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Wójt Gminy informuje

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016
Urząd Gminy w Istebnej informuje, że kwalifikacja woj-

skowa w 2016 roku dla Gminy Istebna odbywać się będzie w 
dniach 8, 9 i 10 marca mężczyźni, 16 marca kobiety. Kwa-
lifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Powiatowej 
Komisji Lekarskiej w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 202, III 
piętro.

Kwalifikacji wojskowej  podlegają:
- mężczyźni urodzeni w 1997 roku,
- kobiety, pobierające naukę w szkołach medycznych, 

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

Wezwania dla osób podlegających kwalifikacji wojsko-
wej  wysłane zostaną imiennie na konkretny dzień. W przy-
padku nieotrzymania wezwania imiennego nie zwalnia to 
osób przeznaczonych do kwalifikacji wojskowej z obowiąz-
ku stawienia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej.

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

SAMORZĄDOWCY Z GMINY ISTEBNA
NA OPŁATKU U BISKUPA
Piękną świąteczną tradycją naszego regionu jest opłatek 

dla samorządowców i parlamentarzystów organizowany 
co roku przez biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. Także i w 
tym roku, 11 stycznia w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bielsku bp Roman Pindel przewodniczył Mszy 
Świętej dla środowisk samorządowych i parlamentarzystów. 
Nie zabrakło wśród nich licznej grupy samorządowców z 
Gminy Istebna z Wójtem Henrykiem Gazurkiem na czele. 

Alina Świeży-Sobel /Foto Gość Niedzielny

Po Eucharystii zgromadzeni wzięli udział w spotkaniu 
opłatkowym w gmachu kurii. Modlitwie i życzeniom towa-
rzyszył śpiew kolęd w wykonaniu Chóru św. Józefa z Zabrze-
ga. W spotkaniu z biskupem uczestniczyli między innymi: 
minister Stanisław Szwed, posłowie i senatorowie z regionu, 
prezydenci, burmistrzowie, starostowie kilku powiatów, rad-
ni, wójtowie i sołtysi z terenu całej diecezji. 

Bp Roman Pindel znalazł czas, by z każdym przełamać się 
opłatkiem. W sposób szczególny życzył zgromadzonym sa-
morządowcom i politykom, by realizowali swoje szczególne 
powołanie dla dobra siebie i innych. 

Nowy biskup ewangelickiej
diecezji cieszyńskiej
6 stycznia w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła 

się uroczystość konsekracji nowego zwierzchnika die-
cezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
bp. Adriana Korczago. Było to zarazem oficjalne zakończe-
nie posługi dotychczasowego biskupa Pawła Anweilera, któ-
ry sprawował tę funkcję przez 23 lata. 

Nowy zwierzchnik kościoła ewangelickiego diecezji 
cieszyńskiej urodził się w 1964 r. w Zabrzu. Po studiach na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został 
ordynowany w 1989 roku w Zabrzu. Pracował jako duszpa-
sterz w parafii w Ustroniu, w Bładnicach i w Goleszowie. Od 
1991 r.  wykładał na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 
Ma tytuł doktora teologii ewangelickiej. 

Na zaproszenie Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelickiego Rzeczpospolitej Polskiej oraz bi-
skupa elekta, w wydarzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Isteb-
na Henryk Gazurek i Przewodniczący Rady Gminy Artur 
Szmek. Wśród gości doniosłej uroczystości był m. in. katoli-
cki ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel oraz były 
przewodniczący PE Jerzy Buzek, który przy tej okazji powie-
dział: „Dzisiaj potrzebujemy pojednania. Nie ma w naszej oj-
czyźnie lepszej diecezji jak bielsko-żywiecka i cieszyńska, żeby 
uczyć nas ekumenizmu, współdziałania, bycia jednym pomimo 
różnicy poglądów w wielu sprawach”. 

Nowo konsekrowany biskup przyjmuje życzenia z rąk biskupa ka-
tolickiej diecezji bielsko-żywieckiej. Foto: Alina Świeży-Sobel /Foto Gość 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ISTEBNA
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że 
w I kwartale 2016 roku będzie przyjmował mieszkańców 
w sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gmi-
ny Istebna /pok. 116/ w każdy wtorek tygodnia.
luty 2, 9, 16, 23. od godz. 15:00 do 16:15
marzec 1, 8, 15, 22, 29 od godz. 15:00 do 16:15



Nasza Trójwieœ  Luty 2016Strona 4

Wójt Gminy informuje

ALKOHOL I NARKOMANIA – 
PROPOZYCJA  PROFILAKTYKI
I PRZECIWDZIAŁANIA W ROKU 2016 
W GMINIE ISTEBNA
Dnia 16 grudnia 2015 r, po uprzedniej konsultacji społecznej, 

jednomyślnie na sesji Rady Gminy Istebna zostały przyjęte dwa 
ważne programy działań: Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 oraz Gmin-
ny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. W Gminie 
Istebna. Samorząd gminy na mocy ustawy z dnia 26 paździer-
nika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286) oraz ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. (Dz.U z 2012 r., poz. 124 ze zm.) o przeciwdziałaniu 
narkomanii jest odpowiedzialny za działania podejmowane w 
sprawie rozwiązywania problemów uzależnień w społecznoś-
ciach lokalnych. Powyższe programy określają  zakres i formę 
realizacji zadań wynikających z ustawy. Nadrzędnym ich celem 
jest, jak co roku, tworzenie spójnego systemu działań profilak-
tycznych i naprawczych zmierzających do: 

- zapobiegania powstaniu nowych problemów,
- zmniejszeniu rozmiaru problemów, które aktualnie wystę-

pują,
- zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie już z 

istniejacymi problemami.
Oba wyżej wymienione dokumenty zostały opracowane w 

oparciu o instrukcje i doświadczenia ze stosowanych dotych-
czas praktyk w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnienia. Tegoroczny program został jednak mocno opar-
ty o wyniki diagnozy zagrożeń społecznych na terenie Gminy 
Istebna, jaka została przeprowadzona w  marcu 2015 roku, 
wśród wybranej grupy mieszkańców.  Problematyka badawcza 
koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących przyjmowa-
nia substancji psychoaktywnych w tym narkotyków, alkoholu 
i papierosów. Techniką uzyskania materiału badawczego zasto-
sowaną w omawianym  badaniu była anonimowa ankieta audy-
toryjna. Badaniem objęto cztery grupy:

1. uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Istebnej, 
(400 osób)

2. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej 
Zaolziu, (188 osób)

3. osoby pracujące w punktach sprzedaży alkoholu i wyro-
bów tytoniowych (40 osób)

4. dorośli mieszkańcy Gminy Istebna (grupa 200 osób).
Celem przeprowadzenia tego badania była przede wszyst-

kim analiza wybranych problemów społecznych związanych ze: 
spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków, oraz zjawi-
skiem towarzyszącym tym patologiom a mianowiecie szeroko 
rozumianą przemocą. 

W podsumowaniu badań przeprowadzonych metodą an-
kiety można wyróżnić bardzo istotne dla naszego społeczeń-
stwa problemy, wymagające szczególnej uwagi ze strony władz 
samorządowych. Można je w skrócie zdefiniować następująco:

1. jednym z najważniejszych problemów młodych miesz-
kańców gminy zdaje się być wczesna inicjacja alkoholowa tak 
deklaruje 87% badanej grupy uczniów szkoły ponadgimnazjal-
nej i 54 % wśród gimnazjalistów, a także wysoki wskaźnik bie-
żącego używania alkoholu – 68% uczniów szkoły ponadgimna-
zjalnej i 30% gimnazjalistów,

2. szczególną uwagę trzeba zwrócić na fakt, że duża część 
młodych respondentów (60% grupy badanej wśród młodzieży 
szkoły ponadgimnazjalnej i 25% gimnazjalistów deklaruje, że 
sama nabywa alkohol, co może sugerować potrzebę wzmoc-
nienia kontroli dostępności napojów alkoholowych.

3. jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to bardzo duża grupa de-
klaruje bieżące ich używanie. Wynika to z pewnością z dużego 
przyzwolenia społecznego, ważna wydaje się być pogłębiona 
profilaktyka i działania prozdrowotne, zmierzające do zmniej-
szenia skali zjawiska.

4. poważny problem pośród młodych mieszkańców gminy 
stanowią narkotyki. Duża część młodzieży (18% badanych ucz-
niów szkoły ponadgimnazjalnej i 12% spośród badanych gim-
nazjalistów) ma już za sobą pierwszy kontakt  z narkotykami. 
Sama młodzież twierdzi, że ich wiedza na temat skutków spo-
żywania narkotyków (69% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 
i 73% badanych gimnazjalistów) jest niewystarczająca. 54% ba-
danych dorosłyh również stwierdziła, że ich wiedza jest w tym 
zakresie bardzo uboga,

5. na terenie gminy jest spory dostęp do narkotyków. Nieco 
mniej niż połowa młodych respondentów wie, gdzie te sub-
stancje można nabyć,

6. większość młodych respondentów ma zdecydowanie 
negatywny stosunek do narkotyków. Jednak mimo deklarowa-
nego, negatywnego stosunku część osób sięga po narkotyki. 
Może to wynikać z przekonania, że ogólnie narkotyki są złem, 
ale niektóre z nich i zażywane od czasu do czasu nie są groźne,

7. najważniejszym problemem w środowisku lokalnym w 
opinii badanych dorosłych mieszkańców jest narkomania oraz 
picie alkoholu przez młodzież. Tutaj pozostaje przestrzeń dla 
władzy jeśli chodzi o wprowadzenie programów pomocowych 
dla osób uzależnionych ale także, a może przede wszystkim 
opracowanie działań profilaktycznych wśród młodzieży.

8. ważnym problemem z punktu widzenia mieszkańców jest 
także bezrobocie i alkoholizm wśród osób dorosłych,

9. według dorosłych respondentów najważniejszym w dzia-
łalności lokalnych władz powinno być udzielenie pomocy oso-
bom i rodzinom, których dotyczy problem alkoholowy a także 
działania edukacyjne i profilaktyczne,

10. bania wykazały, że nieletni próbują nabyć w punktach 
sprzedaży tak alkohol, jak i wyroby tytoniowe, zdarzyły się 
przypadki sprzedaży tych produktów osobom niepełnoletnim 
dlatego też ważnym zadaniem władz lokalnych zdaje się być 
wzmocnienie kontroli dostępności alkoholu i wyrobów tytonio-
wych na terenie gminy.

Przyjęte w/w programy na grudniowej sesji Rady Gminy 
Istebna zakładają następujące cele:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych od  alkoholu i narkomanii 
oraz osób współuzależnionych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy al-
koholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a 
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyj-
nej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alko-
holowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestni-
czących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wycho-
wawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarza-
dowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i narkomanii.



Luty 2016  Nasza Trójwieœ Strona 5

Rada Gminy uchwaliła

Wójt Gminy informuje
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób 

uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym i integrowaniem ze środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art 13.I i 15 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowa-
nie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Właściwa realizacja programów wymaga współpracy wielu 
zespołów. To podmioty, które problem walki z uzależnieniami 
społeczeństwa i wynikającymi z nich patologiami  traktują jako 
zadania obligatoryjne. Ideą stojącą za zasadą pomocniczości jest 
założenie, że im bardziej bierze sie pod uwagę odbiorcę działań, 
tym skuteczniej i plastyczniej – w zależności od lokalnych po-
trzeb – mogą być planowane zadania i rozpowszechniane środ-
ki. Nie oznacza to oczywiście całkowitej dowolności działań, ani 
też nie zwalnia decydentów i realizatorów z konieczności prze-
strzegania ustaw, czy rezygnowania z działań wytyczonych przez 
dokumenty ogólne, mające charakter strategii ogólnokrajowych 
i regionalnych. Przygotowane są one na podstawie wyników 
analiz i badań, a także ogólnych kierunków polityki państwa w 
dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

opr. Joanna Kohut
zastępca kierownika USC

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH, POTRZEBUJĄCYCH
WSPARCIA I POMOCY 

Punkt konsultacyjny, gdzie prowadzona jest szeroko 
rozumiana terapia uzależnień pracuje w każdy drugi 
i czwarty piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 
19.00 w budynku OSP Istebna Centrum. Wcześniejsze-
go zgłoszenia można dokonać pod numerem: tel. 691 
900 905 - Pani Aleksandra Czyż – terapeuta. (pracow-
nik ośrodka Arka w Wiśle)

Panu Tadeuszowi Ruckiemu
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci Matki

Śp. Marii Gorzołka
Składają

Rada Gminy, Wójt Gminy,
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 

oraz Rada Sołecka Wsi Koniaków

Panu Janowi Marekwica
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci Ojca

Śp. Michała Marekwica
Składają

Rada Gminy, Wójt Gminy,
Sołtys i Rada Sołecka Wsi Istebna

W dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 15:00 odbyła się XV 
Sesja Rady Gminy Istebna, na której podjęto następują-
ce uchwały:

1. Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 
2016-2025.

2. Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 
stycznia 2016 roku  w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2016.

3. Uchwała Nr XV/111/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2015 Rady Gminy 
Istebna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2016. 

4. Uchwała Nr XV/112/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku 

Podziękowania za udział w pogrzebie 

śp. męża Jana Juroszka
dla wszystkich uczestników,

w tym rodzinie, sąsiadom, delegacjom

składa
żona Teresa Juroszek wraz z dziećmi

Pani Teresie Juroszek wraz z rodziną
serdeczne wyrazy żalu

z powodu śmierci męża i ojca

śp. Jana Juroszka
składa

Wójt Gminy Istebna
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej 
publicznych szkół podstawowych oraz do klasy pierwszej 
publicznego Gimnazjum, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Istebna.

5. Uchwała Nr XV/113/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku 
w sprawie nabycia nieruchomości.

6. Uchwała Nr XV/114/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku 
w sprawie nabycia nieruchomości.

7. Uchwała Nr XV/115/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku 
w sprawie ustanowienia służebności.

8. Uchwała Nr XV/116/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku 
w sprawie ustanowienia służebności.    

9. Uchwała Nr XV/117/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody buka zwyczaj-
nego uznanego za pomnik przyrody. 
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Inwestycje gminne

Gminna droga na Zaolzie 
18 listopada 2015 r. decyzją Wojewody Śląskiego, Gmina 

Istebna przejęła nieodpłatnie drogę na Zaolzie od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 941 do okolic skrzyżowania z 
drogą Zadolina. Pozostała cześć przejmowana jest odrębną 
procedurą, której zakończenie przewidywane jest jeszcze 
w 2016 r. Gmina Istebna będąc właścicielem drogi ma tytuł 
prawny umożliwiający opracowanie dokumentacji projekto-
wej na jej przebudowę i wnioskowanie o środki zewnętrzne.

Przebudowa drogi na Zaolzie jest jedną z prioryteto-
wych inwestycji Gminy Istebna przewidzianych do realizacji 
w najbliższych latach. Stanowi jeden z ważniejszych ele-
mentów sieci komunikacyjnej wsi, który jest niezbędny do 
dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości, 
istotny dla mieszkańców, turystów oraz podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą. Droga na Zaolzie dzięki 
swemu strategicznemu położeniu jest także drogą objazdo-
wą, łącznikiem prowadzącym do centrum Istebnej i Konia-
kowa. 

Droga stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” 
Nadleśnictwa Wisła utrzymywana była wspólnie z samorzą-
dem gminnym. Nadleśnictwo Wisła ponosiło koszty jej re-
montu w ramach prowadzenia gospodarki leśnej, natomiast 
Gmina Istebna ponosiła koszty jej zimowego utrzymania. 
Sytuacja ta od strony formalno-prawnej uniemożliwiała in-
westowanie w rozbudowę ze środków samorządowych, tym 
samym niemożliwe było skorzystanie przez Gminę Istebna z 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ewentu-
alna przebudowę drogi, budowę chodnika, oświetlenia itp. 
Gmina Istebna od 2013 r. przy współpracy z Nadleśnictwem 
Wisła podjęła działania dotyczące nieodpłatnego przejęcia 
drogi na własność, aby w dalszej kolejności przystąpić do 
opracowania projektów technicznych. 

Realizacja tej długo oczekiwanej i potrzebnej inwesty-
cji będzie rozłożona w czasie i uwarunkowana szeregiem 

uzgodnień branżowych oraz możliwością pozyskania dofi-
nansowania ze środków zewnętrznych krajowych lub euro-
pejskich. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 
przy ostrożnym szacowaniu zakłada następujące terminy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – 
grudzień 2016 

- uzgodnienia branżowe, środowiskowe, pozyskanie po-
zwolenia na budowę – czerwiec 2017

- wnioskowanie do Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 o pozyska-
nie 50% dotacji - wrzesień 2017

- realizacja 1 etapu inwestycji na odcinku od Tartaku po 
drogę „Zagroń” (maj-październik 2018)

- realizacja 2 etapu inwestycji od Zagronia po okolice wy-
ciągu „Chichot” (maj-październik 2019)

- realizacja 3 etapu inwestycji w kolejnych latach.
Koncepcja przebudowy drogi zawiera szereg elemen-

tów takich jak: poszerzenie jezdni (2 pasy ruchu), budowę 
chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego, częściowe zabez-
pieczenie drogi przed wodami rzeki Olzy, przebudowę i 
poszerzenie mostów, przepustów, budowę oświetlenia na 
terenie zabudowanym, regulacje wjazdów/wyjazdów z po-
sesji i parkingów, odwodnienia itp. Gmina nie ma aktualnie 
możliwości próby uzyskania dofinansowania, które objęło-
by wszystkie zakładane elementy – brak takiego programu. 
Zakłada się zatem, że dokumentacja techniczna zostanie 
opracowana zgodnie z koncepcją odnosząca się do całości 
problemu, natomiast realizacja inwestycji przebiegać bę-
dzie elementami, na które w danym czasie uda się pozyskać 
niezbędne środki zewnętrzne plus środki własne z budżetu 
Gminy w danym roku.  

Gmina Istebna dziękuję Nadleśnictwu Wisła oraz Śląskie-
mu Urzędowi Wojewódzkiemu za wsparcie i zaangażowanie 
w przekazaniu terenów, przez które przebiega droga na Za-
olzie.

Opracował: W. Legierski

Konkurs - Bezpieczne gospodarstwo rolne
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego Oddział Regio-
nalny w Częstochowie zaprasza 
wszystkich rolników do udziału w 
XIV edycji Ogólnokrajowego Kon-
kursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne organizowanego wspólnie 
z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytu-
cjami. 

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdro-
wia i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa 
rolnego w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie ul. 
Korczaka 5, tel. (34) 365 32 92 lub w Placówkach Terenowych  
KRUS w terminie do 31 marca 2016r. Formularze zgłoszenio-

we i szczegółowe informacje o warunkach udziału w Kon-
kursie dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS i sie-
dzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie (pokój 
24/25), a także na stronie internetowej KRUS 

www.krus.gov.pl
Komisje Konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach 

będą oceniać elementy wpływające bezpośrednio na bez-
pieczeństwo pracy, między innymi:

• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i sta-
nowisk pracy

• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym 
schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elek-
trycznych,

• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospo-
darstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabez-
pieczenia przed wypadkami,
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• stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w go-
spodarstwie,

• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne 

wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przeby-
wających w gospodarstwie rolnym,

• estetyka gospodarstw.
Przystąpienie do Konkursu to szansa i okazja do polep-

szenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy we własnym 
gospodarstwie rolnym, to sprawdzian efektów swojej pracy 
i wprowadzonych innowacji czy ulepszeń na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy. 

Zdobyta przy okazji uczestnictwa w Konkursie nagroda 
to dodatkowa motywacja i promocja dla laureata i regionu, 
z którego się wywodzi. 

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
PZDR Cieszyn zaprasza na szkolenie, które odbędzie 

się 04.03.2016 (piątek) o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy 
Istebna (sala narad).

Tematy szkolenia:
1) "Kalendarz działań PROW 2014-2020, omówie-

nie działań wdrażanych w tym roku" wykładowca Aneta 
Stanek-Sikora

2) "Świadczenia emerytalno-rentowe w KRUS-ie" 
wykładowca Karina Balcar

Serdecznie zapraszam, Aneta Stasnek-Sikora
tel. kontaktowy 515 275 918

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

VII Barbórkowy Turniej Strażaków
i Ratowników 

W sobotę 
19.12.2015r. w Kopal-
ni Soli w Wieliczce od-
był się VII Barbórkowy 
Turniej Strażaków i 
Ratowników. Była to 
siódma edycja tur-
nieju, który z roku na 
rok cieszy się coraz to 
większą popularnoś-
cią. W tym roku stawi-
ło się 92 drużyn z Pol-

ski oraz Czech. Dynamiczny przebieg turnieju, wyczerpani 
do granic możliwości zawodnicy na mecie, to zdarzenie w 
jakim chce wziąć udział każdy prawdziwy strażak-ratownik. 

Zadaniem zawodników, którzy startowali w trzyosobowych 
drużynach było pokonanie szybu Daniłowicza (110 m, 90 
podestów i 650 schodów) w jak najkrótszym czasie, co istot-
ne w pełnym uzbrojeniu (ubranie specjalne, buty strażackie, 
hełm strażacki, rękawice specjalne, sprzęt ochrony dróg 
oddechowych oraz latarka). W tegorocznej edycji Barbórko-
wego Turnieju Strażaków i Ratowników już po raz 3 powiat 
cieszyński reprezentowała drużyna z OSP Koniaków-Kosa-
rzyska (w składzie: Józef Ligocki, Krystian Kubica i Aleksan-
der Gluza). Nasi strażacy z czasem 6:03 zajęli 9 miejsce (na 56 
drużyn OSP) i 25 (na 90 drużyn OSP i PSP). Warto podkreślić 
fakt, iż jest to najlepszy wynik z drużyn reprezentujących 
województwo śląskie. 

Drużyna składa serdeczne podziękowania dla OSP Gole-
szów oraz OSP Koniaków Centrum za użyczenie sprzętu.

Więcej informacji oraz wyników na stronie http://www.
pspwieliczka.pl

Bal przebierańców
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
Dnia 26.01.2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

odbył się „Bal przebierańców”. Dzieci przebrane za różne po-
stacie bajkowe bawiły się na Sali gimnastycznej. Po tańcach 
udały się na sesję zdjęciową. Dziękujemy rodzicom za przy-
gotowanie pięknych strojów.

 
 

Dnia Babci i Dziadka
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
W dniu 21.01.2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym Gminne Przedszkole w Istebnej odbyła się uroczystość 
z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Przedszkolaki, ubrane w pięk-
ne stroje góralskie, wystąpiły przed swoimi dziadkami z tań-
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cami i piosenkami regionalnymi. Po przedstawieniu wszyscy 
udali się na słodki poczęstunek. Bardzo serdecznie dziękuje-
my instruktorom z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniako-
wie za wkład i pomoc w uświetnieniu tej uroczystości. 

mgr Anna Rucka, mgr Anna Lubecka

Koncert Charytatywny dla Asi
Asia Śleziak jest jedną 

z podopiecznych NTPP 
„Słoneczna Kraina” w 
Jaworzynce. Dziewczyn-
ka jest niepełnosprawna, 
boryka się z wieloma scho-
rzeniami, przeszła już kilka 
bardzo poważnych ope-
racji. Sytuacja ekonomicz-
na jej rodziny jest bardzo 
trudna. Bardzo kosztowne 
są leki oraz artykuły pie-
lęgnacyjne… Co zrobić, 
aby jej pomóc? Jeden 
wszystkim pomóc nie da 
rady ale wszyscy jednemu 
jak najbardziej.  Koncert 

charytatywny okazał się być świetnym pomysłem, aby choć 
trochę pomóc dziewczynce. 22.01.2016 w Milówce, razem z 
tamtejszym Gminnym Ośrodkiem Kultury, stowarzyszeniem 
„Nasze dzieci” z Cieszyna oraz Hotelem „Tycjan”, zorganizo-
waliśmy zbiórkę na rzecz Asi. 

Cała impreza rozpoczęła się od występu kolegów i kole-
żanek Asi z przedszkola. Przedszkolaki przygotowane przez 
nauczycieli, ubrane w stroje regionalne, zaśpiewały pasto-
rałki i kolędy a także zatańczyły góralskie tańce. Następnie 
maluchy ze skoczowskiego punktu, razem ze swoimi pania-
mi, zaprezentowały ciekawe przedstawienie. Kiedy dzieci 
opuściły scenę, można było potupać nogą do skocznej mu-
zyki kapeli „Rajwach” z Koniakowa. Później scenę wypełnili 
przepięknie ubrani w żywieckie stroje członkowie Zespołu 
Pieśni  i Tańca „Wierchy” z Milówki. Dla podgrzania atmosfery 
rozpoczęła się pierwsza część aukcji charytatywnej, w której 
każdy z zebranych mógł wziąć udział. Licytowano wspaniałe 
wytwory sztuki własnej. Niejeden gość wyszedł z koncertu 
z przepięknym obrazem, koronką koniakowską, serwetą a 
nawet tortem. Ponadto istniała możliwość zakupu rękodzie-
ła: m.in. biżuterii z haftem beskidzkim, ubrań z folkowym 

zdobieniem, heklowanych ozdób. Kiedy pierwsza część au-
kcji dobiegła końca, na sali zaczęła pobrzmiewać  magiczna 
muzyka „Królestwa Beskidu”. Później swój popis dały grupy 
kolędnicze z Milówki i okolic. Wszyscy mogli się zapoznać 
z tradycją kolędowania na Żywiecczyźnie a także z muzyką 
graną przez dudziarzy. Na koniec imprezy zaprezentował się 
zespół „Popieronie” oraz „Jaworowe skrzypce”. 

Koncert zgromadził wielu gości. Nie zabrakło Wójta Gmi-
ny Milówka oraz radnych tejże gminy. Obecni byli też przed-
stawiciele szkół z gminy Istebna (SP1 w Istebnej oraz SP1 w 
Koniakowie) oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. 
Ponadto koncert uświetnili twórcy ludowi i artyści, którzy 
przeznaczyli swoje wyroby na licytację. Nie mogło zabrak-
nąć rodziców występujących dzieci przedszkolnych a także 
sympatyków przedszkola w Jaworzynce .

„Słoneczna Kraina” w imieniu swoim oraz Asi, pragnie 
najserdeczniej podziękować tym wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania koncertu 
oraz wsparli całą akcję. Jesteśmy wdzięczni Wójtowi Gminy 
Milówka - Panu Robertowi Piętce, dyrektorowi GOK w Mi-
lówce - Panu Andrzejowi  Maciejowskiemu, który poprowa-
dził aukcję charytatywną; radnym Gminy Milówka; zarządo-
wi hotelu „Tycjan” za udostępnienie sali oraz stowarzyszeniu 
”Nasze dzieci” z Cieszyna. Dziękujemy za przybycie dyrekto-
rom i nauczycielom szkół podstawowych z gminy Istebna. 
GOK w Istebnej dziękujemy za użyczenie strojów regional-
nych naszym przedszkolakom. Wszystkim, którzy przygo-
towali dzieci do występów- wielkie dzięki. Nie sposób jest 
wymienić wszystkich , którzy czasem nawet anonimowo ze-
chcieli dołożyć kawałek swojego dobrego serca. Dziękujemy 
więc wszystkim za wszystko! 

Dyrekcja „Słonecznej Krainy” w Jaworzynce

Bal rodzicielski 
W sobotę 16 stycznia 2016 r. w sali OSP w Koniakowie 

odbył się Bal Rodzicielski zorganizowany przez rodziców 
uczniów klas VI oraz  Radę Rodziców Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koniakowie.

Na samym wstępie pan dyrektor Andrzej Ryłko przywi-
tał wszystkich zebranych gości i życzył uczestnikom nieza-
pomnianych wrażeń. Później prowadzenie imprezy przejął 
niesamowity zespół Fair Play, przy którym nogi same rwały 
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się do tańca. W związku z tym na parkiecie do samego rana 
bawili się uczestnicy balu. 

W czasie przerw nie brakowało atrakcji – można było zaku-
pić piękne i oryginalne kotyliony oraz wylosować atrakcyjne 
fanty, które czasem wywoływały uśmiech na twarzach zebra-
nych gości. Poza tym, urozmaiceniem tego wieczoru była moż-
liwość wykonania  pamiątkowego zdjęcia przez pana Radosła-
wa Burego, fotografie te były o tyle wyjątkowe, że wystarczyło 
zaledwie parę chwil, aby cieszyć się wywołanym zdjęciem. Ko-
lejną niespodzianką był zakup pączków, w których kryły się 
drogocenne nagrody. Tego wieczoru panowie mogli także ob-
darować swoje piękne i ukochane panie cudownymi różami. 
Niezapomnianych emocji dostarczyła nam licytacja pysznego 
tortu oraz obrazu autorstwa pani Krystyny Kocybik. 

 Całość dopełniły znakomite potrawy przygotowane 
przez wzorowego szefa kuchni – panią Marię Bielesz. A było 
w czym wybierać, poza przepyszną gorącą kolacją, wyśmie-
nitymi przystawkami, zimną płytą, smacznym barszczem 
i gulaszem podano również smakowite ciasta upieczone 
przez rodziców klas VI.

Jednak całość przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez 
kilkumiesięcznej pracy rodziców, którzy z wielkim zapałem 
współpracowali zarówno przy organizacji oraz podczas sa-
mego balu. Pozyskiwanie sponsorów, przygotowywanie ko-
tylionów, pieczenie ciast, pakowanie fantów, strojenie oraz 
sprzątanie sali – każdy z tych etapów został starannie i su-
miennie wykonany. 

Z całą pewnością bal na długo pozostanie w naszej pamię-
ci, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni i za co w imieniu 
całej społeczności serdecznie dziękujemy. Zwłaszcza wszyst-
kim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego 
organizacji oraz wszystkim uczestnikom, którzy wsparli nas 
finansowo. Szczególnie dziękujemy sponsorom naszego balu. 

Wychowawcy klas VI 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie

R. Haratyk, Z. Kawulok

Koncert kolęd w Szkole
Podstawowej nr 1 w Koniakowie 
Święta Bożego Narodzenia nie mogłyby się odbyć bez 

śpiewania kolęd.  W Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie 
tuż przed Świętami rozbrzmiały kolędy, a wszystko za spra-
wą przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnoś-
cią. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Piast z Opola wraz z 
opiekunem p. Krzysztofem Pawlakiem oraz  młodzieżą, z któ-
rą prowadzą współpracę polsko – ukraińską stworzyli nastrój i 
przybliżyli aurę świąt i zbliżającego się Nowego Roku. Występ 
nagrodzony został gromkimi brawami i nie obyło się bez bisu.

Podczas koncertu swoją obecnością zaszczyciły nas 
przedstawicielki Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, 
dzięki którym odbył się koncert – panie Aneta Legierska, Oli-
wia Szotkowska oraz Elżbieta Polok. 

Podstawę występu tworzyło niepowtarzalne brzmienie, a 
energia, muzykalność i radość ze wspólnego kolędowania po-
zostawiły niezapomniane wrażenia wszystkim uczestnikom.

Z. Kawulok

Profilaktyczne spotkanie z policją
Szkołę Podstawową nr 1 w Koniakowie odwiedzili pano-

wie policjanci z Komisariatu Policji w Wiśle aspirantJarosław 
Wałach oraz aspirant Krzysztof Michalski. 

Podczas spotkania z klasami III – VI panowie policjan-
ci przybliżyli nam informacje z zakresu odpowiedzialności 
karnej za czyny popełnione przez nieletnich. Prelekcja, którą 
przeprowadzili dotyczyła zjawisk patologii społecznej, za-
chowań demoralizacyjnych oraz wszelkich innych przykła-
dów łamania prawa przez dzieci oraz młodzież.

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) 
realizowana przez pedagogów szkolnych oraz policję, obej-
muje promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie za-
sięgu zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Jej celem 
jest inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na 
celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. 
Bowiem nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia nas z 
obowiązku ich przestrzegania, dlatego bardzo ważne jest 
uświadamianie młodzieży o  istnieniu ustawy o postępowa-
niu w sprawach nieletnich.

Dzięki prelekcji, uczniowie mieli możliwość poznania 
przepisów dotyczących odpowiedzialności prawnej nielet-
nich, skutków cyberprzemocy, zażywania dopalaczy, alko-
holu i nikotyny.

Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy w Wiśle za 
współpracę oraz propagowanie bezpieczeństwa wśród dzie-
ci, a także za uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać 
najmłodszych . Pedagodzy SP nr 1 w Koniakowie

A. Kaczmarzyk, Z. Kawulok

Wigilijka szkolna i kolędowanie 
Tuż przed samymi Świętami w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Koniakowie odbyła się uroczysta akademia z oka-
zji Bożego Narodzenia. W uroczystości wzięli udział wszy-
scy uczniowie oraz Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły 
i przedstawiciele Rady Rodziców oraz proboszcz Parafii w 
Koniakowie. Natomiast po kolędowaniu pan dyrektor An-
drzej Ryłko oraz pani wicedyrektor Alicja Kaczmarzyk złożyli 
wszystkim obecnym świąteczne życzenia.
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Podziękowanie
W sobotę 16 stycznia 2016 roku w strażnicy OSP 

Istebna Zaolzie odbył się bal karnawałowy zorganizo-
wany przez Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
w Istebnej Zaolziu wraz z nauczycielami i pracownikami 
szkoły. Bawiono się do rana przy obfitej i wyśmienitej 
kuchni naszej szkolnej pani kucharki, a przygrywał jak co 
roku zespół „Kaczmarzycy”.

Bal się udał dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym 
serdecznie dziękujemy, a w szczególności wszystkim spon-
sorom.

Dziękują Rodzice i Grono Pedagogiczne 

Podziękowanie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w imie-

niu własnym i uczniów szkoły dziękuje wszystkim Rodzicom 
za zaangażowanie i pracę przy organizacji Balu Karnawa-
łowego, z którego dochód w całości został przekazany na 
potrzeby szkoły. Szczególne podziękowania  kierujemy do 
sponsorów imprezy. 

Ortograficzny sukces Kingi Patyk
W listopadzie 2015r. odbył się Szkolny Konkurs Orto-

graficzny, w którym wyłoniono czterech uczestników do 
kolejnego etapu.

08 grudnia miał miejsce XV Powiatowy Konkurs Ortogra-
ficzny „Strumieńska Żaba”. Tegoroczne dyktando pt. „Nieuczest-
niczenie nie wchodzi w grę” ułożyła prof. Aldona Skudrzyk.

Wielkim osiągnięciem wykazali się nasi uczniowie, zaj-
mując  wysokie miejsca. 

Kinga Patyk zdobyła I miejsce (opiekun mgr B. Matusz-
ny), natomiast Bartłomiejowi Biernackiemu przyznano wy-
różnienie (opiekun mgr H. Skrzydłowska).

Gratulujemy!

Konkurs Plastyczny
„Moje miejsce na ziemi”
– czyli Marty Czepczor
korba na punkcie sztuki
Młoda, zdolna, ambitna i przede wszystkim całkowicie 

oddana swojej pasji – sztuce. Nasza krajanka – Marta Czep-
czor, bo o niej mowa – to uczennica drugiej klasy liceum plas-
tycznego w Bielsku – Białej. Na jednej z lekcji poznała dwoje 
uczniów swojej szkoły, którzy wzięli udział w Projekcie Korba 
i przyszli podzielić się swoimi doświadczeniami z klasą Marty. 
"Masz korbę na punkcie swojej pasji? Masz pomysł na zrobie-
nie czegoś ciekawego w swoim otoczeniu?" – między innymi 
te słowa przeczytała Marta na stronie internetowej projekt-
korba.pl, wzięła udział w szkoleniu i... także postanowiła zro-
bić coś ciekawego dla innych!

Jako oddana sztuce partiotka lokalna, Marta wymyśliła 
konkurs literacko – plastyczny pt: "MOJE MIEJSCE NA 
ZIEMI". Do udziału w nim zaprosiła dzieci i młodzież z terenów 
Trójwsi i Wisły. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy 

Podczas uroczystości uczniowie, pod kierunkiem pani 
katechetki Barbary Zowady, księdza Grzegorza Stencla oraz 
pana Zenona Knopka, zaprezentowali zwyczaje Bożona-
rodzeniowe oraz Wieczerzę Wigilijną. Uwagę wszystkich 
zebranych przykuł zarówno pięknie zastawiony wigilijny-
mi potrawami stół jak i stroje góralskie, w które ubrani byli 
nasi aktorzy. Uczniowie włożyli w przedstawienie wiele sił 
i zaangażowania, co dało niesamowity efekt, a piękne pol-
skie kolędy wprowadziły wszystkich w świąteczny  nastrój. 
Przedstawienie Wigilijnej Wieczerzy i zwyczajów Bożonaro-
dzeniowych przybliżyło również wszystkim obecnym isto-
tę Świąt oraz najważniejszą prawdę, jaką jest miłość Bożej 
Dzieciny przychodzącej do człowieka. Przesłanie Betlejem-
skiej Gwiazdy pozostawiło obecnych w Bożonarodzeniowej 
zadumie.

Podczas spotkania został także rozstrzygnięty szkolny 
konkurs na „Najpiękniejszą choinkę”, organizowany przez 
panie Katarzynę Legierską i Barbarę Zowadę (opiekunki Sa-
morządu Uczniowskiego) oraz panią Zuzannę Kawulok (na-
uczycielkę plastyki). W konkursie wzięli udział uczniowie klas 
I – VI, przygotowując przeróżne prace. Każda z nich była ory-
ginalna i wyjątkowa. Wybór był trudny, dlatego zostało przy-
znanych sześć pierwszych miejsc, które zajęli: Mikołaj Polok, 
Kinga Legierska, Karolina Rabin, Karol Rabin, Alicja Heczko 
oraz Eliza Kawulok.

Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w wojewódz-
kim konkursie plastycznym na „ Kartkę Bożonarodzeniową 
lub Noworoczną” organizowanym przez świetlicę SP nr 7 
w Gliwicach. Nasi podopieczni bardzo zaangażowali się w 
to przedsięwzięcie i z naszej szkoły wysłanych zostało kilka 
pięknych kartek. Laureatem w tym konkursie został Mikołaj 
Polok z kl. 6a, zajmując I miejsce w kategorii uczniów klas VI. 
Serdecznie gratulujemy!

Z. Kawulok
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plastycznej na zadany temat oraz dołączenie do niej krótkiego 
opisu stanowiącego uzasadnienie wyboru. Licealistka zorga-
nizowała konkurs od początku do końca: pozyskała sponsorów, 
zaprosiła do oceny prac profesjonalne jury, rozreklamowała 
swój konkurs we wszystkich szkołach Trójwsi i Wisły, skorzystała 
z usług profesjonalnej drukarni, zakupiła poczęstunek, zorga-
nizowała miejsce na pokonkursową wystawę. Do pomocy w 
przedsięwzięciu zaprosiła dwie koleżanki z klasy: Olę Płonkę i 
Justynę Lameńską. Dziewczyny zaprojektowały plakaty, um-
ieszczały bieżace informacje na stronie internetowej, a także 
pomogły bezpośrednio przy wernisażu. Ola Płonka wykonała 
także fotorelację z rozdania nagród.

Dziaciaki spisały się na medal, bo do konkursu zgłosiło się 
aż ponad 90 uczestników zostawiając tym samym jury z nieła-
twym zadaniem. Dr hab. Krzysztof Dadak – artysta malarz, 
profesor z bielskiego plastyka i wykładowca akademicki, mgr 
Magdalena Krężelok – malarka i nauczycielka plastyki oraz 
mgr Jadwiga Jarosz – polonistka – taki skład jury wybrała so-
bie do autorskiego konkursu Marta. Po burzliwych obradach 
jury postanowiło przyznać następujące lokaty:

w grupie wiekowej V, VI kl. SP i gimnazjum:
I miejsce: Patrycja Matuszny oraz Agata Smorąg kl. 3 

gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej,
II miejsce: Kinga Patyk kl. 3 gimnazjum im.Jana Pawła II 

w Istebnej,
III miejsce: Oliwia Matuszny kl. 5b ZSP w Istebnej,
w grupie wiekowej I – IV kl. SP:
I miejsce: Julia Gazurek z SP nr 1 w Istebnej,
II miejsce: Zofia Kędzior kl 2c ZSP w Istebnej,
III miejsce: Noemi Haratyk 2c ZSP w Istebnej;
oraz wyróżnienia: Filip Juroszek kl. 2 ZSP Istebna, Kinga 

Gazurek kl. 2 ZSP Istebna, Agnieszka Waszut kl. 2 ZSP Isteb-

na, Aleksandra Legierska kl. 2 ZSP Istebna, Kinga Bury kl. 
2 ZSP Istebna, Magdalena Gazurek kl. 3 ZSP Istebna, Jerzy 
Czepczor kl. 2 ZSP Istebna, Agata Łupieżowiec kl. 2 ZSP 
Istebna, Samuel Skurzok kl. 1, Damian Bielesz kl. 1, Alicja 
Heczko kl. 2 ZSP Koniaków, Majka Skurzok kl. 3, Anna Czep-
czor kl. 2 ZSP Istebna, Nikola Sznajdrowicz „Morze Bałtyck-
ie”, Tomasz Muchorowski kl. 2/4 ZSP Koniaków, Julia Bujok 
kl. 2 ZSP Istebna, Julia Kukuczka kl. 2 ZSP Istebna, Kacper 
Kukuczka kl. 2 ZSP Istebna, Jakub Czepczor kl. 1a gimnaz-
jum im Jana Pawła II w Istebnej, Wiktoria Miszta kl. 3c gim-
nazjum im Jana Pawła II w Istebnej, Teresa Mucha kl. 2e gim-
nazjum im Jana Pawła II w Istebnej.

Rozdanie nagród odbyło się 15 stycznia 2016 roku w isteb-
niańskim Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie licznie zgromadze-
ni goście wernisażu mieli okazję podziwiać prace zdolnych 
dzieci i młodzieży. Młodzi twórcy z dumą odszukiwali swoje 
prace wśród innych. Podziękowaniom i gratulacjom nie było 
końca. Dziękowano uczestnikom za udział, Marcie za godną 
podziwu inicjatywę, życzliwym osobom za okazaną pomoc, 
nauczycielom za zmobilizowanie uczniów do udziału, spon-
sorom za finansowe wparcie.

Marta jest bez wątpienia przykładem osoby zarażającej 
swoją pasją, należy ją wskazywać innym jako przykład do 
naśladowania. Dała dzieciom i młodzieży coś najcenniejsze-
go – poświęciła bowiem swój wolny czas do zorganizowania 
tego ciekawego przedsięwzięcia.

Autor tekstu: MagdaLena Krężelok
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Dzień Seniora w Rastoce
W dniu 21.01.2016 r. odbyła się w Szkole Podstawo-

wej Nr 2 w Koniakowie-Rastoce miła, coroczna uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jest to wieloletnia 

tradycja, którą pieczołowicie kultywujemy. Pomimo trud-
nych warunków atmosferycznych przybyło do naszej szkoły  
wielu gości. Dzieci czekały z niecierpliwością na swoje Bab-
cie i Dziadków, dla których przygotowały występy artystycz-
ne. Składały się na nie wesołe inscenizacje i piosenki. Wiele 
czasu zajęły wspomnienia z dzieciństwa i szkolnych lat spę-

Wspomnienia z balu
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie każdego 

roku, początkiem stycznia, balów rodzicielskich. Podob-
nie było tego roku. Bal odbył się 9 stycznia 2016r. w strażnicy 
OSP Koniaków. Zorganizowany został przez rodziców ucz-
niów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie wraz z nauczy-
cielami i pracownikami szkoły.

Uczestniczyło w nim niespełna sto osób a wspaniała 
zabawa trwała prawie do białego rana. Swoją obecnością 
zaszczycili nas rodzice, nauczyciele, znajomi i wielu absol-
wentów, którzy z sentymentem wspominają pobyt w naszej 
szkole. Wszyscy dobrze się bawili i chętnie zapełniali parkiet 
przy dźwiękach skocznej i porywającej do tańca muzyki, 
którą zapewnili nam członkowie przygrywającego zespołu 
„Bracia Lubeccy”. 

Na tę okazję rodzice i nauczyciele przygotowali piękne, 
misternie wykonane kotyliony, które uczestnicy balu chętnie 
na wstępie zakupili. 

Menu serwowane na balu było smaczne i bardzo uroz-
maicone. Szefowa kuchni wraz z pracownikami szkoły i ro-
dzicami, serwowała: przystawki, dwa ciepłe dania, zimną 
płytę i barszczyk oraz pyszne ciasta upieczone przez rodzi-
ców klasy VI.

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

Lista sponsorów dostępna jest na stronie internetowej 
naszej szkoły: WWW.sp2koniakow.szkolnastrona.pl

Rada Rodziców

Wieści z VIDESowego Oratorium 
W VIDESowym Oratorium  jak zwy-

kle dużo się dzieje. Styczeń był dla nas 
bardzo wyjątkowym miesiącem, a to 
dlatego, gdyż 16 stycznia obchodziliśmy 
pierwsze urodziny naszego Oratorium. 
Rok działalności postanowiliśmy uczcić 

przede wszystkim wspólnie z dziećmi. To one zapropono-
wały, żeby na ten dzień ubrać się odświętnie, same wpad-
ły na pomysł, by zrobić plakat, przynieść balony i zrobić 
piękne laurki. Animatorzy zadbali o wyjątkową atmosferę i 

Z działalności Stowarzyszenia VIDES

dzonych również w szkole w Rastoce. Oj, zakręciła się łza w 
oku. Dzięki naszym rodzicom przygotowano dla wszystkich 
poczęstunek. Seniorzy byli jak zawsze wzruszeni i bardzo 
szczęśliwi. Niektórzy Dzidkowie ze względu na stan zdrowia 
nie mogli do nas dotrzeć i ich też pragniemy serdecznie po-
zdrowić. W przyszłości będziemy zawsze dbać o to święto, 
gdyż jest bardzo ważne dla wszystkich seniorów, a nam jest 
bardzo miło zawsze Ich gościć.

A. Matuszny

pyszny, urodzinowy tort, który wszyscy ze smakiem zajada-
li. W tym dniu Oratorium odwiedził ksiądz Tadeusz Pietrzak, 
proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Istebnej. Wspólnie z 
dziećmi zasiadł przy stole, obejrzał pokaz zdjęć z dotychcza-
sowych zajęć oraz modlił się z nami i nam błogosławił. 

Roczek Oratorium był też okazją, by uświadomić dzie-
ciom i Animatorom, jak wiele dobra i życzliwości otrzymu-
jemy również my i nasze Stowarzyszenie. Nie byłoby działań 
Oratorium, gdyby nie pomocna dłoń i wielu osób. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji Gimnazjum w Isteb-
nej, na czele z panem Bogdanem Ligockim, oraz wszystkim 
pracownikom obsługi szkoły, za umożliwianie nam i użycza-
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Z działalności Stowarzyszenia VIDES
 Z okazji tych pierw-

szych urodzin życzymy 
dzieciom i sobie, byśmy co 
roku w połowie stycznia 
mogli świętować kolejne 
urodziny, a każde następne 
w większym gronie. 

Tegoroczny karnawał 
należy do najkrótszych na 
przestrzeni wielu lat. Dla-
tego postanowiliśmy dać 
okazję do zabawy również 
najmłodszym. Z okazji uro-
czystości św. Jana Bosko, 
która przypada 31 stycznia, 
zorganizowaliśmy dla dzieci Boski Bal Przebierańców. Dzień 
przed uroczystością, w sobotę 30 stycznia w holu istebniań-
skiego Gimnazjum zrobiło się bardzo kolorowo i wyjątkowo.  
Na bal przybyło naprawdę dużo dzieci, a każde z nich piękne 
przebrane, przybyli również rodzice, którzy z zaciekawie-
niem i uśmiechem na twarzach obserwowali boską zabawę. 
Jednak na holu tego dnia pierwsi przybyli animatorzy i wo-

nie co tydzień szkolnych pomieszczeń. Dzieci bardzo polubi-
ły tę szkołę, a największe wrażenie po dziś dzień wywiera na 
nich hala sportowa, którą pokochały. 

Na każdym Oratorium dzieci przygotowują drugie śnia-
danie. Nie byłoby go, gdyby nie życzliwość Piekarni Konia-
ków, która każdorazowo ofiarowuje nam bochen chleba. 

Jako Animatorzy i Wolontariusze pracujący na rzecz dzie-
ci, mamy świadomość tego, że swoich pociech nie powierza 
się byle komu. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni rodzicom 
za zaufanie, jakim nas darzą, powierzając nam co tydzień 
swoje skarby. Patrząc przez pryzmat minionego roku, mamy 
nadzieję, że nie zawiedliśmy tego zaufania i ciągle będziemy 
go budzić wśród społeczności, w której pracujemy na rzecz 
najmłodszych. 

Całym naszym młodym sercem wszystkim ludziom do-
brej woli, których spotykamy na drodze swojej działalności, 
bardzo dziękujemy.

lontariusze VIDES, aby wszystko dobrze przygotować - na-
dmuchać i zawiesić balony, by wszędzie było barwnie i ra-
dośnie, przygotować poczęstunek, by dzieci miały się czym 
posilić podczas zabawy oraz by przygotować scenariusz 
Balu, by dobra zabawa trwała nieprzerwanie. Dodatkową 
atrakcją było również taneczne show przygotowane przez 
animatorów. 

Boski Bal staje się powoli karnawałową tradycją dla dzie-
ci i animatorów, ponieważ już nie możemy doczekać się na-
stępnego.  

VIDESowe Oratorium to miejsce, gdzie dzieci mogą 
nie tylko się bawić. W Oratorium zawiązuje się rówieśnicza 
wspólnota, którą animują młodzi wolontariusze poświęca-
jąc temu dziełu swój czas i swoje talenty. Nasze Oratorium 
jest miejscem otwartym na każdego dziecko i każdego mło-
dego człowieka. Serdecznie zapraszamy w każdą sobotę w 
godzinach od 9:00 do 12:00 do Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Istebnej. 

„Nie odkładajcie na jutro dobra, które możecie uczynić  
dzisiaj, ponieważ jutro może nie będziecie już mieli  więcej 
czasu”- te słowa św. Jana Bosko, ojca i wychowawcy dzieci 
i młodzieży przyświecają naszej pracy i zaangażowaniu dla 
najmłodszych mieszkańców naszej Trójwsi. Cieszymy się, że 
dana jest nam możliwość rozwijania się i zapraszamy do nas! 

Karina Czyż
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„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawiają ślady w naszych sercach”

Podziękowanie za udział w uroczystości 
pogrzebowej św. s. Bogumiły, Zuzanny Polok, 
Służebnicy Ducha Świętego ze Zgromadzenia 
Misyjnego w Raciborzu. 

Wszystkim, którzy w dniu 2 lu-
tego 2016r. uczestniczyli w uroczy-
stościach pogrzebowych i łączą się 
z nami w bólu- składamy serdecz-
ne podziękowania. 

W sposób szczególny: księżom 
celebransom: ojcom Werbistom 
na czele z o. Henrykiem Kałużą, ks. 
Prałatowi Jerzemu Palarczykowi, ks. 
Kanonikowi Stanisławowi Pindlowi, 
ks. Jackowi Urbaczce, Siostrze Joli 
Juroszek, przełożonym i współsio-
strom ze Zgromadzenia Misyjnego 
w Raciborzu, Nysie, Sulejówku, Za-

kopanym, rodzinie bliższej i dalszej, sąsiadom, znajomym, dele-
gacjom. Kapeli góralskiej za oprawę muzyczną. Wszystkim bez 
wyjątku za udział w pogrzebie, złożone wieńce i kwiaty, ofiaro-
wane msze święte składamy góralskie „Bóg zapłać”. 

W święto Matki Bożej Gromnicznej wspólnie żegnaliśmy 
naszą kochaną Siostrę, szwagierkę, ciocię, kuzynkę, znajomą, 
parafiankę i góralkę „Zuzkę z Wycieczki” .

Była dla każdego z nas przykładem miłości, szacunku, wzo-
rem skromności i pobożności. Byliśmy szczęśliwi, że Pan Bóg 
wybrał ją spośród nas 15 X 1949r. do pracy w Jego winnicy.

Swoim przykładem życia uczyła jak trwać przy Bogu, jak 
trzymać się Go mocno za rękę. Powtarzała często, ze to wystar-
czy, by być szczęśliwym.

Kochana Siostro, ciociu Bogumiło! Dziękujemy Ci za wszel-
kie dobro uczynione każdemu - w rodzinie, parafii, wspólnocie 
misyjnej, każdemu, kogo spotkałaś na swojej misyjnej drodze. 
Twoje piękne dzieła zdobią kościoły w kraju i zagranicą. Mi-
sternie wykonane parametry liturgiczne podarowałaś Parafii 
Jaworzynka i kaplicy na Zapasiekach. 

Mając prawie 89 lat ciągle aktywnie pracowałaś. Żyjemy 
nadzieją, że Jezus Miłosierny przyjął Cię już do Siebie. teraz 
tam po drugiej stronie, jak wspomniał w kazaniu pogrzebo-
wym o. Henryk Kałuża, „będziesz układała piórka Aniołom”

W imieniu rodziny
Bratanica Danusia 

S. BOGUMIŁA, ZUZANNA POLOK, SSpS
12.08.1927 - 30.01.2016
Kolejny raz w ostatnich miesiącach odezwał sie nasz klasztorny 

dzwon śmierci. Tym razem 30 stycznia 2016 r. odezwał się oznajmiając 
odejście naszej kochanej s. Bogumiły, Zuzanny Polok. Dziś gromadzimy 
się tutaj by Panu Bogu ofiarować jej życie pełne autentycznej miłości 
zamkniętej w służbie i modlitwie. Z ogromną  wdzięcznością za wszyst-
ko to, co s. Bogumiła na przestrzeni 64 lat życia zakonno-misyjnego 
wniosła w naszą wspólnotę i naszą prowincję stajemy przy ołtarzu Bo-
żym, by razem z Panem Jezusem ofiarować Bogu Ojcu całe jej bogate 
duchowe życie.

S. Bogumiła Polok urodziła się 12 sierpnia 1927 r. w Jaworzynce, 
wśród ukochanych gór, jako 4 dziecko spośród ośmiorga dzieci bogo-
bojnych rodziców Józefa i Marii z domu Czepczor. Rodzice posiadali 
gospodarstwo rolne i pomimo ciężkiej pracy byli przykładem głębokiej 
wiary i modlitwy, na którą gromadzili całą rodzinę. S. Bogumiła o swoich 
rodzicach tak wspomina: „Miałam bardzo dobrych, pobożnych i skrom-
nych rodziców. Z życia moich ukochanych rodziców brałam przykład 
życia wiary, nadziei, miłości Boga i bliźniego, modlitwy i uczciwej pracy”.

Gdy miała 12 lat wybuchła wojna, podczas której zginął jej Ojciec 
mając 53 lata. Matka została z ośmiorgiem dzieci. Najmłodszy miał 5 
lat. Zuzanna pomagała mamie na gospodarstwie i przy wychowywaniu 
rodzeństwa.

Sięgając pamięcią do początków swego powołania s. Bogumiła na-
pisała: „Tatuś pobierał czasopismo „Mały Misjonarz”, byłam jeszcze mała 
i nie potrafiłam czytać, ale tatuś wieczorami nam czytał. Mnie bardzo 
interesował mały obrazek, który przedstawiał białego człowieka, któ-
ry smagał małego murzynka, który klęczał i błagał o litość. Zapytałam 
tatusia, dlaczego on go bije? Powiedział mi, że tutaj muszą przyjechać 
misjonarze i siostry, by nauczyć najpierw tego białego o przykazaniu 
miłości Boga i bliźniego. Ten obrazek idzie ze mną przez całe życie”.

Jako dziewczyna wraz z koleżankami pracowała w Bruczkowie u 
Ojców Werbistów co jeszcze bardziej otworzyło ją na dar powołania 
zakonno-misyjnego.

15 października 1949 r. Zuzanna wstąpiła do klasztoru Annuntiata 
w Raciborzu, gdzie w dniu obłóczyn 6 lipca 1950 r. przyjęła imię za-
konne s. Bogumiła. To jej imię można powiązać z jej osobowością i du-
chowością. 6 lipca 1952 r. złożyła I śluby zakonne w Raciborzu a 6 lipca 
1958 r. śluby wieczyste.

Wszystkie stopnie formacji siostra przeżyła w Raciborzu. Jak sama 
wspomina: „nie mogę się pochwalić, że byłam na misjach, ale tutaj sta-
rałam się być misjonarką, czy to w pralni, na furcie, w gospodarstwie, 
w budynku pomagając przy licznych grupach rekolekcji. Ale większą 
część mego życia przypadło mi przepracować ku większej chwale Bożej 
na paramentyce, ofiarując każdy ścieg w zdobywaniu dusz dla Boga. 
Do dziś słyszę słowa śp. S. Emerany: Siostrzyczko weźcie tę pracę na 
parametyce i nawiążcie dobry kontakt z dobrodziejami”. Tak, Siostra 
Bogumiła przyjęła tę pracę i poświęciła się jej do końca. Bardzo do-
kładnie i z gustem, miała swój styl i wielką cierpliwość, której ta praca 
wymagała. Zawsze otwarta, radosna, szczęśliwa, kiedy mogła pomóc. 
Dziś we wszystkich okolicznych parafiach i nie tylko, można zauważyć 
paramenty liturgiczne wykonane przez s. Bogumiłę: ornaty, stuły, alby, 
bieliznę kielichową, welony, antepedia, baldachimy itp.

S. Bogumiłę znałyśmy jako człowieka cichej a zarazem wielkiej 
pracy, przenikniętej całkowicie modlitwą. Z tej modlitwy płynęła siła 
jej oddziaływania, naturalna pokorna rozwaga, dobroć niosąca pokój i 
szczera radość, która wnosiła bezpieczeństwo. Kto z nią przebywał ten 
napełniał się tymi wartościami. Mamy nadzieję, że jej pełne pokoju od-
działywanie będzie trwać dalej.

Wzorem bycia Służebnicą Ducha Świętego była jej zawsze Mary-
ja, Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego. Jest rzeczą znamienną, 
że odeszła do Pana w sobotni wieczór, a jej ostatnie pożegnanie z tym 
światem przypada w święto Matki Bożej Gromnicznej, dzień poświę-
cony osobom konsekrowanym, kończący Rok Życia Konsekrowane-
go, który stał się dla niej jej własnym uroczystym ofiarowaniem Bogu 
wszystkiego czym była.

Zapamiętamy ją jako kogoś, kto potrafił konsekwentnie łączyć 
służbę z modlitwą, pracę z uwielbieniem Pana Boga. Jej życie można 
by zamknąć w słowach, które zanotowała sama: „Jam Twoją Jezu, Jam 
Twoją cała, mieszkaniem Twoim wiecznie pragnę być, nic więcej nie 
chcę - Twej tylko chwały, dla Ciebie cierpieć, całą Tobą być”.
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Z archiwum „Naszej Trójwsi” - luty 1996 r.

S. Bogumiło, zawsze Ci zależało na dobru wspólnoty, 
sióstr, zawsze starałaś się szukać drogi jedności, pokoju, 
byłaś świadoma tego, że klasztor to dom modlitwy, a każ-
de zajęcie i praca to uwielbienie Pana Boga. Byłaś czło-
wiekiem, który czuł piękno, zachwycał się pięknem a jed-
nocześnie najważniejsza była dla Ciebie duchowa więź 
z Panem Bogiem, z Matką Najświętszą, ze św. Józefem, z 
Aniołami. Żyłaś swoją Rodziną, którą bardzo kochałaś. By-
łaś Siostrą, która umiała jednać ludzi a z drugiej strony w 
cichości dźwigać swój krzyż codzienny.

Czasem dopiero po śmierci dostrzegamy bogactwo i 
wielkość człowieka, którego mieliśmy na co dzień.

Swoją śmierć jakbyś przeczuwała: kiedy odchodziłaś 
do szpitala to mówiłaś, że już nie wrócisz. Jej organizm nie 
zdradzał poważnych chorób, ale psychika i dusza szukały 
już nowej ziemi i nowego nieba.

Kochana Siostra Bogumiło, dziękujemy Ci za przykład 
radosnego przeżywania łaski powołania zakonno-misyj-
nego, za dar ogromnej cierpliwości i konsekwencji w 
Twojej pracy na paramentyce, której celem było zawsze 
piękno liturgii, jej najgłębsza część oddawana Trójjedy-
nemu Bogu, a także za wierność świętym ślubom, który-
mi żyłaś każdego dnia od nowa. Niech Cię Pan przyjmie 
do siebie i ozdobi welonem wiecznej chwały.

KOCHANA SIOSTRO, BĄDŹ NA ZAWSZE MIŁA BOGU !

Siostry Misyjne Służebnice Ducha Świętego
w Raciborzu
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Z życia Zespołu ISTEBNA

Zespół Regionalny Istebna na Ukrainie
W dniach 18-20 stycznia 2016r. część naszego zespo-

łu przebywała na Ukrainie. Dzięki współpracy z Fundacją 
Piastun z Opola już po raz kolejny mogliśmy wystąpić dla 
wielu środowisk polskich na Wschodzie. Wzięliśmy udział w 
nagraniach audycji dla ukraińskiej telewizji z cyklu „Poroz-
mawiajmy o muzyce” prowadzonej przez panią Oksanę Li-
sowską. 20 stycznia 2016r. odbył się w Centrum Kultury Pol-
skiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wieczór 
góralskich kolęd i pastorałek w wykonaniu kapeli z naszego 
zespołu. Tym razem zaprezentowaliśmy repertuar kolędowy 
składający się zarówno z tradycyjnych polskich kolęd jak i z 
góralskich pastorałek. Gościnnie wystąpili z nami Beniamin i 
Martin Wałach oraz Józef Kukuczka.  

Z działalności Stowarzyszenia
„Pod Ochodzitą”
Jak każdy poprzedni rok był wypełniony po brzegi różny-

mi wydarzeniami, tak i ten miniony rok, 2015. 
W styczniu ubiegłego roku braliśmy udział w warsztatach 

muzyczno-tanecznych wspólnie z zaprzyjaźnionym zespo-
łem „Bychlewianka” z okolic Łodzi. 

Wzięliśmy również udział w Godach Żywieckich przed-
stawiając starodawny zwyczaj Mikołaje oraz grupę kolędni-
ków.

Jak co roku również odbył się Bal Góralski, w zeszłym 
roku była to XXII edycja naszego Balu.

Tradycją w cieszyńskim jest także impreza nazywana 
„Pogrzebem Basów”, organizowana jako góralskie ostatki. W 
lutym ubiegłego roku po raz kolejny na zaproszenie organi-
zatorów- m.in. Kazimierza Urbasia z kapeli „Torka” - wzięliśmy 
udział w tej imprezie. 

Prowadziliśmy też warsztaty dla dzieci związane z wio-
sennymi zwyczajami zwanymi Grzegorze i Morzanny.

W marcu dane nam było uczestniczyć w konferencji Gó-
rali Śląskich oraz w europejskich warsztatach „Taniec to jest 
życie”, które odbyły się w Turcji. Zorganizowaliśmy także war-
sztaty taneczne dla zaprzyjaźnionego zespołu z Rybnika.

W kwietniu uczestniczyliśmy w obchodach upamiętnia-
jących 70. rocznicę mordu w Jabłonkowie, uczestniczyliśmy 
w mszy świętej Górali Śląskich, która obyła się w kościele pw. 
Dobrego Pasterza w Istebnej.

Ważnym wydarzeniem wśród ludzi kultury karpackiej 
ziemi był I zjazd Karpacki, który odbył się Ludźmierzu. Nasz 
zespół był uczestnikiem tego pięknego spotkania oraz mo-
gliśmy zaprezentować tam swój występ.

W maju tradycyjnie braliśmy udział w Miyszaniu Owiec w 
Koniakowie na Ochodzitej, a także występowaliśmy w Koś-
cielisku koło Zakopanego. Cyklicznie współpracowaliśmy 
również ze stowarzyszeniem „Dobrze,że jesteś”.

W czerwcu na zaproszenie europosła Jana Olbrychta 

Z działalności Stowarzyszenia „Pod Ochodzitą”

udaliśmy się z wizytą do Brukseli, a z radiem Katowice or-
ganizowaliśmy wielką rowerową imprezę na Trójstyku. II 
Europejski Piknik Rowerowy ściągnął w nasze strony wielu 
miłośników zmagań rowerowych.

W lipcu braliśmy udział w spotkaniu zorganizowanym w 
Domu Narodowym w Cieszynie o obrzędach Stawianio Moja 
oraz organizowaliśmy prelekcje połączone z występem dla 
turnusu rehabilitacyjnego w Jaskółczym Gnieździe w Jawo-
rzynce. Ważnym wydarzeniem był również udział w ogólno-
polskim festiwalu „Tradycje Kaszubskie”.

Tradycyjnie już w sierpniu występowaliśmy podczas Dni 
Koronki w Koniakowie oraz na Jarmarku Pasterskim. Bra-
liśmy udział także w międzynarodowych warsztatach dla 
grup z Polski, Czech i Francji.

We wrześniu występowaliśmy w zaprzyjaźnionej gminie 
Branice na uroczystościach dożynkowych. Dane nam była 
również uczestniczyć w konferencji „Wołoskie Korzenie”.

Byliśmy uczestnikami rozsodu owiec oraz poznawaliśmy 
adwentowe tradycje oraz zwyczaje związane ze świętami 
Bożego narodzenia. 

W grudniu braliśmy udział w festiwalu „Ligawki” w Cie-
chanowcu.

Już po raz trzeci miałam zaszczyt wziąć udział w ręko-

Z koronkami w Maroku
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dzielniczych targach w Maroko. Na zaproszenie ambasadora 
udałam się do Rabatu i Casablanki. 

W roku 2016 nie próżnujemy.

Z działalności Stowarzyszenia „Pod Ochodzitą”
W 23 stycznia odbył się już XXIII Bal Góralski. Jak co roku 

bawiło się na nim ponad 100 gości, a do tańca przygrywały 
kapele: Rajwach, Torka, Capki (Słowacja), Szolgotar (Węgry), 
Kompania Zbójnicka. Z przyczyn nie zależnych od nas, w 
Balu nie mogli uczestniczyć zaproszeni goście: Janko Karpiel 
oraz grupa Indian. Za to piękne widowisko pokazali naszym 
gościom Dziady z Ciśca.

Nie brakowało jadła góralskiego, które bardzo gościom 
smakowało, kosztowali maćków w kapuśnicy, wędzonki z 
kapustą góralską, zimnej płyty, kołoczy oraz przeróżnych 
trunków. 

Bardzo serdecznie dziękuję naszym darczyńcom, bo bez 
nich ani rusz. Za wsieckojeścieroz – piękne dzięki.

Chcę jeszcze wspomnieć, że 26 stycznia pożegnaliśmy na-
szego wspaniałego kamrata – 
Kazimierza Urbasie. Był dla nas 
wielkim przyjacielem, zawsze 
chętny do pomocy na każdym 
kroku - rano, wieczór, a nawet 
o północy. A prawie zawsze je-
dynie za „Boże zapłać”.  Będzie 
nam go bardzo brakowało, ale 
mam nadzieję, że nawet tam 
z góry będzie służył pomocą. 

Bardzo chcę również po-
dziękować władzom naszej 
Gminy za wsparcie naszego 
Stowarzyszenia dotacją. 

Urszula Gruszka

Informacje turystyczne

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
NA ZAOLZIU
Oprócz nart, desek i kuligów zachęcamy do aktywnego 

wypoczynku na siłowni i salce gimnastycznej w kompleksie 

sportowo-rekreacyjnym w  Istebnej na Zaolziu. Obiekt udo-
stępniony jest bezpłatnie dla mieszkańców i turystów. Na 
wyposażeniu sprzęt siłowy, sportowy i rekreacyjny oraz stół 
do ping-ponga, maty, drabinki, itp.

Obiekt czynny jest we wtorki i w czwartki od 8:00 do 
16:00, w środy i w piątki od 12:00 do 20:00, zaś w soboty od 
10:00 do 18:00. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: 33 855 61 58.

Śp. Kazimierz Urbaś
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Informacje turystyczne
FERIE 2016
Trwają ferie. W lutym wolny czas w terminie 

1-14.02.2016 mają województwa: zachodnio-
-pomorskie, mazowieckie, opolskie i dolno-
śląskie, zaś w terminie od 15-28.02.2016 roku 
województwa: pomorskie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie i 
śląskie. Zachęcamy naszych gości, ale i mieszkańców gminy 
do korzystania z wyciągów narciarskich, tras biegowych, ku-
ligów i polecamy odwiedzić  atrakcje, które można zobaczyć 
i zwiedzić w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie. 

Zapraszamy też do zapoznania się z kalendarzem imprez 
na naszym terenie, aby wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. 

Jednocześnie informujemy, iż PUNKT INFORMACJI TU-
RYSTYCZNEJ w okresie ferii zimowych czynny jest także w 
weekendy w godzinach 9:30 do 15:00. W tygodniu normal-
nie od 8:00 – 16:00. 

Tel. +48 33 855 61 58; +48 516 195 614.

ISTEBNA W MEDIACH
Cały czas gmina Istebna pojawia się na antenie różnych 

telewizji i portali internetowych oraz w prasie, które to pre-
zentują największe atrakcje naszego regionu. Informacje te i 

programy dotyczą samych miejscowości Trójwsi Beskidzkiej, 
jak i osób działających na naszym terenie.

Magazyn Sielskie Życie zamieścił ostatnio artykuł na 
temat historii powstania i działalności Willi Zwolakówka. 
Na portalu onet.pl pojawił się artykuł i film dotyczący Izby 
pamięci Jerzego Kukuczki. TVP 3 Katowice wyemitowa-
ła wzruszający reportaż będący wspomnieniem uczniów 
szkoły na Zaolziu, którzy spotkali się po 37 latach. Film do-
stępny jest w internecie na stronie: http://katowice.tvp.
pl/23737313/24012016. 

Także telewizja Polsat News odwiedziła nas w sprawie 
nagrania materiału o koronkach koniakowskich, który wy-
emitowany został w telewizji w dniach 23 i 24 stycznia 2016 
r. W nagraniach wzięła udział m.in. tegoroczna laureatka 
Nagrody im. Oskara Kolberga – pani Zuzanna Ptak. Na an-
tenie TVP Regionalna i TVP Kraków wyemitowany został film 
o gminie Istebna, opisujący jej główne atrakcje zimowe. W 
okresie ferii zimowych na stokach Złoty Groń i Zagroń poja-
wiają się także ekipy telewizyjne, które relacjonują warunki 
na stokach na żywo. Są to m.in. stacje: TVN 24, TVP Info, TVN 
Meteo, czy Polsat News.

Oprac. A. Legierska

Jura Czepczor „Hajtek”, urodzony w roku 1900, zmarł w roku 1986
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w odnowieniu grobu Jerzego Czepczora zwanego „Hajtkiem”: Szanowny 
Pan Jan Golik, Szanowny Pan Stanisław Kobielusz, Szanowny Pan Stanisław Kawulok, Szanowny Pan Andrzej Łacek.

Dziękuje  - Władysław Zowada, Radny Gminy Istebna
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Spotkania Opłatkowe dla Seniorów
w Trójwsi
Styczeń jest  miesiącem, w którym wciąż śpiewa się jesz-

cze kolędy, składa się noworoczne życzenia, by przedłużyć 
świąteczną atmosferę. Coroczne spotkania opłatkowe dla 
seniorów w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie to już swoista 
tradycja. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury, w dniach 
19,20 i 21 stycznia wszystkie chętne babcie, dziadkowie, 
emeryci i renciści spotkali się w lokalnych  remizach , by przy 
wspólnym stole porozmawiać, pośpiewać, pobyć ze sobą.

panią Renatę Gorzołka i panią Wiolettę Kawulok, zaprezen-
towały wesołe piosenki i tańce, a potem wspólnie ze swoimi 
dziadkami i babciami bawiły się i śpiewały.

Na spotkaniu w Jaworzynce wszyscy zgromadzeni mogli 
podziwiać piękne Jasełka w wykonaniu uczniów klasy III pod 
opieką pani Marii Klimek. Przedstawienie było przeplatane 
kolędami, do których przygrywały dzieci i młodzież z Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej  pod opieką pani Marzeny Suszki.

W Koniakowie dzieci z „zerówek” pod opieką pani Janiny 
Kukuczki i Zuzanny Kawulok przedstawiły babciom i dziad-
kom śpiewy i tańce przeplatane wierszykami, a na koniec 
zaprosiły seniorów do reniferowego tańca.

Po występach najmłodszych znalazł się czas również na 
wspólne kolędowanie, któremu przygrywali muzykanci: pan 
Zbigniew Wałach i pan Jan Kaczmarzyk.

Noworoczne spotkania dla seniorów zawsze przebiegają 
w miłej i ciepłej atmosferze, przy suto zastawionych stołach, 
co jest zasługą kulinarnie uzdolnionych mam dzieci przy-
gotowujących program artystyczny oraz lokalnych piekar-
ni: Danuty i Franciszka Kawulok z Istebnej, Anny i Andrzeja 
Probosz z Jaworzynki oraz Zbigniewa i Małgorzaty Kawulok 
z Koniakowa, którzy ufundowali pączki na tę okazję. Bardzo 
serdecznie im dziękujemy.

Co roku miło nam jest, że w spotkaniach uczestniczą tak 
licznie seniorzy z całej Trójwsi, że zawsze radośni i uśmiech-
nięci opuszczają remizy i zapewniają, że w przyszłym roku 
znowu będą.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i zapra-
szamy na kolejne spotkania opłatkowe organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury.

Karina Czyż

Swoją obecnością na spotkaniach zaszczycili nas goście: 
pan Henryk Gazurek - Wójt Gminy, pan Stanisław Legierski 
- zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, pan Jan Gazur - 
sołtys wsi Koniaków, pan Paweł Rucki - sołtys wsi Jaworzyn-
ka, pani Bronisława Fiedor - skarbnik Gminy, pani Teresa Ła-
cek - dyrektor GOPS, pan Robert Biernacki - dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, pani Grażyna Przybyła- 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr w Jaworzynce, pan Andrzej 
Ryłko i pani Alicja Kaczmarzyk - dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koniakowie.

Każde spotkanie rozpoczynał wesoły głos pani Elżbiety 
Legierskiej-Niewiadomskiej - dyrektor Ośrodka Kultury, któ-
ry przywitała drogich seniorów, ich wnuki oraz gości. Na-
stępnie Wójt, pan Henryk Gazurek oraz obecni goście złożyli 
wszystkim najserdeczniejsze, noworoczne życzenia.

Dalsza część spotkań animowana była przez najmłod-
szych. W Istebnej dzieci z „zerówek” przygotowane przez 

Pierwsza taka Noc Górali
w Koniakowie
Coraz częściej w Internecie, w różnych artykułach czy 

powiedzeniach, spotykamy się z pięknym wyrażeniem: 
w górach jest wszystko, co kocham. Zazwyczaj dotyczy to 
pięknych krajobrazów, widoków, malowniczych pejzaży. Ale 
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Górali zaingurował występ taneczny Zespołu Regionalnego 
„Istebna” z Istebnej, którzy swoimi tańcami lekko podpowie-
dzieli gościom, jak należy tej nocy się bawić. A tuż po nich 
zaczęło się góralskie granie do samego rana. Do tańca na 
zmianę przygrywały kapele: "Bacówka", "Popynkane Kierp-
ce", Zbójnicy z Bukowiny Tatrzańskiej, "Śleboda", "Wicher”, 
"Póki-co", "Drevar" ze Słowacji oraz kapela „Capki” ze Skalite-
go. Bawiono się również przy muzyce kapeli dętej „Furtaki” z 
Łodygowic. 

Przy skocznych dźwiękach skrzypiec, kontrabasów, he-
ligonek, a nawet słowackich cymbałów bawiono się do 
późnych godzin nocnych, a parkiet ani przez chwilę nie 
pozostawał pusty. Prócz poleczek, walczyków i góralskich 
przytupów nie zbrakło również góralskich zakąsek oraz suto 
zastawionego bufetu ze smacznymi różnościami. 

Ku uciesze wszystkich organizatorzy imprezy, czyli właś-
ciciele Karczmy Pod Ochodzitą, zapowiedzieli, że Noc Górali 
wpisze się w kalendarz przyszłorocznych góralskich imprez 
w Trójwsi.  Karina Czyż 

przecież to nie wszystko.  W górach zakochać się można, a na-
wet trzeba, w góralskim folklorze, tradycji, muzyce i strojach. 

16 stycznia w Karczmie Pod Ochodzitą w Koniakowie z 
pewnością tego nikomu nie brakowało. Odbywała się tam 
bowiem Noc Górali, o swoistym góralskim klimacie. Sprawiła 
to przede wszystkim muzyka kapel góralskich i występ ze-
społu regionalnego, pyszne góralskie jadło i wspaniale ba-
wiący się górale z góralkami. W góralską atmosferę wprowa-
dzili wszystkich Marzanna Zając i Tadeusz Papierzyński. Noc 

Złota Piątka Konkursu
na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2015

Spośród zgłoszonych kandydatek 4 lutego wybrano Zło-
tą Piątkę Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2015. 
Jury spotkało się w redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej w 
Cieszynie w osobach Doroty Horowskiej redaktor naczel-
nej GZC, Wojciech Tatka dyrektor portalu ox.pl oraz Lucyna 
Ligocka – Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, 
by dokonać weryfikacji przesłanych zgłoszeń. Do drugiego 
etapu konkursu zakwalifikowano dwie mieszkanki z naszej 
Gminy: panią Iwonę Konarzewską z Istebnej i Łucję Michałek 
z Jaworzynki oraz Sylwię Grzebień z Rudnika, Marzenę Pan-
kiewicz z Pogwizdowa oraz Urszulę Szafarczyk – Warchoł z 
Zebrzydowic.

W terminie od 12 do 29 lutego 2016 odbędzie się gło-
sowanie internautów na portalu ox.pl, na swoją faworyt-
kę wyłonioną do Złotej Piątki. Można również głosować 
za pomocą kuponów do głosowania, które można prze-
syłać lub przynieść osobiście do Gminnego Ośrodka w 
Istebnej.

 Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyń-
skiego 2015 otrzyma statuetkę wykonaną przez mgr Justy-
nę Łodzińską na Finałowej Gali 5 marca 2016 r. podczas 
VIII Pokazu Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w 
Istebnej w Hotelu "Szarotka" w Istebnej.

Komisarz Konkursu:
Lucyna Ligocka – Kohut 
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Sylwia Grzebień z Rudnika, lat 44.
Swój wybór argumentuję:
Moja żona Sylwia w 2000 r za-

łożyła Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Rudnik  w Rudni-
ku w celu prowadzenia szkoły w 
Rudniku, która została zlikwido-
wana przez Radę Gminy w wyni-
ku reformy oświatowej. Wówczas 
zupełnie  nie znała się na prawie 
oświatowym, zasadach dotowa-
nia takich szkół, nie miała nawet 
pojęcia jak ciężka praca ją  czeka. 

Nasza Trójwieœ  Grudzień 2014Strona 32

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Zło-
ta Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2014. 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 
Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014. Wyboru Złotej Piątki i 
spośród nich  Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014 
dokona kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska  
Redaktor Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tat-
ka- Dyrektor Portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl, Nata-
sza Wysocka - Zastępca Redaktora Naczelnego portalu www.
beskidzka24.pl, Lucyna Ligocka- Kohut - Komisarz Konkursu 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

 W terminie od 23 lute-
go do 4 marca 2015 odbę-
dzie się głosowanie inter-
nautów na portalu ox.pl, 
na swoją faworytkę wyło-
nioną do Złotej Piątki.

 Zdobywczyni tytułu Ko-
biety Oryginalnej Śląska Cie-
szyńskiego 2014 otrzyma 
statuetkę wykonaną przez 
mgr Justynę Łodzińską na 
Finałowej Gali 7 marca 
2015 r. podczas VII Pokazu 
Mody Anny Drabczyńkiej z 
Okazji Dnia Kobiet w Isteb-
nej w Pensjonacie „Hada-
mówka” w Istebnej.

Ubiegłoroczna edy-
cja konkursu była naszym 
wspólnym sukcesem i ze-
brała bardzo dobre recenzje. 
Statuetkę Oryginalnej Ko-
biety Śląska Cieszyńskie-
go 2013 otrzymała Pani 
Sylwia Radulska z Cieszy-
na, która na co dzień jest 
mamą dwójki dzieci, pracu-
je jako polonistka w jednej 
z cieszyńskich szkół i od siedmiu lat pełni funkcję dyrektora 
Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie.

                                                 

                      patroni medialni:                                                                                                                     sponsor: 

                                      

 

 

Wytnij, wypełnij i wyślij!!! 
Formularz zgłoszeniowy 

 

Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2014 wybieram 

Panią……………………………………………………………………………… 

Swój wybór argumentuję: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon oraz e-mail osoby zgłaszającej: 

……………………………………………………………………………………. 

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

   

Także i w tym roku chcemy uhonorować wyjątkową 
mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Zastanów się, która ko-
bieta lub koleżanka zwraca twoją uwagę i wyślij jej zgłosze-
nie. Może to zrobić każdy z nas. Zwracamy uwagę, iż zamie-
rzeniem konkursu jest wyłonienie ciekawych Pań spośród 
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!!!

TOM II TEKI DRZEWORYTÓW
JANA WAŁACHA JUŻ W SPRZEDAŻY!
Miło nam poinformować, że premiery doczekał się tom II Teki drzeworytów Jana Wałacha. Znajdziemy tu 10 unikato-

wych drzeworytów wybranych przez córkę artysty Barbarę Wałach, drukowanych na wysokiej jakości papierze, w forma-
cie A3. To edycja limitowana, wydana z okazji 130-tej rocznicy urodzin Jana Wałacha, która zawiera również kalendarium 
życia artysty i jego autoportret.

Tekę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w cenie 200 złotych.
Serdecznie zachęcamy do zakupu!

Wytnij, wypełnij i wyślij!!!

Formularz zgłoszeniowy

Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2015 
wybieram

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

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

Telefon lub e-mail osoby zgłaszającej:

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

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

Iwona Konarzewska z Istebnej, lat 67
 „Pani Iwona Konarzewska z 

Istebnej Andziołówki to  malar-
ka i opiekunka Domu Rodziny 
Konarzewskich. To także jedna 
z najbarwniejszych, najbardziej 
pogodnych i radosnych osób,  ja-
kie znam. Po raz pierwszy miałam 
okazję ją poznać, kiedy uczęsz-
czałam do szkółki plastycznej dla 
dzieci, którą prowadzi latami w 
Istebnej, Jaworzynce i Koniako-
wie. Do teraz pamiętam jej nie-
szablonowe lekcje. Powtarzała 
zawsze, żeby malować „po swo-
jemu”. Mówiła też, żeby nie nad-

używać gumki i wypełniać kolorami całą kartkę, bo natura 
także nie zna przecież próżni. Pani Iwona jest absolwentką 
krakowskiej filii ASP w Katowicach ale maluje już od kołyski. 
Ukształtowało ją dwóch wielkich mistrzów - dziadek Ludwik 
Konarzewski senior i ojciec- Ludwik Konarzewski junior. Ar-
tystka każdego kto zawita w jej progi oprowadza po swoim 
domu. Opowiada o długich dziejach swej rodziny, rycerskich        
i artystycznych przodkach. Sama o sobie mówi niewiele.” 
„Z Iwonką chodziłam do szkoły podstawowej, co to była za 
dziewczyna. My wszyscy w szaro-burych ciuszkach, bieda w 
domach, a ona jak jakiś kolorowy kwiat. Potem Iwonka jakoś 
znikła, wyjechała i nasz kontakt się urwał. Po latach wróciła 
do Istebnej z dwójką rozbrykanych synów, których wycho-
wała sama. Gdybym miała określić Iwonkę w kilku słowach, 
to umiłowanie sztuki, idealizm i pokora… wobec innych i 
życia. Kobieta Oryginalna, bo kto dziś myśli o tym, że war-

Łucja Michałek z Jaworzynki, lat 36
Jest osobą podejmującą wy-

zwania w każdej dziedzinie. Jest 
kobietą ambitną, zawsze po-
mocną sąsiadką, miłą koleżanką, 
mocną kobietą. Jest osobą bardzo 
zaangażowaną w sprawy społecz-
ne, w życie mieszkańców Istebnej 
i Trójwsi. Dba o interesy młodych 
sportowców  z terenów wiejskich. 
Jest bardzo pomocną bratówką, 
zawsze można na nią liczyć. Jest 
kobietą niezależną, posiadającą 
umiejętności polityczne, umie 

motywować do działania, nie boi się wyzwań. Wieloletnia 
radna Rady Gminy Istebna, Radna Powiatu Cieszyńskiego, 
działacz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Jest kie-
rownikiem Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle. Zawsze 
w pełni angażuje się we wszystkie powierzone jej zadania, 
jest kobietą uśmiechniętą i elegancką. Jest wykształcona i 
bardzo ją cenię za trudną pracę, za odwagę i siłę pracowa-
nia   z trudną młodzieżą. Pomaga najbardziej potrzebującym 
rodzinom nie tylko  z  Gminy Istebna. Jest odważna, zdecy-
dowana i zaradna, miła i uprzejma. Udziela się politycznie, 
społecznie i kulturowo.

to „być” czasem za cenę „mieć”?. „Pani Iwona wyróżnia się z 
daleka. Ma błysk w oczach i niepowtarzalny styl bycia. La-
tem można ją zobaczyć w lnianej białej sukience, kapeluszu 
i kyrpcach. Zimą nosi gruby kożuch i baranicę. Na wernisaże 
i specjalne okazje zakłada rzeczy według swojego projektu 
- bordowa sukienka z kołnierzem i mankietami z koronek 
koniakowskich czy niezwykła z sukna inspirowana.. góralski-
mi nogawicami. Projektowała ubrania  inspirowane strojem 
regionalnym  na długo przed tym, zanim stało się to modne. 
Niezwykłe jest to, że utrzymuje się tylko ze sztuki. Tak sobie 
kiedyś postanowiła i pozostała temu wierna, choć nieraz 
było jej bardzo ciężko. Nigdy jednak nie narzekała. Zawsze 
pełna nadziei i optymizmu, podziwu jest jej niezłomność 
oraz energia.
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Weekend z TVS
W najbliższy weekend 12-14.02. zaprasza-

my do oglądania Telewizji TVS, gdzie zoba-
czymy wejścia na żywo z zimowej Istebnej, 
ośrodka narciarskiego Złoty Groń i Hotelu 
Złoty Groń. Miłego oglądania!

Organizatorzy:
Złoty Groń i Hotel Złoty Groń

Marzena Pankiewicz z Pogwizdowa, lat 43
Pani Marzena, mężatka i mama 

16-stoletniej córki, od 24 lat pracu-
je w szpitalu w Cieszynie jako pie-
lęgniarka. Ukończyła liceum me-
dyczne, licencjat pielęgniarstwa, 
mgr promocji zdrowia, w 2014 r. 
uzyskała tytuł specjalisty pielęg-
niarstwa chirurgicznego. Działa 
na rzecz pielęgniarstwa w Be-
skidzkiej Okręgowej Izbie Pielęg-
niarek i Położnych. Jest wspaniałą 
koleżanką, na którą zawsze można 
liczyć, a dodatkowo motywuje nas 

w pracy, by podnosić kwalifikacje. Dodaje nam otuchy i energii 
w trudniejszych momentach. Mała wzrostem, wielka duchem. 
Filigranowa, piękna kobieta z niezwykłym temperamentem. 
Delikatna, subtelna, emanujące ciepłem jednocześnie konse-
kwentna, ambitna i wymagająca. Wzór dla wielu. Kreatywna i 
zaangażowana w pracę. Potrafi godzinami wisieć na słuchawce 
telefonu, aby znaleźć miejsce dla bezdomnego pacjenta. Du-
sza towarzystwa, organizatorka wielu, udanych, znakomitych 
konferencji.…Nigdy nie odmawia pomocy, jest uczynna, miła 
otwarta na ludzi, zawsze, ale to zawsze uśmiechnięta. Dzisiaj 
mało jest takich ludzi. Jest również bardzo elegancką kobietą. 
Będąc w szpitalu byłam pełna podziwu z jakim szacunkiem i 
cierpliwością odnosi się do innych. Bezwzględnie zasługuje na 
miano Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego. 

Wokół szkoły zgromadziła całą wieś do pomocy fizycznej i 
organizacyjnej. Do dnia dzisiejszego w wolontariacie poma-
ga w sprawach organizacyjnych szkole i zarządza stowarzy-
szeniem, wszystkie czynności wykonuje po powrocie z pra-
cy zawodowej i swoich obowiązkach rodzinnych (od 20 lat 
pracuje w jednej z firm cieszyńskich). Szkoła jest publiczna 
dla dzieci najmłodszych w naszej wsi od 3 roku życia do III 
klasy podstawowej i posiada obecnie ponad 140 lat tradycji i 
historii. Moja  żona, po to by być samodzielną i niezależną w 
swojej działalności społecznej, ukończyła studia prawnicze 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zdobytych umie-
jętności jednak nie zachowuje dla siebie, od 2012 r. związała 
się ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji TRIANON PL w 
Cieszynie, gdzie udziela porad prawnych dla osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin. Bywało, że pomagała potrzebującym 
w całkowitym wolontariacie, udzielając wsparcia prawne-
go do późnych godzin nocnych. Moja  żona jest również 
członkiem Rady Sołeckiej w Rudniku, Komisji Rewizyjnej 
w Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie. Pomaga 
zwierzętom,  nasz dom był domem tymczasowym dla po-
trzebujących psów, niektóre ze zwierząt adaptuje. Z miło-
ści do zwierząt od trzech lat jest wegetarianką. Sama jest 
niepełnosprawna fizycznie od dzieciństwa, nigdy jednak 
to nie stanowiło przeszkody do osiągania zamierzonego 
celu i pomaganiu potrzebującym, założenia rodziny i wy-
chowania dorosłego już syna. 

Urszula Szafarczyk-Warchoł
z Zebrzydowic, lat 57

„…Moją mamę cenię za jej 
postawę życiową, jest odlotowa, 
a jednocześnie mocno stąpa po 
Ziemi. Kocha wszystkich ludzi, bez 
względu kim są i skąd pochodzą. 
Gotowa jest pomagać o każdej 
porze dnia i nocy. Przede wszyst-
kim pomaga spełniać marzenia, 
każdemu kto tego potrzebuje. 
Jest osobą godną do naśladowa-
nia, bo w to co robi zawsze wkła-
da całe serce. Nam trzem córkom 
pomogła zdobyć wykształcenie 
wyższe, jak również sama w wie-

ku 45 lat spełniła swoje marzenie i swoich rodziców i obroniła 
tytuł magistra etnologii pracą 700 stronicową pt. „Wesele na 
Śląsku Cieszyńskim”...””… Moja przyszła teściowa zasługuje na 
miano „oryginalna”. Jest zawsze pomocna, wiele razy mogłam 
na nią liczyć w bardzo trudnych sytuacjach i za to ją szanuję. 
…” „…Zawsze obyta, dobrze ubrana znająca swoją wartość 
jako kobiety, nigdy się nie poddającej, dążącej do perfekcji w 
roli matki, żony…”.”…Moja mama jest cudowna, zawsze jest 
przy mnie kiedy tego potrzebuję…”  „…Nasza córka to skarb, 
spełniła Nasze marzenie, którym był udział w weselu naszej 
wnuczki. Jesteśmy starzy i niedołężni, mamy po 86 lat, a żona 
po udarze mózgu jest sparaliżowana. Córka załatwiła samo-
chód, by przewieźć niepełnosprawną mamę najpierw do koś-
cioła- żona płakała, a potem na wesele, a tam to ja poczułem, 
że jeszcze żyję. Grała orkiestra, byłem szczęśliwy. Córka jest 
zawsze, kiedy tego potrzebujemy, choćby tylko porozmawiać. 
Daje ludziom w naszej małej społeczności, bo nie tylko nas 
odwiedza – to co ma, czyli obecność, która dla starszych jest 
tak ważna. Wszyscy ją znają, bo każdego zagadnie, zapyta co 
słychać, starszych, młodszych i dzieci. Prawnuczka, mówi, że 
dzieci w przedszkolu, znają jej „babcię Ulę”. Ona jest jedyna w 
swoim rodzaju. Cały świat powinien się o niej dowiedzieć”.
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KALENDARZ  IMPREZ 2016 ZAJęCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 660 082 911 lub 506 444 211)
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  
się pod patronatem:

1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 10.30  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek - 12.30 -14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 14:30

WARSZTATY KORONKI
KONIAKOWSKIEJ DLA DZIECI
Prowadzący: Mariola Wojtas
Miejsce: SP 2 Koniaków Rastoka  

Termin: 5 luty, 26 luty, 11 marzec, 25 marzec 

ZAJęCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ, 
Istebna 550

(wejście na trening od strony płacy zabaw przez małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa za-
awansowana. Kontakt: 505 128 906

ZAJęCIA JUDO 
Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Termin: każde wtorki i piątki w godz. od 16:30 do 
18:00. Kontakt: judoistebna@gmail.com

VIDESowe Oratorium dla dzieci – świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program wychowawczy 
w każdą sobotę w godzinach 9:00- 12:00 (prócz Świąt) Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Istebnej. Kontakt: tel. 502 244 896.
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
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LUTY
06.02. - Bal Przebierańców - Karczma Ochodzita; godz. 19.00
14.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Kompleks Sporto-
wo-Rekreacyjny Istebna Zaolzie; godz. 11.00
21.02. – 41. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Isteb-
niański Bruclik” – trasy biegowe Kubalonka
do 15.02. - Pokonkursowa Wystawa Prac dzieci „MOJE 
MIEJSCE NA ZIEMI” – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w 
Istebnej
do 29.02. - Wystawa rzeźby Jana Bojki; Muzeum Regional-
ne „Na Grapie” w Jaworzynce
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świa-
ta – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
stale - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblio-
tece Publicznej w Istebnej

MARZEC
02.03. – 10.04 - Wystawa prac Pawła Wałacha z Nieborów z Czech 
05.03. – Dzień Kobiet i Gala Konkursu Oryginalnej Kobiety 
Śląska Cieszyńskiego 2015 – Ośrodek Szkoleniowo - Wypo-
czynkowy Szarotka; godz. 18.00
06.03. - Turniej Tenisa Stołowego, Kompleks Sportowo - 
Rekreacyjny Istebna Zaolzie, godz. 14:00
16 - 22.03. – Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach nar-
ciarskich; Istebna Kubalonka
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świa-
ta – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
stale - Świąteczna Wystawa Twórczości Ludowej –  sala w 
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-
nej i Bibliotece Publicznej w Istebnej

KWIECIEŃ
do 10.04 - Wystawa prac Pawła Wałacha z Nieborów z Czech
14.04. - Konkurs Wiedzy o Regionie - Gimnazjum im. JP II w 
Istebnej; godz. 10.00
17.04. – Turniej koszykówki „O Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy”, Gimnazjum im. JP II w Istebnej
30.04. - Noc Muzeum w Muzeum Malarstwa Jana Wała-
cha/ Karczma „Po Zbóju” w Istebnej Andziołówce
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07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

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

Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU 
prowadzone przez Barbarę Szmek  
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).         
- poniedziałek, 18.00 – AREOBIK

- wtorek, 19.00 – TRENING INTERWAŁOWY
-  środa – godz. 18.00 – PILATES, MENTAL BODY
- czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK
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Siatkarskie zmagania
„O Puchar Wójta Gminy”
Kiedy cały kraj skupiony był na emocjonujących zmaga-

niach Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej, w hali sportowej 
istebniańskiego Gimnazjum rozgrywany był nie mniej emo-
cjonujący turniej – w siatkówkę. 

5 drużyn wzięło udział w turnieju „O Puchar Wójta Gmi-
ny”, który odbył się 24 stycznia. Ze względu na mniejszą licz-
bę drużyn niż w ubiegłym roku, mogliśmy sobie pozwolić na 
rozgrywki systemem „każdy z każdym” oraz na mecze grane 
na dużym parkiecie. Każda drużyna miała możliwość roze-
grania czterech spotkań i zdobycia 12 punktów.

Po czterech meczach z wynikiem 11 punktów, pierw-
sze miejsce wywalczyła ekipa z Zaolzia, tracąc tylko 1 
punkt w meczu z Leśnikami. Walka o II i III miejsce toczyła 

Leśniki OSP Koniaków

się do samego końca Turnieju, gdyż od meczu pomiędzy 
drużynami OSP Koniaków i Leśnicy zależał układ w środ-
kowej części tabeli. Jednakże to strażacy z Koniakowa wy-
walczyli II miejsce, spychając na III lokatę drużynę Bud-
marx Team. Miejsce tuż za podium przypadło Leśnikom. 
Piąte miejsce w Turnieju zajęła drużyna VC Potok. warto 
wspomnieć, że VC Potok to najmłodsza drużyna Turnie-
ju, a średnia zawodników nie przekroczyła 16 lat. Zatem 
chłopcy rywalizowali z o wiele starszymi i bardziej do-
świadczonymi od siebie siatkarzami. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wspaniałej walki pod 
siatką do samego końca, za udział w Turnieju. Ze swojej stro-
ny zapewniamy, że jeszcze nie będziemy organizować Tur-
niej Siatkówki i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.

Karina Czyż

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł

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

„Z ich krwi i cierpień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 
– 20 zł

„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł

„Forgotten Heroes”, Piotr Jałowiczor - 50 zł

 „Jurek- film DVD o Jerzym Kukuczce”

 „Harnasie – Legendy Zbójnictwa Karpackiego” - 70 zł

„Zahóczały grónie zaszumiały lasy” – twórczość literacka 
Antoniego Kretka i Antoniego Juroszka z Istebnej - cena 25 zł

W Gminnym Ośrodku Kultury
w Istebnej Centrum można nabyć

kalendarze na rok 2016
* Kalendarz Promocyjny Gminnego Ośrodka Kultury 
ze zdjęciami z ubiegłorocznych wydarzeń kulturalnych. 
Cena: 10 zł

* Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa za-
wierający wiele ciekawych artykułów związanych z hi-
storią, kulturą, muzyką Beskidzkiej Trójwsi. Cena: 15 zł

* Kalendarz misyjny Stowarzyszenia VIDES ze zdję-
ciami z misji w Afryce (Kamerun i Kongo), z którego 
dochód przeznaczony jest na pomoc młodzieży z 
Afryki w przyjeździe na Światowe Dni Młodzieży. Wol-
ne datki. 
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Wyniki spotkań:
Budmarx Team  1:2  OSP Koniaków (15:11, 10:15, 5;15)
Zaolzie  2:0  VC Potok (15:2, 15:10)
Leśniki  0:2  Budmarx Team (10:15, 11:15)
OSP Koniaków  2:0  VC Potok (15:8, 17:15)
Zaolzie  2:1  Leśniki (11:15, 15:3, 15:10)
Budmarx Team  2:0  VC Potok (15:10, 15:11)
OSP Koniaków  0:2  Zaolzie (12:15, 13:15)
Leśniki  2:0  VC Potok (15:10, 15:6)
Budmarx Team  0:2  Zaolzie (16:18, 9:15)
OSP Koniaków  2:0  Leśniki (15:8, 15:11)

41 Międzynarodowy
Bieg Narciarski
„O Istebniański Bruclik”

21 luty (niedziela)
Trasy narciarskie na Kubalonce

Kategoria Rocznik Dystans Godzina
startu 

Dziewczynki kl. I - II 2009 - 2007 500 m 9:45 

Chłopcy kl. I - II 2009 - 2007 500 m 9:45 

Dziewczynki kl. III - IV 2006 - 2005 1000 m 10:00 

Chłopcy kl. III - IV 2006 - 2005 1000m 10:00 

Dziewczyny kl. V - VI 2004 - 2003 2500 m 10:00 

Chłopcy kl. V - VI 2004 - 2003 2500 m 10:00 

Dziewczyny - gimnazjum 2002 - 2000 3000 m 10:30 

Chłopcy - gimnazjum 2002 - 2000 3000 m 10:30 

Kobiety 17 – 25 lat 1999 - 1991 5 km 11:00 

Kobiety 26 – 35 lat 1990 - 1981 5 km 11:00 

Kobiety 36 lat i powyżej 1980 i starsze 5 km 11:00 

Mężczyźni 17 – 19 lat 1999 - 1997 15 km 12:00 

Mężczyźni 20 – 29 lat 1996 - 1987 15 km 12:00 

Mężczyźni 30 – 39 lat 1986 - 1977 15 km 12:00 

Mężczyźni 40 – 49 lat 1976 - 1967 10 km 11:30 

Mężczyźni 50 – 59 lat 1966 - 1957 10 km 11:30 

Mężczyźni 60 – 69 lat 1956 - 1947 5 km 11:00 

Mężczyźni 70 lat i powyżej 1946 i starsi 5 km 11:00 

BARDZO PROSIMY O UWAŻNE ŚLEDZENIE STRONY 
WWW.ISTEBNA.EU GDZIE BęDĄ ZAMIESZCZANE AKTU-
ALNOŚCI O BIEGU

Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczy-
nać się będą na godzinę przed startem, a kończyć 30 mi-
nut przed startem danej grupy. Przy zapisach zawodnik 
powinien okazać dowód tożsamości. Zawodnicy startują 
na własną odpowiedzialność. Obowiązuje wpisowe 20 zł 
lub 200 koron czeskich od dorosłych, zaś dzieci bezpłatnie. 
Opłata zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW). Każdy zawodnik po ukończonym biegu 
otrzymuje pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek i herba-
tę. W biegu obowiązuje styl klasyczny. Bieg rozpocznie się 
ze startu wspólnego dla poszczególnych grup. W imprezie 
mogą startować zawodnicy czynni - zrzeszeni w klubach, to-
warzystwach zarówno w kraju jak i za granicą - oraz osoby 

Tabela końcowa:
1. Zaolzie – 11 pkt.
2. OSP Koniaków – 8 pkt.
3. Budmarx Team – 7 pkt.
4. Leśniki – 4 pkt.
5. VC Potok – 0 pkt. 

Budmarx Team

VC Potok

Zaolzie
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indywidualne, traktujące udział w biegu jako zabawę. Zdo-
bywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzy-
mują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagroda 
główna – istebniański bruclik - zostanie wręczona dodatko-
wo zwycięzcy biegu głównego mężczyzn na 15 km. Sprawy 
nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć będą 
do Komitetu Organizacyjnego. Zawody zostaną przeprowa-
dzone z regulaminem PZN. Informacji udziela Ośrodek Kul-
tury w Istebnej tel. 033 855 62 08. Osobą do kontaktu jest 
Karina Czyż.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH AKTYWNYCH 
NARCIARZY ORAZ KIBICÓW I SYMPA-
TYKÓW BIEGÓW NARCIARSKICH

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Biegi narciarskie styczeń 2016
*** Dwa srebrne medale wywalczyli nasi biegacze pod-

czas 58. Memoriału 24. Poległych Bohaterów Słowackiego 
Powstania Narodowego, zaliczanego do punktacji FIS, które 
odbyły się w słowackiej miejscowości Štrbské Pleso. W bie-
gach juniorów techniką dowolną drugie lokaty wywalczy-
li  Eliza Rucka (MKS Istebna) oraz  Mateusz Haratyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka). Kolega klubowy Mateusza Wojciech 
Fojcik zajął czwarte zaś Magdalena Kobielusz (MKS Isteb-
na) piąte miejsce. W rozegranych dzień wcześniej sprintach 
techniką klasyczną Mateusz Haratyk oraz Wojciech Foj-
cik odpadli w biegach półfinałowych.

*** Znakomicie zaprezentował się podczas rozegranych 
w Planicy zawodów Pucharu Kontynentalnego OPA Cup w 
biegach narciarskich Dominik Bury zajmując trzecie miejsce 
w biegu juniorów na dystansie dziesięciu kilometrów 
techniką dowolną.

*** Kolejny dobry występ zanotował Dominik Bury w 
rozgrywanych w czeskiej miejscowości Nove Mesto zawo-
dach FIS w biegach narciarskich.

Zawodnik MKS Istebna wygrał rywalizację juniorów na 
dystansie 10 km techniką klasyczną a osiągnięty wynik dał 
mu wysokie ósme miejsce w klasyfikacji generalnej męż-
czyzn.  Również w biegu na 15 km techniką dowolną Domi-
nik zaprezentował się znakomicie zajmując wśród juniorów 
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej dało mu bardzo do-
bre czwarte miejsce.

*** Dwanaście medali - w tym trzy złote - wywalczyli 
nasi biegacze na inauguracyjnych zawodach z cyklu „Puchar 
Grupy Azotów” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, które odbyły się w 
Tomaszowie Lubelskim.

Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwsza i druga, 
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy i trze-
ci, Maciej Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierwszy, 
Eliza Rucka (MKS Istebna) - 2 x druga, Magdalena Kobie-
lusz (MKS Istebna) - druga i trzecia, Natalia Sewastynowicz 
(MKS Istebna) – trzecia, Mikołaj Michałek (MKS Istebna) – 
trzeci, Przemysław Zawada (MKS Istebna) – trzeci.

*** Świetnie spisali się nasi zawodnicy w pierwszych w 
tym sezonie zawodach Pucharu Polski PZN Amatorów w bie-
gach narciarskich - III Pucharze Kościeliska, który odbył się 

na trasach ośrodka biathlonowego Kiry. W rywalizacji kobiet 
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Barbara Byr-
tus z Istebnej (pierwsza w kategorii wiekowej), natomiast w 
biegu mężczyzn triumfował  Piotr Michałek  z Jaworzynki, 
a trzeci był  Grzegorz Legierski  z Koniakowa. W katego-
rii wiekowej nasi biegacze zajęli pierwsze i drugie miejsce. 
Pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej zajął również 
Michał Kobielusz z Istebnej.

*** Sześć medali - w tym trzy złote - wywalczyli nasi 
najmłodsi biegacze podczas rozegranej na trasach w Isteb-
nej Kubalonce 2 edycji Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej 
Grupy Azoty. Pięciokrotnie na podium stawali zawodnicy 
NKS Trójwieś Beskidzka. Swoje kategorie wiekowe wygrali: 
Kamila Gruszka, Laura Legierska i Łukasz Gazurek zaś na 
trzecim miejscu zawody ukończyli Żaneta Skurzok i Jakub 
Fiedor. Brązowy medal imprezy wywalczyła Jolanta Jałowi-
czor z MKS Istebna.

*** Na trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano za-
liczane do klasyfikacji Pucharu Grupy Azoty - Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” 
zawody podczas których aż 19 razy stanęli na podium nasi 
biegacze. Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x złoto, 
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x złoto, Ewa 
Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - złoto i srebro, Magdalena 
Kobielusz (MKS Istebna) - złoto i brąz, Eliza Rucka (MKS 
Istebna) - złoto i brąz, Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Be-
skidzka) – złoto, Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) 
– srebro, Kamil Bury (MKS Istebna) – srebro, Wojciech Foj-
cik (NKS Trójwieś Beskidzka) – srebro i brąz, Karolina Kohut 
(NKS Trójwieś Beskidzka) – brąz, Mikołaj Michałek (MKS 
Istebna) – brąz, Dominika Hulawy (AZS AWF Katowice/
Istebna) – brąz, Mariusz Michałek (JBG-2 Professional MTB 
Team/Istebna) – brąz.

*** Nasz biegacz amator Piotr Michałek  odniósł dwa 
zwycięstwa w biegach techniką klasyczną, które zostały 
rozegrane na Polanie Jakuszyckiej. Najpierw zawodnik z 
Jaworzynki triumfował w biegu Fischer Cup na dystansie 
trzech kilometrów, a następnie wygrał bieg Evernit Classic 
na dystansie pięciu kilometrów. Dobrze zaprezentował się w 
tych biegach także Grzegorz Legierski z Koniakowa, który 
w kasyfikacji generalnej zajął odpowiednio trzecie i czwarte 

Dominik Bury na podium w Planicy (z lewej) i Oberhofie 
(z prawej) - foto: Urszula Migdał/PZN



Nasza Trójwieœ  Luty 2016Strona 28

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Debiut Dominika Burego
w Pucharze Świata
Niedziela 24 stycznia była bardzo szczególnym dniem 

dla naszego biegacza Dominika Burego i jego klubu MKS 
Istebna, gdyż w tym właśnie dniu Dominik po raz pierwszy 
wystartował w zawodach Pucharu Świata.

Debiut naszego zawodnika w tej prestiżowej imprezie 
nastąpił w czeskim Novym Mescie na Morawach, gdzie wy-
stąpił on w polskiej sztafecie 4 x 7,5 km wraz z Maciejem 
Staręgą, Janem Antolcem i Pawłem Kliszem. Nasza sztafeta 
na ostatniej zmianie została zdublowana i ostatecznie została 
sklasyfikowana na osiemnastej pozycji, ale startujący na trze-
ciej zmianie Dominik uzyskał szesnasty czas w swojej grupie.

miejsce. W kategorii wiekowej M-40, w której klasyfikowa-
ni są nasi biegacze Piotr Michałek był oczywiście dwa razy 
pierwszy zaś Grzegorz Legierski zajął drugie (Fisher Cup) i 
trzecie (Evernit Classic) miejsce.

*** Osiem medali wywalczyli nasi biegacze na rozegra-
nych w Tomaszowie Lubelskim Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków PZN (junior C) oraz Mistrzostwach Polski Uczniowskich 
Klubów Sportowych w biegach narciarskich. Złoty i srebrny 
krążek zawodów zdobyła Karolina Kohutová (NKS Trójwieś 
Beskidzka). Dwa razy na drugim stopniu podium stanęła 
zawodniczka MKS Istebna Eliza Rucka.  Ewa Gazur (NKS 
Trójwieś Beskidzka) wywalczyła dwa brązowe medale Mi-
strzostw. Brąz zdobył także kolega klubowy Ewy Łukasz Ga-

zurek. Na trzecim stopniu 
podium stanęła również 
sztafeta dziewcząt NKS 
Trójwieś Beskidzka w skła-
dzie Kamila Gruszka, 
Laura Legierska, Ewa 
Gazur i Karolina Kohu-
tová.

*** Udany start za-
liczyli w rozegranych w 
Oberhofie Mistrzostwach 
Niemiec FIS nasi biegacze 
a najlepiej wypadł  Domi-
nik Bury, który w katego-
rii juniorów w biegu na 30 

km klasykiem zdobył srebrny medal.
Uzyskany wynik dał zawodnikowi MKS Istebna bardzo 

dobre piąte miejsce w klasyfikacji generalnej biegu. Pozo-
stali nasi reprezentanci także zajęli dobre miejsca - Kamil 
Bury (MKS Istebna) był jedenasty zaś Bartłomiej Rucki (NKS 
Trójwieś Beskidzka) czternasty.

Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi biegacze również 
w biegu techniką dowolną seniorów. Dominik był piąty, Ka-
mil 11 zaś Bartłomiej zajął 14 miejsce.

Nasi zawodnicy startowali także w biegu na 10 km, w któ-
rym najlepszy z nich Dominik był 16.

Z kolei w sprincie na 1,6 km techniką dowolną seniorów 
Kamil był 10 zaś Bartłomiej 11. W kategorii sprintu juniorów 
Dominik zajął 5 miejsce.

Nasi alpejczycy także z medalami!
W ślady znakomicie dys-

ponowanych w tym sezonie 
zimowym biegaczy narciar-
skich starają się iść również 
nasi alpejczycy, którzy zano-
towali kilka dobrych startów 
w minionym miesiącu.

*** Podczas zaliczanych 
do klasyfikacji Amatorskich 
Mistrzostw PZN w slalomie 
zawodów Pucharu Zakopane-
go w narciarstwie alpejskim 

w swojej kategorii wiekowej triumfował Janusz Lewandow-
ski z Koniakowa, który w kolejnej – tym razem rozegranej na 
Złotym Groniu eliminacji zajął drugie miejsce. Podczas tych 
samych zawodów drugi w swojej kategorii wiekowej był To-
masz Cichy z Istebnej.

*** Nasza najlepsza alpej-
ka Aleksandra Libera-Cichy 
z Istebnej wygrała swoją ka-
tegorię wiekową w trzeciej 
tegorocznej eliminacji Mi-
strzostw Polski Amatorów 
PZN w slalomie, która od-
była się w Wiśle. Na trzecim 
stopniu podium podczas tej 
imprezy stanęli w swoich ka-
tegoriach wiekowych Janusz 
Lewandowski i Tomasz Ci-
chy.

*** Kolejny udany start 
zaliczyła Aleksandra Libera-
-Cichy w dwóch kolejnych 
eliminacjach Mistrzostw Pol-
ski Amatorów PZN w slalomie 
gigancie, który rozegrano w Ośrodku „Złoty Groń” w Istebnej 
oraz w Przemyślu. Alpejka z Istebnej zajęła tam odpowied-
nio drugie i pierwsze miejsce.

J. Kohut

Aleksandra Libera-Cichy

Janusz Lewandowski

Nasze piłkarki na czwartym miejscu
w Polsce!
Kolejny znaczący sukces odniosły piłkarki UKS Gimnazjum Isteb-

na zajmując czwarte miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski Kobiet (U-18) w Futsalu, które odbyły się w Siemiatyczach.

Pierwszego dnia imprezy, w której rywalizowało 12 dru-
żyn podopieczne Marcina Pudalika  rywalizowały w fazie 
grupowej, gdzie odniosły dwa zwycięstwa i pewnie awanso-
wały do ćwierćfinału. W ćwierćfinale nasze piłkarski pokona-
ły po karnych AZS UW Warszawa. W półfinale zmierzyły się z 
BTS Rekord Bielsko-Biała, który w grudniowym turnieju elimi-
nacyjnym ograły 4:0. Tym razem mecz miał bardziej zacięty 
przebieg. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Do-
grywka nie przyniosła rezultatów i o awansie do finału musia-
ły zadecydować rzuty karne. Te niestety wygrały bielszczanki. 

Laura Legierska
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Czwarta drużyna w Polsce

Pojedynek o „brąz” od początku nie ułożył się po myśli naszego 
zespołu, który ostatecznie przegrał z LKS Rolnik Biedrzychowice 
Głogówek 0:5 (podobnie jak z Rekordem, również z Rolnikiem 
nasz zespół wygrał w grudniowym turnieju eliminacyjnym). 
Warto dodać, że najlepszą bramkarką Mistrzostw została nasza 
piłkarka Klaudia Łacek. 

„Osiągnięty przez nas rezultat jest bardzo wielkim sukcesem, 
co prawda pozostaje duży niedosyt, ponieważ przegrana w kar-
nych strasznie boli, niestety taka jest piłka. Dziewczyny zostawiły 
całe swoje serce na boisku, walczyły bardzo dzielnie, za co im bar-
dzo dziękuję. Wynik tych mistrzostw pokazał, że w sporcie duże 
pieniądze to nie wszystko. Dziewczęta pokazały, że jeżeli ktoś ma 
pasję i małymi krokami wytrwale dąży do swojego celu może to 
osiągnąć. Cały nasz zespół ciężko pracuje na to wszystko przez 3 
lata istnienia naszego klubu. To mobilizuje nas do dalszej pracy 
nad swoja grą i rozwijania się jeszcze bardziej. Mam także nadzie-
ję, że uda nam się dzięki takim wynikom pozyskać jakiegoś strate-
gicznego sponsora, dzięki któremu piłkarki z Gminy Istebna  będą 
mogły ciągle rywalizować z najlepszymi zespołami w Polsce. Teraz 
zostają nam przygotowania do ligi oraz do najważniejszego tur-
nieju w rundzie wiosennej czyli półfinału Mistrzostw Polski Junio-
rek Starszych na boiskach trawiastych, który odbędzie się 27 kwiet-
nia w Głogówku” - podsumował trener Marcin Pudlalik.

Wyniki naszej drużyny:
Grupa C
UKS Gimnazjum Istebna - TUR MOSiR Bielsk Podlaski - 3:1
UKS Gimnazjum Istebna - UKS Gol Częstochowa - 2:0
Ćwierćfinał
UKS Gimnazjum Istebna - AZS UW Warszawa -1:0
o miejsca 1-4
BTS Rekord Bielsko-Biała - UKS Gimnazjum Istebna - 2:2 

(karne 3:2)
Unifreeze Górzno - LKS Rolnik Biedrzychowice - 2:1
o 3 miejsce
LKS Rolnik Biedrzychowice - UKS Gimnazjum Istebna - 5:0
o 1 miejsce
BTS Rekord Bielsko-Biała - Unifreeze Górzno - 3:2
Skład UKS Gimnazjum Istebna: Patrycja Bury,Patrycja 

Pawlusińska (1), Sylwia Kilian (1), Joanna Czepczor (5), Ewa 
Legierska (1), Karolina Pawlusińska, Faustyna Kubica, Ma-
ria Sikora, Anna Polok, Aleksandra Bielesz, Justyna Legier-
ska, Klaudia Łacek 

Trener: Marcin Pudalik
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

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

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

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

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

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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Nasze piłkarki na najwyższym podium turnieju

Historyczny awans piłkarek
do Mistrzostw Polski !
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Start kategorii Juniorka C w biegu techniką dowolną ze 
startu wspólnego zawodów na Kubalonce

Dominik Bury




