanisław Kędzior, syn Józefa
Dh Seweryn Kohut, syn Michała
Rozdano również odznaki „Strażak wzorowy”. Otrzymali 

je dh. Krzysztof Gorzołka, dh. Haratyk Szczepan, dhna Kacz-
marzyk Agnieszka, dh. Kamil Kohut. Potem prezes, naczelnik 
i zastępca naczelnika Adam Bielesz wręczyli pamiątkowe 
kryształowe patery osobom współpracującym i sponsorom.

Po wręczeniu nastapił główny punkt programu – promo-
cja wydawnictwa „Istebniańscy fajermoni”. Historię jednost-
ki, prezentację multimedialną oraz historię powstania książki 
przedstawiła jej autorka, pani Małgorzata Kiereś. Po prelekcji 
głos zabrali zaproszeni goście a Stanisław Kędzior zapoznał 
zebranych z działaniami związanymi z projektem i wydaniem 
książki. Na zakończenie części oficjalnej, prezes OSP złożył 
podziękowania wszystkim strażakom, którzy przyczynili się 
do zorganizowania imprezy. Z okazji jubileuszu podziękował 
strażakom, którzy tworzą to stowarzyszenie, ich rodzinom, 
sponsorom, przyjaciołom OSP, władzom cywilnym i straża-
kom oraz wszystkim zebranym.

W uroczystościach udział wzięli: Starosta Powiatu Cie-
szyńskiego pan Jerzy Nogowczyk, Wójt Gminy Istebna pani 
Danuta Rabin, Przewodniczący Rady Gminy Istebna pan Jan 
Gazur, Zastępca Wójta pan Henryk Gazurek, ks. proboszcz Ta-
deusz Pietrzyk, ksiądz Jarosław Bielesz, Zastępca Komendan-
ta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie st. 
kpt. Jerzy Lazar, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSPRP i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP 
w Cieszynie druh Rafał Glajcar, wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSPRRP i dowódca JRG PSP w Ustroniu mł. 

bryg. Damian Legierski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSPRP druh Józef Czepczor, komendant ZOGm ZOSPRP 
druh Stanisław Legierski, przedstawiciel nadleśnictwa Wisła, 
delegacja naszych kolegów strażaków z SDH Mosty u Jablun-
kova z prezesem Tomaszem Kohutem na czele, delegacje re-
prezentujące OSP z naszej Gminy i powiatu, członkowie OSP 
Istebna-Centrum, przyjaciele i sponsorzy.



Nasza Trójwieœ  Grudzień 2013Strona 6

Z życia OSP
8.00 z niewiadomych przyczyn zapalił się drewniany budynek 
zamieszkany przez istebniańskiego kowala Gleta - mówiła 
podczas prezentacji swojej książki etnograf Małgorzata Kie-
reś. Na szczęście strażacy poradzili sobie z ogniem, ale nie-
bezpieczeństwo było duże, gdyż wokół płonącego budynku 
znajdowały się drewniane domy. 

Podczas walki z żywiołem strażacy doznali licznych po-
parzeń, ale dzięki interwencji zmienił się nieco stosunek nie-
których niechętnych fajermonom: - Jak wszędzie indziej, tak i 
u nas była straż znienawidzona, a liczyła bardzo mało przyja-
ciół gdyż byli tacy, którzy mówili i twierdzili, że to w naszej gmi-
nie coś niepotrzebnego. I dziwnym trafem zapalił się budynek 
zamieszkały przez kowala - takiemu gospodarzowi, któremu 
straż pożarna byłą solą w oczach. Widząc jednak błogie skutki 
na własnym mieniu, przyznał otwarcie, że takie humanitarne 
towarzystwo jest dla każdej gminy prawdziwym błogosła-
wieństwem - relacjonowali ówcześni strażacy w Gwiazdce 
Cieszyńskiej. Stosunek mieszkańców do fajermonów szyb-
ko uległ zmianie, strażacy zyskali wdzięczność i szacunek o 
czym świadczą liczne kwoty przekazywane przez Istebnia-
ków w ciągu całej działalności jednostki. A właśnie z ograni-
czeniami materialnymi - brakiem środków na zakup sprzętu, 
brakiem strażnicy czy miejsca do ćwiczeń, jednostka musiała 
się zmagać nieustannie. Tak samo jak nieustannie zmaga się 
z pożarami i innymi niebezpiecznymi zagrożeniami (przykła-
dowo w latach 2011 do chwili obecnej strażacy OSP Istebna 
odpowiedzieli na 112 wezwań z czego 60 dotyczyło pożaru.

120 lat historii spisanej w książce Istebniańscy fajermo-
ni pokazuje, jak różne były losy tej jednostki. Jedno jednak 
pozostaje niezmienne - chęć niesienia pomocy i wypełniania 
hasła „Bogu na chwałę i ludziom na ratunek”, które kierują 
druhami i druhnami po dziś dzień.

Dh Stanisław Kędzior

Gratulacje
Z okazji jubileuszu 120-lecia działalności Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Istebnej w imieniu Rady Gminy skła-
dam gratulacje i wyrazy najwyższego uznania wszystkim 
druhnom i druhom.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za 
ofiarną społeczna służbę drugiemu człowiekowi, za trud 
włożony w szlachetne cele, gdzie ochrona życia, zdrowia 
i środowiska jest najważniejsza.

Przez całe lata nie szczędzicie wysiłku, zaangażowa-
nia ofiarnie niosąc pomoc i ratunek potrzebującym. Dla-
tego Wam, składam serdeczne i gorące podziękowanie.

W tym uroczystym dniu, życzę dalszego podnoszenia 
kwalifikacji, wiele sukcesów w służbie oraz pomyślności 
w życiu osobistym każdego z Was.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Gazur

Książka powstawała długo, choć najdłużej trwało zbieranie 
środków na publikację i zbieranie materiałow. Dopiero w maju 
tego roku udało się sfinalizować działania, wtedy też podpisali-
śmy umowę na realizację projektu. Wartość całego projektu to 
ponad 50 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski dał 25 tysięcy zł, 
część jest wkładu osobowego, nie finansowego, część będziemy 
musieli do publikacji dołożyć. – Dziękuję wszystkim przyjacio-
łom, którzy pomagali przy publikacji i wspomagają nas na co 
dzień, dziękuję skarbnikowi Stefanii Kędzior i prezesowi Miro-
sławowi Kukuczce, dziękuję autorom książki i wszystkim Pań-
stwu za obecność - mówił podczas uroczystości druh Stanisław 
Kędzior, pasjonat pożarnictwa, pomysłodawca książki i autor 
projektu „Bogu na chwałę - ludziom na ratunek – 120 lat służby 
mieszkańcom Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa istebniańskich 
strażaków”.

Publikacja w twardej oprawie formatu A4 składa się z po-
nad 100 stron i zawiera historię jednostki napisaną przez Mał-
gorzatę Kiereś, zdjęcia Jacka Kubieni i archiwalne fotografie 
- Zainteresowani historią jednostki mogą otrzymać album 
„Istebniańscy fajermóni” w Gminnym Ośrodku Kultury lub OSP 
Istebna - informuje druh Stanisław Kędzior. 

Istebniańska ochotnicza straż pożarna powstała w 1893 
roku i zwała się wtedy Strażą Ogniową (ponieważ w tym cza-
sie teren Istebnej należał do Monarchii Austro-Węgierskiej, 
funkcjonowała niemiecka nazwa Freiwillige Fauerwehr. Pierw-
szymi założycielami i zarazem członkami byli m. in. ks. Henryk 
Skupin, proboszcz istebniańskiej parafii, nadleśniczy Aksman, 
wójt Paweł Juroszek, gospodzki Franciszek Kubalok, nauczy-
ciel i komendant strażaków Gustaw Knoppek oraz Karol Kubel 
- kierownik Szkoły z Koniakowa. Ogólnie w pierwszym spisie fi-
guruje 33 strażaków. - Pierwszy pożar, który gasili istebniańscy 
strażacy zdarzył się w niedzielę, 30 września 1894 roku, o godz. 
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K O M U N I K A T
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Cieszynie, dot. użytkowania obiektów budowlanych
w sezonie jesienno - zimowym

W okresie jesienno - zimowym występuje zwiększone ryzyko wy-
stąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów 
budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są 
obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie 
z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. 
W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowa-
nie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny 
obiektów budowlanych oraz każdorazowo podjąć działania mające 
na celu usunięcie zagrożeń, m. in. przez sprawdzanie grubości po-
krywy śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nad-
miaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących 
stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności kon-
strukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności 
publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób 
takie jak: hale handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, 
kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w tym obiekty o du-
żych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, 
należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem 
osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wyklu-
czenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

Okres jesienno – zimowy to czas, w którym występuje wzmo-
żone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. 
Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć tlenkiem węgla. 
Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów bu-
dowlanych na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co naj-
mniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewo-
dów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Wła-
ściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej 
kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. 
Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a 
zwłaszcza budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników 
odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych za-
sad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia m.in. zatru-
cia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być 
poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom 
stanu technicznego (art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowie-
dzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów 
budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy 
Prawo budowlane).

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpo-
wiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy 
Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu 
budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 
stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolarz

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 

243, poz. 1623 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. 

(Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)
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Medale
dla Złotych Jubilatów rozdane

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania ale Złote Gody to 
jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. Wyjątkowe są też Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie, którymi Prezydent RP odznacza pary. Symbolicz-
nie wyrażają uznanie władz polskich dla wartości życia i rodziny 
oraz wdzięczność za ofiarny codzienny trud, odpowiedzialność, 
zgodność pożycia i poświęcenie. 

Tegoroczna uroczystość z okazji Jubileuszu Długoletniego 
Pożycia małżeńskiego odbyła się w środę, 20. listopada br. W 
Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. 

Wręczenie medali przyznanych przez prezydenta RP parom, 
które w tym roku obchodzą 50. rocznicę pożycia małżeńskie-
go, dokonała Wójt Gminy Danuta Rabin dziękując Jubilatom za 
godne i długoletnie pożycie oraz piękny przykład dla młodsze-
go pokolenia. Wspólnie przeżyte lata to symbol miłości i wierno-
ści rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku 
małżeńskiego. To wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępu-
jących w związek małżeński. 

Szczególne życzenia i gratulacje z rąk Wójta otrzymały pary, 
które w roku 2013 przeżywają jubileusz 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego. W uroczystości wzięli również udział: Zastępca Wójta 
Gminy Henryk Gazurek oraz Redaktor Naczelna gazety „Nasza 
Trójwieś” Pani Krystyna Rucka. 

Wszyscy życzyli dostojnym Jubilatom jeszcze wielu przeży-
tych wspólnie rocznic w zdrowiu szczęściu rodzinnym, życzliwo-
ści ze strony najbliższych i tradycyjnych stu lat życia. 

„Abyście dalej szli przez życie
trzymając się mocno za ręce

zawsze uśmiechnięci zawsze razem
zawsze pewni swoich uczuć

Niech los wam sprzyja, niosąc powodzenie”

Tegorocznymi Jubilatami 50-lecia Pożycia Małżeńskiego są:
Aksak Józef i Marianna z Istebnej
Byrtus Edward i Maria z Istebnej
Haratyk Antoni i Anna z Istebnej
Kawulok Paweł i Teresa z Istebnej
Kośmider Lech i Agnieszka z Istebnej
Małyjurek Jan i Wanda z Istebnej
Marekwica Michał i Maria z Istebnej
Sikora Jan i Anna z Istebnej
Słowik Tomasz i Maria z Istebnej
Świderski Franciszek i Joanna z Istebnej
Jałowiczor Józef i Anna z Jaworzynki
Juroszek Jan i Maria z Jaworzynki
 Łacek Józef i Maria z Jaworzynki
Urbaczka Jan i Anna z Jaworzynki
Kilian Helena i Ludwik z Koniakowa
Legierski Adolf i Genowefa z Koniakowa
Matuszny Jan i Maria z Koniakowa
Trybuś Longina i Erwin z Koniakowa
Wawrzacz Władysław i Genowefa z Koniakowa
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzą:
Michałek Karol i Jadwiga z Koniakowa
Wawrzacz Antoni i Zuzanna z Jaworzynki

Barbara Kubalok-Gwarek 
Kierownik USC w Istebnej

Rada Gminy informuje

Konwent Przewodniczących
Rad Gmin i Powiatów

Współpraca Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, z Prze-
wodniczącym Sejmiku Śląskiego to kolejny, ważny element bu-
dowania wspólnoty samorządowej. Konwent, który odbył się 30 
października w Sali Sejmu Śląskiego, był okazją do przedstawie-
nia ważnych dla samorządowców tematów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta RP, 
którzy zwrócili uwagę na kondycję polskiego samorządu, po-
trzebę przeprowadzenia trzeciej reformy samorządowej.

Wprowadzenie ustawy o samorządzie ma na celu między in-
nymi umocnienie władzy ustawodawczej, która uległa dużemu 
osłabieniu w stosunku do władzy wykonawczej.

Ponadto Przewodniczący Rad spotkali się z przedstawicie-
lami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, którzy omówili 
praktyczne aspekty wdrażania w gminach budżetu partycypa-
cyjnego, a także zapoznali się z wykładnią prawną dotyczącą 
skarg i wniosków z punktu widzenia nadzoru prawnego Woje-
wody oraz z Założeniami Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spotkania Konwentu Przewodniczącego Rad Gmin i Powia-
tów Województwa Śląskiego, które mają stać się cenną platfor-
mą wymiany doświadczeń i dyskusji na temat samorządności 
lokalnej, planowane będą cyklicznie.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gazur

Rada Gminy informuje
W dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali Nr 100 

Urzędu Gminy Istebna odbyła się XXXI sesja Rady Gminy 
Istebna.

W punkcie 4 porządku obrad omówiono temat dot. bezpie-
czeństwa na terenie Gminy Istebna ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży. Swoje opinie i doświadczenia w w/w 
temacie przedstawili m. in. Dyrektor ZSP w Istebnej Pan Jakub 
Kuc, dyrektor Gimnazjum w Istebnej Pan Bogdan Ligocki, mł. 
insp. Jacek Bąk - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w 
Cieszynie, oraz Komendant Komisariatu Policji w Wiśle nadko-
misarz Marek Legierski.

Sprawozdanie i szczegółowe informacje publikujemy poniżej.
Na sesji podjęto uchwały:  
1. Nr XXXI/297/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie Przystąpienia i wdrożenia projektu systemo-
wego pod nazwą „ Integracja i aktywizacja społeczno-zawodo-
wa w Gminie Istebna”.

2. Nr XXXI/298/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 
2013 r.  w sprawie opłaty cmentarnej.

3. Nr XXXI/299/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 
2013 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013 – 2025. 
– wysłano elektronicznie w programie B@stia.

4. Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 
2013 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013.

5. Nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 
2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2012 Rady Gmi-
ny Istebna z dnia 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia 
pożyczki dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego “Istebna” z 
siedzibą w Istebnej.
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Rada Gminy informuje
6. Nr XXXI/302/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 

2013 r.  w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Klu-
bu Sportowego “Istebna” z siedzibą w Istebnej.

7. Nr XXXI/303/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 
2013 r.  w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upły-
wem roku budżetowego 2013.

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

L. Białożyt

Informacja Przewodniczącego
Rady Gminy Istebna

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w 
IV kwartale 2013 r. będzie przyjmował mieszkańców w 
sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna /pok. 115 /w każdy wtorek miesiąca.
październik: 1, 8, 15, 22, 29 od godz. 14.00 do 15.15  
listopad 5, 12, 19, 26 od godz. 14.00 do 15.15                                          
grudzień:  3, 10, 17 od godz. 14.00 do 15.15                                             

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Istebna
W dniu 28 listopada br. odbyła się XXXI sesja Rady Gmi-

ny Istebna, poświęcona m. in. kwestiom bezpieczeństwa 
na terenie gminy Istebna, ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieży. Na sesję przybyli zaproszeni goście: 
mł. insp. Jacek Bąk, zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Cieszynie, Komendant Komisariatu Policji w Wiśle nadkomi-
sarz Marek Legierski, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Istebnej Bogdan Ligocki i Jakub Kuc dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Istebnej. 

Początkowo głos zabrali dyrektorzy szkół, krótko relacjo-
nując działania wychowawcze i profilaktyczne, mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa młodzieży w szkołach oraz w drodze 
do i ze szkoły. Była to również okazja do podziękowań zarówno 
pod adresem Urzędu Gminy Istebna, którego gminna komisja 
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wspomaga dzia-
łania szkolnych pedagogów, jak i Policji, której funkcjonariusze 
trafiają do szkół w ramach działań prewencyjnych. Poruszo-
ne zostały również najważniejsze kwestie, do których należą: 
małe zainteresowanie części rodziców współpracą ze szkołą 
i wynikająca z tego niska frekwencja na wywiadówkach oraz 
brak możliwości kontrolowania młodzieży w czasie wolnym 
od zajęć oraz podczas wagarów. Rodzice często nie dostrzegają, 
że lepszy kontakt z dzieckiem skutkuje mniejszymi problemami 
wychowawczymi. Dyrektor ZSP zwrócił uwagę, że poza czasem 
zajęć organizowanych przez szkoły, odpowiedzialność za dzieci 
i młodzież jest ustawowym obowiązkiem każdego obywatela, 
zapisanym w szeregu aktów prawnych. Zwłaszcza w odniesieniu 
do problemu alkoholu, papierosów i narkotyków wśród nielet-
nich, ustawy nakładają na wszystkich obowiązek informowania 
szkoły i Policji zarówno o stosowaniu tych używek przez osoby 
nieletnie, jak i o osobach, które pomagają nieletnim wejść w ich 
posiadanie. Przy okazji pan radny Jan Sewastynowicz, przypo-
mniał o działaniach Gminy Istebna w edukowaniu osób handlu-
jących papierosami i alkoholem na terenie Trójwsi. 

Następnie głos zabrał nadkomisarz Marek Legierski, który 
przedstawił statystyki przestępczości na podległym mu tere-
nie. Zaznaczył również, że nawet jeśli uwzględni się fakt, że 
Policja nie jest informowana o wszystkich zajściach, to w ostat-
nich latach przestępczość na terenie Gminy Istebna znacząco 
spadła i jest stosunkowo niska na tle innych gmin, o co zapytali 
radni. Pan Komendant wspomniał o dobrej współpracy dziel-
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Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
W dniach 21-22 listopada 2013 roku sołtysi Jerzy Mi-

chałek z Istebnej oraz Paweł Rucki z Jaworzynki, wzięli 
udział w Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

Podczas forum podsumowano konkurs „Piękna wieś wo-
jewództwa śląskiego.”

Przedstawiono także informacje dotyczące przygotowa-
nia strategii rozwoju  obszarów wiejskich woj. Śląskiego do 
2030 roku. W kolejnym dniu w Szczyrku omówiono przyszłe 
perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 oraz Społeczne funkcje gospodarstwa wiej-
skiego. 

nicowych ze szkołami na ich terenie, choć przyznał, że bardzo 
trudne, jeśli nie niemożliwe, jest zapewnienie dozoru policyj-
nego we wszystkich newralgicznych miejscach.

Mł. insp. Jacek Bąk potwierdził, że obsady poszczególnych 
komisariatów wynikają z rozporządzeń i nie ma możliwości 
ich zmiany. Zaznaczył, że bardzo cieszy go dobra współpra-
ca oddziału prewencji ze szkołami, w ramach której policjanci 
prowadzą m. in. akcje informowania młodzieży o odpowie-
dzialności karnej oraz o unikaniu i zapobieganiu przestęp-
czości. Zaproponował również włączenie się cieszyńskiego 
oddziału prewencji w akcje profilaktyczne i patrolowe na te-
renie Gminy Istebna w okresie wiosennym, kiedy rośnie ilość 
wagarowiczów. Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że wie-
lu ludzi nie czuje potrzeby zgłaszania przypadków łamania 
prawa, jeśli sami nie są przez takie działania poszkodowani. 
Zapominają, że również oni mogą paść ofiarą przestępców w 
późniejszym czasie. Zaproponował szersze akcje informacyj-
ne dla rodziców.

Radni zastanawiali się, czy oferta zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych jest na terenie Gminy Istebna wystarczająca i 
doszli do wniosku, że osoby zainteresowane aktywnym spę-
dzaniem wolnego czasu na pewno znajdą coś dla siebie. Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy, Zespół Istebna, Zespół Koniaków, 
zajęcia sportowe na „Orliku” i przy szkołach oraz działania OSP 
dają szeroki wachlarz możliwości. Największym problemem 
bywa  rozległość gminy, a konkretnie transport w godzinach 
wieczornych, który utrudnia powrót do domu po zajęciach. 

Podczas sesji przedstawiono kilka propozycji mogących 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i lepszej ochrony 
zarówno mieszkańców gminy, jak i mienia gminnego i pry-
watnego. Dyskutowano nad możliwością zainstalowania w 
najważniejszych miejscach monitoringu, a nawet powołania 
Straży Gminnej. Niestety, największym problemem pozostają 
jak zwykle kwestie finansowe. O ile sam system można założyć 
z wykorzystaniem różnego rodzaju funduszy, o tyle obowiązek 
jego utrzymania pozostanie w gestii gminy. Wspólnie ustalono 
jednak, że są działania, które można podjąć bez wielkich na-
kładów finansowych. Należy do nich wypracowanie możliwie 
bliskiej współpracy szkół, szkolnych pedagogów, nauczycieli, 
Policji, odpowiednich jednostek organizacyjnych UG Istebna a 
docelowo wszystkich mieszkańców gminy,  by ujednolicić sys-
tem reagowania na przejawy łamania prawa i polepszyć prze-
pływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 

Jedynie działając wspólnie odniesiemy sukces wychowawczy.
Dyrektor ZSP Jakub Kuc

Rada Gminy informuje

Ocena stanu bezpieczeństwa
na terenie Gminy Istebna w 2013 roku

Charakterystyka przestępczości
W okresie od stycznia 2013 roku października 2013 roku na te-

renie gminy Istebna podległym Komisariatowi w Wiśle odnotowano 
następujące zdarzenia:

kradzież mienia - 16 zdarzeń
kradzież z włamaniem - 3 zdarzenia
kradzież pojazdu - nie odnotowano zdarzenia
przestępstwa rozbójnicze - 1 zdarzenie (czyn mniejszej wagi)
bójka, pobicie - nie odnotowano zdarzenia
zniszczenie mienia - 1 zdarzenie
uszkodzenie ciała - 3 zdarzenia
nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym - 19 zdarzeń
Ponadto na terenie gminy Istebna odnotowano następujące 

zdarzenia:
2 kradzieże drzewa
3 oszustwa internetowe
5 znęcanie się nad rodziną
3 pożary
4 kradzieże energii eklektycznej
10 nie alimentacji
2 zdarzenia o czyny związane z przestępstwem seksualnym
3 zdarzenia nieumyślnego spowodowania śmierci
1 przestępstwo narkotykowe 
1 przestępstwo gróźb karalnych
1 przestępstwo znieważenia funkcjonariusza
1 przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza
Komisariat Policji w Wiśle wszczął ogólnie 378 postępowań 

przygotowawczych, gdzie stwierdzono 312 przestępstw. Zakoń-
czono wykryciem 179 postępowań co daje wykrywalność ogólną 
na poziomie 55 %.

W ramach tych postępowań wszczęto 271 spraw o przestępstwa 
kryminalne, stwierdzono 232 czyny, z czego 111 zakończono 
wykryciem co daje 46 % ogólnej wykrywalności.

Ujawniono 13 czynów karalnych popełnianych przez 13 
nieletnich na terenie podległym KP.

Dynamika przestępstw utrzymuje się na poziomie 100 w po-
równaniu do okresu roku 2012, jednak na terenie gminy Istebna 
odnotowano znaczący spadek we wszystkich kategoriach.

Dokonując analizy powyższego zestawienia należy stwierdzić, 
iż gmina Istebna należy do rejonów w których odnotowuje się 
stosunkowo mało zdarzeń o charakterze przestępczym, przy czym 
dominują drobne kradzieże, gdzie kwoty skradzionego mienia nie 
przekraczają 1000 złotych.

Ponadto odnotowujemy dużą liczbę nietrzeźwych kierujących 
pojazdami mechanicznymi, którzy negatywnie wpływają na bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. Nie odnotowano zdarzeń poważnych 
mających znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze KP Wisła zatrzymali na gorącym uczynku 
łącznie 40 sprawców przestępstw kryminalnych oraz 43 nietrzeź-
wych kierujących - wynik ten należy uznać za pozytywny.

Zdarzenia odnotowane w ruchu drogowym:
wypadki drogowe - 7
wypadki drogowe zabici - 0
ranni w wypadkach drogowych - 10
kolizje drogowe - 27 
Policjanci z KP Wisła przeprowadzili łącznie 2688 rożnego rodzaju
interwencji z czego:
na terenie gminy Istebna 680,
miejscowość Istebna 402, Koniaków 169 i Jaworzynka 109
wylegitymowali osób - 8667 osób
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Rada Gminy informuje Jak świętowaliśmy 11 listopada
Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w naszej 

gminie już 10 listopada o godz. 17.00 w kościele ewangelicko- 
augsburskim. Wysłuchaliśmy deklamatorium o 11 listopada ujawnili łącznie 1554 wykroczenia z czego:

36 porządkowych
1288 szczególnie uciążliwych
223 wykroczenia drogowe
zastosowali 223 postępowania mandatowe i 1467 pouczeń

Policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu szeregu imprez kul-
turalno sportowych organizowanych na terenie gminy Istebna jak 
również zabezpieczali szereg uroczystości kościelnych.

Praca dzielnicowych gminy Istebna
Dzielnica nr V Istebna - dzielnicowy mł. asp. Bartłomiej Duraj
Dzielnica nr VI Koniaków - dzielnicowy mł. asp. Jarosław
Wałach
Dzielnica nr VII Jaworzynka - mł. asp. Krzysztof Michalski
Obecnie na terenie gminy Istebna w prowadzeniu jest 15 proce-

dur Niebieskiej Karty z czego w tym roku rozpoczęto 9:
w miejscowości Istebna 6 w toku, 4 wszczęte w 2013 roku
w miejscowości Koniaków toku 3, 3 wszczęte w 2013 roku
w miejscowości Jaworzynka w toku 6, 2 wszczęte w tym roku
dzielnicowi uczestniczą w pracach komisji interdyscyplinarnych, 

grup roboczych oraz systematycznie monitorują sytuację w poszcze-
gólnych rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W 2013 roku przeprowadzili w Szkołach Podstawowych i Przed-
szkolach 10 prelekcji na temat ogónego bezpieczeństwa na drogach, 
zagrożeń jakie czyhają w domu, niebezpieczeństwa podczas zabawy, 
zachowania wobec agresywnych zwierząt.

Ponadto w klasach przedgimnazjalnych SP i w Gimnazjach prze-
prowadzili prelekcje na temat: odpowiedzialności karnej nieletnich, 
zagrożeń jakie niosą ze sobą środki odurzające oraz wspomagacze, 
prawa autorskiego - nielegalne kopiowanie programów i gier kom-
puterowych, przemocy fizycznej i psychicznej w szkole i domu.

W związku z pojawiającym się problemem w Gimnazjum oraz 
Szkole Ponadgimnazjalnej w Istebnej Zaolzie dotyczącym nagminnej 
nieobecności dzieci w zajęciach szkolnych oraz przypuszczeniem, iż 
mogą się oni gromadzić w miejscowych lokalach oraz terenach przy-
ległych do szkół, podjęto działania mające na celu wyeliminowanie 
tego zjawiska. W tym celu zwiększono patrole w rejonie wspomnia-
nych szkół oraz dokonywano kontroli lokali. Nie ujawniono żadnego 
przypadku osób wagarujących. 

W dniu 21.11.2013 roku odbyło się spotkanie z Dyrekcją wspo-
mnianych szkół wraz z pedagogami szkolnymi oraz przewodniczącym 
komisji interdyscyplinarnej. W spotkaniu uczestniczył dzielnicowy 
rejonu Istebna mł. asp. Bartłomiej Duraj. Na spotkaniu ustalono, iż 
zjawisko to zostało ograniczone jednak w dalszym ciągu pozostaje 
w zainteresowaniu szkół oraz policji, która będzie uczestniczyła w 
pracach szkoły w ramach swych kompetencji. Jak ustalono problem 
ten może nasilić się w okresie wiosennym.

Materiały przygotowane przez Nadkomisarza
Marka Legierskiego – Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI
„ISTEBNA-CENTRUM” W BUDYNKU PROBOSTWA
Od 1 stycznia 2014 roku przyjęcia pacjentów będą 

się odbywały w gabinetach lekarskich w Ośrodku 
Zdrowia „na Dzielcu”. 

W związku z tą zmianą pacjenci proszeni są o zgłosze-
nie się w miesiącu grudniu do Przychodni na Probostwie 
i podpisanie deklaracji do swoich lekarzy na nowy adres.

Kierownictwo Przychodni „Istebna Centrum”

1918 roku, przedstawione przez panie polonistki gimnazjum 
w Istebnej i parafianki. Następnie odbył się koncert pieśni w 
wykonaniu solistów Zespołu Pieśni i tańca „Śląsk” im. Stanisła-
wa Hadyny. Artyści zaprezentowali się w barwnych strojach 

ludowych, a ich występ stworzył niepowtarzalny, szczególny 
nastrój. Koncertowi towarzyszyła wystawa obrazów z „Galerii 
Kukuczka" Bożeny i Jana Kukuczków. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół w 
Istebnej, mieszkańcy, parafianie i turyści. Przed kościołem 
widoczny był element patriotyczny, który upamiętniał trzech 
synów parafii w Istebnej: Jana Łyska – legionistę Marszałka 
Piłsudskiego, Karola Śliwkę – zamordowanego w Katyniu oraz 
Gustawa Heczko – cichociemnego. Po koncercie w kościele 
uczestnicy spotkania udali się do salki parafialnej, gdzie długo 
jeszcze rozmawiano, śpiewano pieśni i opowiadano o różnych 
przeżyciach związanych z naszym krajem.

11 listopada o godz. 9.00 przedstawiciele organizacji, dzieci 
i młodzieży szkolnej i mieszkańcy Trójwsi, złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze przed pomnikiem pomordowanych podczas II wojny 
światowej w Istebnej Centrum na cmentarzu ewangelickim na 
grobie kpr. Pawła Gustawa Pilcha - pierwszej ofiary wojny w 
naszej Gminie oraz na cmentarzu katolickim w Istebnej - na 
zbiorowej mogile zamordowanych Polaków w Jabłonkowie.

O godz. 10 odprawiona została uroczysta msza święta kon-
celebrowana za Ojczyznę. Mszę odprawił ks. proboszcz Stani-
sław Pindel w kościele p. w. Apostołów Piotra i Pawła w Jawo-
rzynce Centrum.

Po południu, o godz. 17.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie odbyła się, już po raz siedemnasty uroczysta se-
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Laur Srebrnej Cieszynianki
dla ksiedza Jerzego Palarczyka

Dnia 11.XI.2013r. na uroczystej sesji Rady samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze im. Adama Mickiewicza w 
Cieszynie już po raz siedemnasty wręczono zasłużonym 
dla gmin i powiatu Srebrne Cieszynianki. Srebrną Cieszy-
niankę w 2013 roku Rada Gminy Istebna przyznała ksiedzu 
Jerzemu Palarczykowi z Jaworzynki. Do Teatru w Cieszynie 
udali się radni Gminy Istebna, przedstawiciele kultury i za-
przyjaźnieni z Księdzem mieszkańcy Jaworzynki i Cieszyna. 
Statuetki przedstawiające kwiat, a zaprojektowane przez 
Henryka Jasińskiego odebrało 14 laureatów z 13 gmin Śląska 
Cieszyńskiego. Naszemu laureatowi Jerzemu Palarczykowi 
odznaczenie wręczyła pani Wójt Gminy Danuta Rabin i Prze-
wodniczący Rady - Jan Gazur. Uroczystość uświetniły wystę-
py zespołów z Chybia i chór Conzonetta ze Strumienia.

Laureat naszej Gminy - ks. prałat Jerzy Palarczyk urodził 
się 27 czerwca 1939 roku w Cieszynie. Po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego kontynuował 

sja Rady Gmin i Powiatu Cieszyńskiego, w czasie której uho-
norowano mieszkańców szczególnie zasłużonych dla lokalnej 
społeczności. Radni Gminy Istebna w tym roku przyznali Laur 
Srebrnej Cieszynianki ks. Prałatowi Jerzemu Palarczykowi, 
emerytowanemu proboszczowi parafii w Jaworzynce Cen-
trum. Złotą, Honorową Cieszyniankę odebrał w tym roku 
Adam Makowicz, światowej sławy pianista i kompozytor jazzo-
wy, związany rodzinnie z Ustroniem. 

Wszystkim organizatorom i uczestnikom obchodów należą 
się serdeczne podziękowania za to, że swoją postawą manife-
stują patriotyzm i żywą pamięć o naszej historii. 

oprac. Krystyna Rucka
A. Staniek

studia teologiczne w Śląskim Seminarium Duchownym w 
Krakowie. W czasie trwania studiów przymusowo został 
wcielony do wojska i odbył zasadniczą służbę wojskową.

Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 roku. Posłu-
gę duszpasterską pełnił w sześciu miejscowościach na Ślą-
sku. W 1981 r. został proboszczem w Wodzisławiu Śląskim. 

Dekretem ks. biskupa Herberta Bednorza z dnia 20 wrze-
śnia 1984 r. został mianowany proboszczem parafii Aposto-
łów Piotra i Pawła w Jaworzynce. 

Po 29 latach pracy w Jaworzynce w sierpniu 2013 roku 
na własne żądanie przeszedł na emeryturę i zamieszkał w 
Domu Seniora w Bielsku-Białej.
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Koncert z okazji Święta Niepodległości
w Zameczku Prezydenckim z udziałem naszych młodych muzyków

11 listopada 2013 w Wiśle po zakończeniu uroczystości 
pod pomnikiem, w kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej przy Rezy-
dencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu odprawione zostało 
tradycyjnie nabożeństwo ekumeniczne, po którym zapro-
szeni goście udali się do rezydencji, by wysłuchać koncertu 
wokalno-instrumentalnego w wykonaniu dzieci i młodzieży 
ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle oraz Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.

Wśród zaproszonych gości znajdowali się przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenckiej, Kościołów, Burmistrz Wisły Jan Po-

loczek, Przedstawiciele Rady Miasta Wisła, Zarządów Osiedli, 
Dywizjonu Trałowców Marynarki Wojennej, Nadleśnictwa 
Wisła, Policji i Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

 Podczas programu artystycznego usłyszeć można było 
pieśni patriotyczne, znane utwory muzyki poważnej oraz 
rozrywkowej. Publiczność nie mogła się powstrzymać od 
śpiewu, gdy brzmiały pieśni patriotyczne a szczególne wzru-
szenie widać było na twarzach kombatantów. Po koncercie 
odbył się krótki bankiet a wykonawcy otrzymali osobiste 
gratulacje m. in. od Burmistrza Wisły Jana Poloczka. 

Uczniów Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie przy-
gotował Pan Piotr Kohut natomiast wśród młodych artystów 
Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle było wielu naszych 
młodych muzyków, którzy uczą się gry na instrumentach w 
Wiśle. W koncercie wzięli udział: Kacper Legierski, Łukasz Juro-
szek, Filip Juroszek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce, 
Łukasz Kukuczka – Szkoła Podstawowa Nr 2 Istebna - Zaolzie, 
Anna Haratyk, Edyta Mojeścik – Gimnazjum Istebna. 

Z życia szkół
Kochajmy nasze  miejsce na Ziemi

8 listopada 2013 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Isteb-
nej odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania 

była potrzeba okazywania uczuć wdzięczności i miłości  wo-
bec Małej i Wielkiej Ojczyzny. Dlatego też dekorację stanowił 
biało-czerwony kontur Polski zapełniony wesołymi  buźkami 
i czerwonym serduszkiem ze znanym z Facebookalajkiem. 
Chcieliśmy w tej nowoczesnej formie przekazać wszystkim, 
że  jesteśmy dumni ze swojej góralskiej tożsamości, że jakość 
codziennego życia, nauki, pracy i działalności społecznej 
świadczy o naszym patriotyzmie. Na scenie przedstawione 
zostały sylwetki trzech wybranych na tę okazję bohaterów: 
ks. Emanuela Grima, Józefa Wałacha i Gustawa Heczko. Dzię-
ki krótkim informacjom na ich temat młodzież mogła do-
strzec, że ci  niezwykli, odważni ludzie, wielcy społecznicy 
mogą dzisiaj inspirować do aktywnego, uczciwego życia.W 
drugiej części uroczystości rozstrzygnięty został II Konkurs 
Publicystyczny. Tego roku ocenie podlegały wywiady prze-
prowadzane z mieszkańcami Trójwsi, którzy zdaniem gim-
nazjalistów zasługują na miano aktywnych, odnoszących 
szeroko rozumiany sukces. Pierwsze miejsce zdobyła Dorota 
Haratyk z klasy III a, która przeprowadziła rozmowę z panem 
Józefem Brodą - animatorem kultury, multiinstrumentalistą 

Ważniejsze daty posługi duszpasterskiej ks. Palarczyka:
- 18 maja 1988 r. zostaje mianowany kanonikiem Exposi-

torii Canonicaris
- Od 25 stycznia 1988 r. do 30 wrzesnia 2004 r. pełnił po-

sługę I Wicedziekana Dekanatu Istebniańskiego.
- 20 sierpnia 2004 r. ks. biskup mianował Go duszpaste-

rzem rolników Diececji Bielsko-Żywieckiej.
- 22 maja 2007 roku zostaje Rochettum Et Manttoletum.
- Wyrazem uznania dla pracy ks. kanonika Jerzego Palar-

czyka była nadana mu godność kapelana honorowego Ojca 
Świętego- prałata.

- Od września 2010 roku do końca pobytu w Jaworzynce 
pełnił posługę dziekana Dekanatu Istebniańskiego.

Rada Gminy Istebna przyznając Srebrną Cieszyniankę 
księdzu Jerzemu Palarczykowi motywowała wniosek szcze-
gólnymi zasługami dla jedności mieszkańców wsi i gminy, 
krzewienie kultury ludowej, zachęcanie do noszenia stroju re-
gionalnego, zbudowanie kaplicy na Zapasiekach i napisanie 
monografii "Parafia Jaworzynka na tle historii miejscowości".

Po uroczystości w Teatrze sympatycy Księdza Palarczyka 
składali Mu gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy.

                                                                      Napisała Helena Bojko
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Gimnazjaliści rywalizowali
o Puchar Samorządu

Jedenaście drużyn klasowych zgromadził na starcie roze-
grany 17 listopada w hali Gimnazjum w Istebnej Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej o Puchar Samorządu Szkolnego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II. Mecze trwały po 10 minut. 

Najlepszą ekipą okazała się reprezentacja klasy IIIF. Kró-
lem Strzelców z 10 trafieniami został Piotr Sikora z klasy IIIG.

Mecze grupowe: IIIE - IIIC 1:2, IIIG - IIID 4:0, IIIF - IIIB 2:1, IC 
- ID 0:2, IIC - IF 5:1, IIIF - IID 5:0, IIIE - IC 1:0, IIIG - IIC 3:0, IIIB - IID 
2:0, IIIC - ID 0:0, IIID - IF 2:1, IIIE - ID 5:2, IIIG - IF 5:1, IIIC - IC 0:2, 
IIID - IIC 0:0. 

Baraże o miejsce w półfinale: IIIB - IIC 2:0, ID - IIIB 0:1
Półfinały: IIIG - IIIF 0:3, IIIE - IIIB 1:0
Mecz o 3 miejsce: IIIG - IIIB 2:0
Finał: IIIF - IIIE 2:0

                                                     J. Kohut

Sportowy sukces gimnazjum w istebnej
W dniu 21 października 

2013 r. w Państwowej Szkole 
Muzycznej I Stopnia im. Jana 
Kiepury w Sosnowcu odbyła 
się uroczystość Wojewódzkiej 
Inauguracji Sportowego Roku 
Szkolnego2013/2014 z udzia-

łem posłów, senatorów, dyrekcji i nauczycieli wychowania 
fizycznego śląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych.

Impreza podsumowywała rywalizację sportu szkolne-
go w województwie śląskim za rok szkolny 2012/2013 oraz 
wyróżniała wybitnych nauczycieli, działaczy z okazji 60-lecia 
SZS.

Nasza szkoła Gimnazjum w Istebnej zajęła  miejsce VIII w 
kategorii szkół gimnazjalnych na 196 placówek gimnazjal-
nych na Śląsku. To wspólny sukces uczniów i nauczycieli wy-
chowania fizycznego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż miejsca, które zostały zajęte 
przed nami uzyskały głównie szkoły sportowe.

W ubiegłym roku szkolnym 2012/2013 największe sukce-
sy sportowe udało nam się osiągnąć w następujących dys-
cyplinach:

- sztafetowe biegi przełajowe chłopców i dziewcząt,
- biegi narciarskie chłopców i dziewcząt,
- piłka nożna dziewcząt.
Ceremonię otwarcia dokonał prezes Śląskiego Szkolnego 

Związku Sportowego – Mieczysław Mielcarek, Śląski Kurator 
Oświaty – Stanisław Faber oraz wiceprezydent miasta Sosno-
wiec – Agnieszka Czechowska – Kopeć. Następnie wystąpili 
goście honorowi – poseł Sejmu Polskiego a zarazem prezes 
Szkolnego Związku Sportowego – Wojciech Ziemniak, pre-
zes Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Bugdoł Rudolf życząc 
samych sukcesów w sportowej rywalizacji.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ artystycz-
ny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, który spotkał się 
z dużym zainteresowaniem uczestników inauguracji. 

„Młodość bez narkotyków”
7 listopada w Gimnazjum w Istebnej odbyły się zaję-

cia profilaktyczne „Młodość bez narkotyków”. Wzięli w nich 
udział uczniowie wszystkich klas. Prowadzący to doświad-
czeni instruktorzy terapii uzależnień oraz muzycy.  

Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie zachowa-
niom ryzykownym u młodzieży oraz pokazanie perspektywy 
zdrowego, godnego, aktywnego stylu życia i drogi do suk-
cesów osobistych bez substancji uzależniających. Podczas 
dwugodzinnego spotkania młodzież dowiedziała się, jak wy-
gląda prawdziwe oblicze przemysłu narkotykowego. Adam i 
Jacek obalili mity funkcjonujące w świadomości młodzieży 
o „bezpiecznym ćpaniu”, czy narkotykach „miękkich i twar-
dych”, wskazując alternatywne obszary poszukiwania szczę-
ścia i spełnienia w życiu. Instruktorzy wzbogacili prelekcję o 
własne świadectwo z życia, muzykę oraz prezentację multi-
medialną tak, iż całość była bardzo różnorodna, a młodzież 
słuchała z wielką uwagą. 

Jesteśmy świadomi wielu różnych zagrożeń, jakie niesie 
ze sobą uzależnienie od narkotyków, więc mamy nadzieję, 
iż tego typu spotkania nie tylko wzbogacą wiedzę młodzie-
ży – ale przede wszystkim pomogą im w podejmowaniu do-
brych, mądrych decyzji.

Sławomira Patyk i Magdalena Krężelok,
pedagodzy gimnazjum

Z życia szkół
z Koniakowa. Drugie miejsce przypadło Markowi Sikorze z 
klasy IIIb za wywiad z panem Janem Bojko – rzeźbiarzem z 
Jaworzynki, a trzecia nagrodę otrzymała Agnieszka Samowę-
dziuk z klasy I a, która rozmawiała z panem Piotrem Kohutem 
– bacą z Koniakowa.

Ostatnim etapem akademii była prezentacja i wystą-
pienie pana Józefa Michałka na temat Redyku Karpackiego 
2013, który miał miejsce latem tego roku. Młodzież słuchała 
bardzo uważnie tej ciekawej opowieści o wędrówce paster-
skiej i nagrodziła prelegenta dużymi brawami.

Organizatorami tegorocznej uroczystości byli nauczycie-
le: pani Monika Michałek, pani Beata Kawulok, pani Magda-
lena Krężelok, pan Andrzej Suszka. Pomógł nam również pan 
Piotr Kohut, który dołączył do grupy muzycznej. Na scenie 
występowali uczniowie z klasy II d oraz rozśpiewane pierw-
szoklasistki.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!
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„Spotkanie po latach”
W piątek 22.XI.2013 

miała miejsce miła uro-
czystość. Po 30 latach 
spotkali się absolwenci 
Szkoły Podstawowej nr 
2 w Koniakowie Rasto-
ce. Ukończyli ją w 1983 
roku (1983 – 2013).

Był tort ozdobio-
ny zdjęciem z klasy II, 
rozpoznawaniu się na 
zdjęciu, opowieściom 
i wspomnieniom nie 
było końca. Niektórzy 
z absolwentów przyje-
chali z daleka aby spę-

dzić ze sobą ten wieczór. Dzięki uprzejmości Dyrektor szko-
ły Pani Moniki Kukuczki absolwenci mogli zwiedzić gmach 
swojej podstawówki jednocześnie przypominając sobie 
stare kąty. Bardzo im się spodobało, szkoła jest nowoczesna, 
wyremontowana, kolorowa. 

Zaproszono nauczycieli, którzy uczyli ich rocznik. Przyby-
li wieloletni pedagodzy: Pani Eulalia Hankus, Państwo Alek-
sandra i Jan Matuszny. W organizację spotkania szczególnie 
zaangażował się Pan Kazimierz  Śliwka, jeden z absolwentów 
szkoły. Na początku odczytano obecność ze starego dzien-
nika. Było dużo śmiechu i wspomnień szczególnie podczas 
analizy ocen. Do zobaczenia za następne 30 lat. 

Aleksandra Matuszny

Narodowe Święto Niepodległości
W dniu 12 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Koniakowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepod-

ległości przygotowany przez klasy piąte wraz z wychowaw-
czyniami – p. Barbarę Bury i p. Zuzannę Ptak.

Uczniowie przedstawili scenkę, podczas której rozma-
wiając o czasach zaborów jednocześnie wykonywali gazet-
kę poświęconą tym wydarzeniom. Na gazetce umieszczone 
zostały symbole narodowe oraz najważniejsze hasła i daty 
kojarzące się z walką o niepodległość. Scenka przeplatana 
była wierszami oraz piosenkami o tematyce patriotycznej. 
Muzycznie uczniowie zostali przygotowani przez p. Zenona 
Knopka, który akompaniował dzieciom podczas występu. 
Mogliśmy wysłuchać m. in. takich piosenek jak: „Marsz Pierw-
szej Brygady”, „Piechota”, „Rota”, „Jak długo na Wawelu…”, 
a także solowych popisów uczennic (Marysi Krężelok, Zosi 
Kukuczki, Sabiny Matuszny i Wiktorii Legierskiej) w piosence 
„Rozkwitały pęki białych róż”. Solistkom na skrzypcach przy-
grywała uczennica Kinga Zawada. Gośćmi specjalnymi byli 
zaproszeni uczniowie z klas 4-6 SP nr 2 w Koniakowie Rastoce 
wraz z opiekunami. Specjalnie na tę okazję mieli oni przypięte 
biało-czerwone kotyliony, które wykonali samodzielnie.

Występ był bardzo udany, chyba wszystkim się podobał, 
niektórych nawet wzruszył i na pewno zostanie na długo w 
naszej pamięci. Apele takie niewątpliwie przyczyniają się do 
rozwijania w młodych ludziach poczucia przynależności na-
rodowej i patriotyzmu.

Zuzanna Ptak, Barbara Bury

Święto Patrona w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej

Piękną tradycją naszej szkoły stały się tzw. Imieniny Szko-
ły znane społeczności szkolnej i lokalnej pod nazwą Święta 
Patrona. W tym roku uczciliśmy pamięć ks. prałata Józefa 
Londzina 23 listopada 2013r. Cieszy nas fakt, że rokrocznie 
towarzyszą nam w tej uroczystości zacni goście w osobach 
pana Henryka Gazurka – wicewójta Gminy Istebna, księdza 
prałata Jerzego Patalonga, proboszcza parafii pw. Dobrego 
Pasterza w Istebnej – księdza Tadeusza Pietrzyka. Na uroczy-
stość przybyli również rodzice, a także sercem oddani świętu 
– nauczyciele i uczniowie. 

Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele w 
Istebnej sprawowaną w intencji wszystkich pracowników 
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Bezpiecznie w szkole i w domu
3 października 

w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Ja-
worzynce  odbyło się 
spotkanie  z przed-
stawicielami Komen-
dy Policji w Wiśle p. 
Krzysztofem Michal-
skim oraz p. Bartłomie-
jem Durajem. Zajęcia 
przeprowadzone zo-
stały dla uczniów klas 
pierwszych.

Nasi goście opo-
wiedzieli o swoim za-
wodzie prezentując 
elementy swojego 
umundurowania. Szczególną uwagę zwrócili na zagrożenia, 
które czyhają na najmłodszych w drodze do szkoły i ze szkoły. 
Przypomnieli uczniom,  jak powinni się zachować na drodze i 
czego unikać, aby nie narażać innych na niebezpieczeństwo. 
Dzieci miały również okazję zadać naszym gościom pytania 

Z życia szkół

naszego Zespołu. Po mszy udaliśmy się do szkoły, aby wziąć 
udział w uroczystej akademii. Tematem przewodnim tego-
rocznej uroczystości było hasło: „Zauważ drugiego człowie-
ka”. Po odśpiewaniu  hymnu  państwowego Delegacja złoży-
ła kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona Szkoły. Następnie 
Dyrektor Zespołu - mgr Robert Biernacki  pokrótce przybliżył 
postać naszego Patrona,  akcentując jego zasługi w niesieniu 
pomocy drugiemu człowiekowi i otaczaniu opieką potrze-
bujących. Podkreślił również, że piękno, dobro i prawda to 
wartości uniwersalne  i nieprzemijające. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas szóstych 
wraz z wychowawcami – panią mgr Danutą Konarzewską i 
panią mgr Magdaleną  Czepczor - był to spektakl pt. „Którę-
dy do nieba”. Jego puentą było  przesłanie „(…)że prawdziwe 
szczęście odnajdujemy w dawaniu innym. Bo kiedy pomaga-
my innym, pomagamy też sobie!” 

Swoją obecność na uroczystości zaznaczyła również gru-

pa przedszkolaków pod kierunkiem pani mgr Małgorzaty 
Kaczmarczyk, która występując w strojach regionalnych za-
śpiewała piosenki przy akompaniamencie kapeli ludowej.

W tym dniu nagrodzono również uczniów za udział w 
konkursach poświęconych naszemu Patronowi - konkurs na 
wiersz o Patronie (I miejsce zdobyła Aleksandra Waszut z 4b) 
oraz prezentację multimedialną „Patron Szkoły – ks. Prałat 
Józef Londzin” (I miejsce zdobyła klasa 5a). Po uroczystej aka-
demii goście obejrzeli prace plastyczne uczniów poświęcone 
tematyce tegorocznego święta. 

Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym w 
organizację imprezy – szczególnie rodzicom, nauczycielom i 
pracownikom szkoły. Pragniemy  podziękować także wszyst-
kim uczniom, którzy pokazali nam prawdziwą grę aktorską.

Opracowała wicedyrektor ZSP
mgr Elżbieta Krężelok
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na interesujące je tematy. Spotkanie bardzo im  się podoba-
ło, a wiedza, którą uzyskali, na pewno będzie przydatna w 
dalszym życiu. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali 
książeczki edukacyjne oraz odblaski. 

Serdecznie dziękujemy za tak miłe i pouczające spotka-
nie, które pozostanie na długo w naszej pamięci.

Uczniowie kl. I naszej szkoły biorą udział w ogólnopol-
skim programie dotyczącym bezpieczeństwa - „Klub Bez-
piecznego Puchatka” . Program ten jest pod  patronatem Ko-
mendy Głównej Policji oraz Kuratorium Oświaty.

Opracowała: N. Bestwina

Dzień Turystyki w SP nr 1 w Jaworzynce
W tym roku pogoda długo nie pozwalała na zorganizo-

wanie tradycyjnego już w naszej szkole Dnia Turystyki. Wrze-
śniowe deszcze spowodowały przesunięcie tej imprezy na 2 
października. Dzień był słoneczny, ale chłodny. Nie zrażeni 
jednak temperaturą wyruszyliśmy na szlaki.

Klasy "0", jak co roku, dotarły to styku trzech granic w Ja-
worzynce-Trzycatku. Opiekunami najmłodszych były panie: 
Anna Szczotka, Renata Adamus oraz katechetka Barbara 
Michałek. Pierwszoklasiści z paniami Marią Klimek, Krystyną 
Kolek i Celiną Kohut udały się autokarem do Mini Zoo na Za-
groniu. Tam dzieci spędziły 2 godziny, zobaczyły zwierzęta 
i mogły je nakarmić zakupionym na miejscu owsem. Potem 
był jeszcze czas na harce na placu zabaw.

Nauczycielki: Renata Szkawran, Anna Zeman i Daria Ada-
mek z drugimi klasami pomaszerowały na Krężelkę w stronę 
Hotelu "Jano". Tam bawiły się na placu zabaw.

Spod szkoły na Złoty Groń wyruszyły klasa 3 „a” i „b”. Wy-
chowawczynie - Maria Czyż, Irena Łacek oraz ksiądz Lecho-

sław Waleczek doprowadzili uczniów na najwyższy szczyt w 
Istebnej. Następnie zeszli do "Chaty u Kawuloka", aby zoba-
czyć i posłuchać, jak żyli nasi pradziadowie. Po ciekawej lekcji 
historii uczniowie wrócili do szkoły autokarem.

Na dłuższe trasy wybrali się starsi uczniowie. Klasy czwar-
te wraz z opiekunami- panią Dorotą Kukuczką, Moniką Susz-
ką i Haliną Wawrzacz-Haratyk autokarem dotarły pod Ocho-
dzitą. Stamtąd szlakiem pomaszerowały do Wyrchczadeczki, 
gdzie zwiedziły Muzeum Świerka i zobaczyły hodowlę głusz-
ca. Przy ognisku na Wyrchczadeczce miło spędziły czas, od-
poczęły i piekły kiełbasę.  

Piąte klasy z opiekunami: Izabelą Bojko, Moniką Wałach-
-Kaczmarzyk oraz Piotrem Kohutem odjechały spod szkoły 
na Kubalonkę-Osiedle. Przed wyruszeniem na Szlak Planetar-
ny uczniowie zwiedzili zabytkowy kościółek na Kubalonce, a 
następnie przy modelu Słońca zapoznali się z historią Szlaku 
Planetarnego.  Potem ruszyli w trasę. Szlak kończy się w Mu-
zeum „na Grapie” w Jaworzynce. Czas przejścia zajął młodym 
turystom zdecydowanie więcej czasu niż 3 godzinny zapi-
sane na tablicy informacyjnej. Powodem tego były grzyby! 
Każdy z uczniów przyniósł do domu sporo prawdziwków, 
koźlarzy i podgrzybków. To były naprawdę wspaniałe zbiory! 
Dodatkową atrakcją wycieczki była wizyta w Izbie Pamięci Je-
rzego Kukuczki na Wilczym. Uczniowie z zainteresowaniem 
słuchali pani Cecylii Kukuczki - żony znanego himalaisty, 
która ze wzruszeniem opowiadała o zmarłym mężu. To była 
lekcja historii regionu oraz alpinizmu w jednym, przy czym 
opowiedziana profesjonalnie i zarazem z sentymentem.

Najdłuższą trasę do pokonania mieli szóstoklasiści. Z pe-
dagogami: Marią Juroszek, Elżbietą Juroszek i Mariuszem Ju-
roszkiem z Kubalonki uczniowie ruszyli na Stożek. W schroni-
sku młodzież odpoczęła i posiliła się. Trasa powrotna biegła 
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Z życia szkół
do Istebnej-Tartaku. Stamtąd zmęczonych już, ale zadowolo-
nych wędrowców odebrał autokar i odwiózł do Jaworzynki.

Mimo wietrznej pogody Dzień Turystyki był udany. Trasy 
były ciekawe i dopasowane do wieku uczniów. Wszystkim 
bardzo się podobało! Czekamy zatem na kolejny turystyczny 
dzień w przyszłym roku!

Napisała: Izabela Bojko

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne
„Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, a nie 

podstawiały nogi.”
        /Tomasz Rybak/

W dniach 22, 23 października 2013r. w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Jaworzynce oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Istebnej odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne z 
przedstawicielami Karpackiego Oddziału straży Granicznej 
z Żywca ze wszystkimi uczniami w/w szkół. Nadrzędnym 
celem spotkania było wdrażanie uczniów do bezpiecznego 
funkcjonowania w szkole i poza jej terenem oraz zapoznanie 
uczniów ze specyfiką pracy  mundurowych. Funkcjonariusze 
Straży Granicznej przypomnieli uczniom o zasadach bezpie-
czeństwa w drodze do szkoły, w szkole i w domu. Przedsta-
wili  również jak zachować się, gdy zaatakuje agresywny pies 
oraz poinformowali czego należy wystrzegać się i jak zacho-
wać podczas spotkania z nieznanym psem.

Panowie pokazali różne narzędzia wykorzystywane w 
trakcie pościgów za niebezpiecznymi ludźmi. Dzieci miały 
możliwość obejrzenia i dotknięcia kajdanek, czapek, hełmu 
oraz założenia specjalnych kamizelek, co było najciekawszym 
elementem spotkania. Prelekcja bardzo się podobała czego 
dowodem były gromkie brawa i uśmiechnięte  twarze dzieci.

Dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, że Panowie 
odwiedzą nas za rok.

Natalia Bestwina, Sylwia Sikora Biegun

COMENIUS? Czym to się je?
Zachęcona przez znajomą nauczycielkę zdecydowa-

łam się w końcu przyjrzeć bliżej projektowi „Mobilność 
szkolnej kadry pedagogicznej” w ramach popularnego 
programu Comenius. Jest to oferta skierowana do nauczycie-
li, a finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jej celem jest 
poprawa poziomu znajomości języków obcych, podniesienie 
kompetencji zawodowych oraz stworzenie możliwości nawią-
zania kontaktów między nauczycielami z wielu krajów euro-
pejskich. 

Zainteresowani udziałem w szkoleniach muszą spełnić kil-
ka warunków. Wśród nich są m. in. dwuletni staż pracy oraz 
znajomość języka obcego na poziomie B2.

Dodatkowe punkty w bieżącym roku otrzymywali nauczy-
ciele edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego. 

Jak? Gdzie? Po co?
Proces kwalifikacji jest długotrwały. Na początku należy 

wybrać temat kursu (zdecydowałam się na „Learning and Cre-
ativity”, czyli „Uczenie się i kreatywność”), termin oraz miejsce 
(w moim przypadku była to Malta – mała wyspa położona mię-
dzy Sycylią a Afryką).  Informacja o pozytywnej (lub nie) ocenie 
wniosku dociera do nauczyciela w niecałe dwa miesiące od 

końca jednej z trzech rund selekcyjnych. W tym czasie należy 
uzbroić się w cierpliwość. Po otrzymaniu informacji o pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku można zacząć planować podróż. 

Warto wiedzieć, że UE finansuje kurs doskonalący znajo-
mość języka obcego, w którym prowadzony będzie kurs. 

Po załatwieniu wszelkich formalności należy już tylko ocze-
kiwać daty wylotu. W tym czasie nie przestawałam doskonalić 
języka angielskiego. Okazało się bowiem, że miałam być jedy-
ną Polką uczestniczącą w szkoleniu. 

Cierpliwość jest kluczem do szczęścia
Na miejscu okazało się, że Malta jest piękniejsza niż moje 

wyobrażenia na jej temat, a poziom szkolenia jeszcze wyższy 
niż ten, jakiego się spodziewałam.

Organizatorzy kursu zgromadzili w jednym miejscu 26 
osób z 12 krajów. To, co ich łączyło, to niewątpliwie ciekawość 
świata i pasja.

Już pierwszy wieczór dał nam wyobrażenie na temat ko-
lejnych pięciu dni. Okazało się bowiem, że wszyscy są żądni 
wiedzy, a jednocześnie potrafią stworzyć niezwykle przyjazną 
atmosferę. Później to nasze pierwsze spostrzeżenie wielokrot-
nie się potwierdzało.

Kolejne dni mijały nam na ciężkiej pracy warsztatowej. Po-
znawaliśmy kreatywne metody nauczania, szlifowaliśmy swój 
angielski, zawieraliśmy przyjaźnie. Wymiana doświadczeń  
była niezwykle pouczająca. Organizacja oświaty w krajach eu-
ropejskich jest bardzo zróżnicowana. Powodowało to, że roz-
mowy przy posiłkach nigdy nie milkły. Wieczorami przesiady-
waliśmy zaś nad brzegiem basenu, kończąc dyskusje, które w 
ciągu dnia wywołali prowadzący zajęcia. 

Ogromnie wartościowe były też chwile, które spędziliśmy 
poza salą wykładową. Organizatorzy przygotowali bowiem 
wycieczki fakultatywne – odwiedziliśmy więc Uniwersytet Mal-
tański i tamtejsze centrum kreatywności. Dodatkowo – mieli-
śmy możliwość zwiedzenia stolicy Malty – Valetty.

Wszystko, co dobre...
Pożegnanie na lotnisku nie miało końca. Nie przesadzę, 

jeśli napiszę, że wszyscy czuliśmy żal z powodu zakończenia 
wylotu. 

Obecnie wymieniamy się doświadczeniami na Facebooku, 
piszemy do siebie maile, a nawet dzwonimy (dzięki istnieniu 
Skype, możemy sobie na to pozwolić). Nie przestajemy też pla-
nować ponownego spotkania oraz szkolnych wymian między-
narodowych. Z tego też powodu udział w programie uważam 
za jedną z najlepszych decyzji, jakie można podjąć, pragnąc 
poszerzyć swoją wiedzę na temat uczenia.

Chęć wystarczy za tysiąc sposobów, brak chęci za tysiąc 
przeszkód.

Informacje na temat inicjatywy można znaleźć w Interne-
cie. Znajduje się tam wyszukiwarka kursów (http://ec.europa.
eu/education/trainingdatabase/) oraz informacje na temat 
prawidłowego wypełnienia wniosku (http://www.comenius.
org.pl/akcje/mobilnosc-szkolnej-kadry-edukacyjnej). Należy 
pamiętać o tym, że odpowiedzi w ankiecie muszą być prze-
myślane i precyzyjne – wbrew pozorom program jest bardzo 
popularny, a liczba osób, które aplikują znacznie przewyższa 
ilość miejsc. Przy odpowiednio silnej motywacji cały proces nie 
nastręcza jednak większych kłopotów. Warto poświęcić swój 
czas na przygotowywanie wniosku – wysiłek ten zwraca się 
bowiem z nawiązką.

M. Kasztura 
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Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI”
nr 10 świąteczny 1993

O tym pisaliśmy 20 lat temu...
Połazy
W połazy wczas rano na polu ćma jeszcze
Mama dziecko zganio: kolyndować idźcie.
Dziecka powstowały połaźniczki wziyny
po chałupach sie rozeszły śpiywajóm kolyndy.
Tacikowi, matce radośnie spiywajóm
W tej góralskiej chałupce radość zostawiajóm.
Potym idóm dali w śniegu po kolana
Połaźnicy mali, wiynszujóm łod rana.
Od chałupy do chałupy, połaźniczki niesóm.
Starego, młodego każdego ucieszóm.
Ludzie zaś z dobroci kolyndym dowajóm
Rozmaitych kołoci pełne kosze majóm.
I tak ty połazy radość ludzióm niesóm
I młodzi i starzy wsiecy sie ucieszóm.
Połaźniczka zielóno to jest znak pokoju.
Żeby my tu na ziymi w szczyńściu zili społu.
Tak to podtrzymujóm tradycyjym góralskóm
I świynta przeziwajóm wszecy z Bożóm łaskóm.
                Jan Sikora – członek Klubu Literackiego 

w Istebnej

Downo Wigilija

Slońce zachodzi uś za Girowóm, dziyń coros krót-
si, zbilżajóm sie uś Świynta. Chodzili my na roraty z 
latarniami naftowymi. Gaździnki uwijały sie z przyn-
dzynim kondzieli, zieby cim wiyncej przyndziónek 
wisiało na zierdzi przy piecu.

Jak co roku nakurzyło kupa śniegu, ale tatulek 
zatoloł do lasa po kryzban i brzymióńćko cietyny na 
mietły do omiatanio paździerzy i pajyncin po polyniach 
i tragarzach. Po ususzyniu lnu pozostało chrubo pro-
chu, pajyncin i paździyrzo. Baby biglowały kabotki, 
biglanciły korónki na rogu stołu śklónkóm. Tatulek 
połotol każdymu kyrpce i pucowoł suknym knefle 
przy brucliku, my zaś dziywki wiły my róże z bibuły 
pod obrazy, kierych było cały kónt od okna po okno. 
Kónt wylypióno nowym papiyrym, a łodmaryja była 
wydrzyto kartaczym ryżowym, też i łażnik i cedzka 
co wisiały przy piecu. Roz w roku robił sie porzóndek, 
na kurlawym piecu zostało jyny legowisko dlo kociek. 
We wilijym topióno jeście w piecu skyrs (z powodu) 
kołoci. Potym mamulka łokalili piec wopnym.

Gdy piyrsio gwiozdeczka zaświyciła na niebie, to 
zaczynała sie wieczerza wigilijno. Przez cały dziyń sie 
nie jadło, ale były piecioki w watrze (węgiel z wnęki 
pieca) to my pojodali.

Tatulek oblyk drelichowóm kosiulym ze znaczkym 
a mamulka najpiekniyjsi kabotek z przedniczkóm. W 
niekierych rodzinach bogatsich rychtowano dwano-
ście potraw, tak jak było apostołów. Tatulek zawiysił 
kryzban u powału a my rychtowali go łańcuchami ze 
słomy i bibuły i mieli my teś cukierwerki z Jabłonko-
wa. Po przykryciu stoła biołóm łochtusióm dowało sie 
wiónskym siana, ziymnioki, łowies, chlyb.

Rzykali my głośno takóm modlitwym:
Przydź Panic Jezu, przydź
racz do nas za Gościa sie stawić,
a te dary, kiere bedymy brać i uziwać,
racz nom pobłogosławić.
Nejpryndzyj tatulek ukroł kraiczek chleba i wcis 

oplatek do niego, coby po wieczerzy dać go krowom. 
Pyrsi był opłatek z miodym wroz z życzeniami, potym 
kapusta z grzybami i bułki moćóne z masłym. Mieli i 
nikierzy makownik, a bryja to było nejlepsi jedzyni, 
jadło sie jóm całe świynta.

Po wieczerzy i rzykaniu duchano do świyciek. Jak 
dym sieł ku dźwiyrzóm to wróziła, że ktoś łodyndzie 
z rodziny. Też my chybali kyrpcym, jak sie łobrócil 
pyskym ku dźwiyrzom, to ktoś wyńdzie z chałupy, a 
jak ku łoknu, to przybedzie domowników.

Dziywki zamiytły z całego dnia śmieci i wynosiały 
je ku chlewu na mietle i poczuwały, z kierej teś strony 
pies zaścieko, a z kierej zaściekoł tós z tej strony 
przyjdzie galan i tam sie wydo.

Jeście inacyj szły do chlywa, stowały przy 
świńskim chlywku i pytały sie:

„Muszka latoś, muszko na rok”. Jak świnia roz 
zachrzónkała to znaciło, ze sie do roku wydo, a jak 
wiyncej tós za tela dziepier sie wydo. Nejgorsi było, 
jak nie chorkała, tós dziywka na to: Muszka nic, 
wyliś mi...”.

Po wieczerzy gazdowie brali chlyb i łopłatek i do-
wali to w chlywie gowiedzi. My zaś pociskali godziny, 
żeby cim pryndzej iść na jutrzniym, na kieróm my 
brali cierwióne jabka. A jak wracali z jutrzni, tóż 
kulali my ich popod krowami, coby były taki piekne, 
jako ty jabka.

Jak sie przyśło do izby po północy, tóż pras po 
kołoc i bryjym, bo sie było fest głodnym.

Napisała Jadwiga od kościola z Jaworzynki

Otwarcie przejścia granicznego Jasnowice 
– Bukovec

10 listopada br. (1993 – przyp. P.M.) w przeddzień 
75 rocznicy odzyskania niepodległości  przez Polskę 
odbyło się uroczyste otwarcie przejścia granicznego 
pomiędzy Rzeczpospolita Polską i Republiką Czeską 
w Jasnowicach (RP) i Bukowcu (RCz).

Gospodarzami uroczystości byli Danuta Rabin 
Wójt Gminy Istebna i Stanisław Gacek – pełno-
mocnik Wojewody Bielskiego d/s granicznych (...).

Zasnął w Panu
26 października br. zmarł ksiądz Antoni Goliasz, 

proboszcz parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w 
Koniakowie (...). 

Msza św. żałobna odprawiona została w Koniakowie, 
natomiast pochowany został zgodnie ze swoją ostatnia 
wolą - wyrażoną w testamencie – w grobie swego ojca 
w miejscowości Brześćce koło Pszczyny (...).

Wyboru materiału dokonał P. Majeranowski
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Opowieść o ciekawym człowieku
Był piękny jesienny dzień roku 

1971, gdy zaczyna się jego historia. 
Promyk słońca wpada przez otwarte 
okno izby porodowej w Istebnej, po-
wiew wiatru przynosi ze sobą zapach 
jarzębiny i orzeźwiającego powietrza. 
Przychodzi na świat chłopiec, które-
mu rodzice Józef i Katarzyna dają na 
imię Ernest. Nikt jeszcze nie zna jego 
przyszłości, ale każdy wiąże z nim 

wielkie nadzieje. Historia jego życia związana jest z wsią Konia-
ków. To tu jako mały chłopiec uczył się chodzić, grał z kolegami 
w piłkę, przeżywał swoje najwspanialsze chwile dzieciństwa. 
Miejscem, z którym również był szczególnie związany była Szkoła 
Podstawowa w Rastoce. To właśnie tam rozpoczął swoją eduka-
cję, zawiązał pierwsze przyjaźnie, rozwijał swoje talenty i kształ-
tował charakter. Już od młodzieńczych lat miał zamiłowanie do 
malarstwa. Dlatego postanowił kształcić się w tym kierunku i ze 
swojej wsi przeprowadził się do miasta Bielska Białej, gdzie został 
absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Lubił 
jednak wracać w rodzinne strony i malować te piękne beskidzkie 
widoki, za którymi tak tęsknił w pełnym hałasu i wybrukowanych 
ulic mieście. zabierał plecak, sztalugę i wyruszał w góry. siadał 
gdzieś na polanie, gdzie widział rozpościerający się krajobraz gór, 
sięgał po pędzel i w zamyśleniu malował tą wspaniała panoramę, 
którą tak bardzo chciałby zatrzymać w sercu.

W roku 1991 zaczął studia w Warszawie na Wydziale Malar-
stwa Akademii Sztukach Pięknych. Życie kręciło się wokół szkoły, 
jednak choć ciałem był w warszawie to jednak jego myśli uciekały 
do stron z których pochodził. zamykał oczy i przypominał sobie 
góry. Świeciło słońce, choć dookoła nie było nikogo, to jednak 
nie doskwierała mu samotność. szum drzew na wietrze i śpiew 
ptaków dodawały mu towarzystwa. Gdzieś w oddali słychać było 
strumyk, jednak po jakimś czasie otwierał oczy i uświadamiał so-
bie, że ten obraz stworzyła jego wyobraźnia.

W roku 1995 mógł wrócić do swego domu. Wszędzie jest do-
brze ale jednak w domu najlepiej.

Był styczeń 1996 za oknem Galerii Wzgórze świeciło słońce, 
cały świat wokół pokryty był białym i skrzącym jak diamenty śnie-
giem. Wszystko dodatkowo nadawało piękna dniowi w którym 
miała miejsce pierwsza autorska wystawa - to ważny dzień, przed 
młodym artystą otwierają się nowe drzwi.

W późniejszych latach swoje prace prezentował na trzynastu 
wystawach indywidualnych i trzydziestu dwu wystawach zbioro-
wych w kraju i za granicą. Artysta mówi o swoich pracach mówi, 
że są surowe, oszczędne, tak jak oszczędni są górale. Jego malar-
stwo, związane z nurtem minimalizmu w sztuce utożsamiane jest 
z abstrakcją. Widziałam wiele obrazów Ernesta Zawady, jednak 
najbardziej podoba mi się obraz pt. "Portret Jakuba". Lubię też ob-
razy, które przedstawiają beskidzkie krajobrazy gdyż są najbliższe 
memu sercu.

Na drodze życia spotkał swoją miłość - Barbarę pokochał tę 
kobietę tak mocno, że ożenił się z nią. Od tego czasu mieszkają 
w Bielsku Białej, urodził im  się syn, być może będzie  kiedyś tak 
wspaniałym artystą jak jego ojciec. Ernest Zawada lubił pracować 
z młodzieżą, dlatego postanowił podjąć pracę w szkole i uczyć 
dzieci plastyki. Chciał podzielić się z nimi swoją wiedzą i pasają.

Wartości, które wyniósł z domu oraz te, które zostały mu wpo-
jone w szkole, miały wpływ na jego osobowość. jest człowiekiem 

skromnym, otwartym i kreatywnym. Postać takiego człowie-
ka pokazuje nam, że nie jest ważne czy pochodzi się z dużego 
miasta, czy z małej wsi, każdy człowiek ma szanse być sławnym. 
Trzeba spełniać swoje marzenia i wspinać się w górę, by kiedyś 
osiągnąć swój wymarzony cel. Należy pamiętać również o tym, by 
nigdy nie poddawać się, bo to kim będziemy zależy tylko od nas. 
Talenty, które mamy w sobie są wspaniałym darem, który odróż-
nia nas od innych. Jeśli będziemy je rozwijać będziemy szczęśliwi, 
ale być może kiedyś sławni.

To jeszcze nie koniec historii pana Ernesta, dalszą część dopi-
sze los... Barbara Macoszek
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Ogólnopolskie Święto Młodzieży
Salezjańskiej w Istebnej

Młodzież Salezjańska to tak zwany Salezjański Ruch Mło-
dzieżowy, w skrócie MGS (z włoskiego: Movimento Giovanile 
Salesiano). Zrzesza on młodzież, która na co dzień spotyka 
się, pracuje z księżmi salezjanami lub siostrami salezjankami. 
Do Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego należy także mło-
dzież ze Stowarzyszenia VIDES, działająca na terenie Trójwsi 
już kilka lat. 

Tradycją MGS-u są organizowane dwa razy w roku Święta 
Młodych, na które przyjeżdża młodzież wraz z siostrami z ca-
łej Polski. W ostatnich latach spotykaliśmy się w Warszawie, 
Krakowie, Ostrowie Wielkopolskim, Jastrzębiu i Oświęcimiu. 
Na listę tych spotkań wpisała się również Istebna. 

W dniach 11-13 października tego roku w Gimnazjum 
im Jana Pawła II w Istebnej odbyło się już 13 Inspektorialne 
Święto Młodych pod hasłem „Z pośpiechem w góry”. Go-
spodarzami tego Święta była młodzież ze Stowarzyszenia 
VIDES. W piątkowe po południe zagościła w holu gimnazjum 
rekordowa ilość uczestników dotychczasowych Spotkań, aż 
200 osób z różnych zakątków kraju, w tym bardzo liczna gru-
pa młodzieży z Trójwsi. Nasze Spotkanie rozpoczęliśmy od 
wspólnej integracji i zabaw, aby zrobiło się radośniej. Nasz 
pierwszy dzień zakończyła modlitwa przed Najświętszym 
Sakramentem. 

Sobota była czasem na wyprawę w góry … z pośpiechem. 
Celem wyprawy była japońska kapliczka na Polance, gdzie 
młodzież poznawała jej historię. Było to również miejsce na 
modlitwę różańcową. W drodze na Polankę toczyły się roz-

mowy na tematy związane z życiem codziennym młodych, z 
tym co robią, jak trafili do sióstr salezjanek, czym się zajmują 
w swoich grupach, oratoriach. Był to czas wzajemnego dzie-
lenia się swoim przeżyciami oraz ubogacania się doświad-
czeniami. Młodzież często narzekają na to, co ich otacza, co 
zastają w swojej codzienności, dlatego warto jest posłuchać 
rówieśników z innego środowiska, otoczenia, bo często oka-
zuje się, że inni mają jeszcze gorzej. Wtedy dopiero doceniają 
to, co maja, czym są otoczeni. Wyjście w góry uczy również 
współpracy, jest okazją do uczenia się cierpliwości - do siebie, 
do innych oraz w osiąganiu szczytu. Kolejnym miejscem, któ-
re odwiedzaliśmy była Izba Pamięci Jerzego Kukuczki. Żona 
himalaisty, Cecylia Kukuczka w piękny i wzruszający sposób 
opowiadała o swoim mężu, który ukochał góry i nie mógł 
bez nich żyć. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści 
o wyprawach w Himalaje, oglądali sprzęty do wspinaczek i 
podziwiali siłę pani Cecylii, że nadal z tak wielką miłością do 
męża przekazuje innym jego historię. 

W dalszej części dnia był czas na odpoczynek, dzielenie 
się świadectwem swojego życia. Kulminacyjnym punktem 
Spotkania była Eucharystia, którą celebrował ks. Tadeusz Pie-
trzyk, proboszcz parafii w Istebnej. Msza Święta  połączona 
była z zawierzeniem naszego życia oraz losów całego świata 
Matce Bożej, którego  w łączności z Ojcem Świętym Francisz-
kiem i całym Kościołem dokonali przedstawiciele młodzieży 
i sióstr salezjanek. 

Na zakończenia dnia, do późnych godzin wieczornych mło-
dzież i siostry nadal wspólnie świętowali, tańcząc i bawiąc się. 

Niedzielny poranek to czas, kiedy trzeba zbierać się w 
drogę powrotną do domów. Na pamiątkę tego Spotkania 
każdy otrzymał salezjański breloczek i błogosławieństwo 
sióstr, tak zwany „krzyżyk na drogę”. 

Tegoroczne Spotkanie Młodych w Istebnej było napraw-
dę wyjątkowe. Nie tylko ze względu na ilość uczestników, ale 
i na atmosferę, która zapanowała. 

Chcemy również podziękować osobom, które dopomo-
gły nam w organizacji tego Spotkania. Dziękujemy serdecz-
nie: Władzom Gminy Istebna na czele z panią Wójt Danutą 
Rabin, dyrekcji Gimnazjum na czele z panem Bogdanem Li-
gockim oraz pani Cecylii Kukuczce.

Słowa uznania należą się również młodzieży Stowarzy-
szenia VIDES, która nie tylko brała udział w Spotkaniu Mło-
dych, ale również wzięła na siebie odpowiedzialność za jego 
przygotowanie, dbanie i troskę o wszystko i wszystkich. 

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapra-
szamy serdecznie na stronę internetową: www.vides.pl

Karina Czyż



Nasza Trójwieœ  Grudzień 2013Strona 22

Informacje turystyczne
Targi Turystyczne TTWARSAW

Niecodziennie, bo pod koniec listopada odbyły się tego-
roczne targi turystyczne w Warszawie. W dniach 28-30 listo-
pada 2013 roku na halach targowych na Marsa spotkali się 
przedstawiciele branży turystycznej: gestorzy, touroperato-

Mimo doby internetu i elektronicznego przesyłu danych, 
kontakt indywidualny z klientem zawsze jest najlepszy, gdyż 
turysta może dopytać o wszystko bezpośrednio na stoisku, a 
oferta mu przedstawiona jest wiarygodna.

Kolejne targi na wiosnę. Przypominamy o możliwości zo-
stawiania Państwa ofert w Punkcie Informacji Turystycznej, 
by móc prezentować je na targach, eventach i w Ośrodku 
Kultury. Zapraszamy do współpracy.

Oprac. A. Legierska

rzy, właściciele obiektów noclegowych, sportowych, narodo-
we organizacje turystyczne, regiony z Polski i świata. Krajem 
partnerskim była Tunezja, a oprócz niej stoiska wystawienni-
cze mieli także m.in. Algieria, Laponia, różne regiony Włoch, 
Portugalia, Wietnam, Laos, Chorwacja, Jerozolima, a także 
Mazowsze, Małopolska (kamper wystawienniczy), Święto-
krzyskie i Śląska Organizacja Turystyczna, na której swoją 
ladę miała gmina Istebna wraz z pozostałymi gminami Be-
skidzkiej 5 i SRiWR „Olza”.

Targi odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających. Pierwszy 
dzień branżowy odbył się w czwartek i także w tym dniu 
można było wziąć udział w licznych spotkaniach i konferen-
cjach. Pozostałe dwa dni były otwarte dla zwiedzających. 
Nasze stoisko odwiedziła znaczna grupa zainteresowanych 
współpracą touroperatorów i właścicieli biur podróży oraz 
agencji w celu nawiązania współpracy z obiektami bizneso-
wymi i kolonijnymi. Wśród gości indywidulanych domino-
wali miłośnicy agroturystyki, wędrówek pieszych i kolarstwa. 
Zainteresowanie ofertą narciarską w tym terminie było oczy-
wiste, a nas cieszy fakt, iż tak dużo osób kojarzy gminę Isteb-
na oraz ofertę, którą prezentuje.

Twórcy zgłaszajcie się!
Stowarzyszenie – LGD „Żywiecki Raj” pragnie za-

prosić do odwiedzenia nowo powstałej bazy twór-
ców regionalnych www.bazatworcow.pl.

Pomysł stworzenia bazy twórców regionalnych zro-
dził się w Lokalnej Grupie Działania „Żywiecki Raj” jakiś 
czas temu. Chcieliśmy aby w jednym miejscu znaleźli 
się rękodzielnicy, twórcy ludowi, artyści oraz amatorzy 
z terenu 11 gmin, które wchodzą w obszar działalności 
Stowarzyszenia. Docelowo, w bazie tej może znaleźć się 
niemal każdy, kto sam tworzy przedmioty, maluje, rzeź-
bi, lepi, zwija, zawija, szyje czy też dzierga.

Chcemy aby baza ta, stanowiła doskonałe źródło in-
formacji dotyczące zakresu rękodzielnictwa na naszym 
terenie, który obejmuje 10 gmin powiatu żywieckiego i 
1 gminę powiatu cieszyńskiego.

Warto podkreślić, iż do zadań naszego LGD należy 
m.in. promocja obszarów wiejskich, mobilizowanie lud-
ności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 
swoich miejscowości a także rozwijanie twórczych zain-
teresowań oraz upowszechnianie wiedzy o tradycji. Baza 
ta jest odpowiedzią na założone cele.

W prawym, górnym rogu strony znajduje się wyszu-
kiwarka, gdzie każdy, w zależności od potrzeb, może 
szybko znaleźć rękodzielników (możliwość wybiórczego 
wyszukiwania) a także w zakładce Baza twórców regio-
nalnych, znajduje się zestawienie wszystkich artystów.

Jeżeli tworzysz, jesteś mieszkańcem jednej z 11 gmin 
i chcesz dołączyć do naszej bazy, wystarczy wypełnić do-
kumenty, które są dostępne na stroniewww.bazatwor-
cow.pl (zakładka „Jak to działa”) i wysłać je na e-mail: 
marta.z@leader-zywiec.pl. Prosimy również o przesłanie 
kilku zdjęć prac.

Podziel się z nami swoją pasją!
Marta Żołna

Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"
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REGULAMIN KONKURSU
na projekt maskotki Beskidzkiej 5

I. Cel i zakres przedmiotowy konkursu
§ 1

1. Organizatorem konkursu na projekt maskotki Beskidzkiej 5, 
zwanym dalej konkursem jest Stowarzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Gospodarczych DELTA PARTNER, zwane dalej organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficz-
nego maskotki kojarzącego się z mikroregionem Beskidzkiej 5, 
zwanego dalej projektem.
3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie unikatowego, autorskiego 
projektu maskotki pokazującej tożsamość Beskidzkiej 5 w postaci 
graficznego opracowania wraz z dokładnym opisem zawierającym 
techniczne wskazówki umożliwiające jej rzeczywiste wykonanie.
II. Założenia konkursu

§ 2
1. Konkurs ma charakter otwarty i może brać w nim udział każda 
osoba fizyczna (krajowa i zagraniczna), która uzna niniejszy regu-
lamin i nadeśle pracę w wyznaczonym terminie.
2. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
3. Projekty muszą być pracami autorskimi.
4. Prace powinny oddawać charakterystykę mikroregionu Be-
skidzkiej 5.
III. Zasady konkursu

§ 3
1. Udział w konkursie jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest przesłanie projektu i wszystkich wymaganych 

załączników w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na 
maskotkę Beskidzkiej 5” na adres organizatora konkursu: Stowa-
rzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 
- 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1 bądź złożenie go bezpośred-
nio w siedzibie organizatora.
2. Do projektu należy obowiązkowo dołączyć formularz zgłosze-
niowy do konkursu – załącznik nr 1 niniejszego regulaminu
3. Termin nadsyłania/składania projektów: 31 stycznia 2014 roku. 
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

§ 4
1. W konkursie może wygrać tylko jeden projekt. Projekty nie-
zgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do 
uzupełnienia niezbędnych oświadczeń, w przypadku stwierdze-
nia ich braku.
3. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń 
jest równoznaczna z rezygnacją ze zgłoszenia projektu do kon-
kursu.
4.  Wyboru zwycięskiego projektu dokona jury, w którym będą 
zasiadać wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących Beskidzką 5.
5. Nagrodą w konkursie jest 4 000 zł.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.beskidz-
ka5.pl, a zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicz-
nie i/lub drogą mailową o rozstrzygnięciu konkursu.
V. Postanowienia końcowe

§ 5
1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 
PARTNER zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego re-
gulaminu i przedłużenia terminu zgłaszania projektów do kon-
kursu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy konkursu
2.  Wszelkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  konkursie  oraz  
przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„Maskotka Beskidzkiej 5”

Zgłaszam swój akces w konkursie „Maskotka Beskidzkiej 5”
Imię i nazwisko:.......................................................................
Adres:..........................................................................................
Tel:................................................................................................
e-mail:.........................................................................................
1. Oświadczam. że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na 
projekt maskotki Beskidzkiej 5 organizowanym przez SWIG DEL-
TA PARTNER oraz akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, że w razie zwycięstwa projektu mojego autor-
stwa w niniejszym konkursie, przenoszę na organizatora nieod-
płatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw 
majątkowych do dzieła mojego autorstwa, zgłoszonego na kon-
kurs zorganizowany przez SWIG DELTA PARTNER na maskotkę 
Beskidzkiej 5.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez organizatora konkursu w celach związanych z jego realiza-
cją w tym na opublikowanie ich w  środkach masowego przekazu. 
Dane osobowe podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, 
że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawia-
nia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

                 ......................................................................
                                                (miejscowość, data i podpis uczestnika)

Informacje turystyczne
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„KSIĄŻKA O ISTEBNEJ i MOSTACH
KOŁO JABŁONKOWA” 

w ramach projektu projekt „Mosty u Jablunkova a Istebna - 
včera a dnes; Mosty koło Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś“.

Spotkanie z mieszkańcami Istebnej nt. nowopowstającej 
publikacji odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 
08.01.2014 roku o godzinie 9:00.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o liczne przybycie, zabranie 
z sobą starych zdjęć oraz wszelkich materiałów, by zamieścić je 
w książce oraz skonfrontować i wymienić się wiadomościami na 
temat wsi Istebna.

 GOTIC, příspěvková organizace w Mostach koło Jabłonkowa 
w roli partnera wiodącego oraz Gminny Ośrodek Kultury, Pro-
mocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej 
w roli partnera projektu, przygotowują wspólnie wydanie dwóch 
publikacji książkowych. Jedna z książek będzie dotyczyć Mostów 
koło Jabłonkowa, zaś druga książka opisywać będzie wieś Isteb-
na. Wraz z partnerem wiodącym poprzez projekt typu A udało 
się uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, Programu 
Operacyjnego Współpracy Przygranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, RČ: CZ.3.22/3.3.05/12.03359.

Książki o objętości około 250 stron każda, będą wzajemnie 
do siebie nawiązywać. Wydane będą w nakładzie 1000 sztuk 
każda. Wspólna treść będzie dotyczyć między innymi historii oraz 
obecnej współpracy gmin. Realizacja projektu rozpoczęła się już 
w grudniu 2012 roku i potrwa do czerwca 2014, kiedy to zostaną 
zaprezentowane książki o Istebnej i Mostach Koło Jabłonkowa. 
Redakcją całości książki nt. Istebnej zajmuje się pani Małgorza-
ta Kiereś, Dyrektor Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego 
w Wiśle, przy współudziale Muzeum Śląska Cieszyńskiego w 
Cieszynie. Książki będą wydane w języku polskim i czeskim  
z angielskojęzyczną wersją podsumowania. Oprócz tekstów, 
chcemy by w publikacji znalazła się spora ilość zdjęć i dokumen-
tów historycznych.

W ramach projektu zostaną także wydane kalendarze na 2014 
rok oraz przygotowana wystawa nt. Mostów koło Jabłonkowa i 
Istebnej. Stare fotografie wykorzystane zostaną do zorgaznizo-
wania wspólnej wystawy, która w Istebnej będzie wystawiona 
w maju w Ośrodku Kultury, zaś w drzewionce w Mostach koło 
Jabłonkowa w czerwcu 2014 roku. 

Promocja ksiązki o Istebnej odbędzie się w miesiącu czerw-
cu, zaś konferencja podsumowujaca w tym samym miesiącu w 
Mostach koło Jabłonkowa.

Mamy nadzieję, że publikacja ta znajdzie uznanie i zaintere-
sowanie nie tylko mieszkańców wsi Istebna i będzie bogatym 
oraz pięknym uzupełnieniem kolekcji książek nt. Trójwsi, które 
w ostatnich latach zajmują zaszczytne miejsca w naszych bi-
blioteczkach.

Aneta Legierska – koordynator projektu

Rozpoczynamy sezon zimowy 2013/2014!
Popadało, przymroziło, a na stokach trwa intensywne naśnie-

żanie. Sezon narciarski pełną parą ruszył na Mikołajki. 
W tym roku białemu szaleństwu będzie można oddawać 

się w Kompleksie Zagroń Istebna www.istebna.org, gdzie 
oprócz czteroosobowej kanapy czeka na Państwa wiele atrakcji 
dla dzieci, szkoła narciarska, wypożyczalnie sprzętu, Aqua Park, 
siłownia, Spa & Wellness oraz bogate zaplecze gastronomiczne 
i hotelarskie. 

Dużo ciekawych propozycji na nowy sezon przygotował 
dla Państwa także w tym roku Ośrodek Narciarski Złoty Groń 
www.zlotygron.pl. 6-osobowej kanapie towarzyszy teraz zróżni-
cowana baza gastronomiczna, przedszkole narciarskie, bogata 
oferta instruktorska, liczne zawody i inne imprezy na świeżym 
powietrzu, których kalendarz znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej w zakładce wydarzenia. Złoty Groń oferuje teraz 
również karnety elastyczne, które pozwolą w dogodny sposób 
wykorzystać nowe, wydłużone dzięki połączeniu z wyciągiem 
Chichot trasy ośrodka. 

W Koniakowie poszusujemy w tym roku na Ochodzitej 
www.ochodzitaski.pl oraz na mniejszych wyciągach takich jak 
Szus i Szańce.

Wszystkich zainteresowanych imprezami organizowanymi 
zimą w Beskidzkiej Trójwsi zapraszamy do odwiedzania naszej 
strony internetowej www.istebna.eu. Znajdą tu Państwo nie 
tylko aktualne wydarzenia, ale także ofertę wycieczek po okolicy 
oraz ogłoszenia o wolnych miejscach noclegowych. Państwa 
uwadze polecamy również informacje zamieszczane w naszych 
gablotach w centrum Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa oraz w 
Istebnej przy sklepie Rema.

Wszystkich organizatorów zimowych, świątecznych, karna-
wałowych i innych imprez zapraszamy do współpracy i przeka-
zywania nam informacji na stronę internetową oraz plakatów 
do gablot. Czekamy również na informacje o wolnych miejscach 
noclegowych u naszych gestorów.

oprac. O. Szotkowska

• Kompleks Zagroń Istebna
  43-470 Istebna 1588; tel. +48 33 4483 20 34
  e-mail: zagron@istebna.org; www.istebna.org
• Ośrodek Narciarski Złoty Groń i Chichot
  43-470 Istebna 1628; tel. +48 510 250 210; www.zlotygron.pl
• Ochodzita Sp. z o.o.
  43-474 Koniaków 695; tel. +48 33 445 80 08
  biuro@ochodzitaski.pl; www.ochodzitaski.pl
• Szus
  43-474 Koniaków Kadłuby 680, tel. +48 516 858 906
  medzeler@tlen.pl; www.szus.com.pl
• Szańce
  43-474 Koniaków Szańce 871; tel. +48 33 855 72 31,
  603 952 144; uzawadow@op.pl; www.uzawadow.pl
• Trasy Biegowe – Istebna Kubalonka
  tel. kontaktowy +48 604 807 088 lub +48 607 207 968
  (oba telefony w godzinach od 8.00 do 15.00)
  Zarządza PZN – www.pzn.pl
• Trasy Biegowe przy Gi mnazjum im. Jana Pawła II
  w Istebnej i na Zaolziu
  43-470 Istebna 68, tel. +48 33 855 61 58
  promocja@ug.istebna.pl; www.istebna.eu
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Formularz zgłoszeniowy

Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2013 wybieram

Panią ....................................................................................................................

Swój wybór argumentuję:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Telefon oraz e-mail osoby zgłaszającej:

...............................................................................................................................

Konkurs na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2013

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza II edycję konkur-
su na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2013, który 
będzie trwał od grudnia 2013 do marca 2014 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze 
Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wize-
runku, wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może być 
każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona, 
córka, siostra, pani domu, bizneswoman, działaczka spo-
łeczno-kulturalna, która jest na swój sposób interesująca 
i wyjątkowa: elegancka, schludna, może artystka, lubiąca 
się ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, 
otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli oryginalna. 

Zgłoszenia kandydatek można dokonywać na podstawie 
formularzy zgłoszeniowych w terminie od 4 grudnia 2013 
do 30 stycznia 2014. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą 
elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl i w wersji pa-
pierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście 
do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury 
w Istebnej, 43–470 Istebna 68 oraz do siedziby najbliższego 
Ośrodka Kultury twojego miejsca zamieszkania na terenie 
Śląska Cieszyńskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Złota 
Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2013. O 
nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń 
złożonych na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie ich 
profilu, w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety Orygi-
nalnej Śląska Cieszyńskiego 2013. Wyboru Złotej Piątki i spośród 
nich  Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013 dokona 
kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska  Redaktor 
Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka - Dyrektor 
Portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl, Natasza Wysocka - 
Zastępca Redaktora Naczelnego portalu www.beskidzka24.
pl, Lucyna Ligocka-Kohut - Komisarz Konkursu z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej.

 W terminie od 1 do 24 lutego 2014 odbędzie się 
głosowanie internautów na portalu ox.pl, na swoją fawo-
rytkę wyłonioną do Złotej Piątki.

 Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyń-
skiego 2013 otrzyma statuetkę wykonaną przez mgr Justynę 
Łodzińską na Finałowej Gali 8 marca 2014 r. podczas VI Pokazu 
Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w Istebnej w 
Pensjonacie „Hadamówka” w Istebnej.

Ubiegłoroczna, premierowa edycja konkursu była naszym 
wspólnym sukcesem i zebrała bardzo dobre recenzje. Statuetkę 
Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2012 otrzymała 

Pani Aneta Okupska-Pońc z 
Goleszowa która prowadzi Et-
no-Chatę „Topolej”, jest kobietą 
aktywną, kreatywną, niebanalną. 

Także i w tym roku chcemy 
uhonorować wyjątkową miesz-
kankę Śląska Cieszyńskiego. Za-
stanów się, która kobieta lub 
koleżanka zwraca twoją uwagę i 
wyślij jej zgłoszenie. Może to zro-
bić każdy z nas. Zwracamy uwagę, 
iż zamierzeniem konkursu jest 
wyłonienie ciekawych Pań spo-
śród naszego otoczenia i mamy 
nadzieję, że najwięcej zgłoszeń będzie z Gminy Istebna. Dlatego 
nie czekaj tylko wypełnij formularz i prześlij do nas.

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

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut 

Wytnij, wypełnij i wyślij!!!  
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Uszyj z nami swoją kreację
W zeszłym roku po raz pierwszy wyszliśmy z inicjatywą 

uszycia na miarę dla naszych mieszkanek kreacji zaprojekto-
wanych przez Annę Drabczyńską. Spotkało się to z ogromną 
aprobatą pań, dlatego postanowiliśmy ponownie zapropo-
nować Naszym góralkom taką możliwość. 

Anna Drabczyńska to projektanka z Bielska – Białej, z którą 
współpracujemy już od pięciu lat przy okazji organizacji im-
prezy z okazji Dnia Kobiet. Pani Anna jest znaną projektantką 
w Polsce, ubierającą i stylizującą wiele znanych osobistości 
wśród aktorów, prezenterów, reżyserów, artystów i ludzi 
biznesu. W tym roku stworzyła kolekcję dla braci Golec 
i Edyty Golec z Zespołu Golec Orkiestra. Jest właścicielką 
galerii FABRyKA JOKOŚCI - na rynku w Bielsku-Białej, miejsca, 
gdzie nie tylko można kupić kolekcję ubrań, ale także napić 
się pysznej kawy, porozmawiać o modzie, wystroju wnętrz 
i zasięgnąć wielu rad w zakresie stylizacji szeroko pojętej. 
Współpracowała z firma STAMPS dla której zaprojektowała i 
wykonała całą kolekcję zegarków, zaprezentowanych podczas 
znanego festiwalu muzycznego HEINEKEN OPENER w Gdyni. 
W 2011 pokazała swoją kolekcje na pokazie w ARSE-
NAL PALACE w Chorzowie podczas konferencji DFS czy-
li w tłumaczeniu na polski „SUKIENKA DLA SUKCESU” 
Honorowymi gośćmi i osobami wspierającymi tą organi-
zację  była m. in. Pani  Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, 
Pani Prezes Grażyna Kulczyk i wiele innych bardzo ważnych 
osobistości.

Pani Anna ponownie zaproponowała, że dla ośmiu chęt-
nych pań z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zaprojektuje, 
dobierze do figury, wieku i okazji oraz uszyje kreację wedle 
życzenia. Zachęcamy do zgłoszenia się w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Istebnej (tel. 33 855 62 08) do 17 stycznia 
2014 r. Później już indywidualnie ustalimy spotkanie z 
zainteresowanymi w celu pomierzenia, projektu i pierwszych 
przymiarek, które odbędą się w Istebnej. 

Zbliżają się różne okazje, jak wesele, święta, urodziny, na 
które planujemy nową kreację. Często marnujemy czas na 
zakupach kupując coś z czego nie jesteśmy do końca zado-
wolone. Stąd pani Anna oferuje swoją profesjonalną pomoc 
w doborze odpowiedniego ubrania, które niekoniecznie musi 
być wielką kreacją. Można uszyć również spodnie, bluzkę, 
marynarkę, koszulę z gwarancją, że leżeć będą idealnie, a 
pieniądze które zostaną na ten cel wydane na pewno nie 
będą żałowane.

Serdecznie zapraszamy. Lucyna Ligocka - Kohut

Monika Michałek laureatką
Konkursu Poetyckiego!

Monika Michałek z Istebnej, 
nauczycielka języka polskiego 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
otrzymała nagrodę im. Barbary 
Dziekańskiej Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego "O Złotą 
Wieżę Piastowską". Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie. Gratulujemy!

Prelekcja fizykoterapeuty Zbigniewa Kołby
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

Nadszedł czas słynnych górskich mrozów. Ubieramy się 
ciepło, dokładamy do pieca i z tęsknotą myślimy o lecie. Jed-
nak okazuje się, że niskie temperatury mogą być zbawienne 
dla naszego zdrowia. Coraz więcej ludzi decyduje się na krio-
terapię - a więc leczenie zimnem. 

15 listopada 2013 b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej gościł Zbigniew Kołba - fizykoterapeuta, autor książ-
ki o krioterapii i leczeniu bezsenności (długoletni praktyk 
krioterapii w Olkuszu).

Prelekcja dotyczyła skutecznego leczenia różnych scho-
rzeń a także ogromnej roli witamin i mikroelementów w 
sprawnym funkcjonowaniu organizmu. Jak się okazuje za-
biegi krioterapii działać mogą przeciwzapalnie, przeciwbó-
lowo i przeciw obrzękowo.

Polegają na stosowaniu temp. – 160 stopni na obszar ob-
jęty leczeniem. Niskimi temperaturami z powodzeniem mo-
żemy leczyć stłuczenia, skręcenia, obrażenia mięśni i ścięgien. 

W okresie wzmożonych zachorowań i zmniejszonej od-
porności organizmu, warto zadbać o swoje zdrowie i wpro-
wadzić choć kilka pozytywnych przyzwyczajeń do codzien-
nego rozkładu dnia.

Zainteresowanych odsyłamy do książki Zbigniewa Kołby 
„Krioterapia”, którą można wypożyczyć w Bibliotece Publicz-
nej w Istebnej.
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Najnowszy grafik zajęć
Istebniańskiego Uniwersytetu

RODZAJ
ZAJĘĆ PROWADZĄCY MIEJSCE DZIEŃ GODZ.

J. ANGIELSKI RySZARD
KOCyBIK

GIMNAZJUM PONIEDZIAŁEK 13.15

J. NIEMIECKI ANETA STANIEK SALKA BIBLIOTEKI
W DOMU
PARAFIALNyM
W ISTEBNEJ

PONIEDZIAŁEK 16.00

ŚPIEW
LUDOWy

ANNA
ŁUPIEŻOWIEC

GOK ŚRODA 16.00

GIMNASTyKA ALEKSANDRA
NOSOWICZ

SP 1 ISTEBNA CZWARTEK 17.30

NORDIC
WALKING

SPOTKANIE
PRZy REMIE

DO USTALENIA -

ZAJĘCIA
NA BASENIE

INSTRUKTOR
W OBIEKCIE

BASEN DO USTALENIA -

SIŁOWNIA KOMPLEKS
SPORTOWO
-REKREACyJNy
NA ZAOLZIU
- SPOTKANIE PRZy
REMIE

DO USTALENIA -

Mocne rytmy i mocne słowa
czyli Witek Wilk

Zespół Regionalny „Koniaków”
triumfował na Ligawkach w Ciechanowcu

Dźwięki podlaskich ligawek, kaszubskich bazun, góral-
skich trombit i innych instrumentów pasterskich oznajmiły 
o nadejściu Adwentu. Po raz XXXI odbył się Konkurs Gry na 
Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskiego w Muzeum 
Rolnictwa im. ks. K. Kluka.

Przez dwa dni Ciechanowiec rozbrzmiewał dźwiękami 
ludowej muzyki granej na instrumentach pasterskich przez 
wykonawców z Ukrainy i Litwy, Białorusi i Słowacji, Kaszub, 
Podhala, Podbeskidzia i Podlasia. Po przesłuchaniach kon-
kursowych pierwszego dnia, drugiego odbył się koncert 
laureatów, a Zespół Regionalny "Koniaków" zaprezentował 
nasze pasterskie melodie.

Wśród nagrodzonych z naszego regionu znaleźli się: 
Wiktoria Gruszka (II miejsce w kategorii trombity- dzieci), 
Tadeusz Rucki (I nagroda w kategoriach: trombity i rogi 

pasterskie). 
Jan Zowada (II miejsce w kategoriach: trombity i rogi pa-

sterskie)
Adam Soból (III miejsce w kategorii: inne instrumenty pa-

sterskie)
Serdecznie gratulujemy!

oprac. BJ

Jeden z najlepszych perkusistów w Polsce Witek Wilk za-
grał i dał świadectwo swojego życia podczas Koncertu Ewan-
gelizacyjnego, który miał miejsce 17 listopada w kościele Do-
brego Pasterza w Istebnej Centrum.

Pasterka Polowa na Stecówce
Już dzisiaj gorąco ZAPRASZAMY WSZYSTKICH,

którzy w swych sercach i pamięci mają
Kościółek na Stecówce na PASTERKĘ POLOWĄ.

Spotkajmy się wszyscy w tą magiczną Wigilijną Noc
na Stecówce.

24.12.2013 r. godz. 24.00 Istebna Stecówka
Szczegóły już wkrótce na www.istebna.eu
oraz www.stecowka.bielsko.opoka.org.pl
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KALENDARZ  IMPREZ 2013/2014 ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

Publikacje dostępne
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
l „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
l „Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
l „Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009,
    Rafał Wałach – 12 zł
l „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,
   Jerzy Klistała, 2011, – 10 zł
l „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś,
    2012 – 20 zł
l „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
l „Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś
    2012 – 70 zł
l Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.

grudzień
05.12.- 20.02. – Wystawa rzeźby z okazji 30 – lecia twórczo-
ści artystycznej Bolesława Michałka, GOK Istebna, s. 3
06.12. – Chodzenie Mikołajów w wykonaniu Zespołu Regio-
nalnego Istebna, Istebna
17.12. – 20.02. – Świąteczna Wystawa Bożonarodzeniowa, 
GOK Istebna, s.2
29.12. – Koncert Kolęd Zespołu Regionalnego „Istebna” w 
Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Koniakowie

styczeń
05.01. – „Narty nie na Żarty” z Radiem Katowice - Stacja Nar-
ciarska „Złoty Groń” Istebna
12.01. – 22. Finał WOŚP, Gimnazjum Istebna - Stacja Narciar-
ska „Złoty Groń” Istebna
18.01. – Bal Góralski w Koniakowie, Strażnica OSP Koniaków
18-19.01. - Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5, Stacja Narciar-
ska „Złoty Groń” Istebna 
do 28.02. – Wystawa rzeźby Bolesława Michałka, GOK – BP 
Istebna, s. 3

luty
02.02. - Zawody Furmanów, Amfiteatr „Pod Skocznią” w 
Istebnej
18.02. – Spotkania Opłatkowe w OSP w Istebnej
19.02. – Spotkania Opłatkowe w OSP w Jaworzynce
20.02. - Spotkania Opłatkowe w OSP w Koniakowie
23.02. - 39. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik, 
Istebna Kubalonka 
do 28.02. – Wystawa rzeźby Bolesława Michałka, GOK – BP, 
Istebna, s. 3

marzec
02.03. – 2. Puchar Białego Misia, zawody dla dzieci, Stacja 
Narciarska „Złoty Groń” Istebna
08.03. – Finałowa Gala Wyborów „Oryginalnej Kobiety Śląska 
Cieszyńskiego 2013” i Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z oka-
zji Dnia Kobiet; Pensjonat Hadamówka w Istebnej
08.03. – 4. Puchar Złotego Gronia, Stacja Narciarska „Złoty 
Groń” w Istebnej
27.03. – Konkurs Wiedzy o Regionie; SP1 Istebna

Uwaga!
Do połowy stycznia przyjmujemy informnacje nt. orga-
nizowanych przez Państwa imprez by dodać je do oficjal-
nego Kalendarza Imprez Gminy Istebna.

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

języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskie-
go i francuskiego.

Zajęcia w małych grupach dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, kursy maturalne. Koniaków – budynek OSP, Istebna 
Dzielec – obok Delikatesów i Wisła - WCK. Zapisy i informacje 
pod nr tel. 605 481 225 lub 607 467 586.

Aktualne informacje na naszej stronie internetowej
www.elbasjo.pl

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

- poniedziałek, 18.00 - AREOBIK
- czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK
- środa – godz. 18.00 - PILATES 
Zajęcia z ZUMBY
prowadzone przez Karinę Szymańską
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- poniedziałek – godz. 17.00
Zajęcia taneczne Latino – Solo dla kobiet
prowadzone przez Bożenę Idziniak 
tel. 504 231 395

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

Termin: 8 styczeń, 22 styczeń, 12 luty, 26 luty, 12 marzec, 26 marzec 

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

1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
piątek - 12.30 -14.00
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Międzynarodowa Młodzieżowa
Liga Beskidzka

Dnia 22.10.2013 roku odbyła się ósma edycja Międzyna-
rodowej Młodzieżowej Ligi Beskidzkiej. Oprócz Gimnazjum 
im. Jana Pawła II  wzięły w niej udział dwie szkoły z czeskiego 
Jabłonkowa: Zakladni Szkoła Jabłonków i Szkoła Podstawo-
wa im. H. Sienkiewicza z językiem polskim.

Dyrektor naszego gimnazjum p. Bogdan Ligocki przywi-
tał wszystkich. Konkurencje rozpoczęły się od piłki siatkowej 
dziewcząt, następnie chłopcy rozegrali mecze piłki nożnej, 
zaś drużyny dziewcząt rozegrały mecz unihokeja.

Istebniańskie gimnazjum było bezkonkurencyjne zarów-
no w kategorii chłopców, jak i dziewcząt, mimo że dziewczy-
ny uległy w jednym z meczów unihokeja szkole Zakladni z 
Jabłonkowa.

Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci słodyczy. Liga 
zakończyła się o godz.14.00. Przedstawiciele szkół, biorących 
udział w zawodach z uśmiechem na twarzach udali się w 
drogę powrotną do pobliskiego Jabłonkowa.

Turniej odbył się w ramach projektu uczniów klas trze-
cich: M. Łupieżowca, M. Wawrzacza, Sz. Sewastynowicza, M. 
Byrtusa i R. Legierskiego pod czujnym nadzorem p. Michała 
Nosowicza.

Osobom pomagającym w organizacji turnieju serdecznie 
dziękujemy.

organizatorzy

Trwa dobra passa naszych piłkarek
Miło nam poinformować, że nasze piłkarki z Istebnej, re-

prezentując klub 1.FC AZS AWF Katowice wywalczyły awans 
do dalszych rozgrywek o Mistrzostwo Polski Juniorek Młod-
szych. Turniej odbył się 14.11.2013 r. w Sosnowcu, na obiek-
cie Zagłębia Sosnowiec przy ulicy Kresowej. Nasze dziewczy-
ny po raz kolejny udowodniły że drzemie w nich ogromny 
potencjał, pokonując w pierwszym meczu Czarne Sucha 
Góra aż 6:0. W drugim meczu co prawda uległy Tygryskom 
Świętochłowice 0:2, jednak radziły sobie świetnie i gdyby nie 
pech (trafienie w słupek) miałyby szansę na lepszy wynik. 

Podopieczne Marcina Pudalika zaprezentowały się na 
tyle dobrze, że obserwujący turniej trener kadry Polski i ka-
dry Śląska Pan Witkowski z miejsca zdecydował się powołać 
trzy zawodniczki - Ewę Legierską, Joannę Czepczor i Paulinę 

Kubicę do kadry Śląska i na zgrupowanie, które odbędzie się 
w styczniu 2014 r. w Chybiu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy naszym dziewczynom, 
by nadchodzący rok należał do nich!! 

oprac. BJ

Bilans Pucharu Polski na nartorolkach
Sześć miejsc na podium w końcowej klasyfikacji tego-

rocznego Pucharu Polski w biegach na nartorolkach zajęli 
reprezentanci naszych klubów narciarskich. Na pierwszym 
miejscu w swoich kategoriach tegoroczną rywalizację ukoń-
czyli: Weronika Legierska (MKS Istebna), Aleksandra Łacek 
(NKS Trójwieś Beskidzka) oraz Kamil Bury (MKS Istebna). Z 
kolei drugich miejscach zostali sklasyfikowani Katarzyna 
Skurzok, Sebastian Gazurek (oboje NKS Trójwieś Beskidzka) 
i Dominik Bury (MKS Istebna).

J. Kohut

Pierwszy dzień zimy w Koniakowie
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Zespół Regionalny „Koniaków”
triumfował na Ligawkach w Ciechanowcu

Imieniny Szkoły Podstawowej w Istebnej

str. 27

str. 15
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„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY w Istebnej
 Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej 

Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Redaguje Zespół w składzie:

Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut, Barbara Juroszek. Korekta: Krystyna Rucka

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.plNasza Trójwieœ  Wrzesień 2013Strona 28

Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

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

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

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

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl
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Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
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Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem
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