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Wójt Gminy informuje

KONWENT Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów 
W dniach 23-24.03.2018 roku w Istebnej odbył się dwu-

dniowy KONWENT Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
W tych dniach na terenie gminy przebywało ponad 80-

ciu wójtów, burmistrzów i starostów województwa śląskiego.
Zebranych włodarzy przywitali 22 marca: Wójt Gminy 

Istebna - Henryk Gazurek, Starosta cieszyński - Janusz Król, 
Wicewojewoda śląski - Jan Chrząszcz i Koordynator Kon-
wentu, wójt gminy Kochanowice - Ireneusz Czech. Wśród 
prelegentów gościliśmy także Marszałka Województwa Ślą-
skiego - Wojciecha Saługę. 

W pierwszym dniu włodarze rozpoczęli obrady w Dwo-
rze Kukuczka, wzięli udział w zmaganiach sportowych w 
siatkówce na sali gimnastycznej byłego gimnazjum. W pią-
tek czyli w drugim dniu Konwentu obrady odbyły się w Kom-
pleksie Istebna Zagroń.

Zebrani włodarze poruszali m.in. następujące tematy: 
- współczesne zagrożenia terrorystyczne z punktu widze-

nia samorządu lokalnego, 
- nowelizacja rozporządzenia o ochronie danych osobo-

wych, zmiany w prawie oświatowym, 
- nowe Prawo wodne z punktu widzenia samorządów lo-

kalnych. 
Rozmawiano też na temat bieżących środków w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020 oraz o wszelkich aktualnych 
kwestiach istotnych z punktu widzenia samorządów lokal-
nych.

Zbiórka wielkogabarytów i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

oraz opon z samochodów osobowych
KONIAKÓW 9-10.04.2018 Legiery parking pod wyciągiem
JAWORZYNKA 16-17.04.2018 Czadeczka rejon „basenu”
ISTEBNA 23-24.04.2018 Tartak – teren oczyszczalni
Odpady wielkogabarytowe 

– to odpady komunalne powsta-
jące w naszych domach, które ze 
względu na duże rozmiary lub 
wagę nie mieszczą się w standar-
dowych kontenerach na śmieci. 
Do tej grupy odpadów zaliczmy: 
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóż-
ka, fotele, dywany, materace, pie-
rzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety jak również części samochodowe, motorowery, ko-

Święta Wielkanocne są czasem  niezwykłym. Jest to czas 
zadumy i refleksji, przeżywania w gronie rodzinnym 

największej tajemnicy wiary, a także czas radości, który 
bogaty jest w nasze tradycyjne i zwyczaje. 

Niech ten Świąteczny czas umacnia naszą wiarę, nadzieję
i miłość. Niech w naszych domach zakwitnie wiosenna 

radość z każdego nadchodzącego dnia.
Życzą Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Rada Gminy 

oraz Zespół Redakcyjny

Szanowni mieszkańcy Gminy Istebna!
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siarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt 
elektryczny i elektroniczny:

 -urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodów-
ki, czajniki, roboty kuchenne itp.)

- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia oraz każde inne urządzenie wykorzy-

stujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory.
Można oddawać opony, ale wyłącznie z samochodów 

osobowych. Inne opony nie będą przyjmowane!!!!
Zbiórka odbędzie się w godzinach od 10.00 -16.00 w 

wyznaczonych punktach dwa dni w każdej wsi. Inny od-
pady niż wymienione nie będą odbierane!

15 kwietnia mija termin płatności opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za marzec i kwiecień.

Słowacy ruszyli!
Po wielu miesiącach, w czasie których nie bez proble-

mów Obec Čierne przeprowadzał przetarg na wykonawcę 
robót budowlanych, ostatecznie w styczniu 2018 roku zosta-
ła zawarta umowa z firmą STRABAG na roboty budowlane 
obejmujące słowacką część drogi realizowanej w ramach 
projektu nr PLSK.02.01.00-24-0013/16-00 pod nazwą „Bu-
dowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego 
Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2”. Zakres robót na 
Słowacji obejmuje budowę mostu na potoku Czadeczka, bu-
dowę 0,2 km nowej drogi od granicy do istniejącej oraz re-
konstrukcję ponad 2 km drogi pozostałej po budowie drogi 
ekspresowej D3. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji 
i całego projektu to 31 maj 2018, co oznacza że roboty bu-
dowlane na Słowacji, które ledwo co ruszyły, będą musiały 
być prowadzone w szczególny sposób, z dużym nakładem 
sił i środków technicznych, aby nie doszło do niedopuszczal-
nego opóźnienia projektu.

W dniu 20 marca br. w Čiernem odbyło się spotkanie 
partnerów projektu z udziałem przedstawicieli wykonawcy 
robót i instytucji zarządzającej, którego głównym celem było 
zapoznanie się z harmonogramem robót już wykonanych 
oraz planowanych do wykonania w terminie do 31.05.2018. 
Komunikaty i fotografie z faktycznych postępach prac na Sło-
wacji będą publikowane na stronie internetowej istebna.eu.

Informujemy mieszkańców gminy Istebna i turystów, że 
pomimo iż przekroczenie granicy z wykorzystaniem nowej 

drogi w Jaworzynce jest już w praktyce możliwe, to jednak 
należy mieć na uwadze to, że teren na Słowacji stanowi 
aktualnie plac budowy, na którym obowiązuje zakaz prze-
bywania, a jego naruszenie może skutkować zagrożeniem 
i nałożeniem ewentualnego mandatu. Dlatego prosimy o 
rozsądek i cierpliwość, bo korzystanie z nowej drogi będzie 
możliwe od czerwca 2018.    

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A 
Polska – Słowacja 2014-2020 z udziałem 85% dofinansowa-
nia do kosztów kwalifikowanych.

Opracował: Wiesław Legierski

Przebudowa grilla „Pod Skocznią”
Początkiem marca br. rozpoczęły się prace budowlane 

związane z przebudową grilla „Pod Skocznią” w Istebnej. 
Inwestycja realizowana jest ze środków Unii Europejskiej, 
budżetu państwa i Gminy Istebna w ramach projektu pn. 
„Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego 
transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I”, który uzyskał 
dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu In-
terreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Śląsk 
Cieszyński- Těšínské Slezsko.  

Do końca czerwca br. do grilla zostanie doprowadzona 
sieć wodno-kanalizacyjna, wykonane nowe pokrycie da-
chowe, instalacje oraz zaplecze kuchenne wraz z wyposa-
żeniem (stoły, ławy, blaty). Zachowany zostanie tradycyjny 
styl obiektu (drewno, kamień), co poprawi jego estetykę i 
funkcjonalność. Obok grilla zostanie zamontowana tablica 
turystyczna z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, przy-
rodniczymi i kulturowymi tej części pogranicza polsko-cze-
skiego.              A. Pilch-Rucka
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Księdzu Grzegorzowi Tomaszek – 
wikariuszowi parafii św. Bartłomieja w Koniakowie

wyrazy serdecznego współczucia i żalu 
z powodu śmierci Matki

śp. Ireny Tomaszek
Składają: 

Wójt Gminy oraz Rada Gminy Istebna

Wnioski o przyznanie nagrody
Do 30 kwietnia (poniedziałek) 2018 roku można, składać 

do Urzędu Gminy w Istebnej pisemne wnioski o przyznanie 
nagrody Rady Gminy Istebna za osiągnięte wyniki sportowe 
w roku 2017, oraz wnioski o przyznanie nagrody za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury.

Zasady i tryb przyznawania nagród określają uchwa-
ły Rady Gminy Istebna nr V/15/2011 oraz V/16/2011 z dnia 
21 lutego 2011 roku dostępne w archiwalnym serwisie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Istebna pod adre-
sem internetowym http://www.istebna.bip.info.pl/index.
php?istr=39&r=r&idmp=61)

Szczegółowe informacje udziela Leokadia Białożyt pod-
inspektor Urzędu Gminy Istebna pok. 115 tel. 33 8556500 
wew. 39.

Informacja Przewodniczącego Rady 
Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w 

II kwartale 2018 roku będzie przyjmował mieszkańców w 
sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna /pok. 116/ w każdy wtorek tygodnia.

kwiecień  3, 10, 17, 24 od godz. 15:00 do 16:15
maj   8, 15, 22, 29 od godz. 15:00 do 16:15
czerwiec  5, 12 ,19 , 26 od godz. 15:00 do 16:15

W dniu 1 kwietnia odeszła od nas zasłużona 
postać naszej ziemi - Zuzanna Kawulok 
„od Wojtosza” z Istebnej.

Z tomiku wierszy śp. Zuzanny Kawulok

Ciche pytania
Nim cisia nabrała pyrsi tchniyni a
Światło nie otwarło bram przestrzyni
Byliśmy ziarnkiem w „czasie” zawiesiyni?
Czy to był bezruch, czy też rozkosz trwania?
Może świadomość już do działania?

Powołać życie może potęga
Miarą jej przestrzeń – co wszędzie sięga
(…)
Istota rzeczy nie do poznania.

Wdycki przed nami za wysoki próg
Za nim tajemnica – to wielki Bóg.

Zuzanna Kawulok – ur. 
24.04.1938 r., instrumenta-
listka, poetka i gawędziarka, 
córka Jana Kawuloka – wy-
bitnego folklorysty i multiin-
strumentalisty, wnuczka 
Michała Kawuloka, zwanego 
Królem Gór – budziciela pol-
skości i rzecznika praw lokal-
nej społeczności, w swoim 
rodzinnym domu otoczona 
była zamiłowaniem do kultu-
ry i folkloru.

Zuzanna Kawulok swą 
działalnością kontynuowa-
ła pracę swych wybitnych 

przodków promując folklor i tradycję muzyczną Beskidu Ślą-
skiego, będąc jednocześnie poetką i popularyzatorką kultu-
ry pasterskiej Beskidu Śląskiego.

Zuzanna Kawulok, jako jedyna spadkobierczyni spuści-
zny swego ojca całe życie poświęciła promowaniu i kultywo-
waniu tradycji, jakie zapamiętała z młodości. Swoje umiejęt-
ności wykorzystywała uświetniając imprezy kulturalne lub 
reprezentując Beskid Śląski, a często także Polskę podczas 
licznych delegacji w kraju i za granicą. Laureatka wielu na-
gród w tym Nagrody im. Oskara Kolberga.

Autor biogramu: Leszek Miłoszewski

Rodzinie oraz wszystkim bliskim 
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

śp. Zuzanny Kawulok 
Składają: 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Rada Gminy, 
pracownicy Urzędu Gminy 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Istebna

Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu  09.03.2018 r. jednostka OSP Istebna Zaolzie gości-

ła uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach uczestniczyło 35 uczniów w 3 grupach 
wiekowych (szkoły podstawowe klasy 1-6 – 14 uczniów, gim-
nazjum: klasa 7 szkoła podstawowa oraz klasa 2 i 3 gimna-
zjum – 19 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 2 uczniów). 
Turniej składał się z 3 etapów (test pisemny – 20 pytań, eg-
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Z życia szkół
Liczby też obchodzą imieniny 
Od wielu lat 14 marca w różnych krajach odbywają się 

uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π z po-
wodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dzie-
siętnego tej liczby. W tym roku, po raz kolejny także w naszej 
szkole świętowaliśmy ten dzień.

Przygotowaniem imprezy zajęli się uczniowie gimna-
zjum z klasy 3A: Faustyna Gwarek, Aneta Jałowiczor, Mate-
usz Kukuczka, Wiktoria Legierska, Krystyna Martynko, Jan 
Probosz i Izabela Rucka pod opieką Grażyny Pince-Polok. 
Obchody Dnia Liczby π miały na celu przybliżyć historię licz-
by π i zapoznać z ciekawostkami dotyczącymi tej liczby. Z tą 
myślą została wykonana gazetka w holu szkoły, a uczniowie 
mogli sprawdzić swoją wiedzę o liczbie π, odpowiadając na 
losowo wybrane pytania.

Dodatkowym atutem tego dnia był słodki poczęstunek 
- własnoręcznie upieczone ciasteczka (ponad 700 sztuk!!!) 

w kształcie koła, ude-
korowanymi literą π, 
ponieważ liczba π to 
iloraz obwodu koła 
przez jego średnicę. 

Najciek awsz ym 
elementem obcho-
dów Dnia Liczby π 
były konkursy zwią-
zane z liczbą π. Jeden 
z konkursów polegał 
na zapamiętaniu jak 
największej ilości ko-

zamin praktyczny z zakresu znajomości pierwszej pomocy 
przed medycznej) po których  najlepsi uczestnicy z każdej 
grupy zostali zakwalifikowani do etapu ustnego, który wyło-
nił zwycięzców. Pytania z zakresu pomocy przedmedycznej 
przygotował oraz egzamin przeprowadził funkcjonariusz KP 
PSP w Cieszynie Szymon Bąk. Zwycięzcą został uczestnik, 
który uzyskał największą liczbę punktów z testu, egzaminu 
praktycznego oraz odpowiedzi ustnych.  Zmagania młodych 
uczestników oceniała komisja w składzie: przewodniczący: 
mł. asp. Józef LIGOCKI KP PSP w Cieszynie, członek: Joanna 
KOHUT UG w Istebnej, członek: Lucyna Legierska sekretarz 
ZOG ZOSP RP w Istebnej, Szymon BĄK KP PSP w Cieszynie . 
Turniej zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Istebna dh 
Henryk Gazurek, Komendant KP PSP w Cieszynie bryg. Da-
mian LEGIERSKI, prezes ZOG ZOSP RP w Istebnej dh Miro-
sław Kukuczka, Nadleśniczy Andrzej KUDEŁKA. Nagrody na 
turniej ufundowali:, UG Istebna, właściciele wyciągu narciar-
skiego ”Złoty Groń”, za wszystkie nagrody w imieniu uczest-
ników serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim opiekunom, 
którzy przygotowali młodzież do turnieju, dziękuję jednost-
ce OSP Istebna Zaolzie za zabezpieczenie logistyczne: przy-
gotowanie sali oraz posiłku dla uczestników i opiekunów, 
dziękuję komisji sędziowskiej za przygotowanie i sprawne 
przeprowadzenie turnieju. 

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych w ramach do-
datkowej nagrody wyjechali na wycieczkę do Muzeum „Og-
nia” w m. Żory.

Wyniki:
Grupa I - Szkoła Podstawowa
1. Jakub Czepczor - OSP Koniaków Centrum
2. Adam Legierski - OSP Koniaków Centrum
3. Damian Mierzejewski - OSP Koniaków Centrum
4. Mateusz Kaczmarzyk - OSP Jaworzynka Centrum
5. Adam Patyk - OSP Jaworzynka Centrum
Grupa II - Klasa VII SP, II i III Gimnazjum
1. Kinga Legierska - OSP Koniaków Centrum
2. Martyna Legierska - OSP Koniaków Centrum
3. Michał Michałek - OSP Istebna Zaolzie
4. Szymon Pilch - OSP Koniaków Centrum
Grupa III - Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Małgorzata Legierska - OSP Koniaków Centrum
2. Celina Bielesz - OSP Istebna Centrum
Czepczor Jakub, Legierska Kinga  i  Legierska Małgo-

rzata będą  reprezentować gminę Istebna na eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 24 marca w OSP Puńców. 
Życzymy naszym młodym dh. Sukcesów na eliminacjach po-
wiatowych.

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Czepczor Jakub, Legierska Kinga  i  Legierska Małgo-
rzata dh MDP z OSP Koniaków Centrum reprezentowali gmi-
nę Istebna na eliminacjach powiatowych, które odbyły się w 
24 marca w strażnicy OSP w Puńcowie. W eliminacjach po-
wiatowych OTWP, uczestnicy pisali test. W finałowej części 
turnieju na jego uczestników czekały dwa dodatkowe etapy 
zmagań. Pierwszy, stanowił sprawdzian praktycznej znajo-
mości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
natomiast drugi miał formę egzaminu ustnego, w którym 
finaliści odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania z 
pełnego zakresu zagadnień przeciwpożarowych. Po zakoń-
czeniu obu tych etapów, zebrana przez finalistów łączna 
liczba punktów, pozwoliła ustalić zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach.  dobrze spisali się nasi reprezentanci, 
Małgorzata Legierska w grupie szkół ponad gimnazjalnych 
zajęła 2 miejsce, zwyciężył członek MDP z OSP Jaworzynka 
Centrum reprezentujący Oddział Miejski ZOSP RP w Cieszy-
nie Paweł Legierski i  będzie reprezentował powiat cieszyń-
ski w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 28.04. 
2018 r. w m. Kłobuck. 

Niewiele bo 2 pkt. Zabrakło Jakubowi  Czepczor oraz 
Kindze Legierskiej do finału ustnego ale startowali po raz 
pierwszy w swoich grupach wiekowych i na pewno zebrane 
doświadczenia zaprocentują w kolejnych startach w OTWP. 

Materiał przygotował Komendant Gminny 
dh Stanisław Legierski
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Z życia szkół

lejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Rywalizacja 
była zacięta. Pobite zostały ubiegłoroczne rekordy. A oto 
wyniki:

I miejsce Krystyna Martynko kl.3A (222 zapamiętane cyfry)
II miejsce Błażej Krężelok kl.2F (196 zapamiętanych cyfr)
III miejsce Oliwia Matuszny kl.7A (62 zapamiętane cyfry)
Wyróżnienie: Jakub Czepczor kl.4A (36 zapamiętanych cyfr)
Dwa kolejne konkursy dotyczące liczby π to konkursy 

plastyczne: na najładniejsze wykonanie litery π w 3D oraz na 
najładniejszą pracę przedstawiającą literę π. 

Wyniki konkursu na najładniejsze wykonanie litery π w 3D:
I miejsce Julia Gazurek kl.4a
II miejsce Patrycja Michałek kl.4a
III miejsce Samuel Matuszny kl.4b
Oliwia Matuszny kl.7b
Wyróżnienia: 
Dorota Zembik kl.3a
Julia Marekwica kl.7a
Bartłomiej Juroszek kl.7b
Agnieszka Kukuczka kl.5a
Sergiusz Marekwica kl.4b
Aleksandra Legierska kl.4c
Noemi Haratyk kl.4c
Wyniki konkursu na najładniejszą pracę przedstawiającą 

literę π:
I miejsce Zuzanna Motyka kl.3a
II miejsce Anna Czepczor kl.4a
III miejsce Zuzanna Kilian kl.3a
Wyróżnienia: Karolina Waszut kl.3a
Kacper Bury kl.3c
Agata Baraniok kl.7a
Julia Jojko kl.6a
Joanna Bobek kl.5a
Kinga Słupny kl.4b
Dzień Liczby π – Święto Matematyki niewątpliwie miało 

walory dydaktyczne, ale to także okazja, aby pokazać wszyst-
kim niedowiarkom, że matematyka nie jest nudna.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom! Cieszę się, że tylu ucz-
niów wzięło udział w zorganizowanych konkursach. Fausty-
nie, Anecie, Wiktorii, Krysi, Izie, Mateuszowi i Jankowi dzię-
kuję za pełne zaangażowanie w realizację tego wydarzenia. 

Dziękuję rodzicom za pomoc w przygotowaniu tego święta 
– zakup materiałów papierniczych potrzebnych do wyko-
nania dekoracji  i ogłoszeń oraz za zakup potrzebnych pro-
duktów do wypieku ciasteczek. Całej społeczności szkolnej 
dziękuję za miłe przyjęcie. 

Mam nadzieję, że był to udany dzień. Po raz kolejny udo-
wodniliśmy, że matematyka to nie tylko trudne zadania, 
skomplikowane wzory i abstrakcyjne figury, ale również zna-
komita zabawa i pasjonująca przygoda. 

Grażyna πnce-Polok

Marta Fiedor z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Istebnej 
podbija serca jury
W dniu 09.03.2018r.w Cho-

rzowskim Centrum Kultury odbył 
się XXVII Konkurs Recytacji w 
Mowie Śląskiej. Wystąpiło tam 
20 finalistów z całego regionu 
śląskiego.Tradycją jest udział na-
szych uczniów w tym renomo-
wanym konkursie. W tym roku w 
finale wzięło udział 10 laureatów 
z gimnazjów i liceów, w tym dwie 
nasze uczennice, podopieczne 
p.Alicji Glebowicz-Gazurek, a mianowicie - Marta Fiedor z 
klasy 3a oraz Kinga Zawada z klasy 3c (obie pięknie się zapre-
zentowały) oraz 10 uczniów szkół podstawowych. Finaliści 
byli wyłonieni w eliminacjach Konkursu Recytacji w Mowie 
Śląskiej, które odbyły się 21.02.2018r. w Chorzowie Batorym.

Uczniów podczas 27 finału konkursu oceniało jury, w 
skład którego wchodziły: dr hab. Mirosława Siuciak - pro-
fesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu 
Śląskiego, od 2016 roku dyrektor Instytutu Języka Polskiego 
UŚ im. Ireny Bajerowej (przewodnicząca), Helena Synowiec 
z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Danuta 
Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ 
oraz Halina Pisarkowa, polonistka IV LO w Chorzowie. 

Marta Fiedor zdobyła zaszczytne 2 miejsce w kategorii 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wspaniale 
zaprezentowała tekst na podstawie utworu Karola Piagzy 
„Ta gałuśka mo łoci”. Pierwsze miejsce zajął Daniel Zimoch 
z IV Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie, który recytował 
tekst pt. „Auto z giełdy”(Daniel wziął udział w tym konkur-
sie już czwarty raz), a trzecie - Daniel Gorcziński z II Liceum 
Ogólnokształcące w Świętochłowicach. Wyróżnienie otrzy-
mała Weronika Namysło z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Pie-
karach Śląskich (zeszłoroczna laureatka trzeciego miejsca). 
Jest to wielki sukces naszej uczennicy, tym bardziej że była 
najmłodszą laureatką, pozostałe miejsca zajęli licealiści.

To już kolejny rok, w którym uczennica naszej szkoły pod-
bija serca tak znakomitego jury. W ubiegłym roku Łukasz 
Kukuczka oraz Kacper Legierski także byli laureatami tego 
konkursu.

Marcie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w życiu.                                  Opiekun: Alicja Glebowicz-Gazurek
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Istebniański kabaret gimnazjalny 
nagrodzony w Cieszynie!
Od 5 do 6 marca 2018 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w 

Cieszynie odbywał się Przegląd Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego. 
W imprezie wzięło udział łącznie 30 grup: muzycznych, ta-
necznych, folklorystycznych i teatralnych. W kategorii tych 
ostatnich wystąpili również uczniowie naszej szkoły, którzy 
zaprezentowali się w scence kabaretowej Gorączka walen-
tynkowej nocy. 

Ciekawa prelekcja
22 marca br. młodzież klas 2. oddziałów gimnazjalnych 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej wzięła udział w 
prelekcji nt. judaizmu. Pan Wiesław Radwański wprowadził 
uczniów w świat religii, która dała początek dwóm wielkim 
religiom monoteistycznym, w tym chrześcijaństwu.

Prelekcja była wzbogacona o przedmioty, które dla juda-
izmu mają wielkie znaczenie. Były nimi: Tora czyli pięcioksiąg 
Biblii, najważniejszy tekst objawiony judaizmu, którego te-
matem jest Przymierze zawarte pomiędzy Bogiem  a naro-
dem Izraela, menora będąca siedmioramiennym świeczni-
kiem oraz męskie nakrycie głowy, bez którego nie można 
wejść do synagogi czyli jarmułka.

Młodzież dowiedziała się również o barwach narodo-
wych Izraela o gwieździe Dawida oraz o fladze Jerozolimy. 
Prelekcję wzbogaciły liczne albumy o tematyce żydowskiej.

Imponujące sukcesy naszych 
olimpijczyków!
Niebywały sukces odnotowali nasi uczniowie, którzy 

zakwalifikowali się do finału przedmiotowego konkursu z 
geografii. Po wytężonych, ofiarnych i rzetelnych przygo-
towaniach udali się 7 marca 2018r. do Bielska- Białej, gdzie 
przystąpili do ostatniego etapu olimpiady geograficznej. 
Test był ciężki i wymagał intensywnego wysiłku intelektu-
alnego. Dlatego z tym większą radością dowiedzieliśmy się 
kilka dni później (dokładnie 12 marca), że Filip Gruszka z 
klasy III f (podopieczny p. Anny Dziewior) oraz Aneta Ja-
łowiczor i Mateusz Kukuczka z klasy III a (przygotowy-
wani przez p. Ewę Kożdoń – Waligórę) zostali laureatami 
tegorocznej olimpiady przedmiotowej z geografii. Należy 
dodać, że mamy też dwie finalistki tegorocznych konkursów 
przedmiotowych, a mianowicie Annę Haratyk z klasy III c 
(geografia, opiekun – Ewa Kożdoń - Waligóra) i Ewę Kulik  z 
klasy VII a (matematyka, opiekun - Grażyna Pince - Polok).  

Uczniom i ich opiekunkom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów!

Cecylia Suszka

Minispektakl wyreżyserowany przez Cecylię Suszkę, do 
którego scenariusz napisała Karolina Kohut (IIIa), spodobał 
się zwłaszcza zgromadzonej w cieszyńskim teatrze publicz-
ności. Widzowie reagowali bowiem co i rusz spontanicznymi 
salwami śmiechu i okrzykami zadowolenia. Aktorzy, czyli 
gimnazjaliści z klasy IIIa: Aneta Jałowiczor, Filip Juroszek, 
Karolina Kohut, Natalia Krężelok, Mateusz Kukuczka, 
Wiktoria Legierska, Bartek Wawrzacz i Justyna Zogata 
zaprezentowali się świetnie i nie pozwolili sobie na jakikol-
wiek paraliż wywołany stresem z racji debiutu na deskach 
autentycznego teatru. Ich trud i gra pełna ekspresji zostały 
docenione przez jurorów, którzy przyznali naszemu zespo-
łowi trzecie miejsce.

Wszystkim istebniańskim młodym artystom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

     Cecylia Suszka

Nie zabrakło informacji o wspólnych korzeniach obu re-
ligii. oraz o czasach tak tragicznych jak 2. wojna światowa i 
holokaust. Gość spotkania podkreślił wyraźnie wielkie zasłu-
gi Polaków w ratowaniu Żydów przed eksterminacją oraz o 
wyróżnionych Polakach przez Yad Vashem, Instytut Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Holocaustu.    K. Kiereś
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„Językowy Omnibus”
W czwartek, 22 marca 2018r. uczniowie klasy 3a gimna-

zjum - Dorota Zembik, Karolina Kohut, Mateusz Kukuczka i 
Filip Juroszek zajęli trzecie miejsce w corocznym konkursie 
„Językowy Omnibus” or-
ganizowanym przez Li-
ceum Ogólnokształcące 
w Wiśle. Jest to konkurs 
pod Patronatem Staro-
sty Powiatowego w Cie-
szynie. 

Gimnazjaliści brali 
udział w szeregu kon-
kurencji sprawdzajacych 
ich znajomość języka an-
gielskiego i niemieckie-
go. Musieli również wykazać się wiedzą o kulturze Hiszpanii 
oraz krajów anglo i niemieckojęzycznych. Zawodnicy opisy-
wali obrazek, brali udział w loterii, śpiewali piosenkę w czte-
rech językach, uczestniczyli w programie ‚Jeden z czterech’ 
oraz grali w scrabble. Zabawa była przednia, a do domów 
wróciliśmy zadowoleni i z nagrodami. 

Konkurs ‚Językowy Omnibus’ jest konkursem, w którym 
chętnie weźmiemy udział w przyszłym roku. Łączy w sobie 
sprawdzenie wiedzy z zabawą, a to wszyscy lubimy.

Katarzyna Leżańska-Czulak

Z życia szkół

I Gminny Konkurs Recytatorski 
w Istebnej
16 marca 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Istebnej odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski.  Idea 
jego powstania zrodziła się na skutek reformy edukacji, któ-
ra wraz ze zniesieniem gimnazjów, położyła kres corocznie 
odbywającym się w Gimnazjum w Istebnej Powiatowym 
Konkursom Recytatorskim. Postanowiliśmy zatem, że nie 
zrezygnujemy ze święta żywego słowa, ponieważ byłoby 
to olbrzymią szkodą dla naszej utalentowanej społeczności 
uczniowskiej z terenu całej Trójwsi. Zdecydowaliśmy wobec 
tego, że zainaugurujemy konkurs recytatorski  o nowej for-
mule, a mianowicie Gminny Konkurs Recytatorski, którego 
czterej laureaci (po dwóch z każdej kategorii wiekowej) zo-
staną zakwalifikowani do Rejonowego Konkursu Recytator-
skiego w Bielsku- Białej. 

Niezmiernie ucieszył nas fakt, że do zmagań konkur-
sowych przystąpili uczniowie ze wszystkich sześciu szkół 
podstawowych istebniańskiej gminy. Ogółem w konkursie 
wzięło udział 11 uczniów w młodszej kategorii wiekowej 
(klasy: IV – VI) i 14 w starszej (klasy VII oraz II i III z oddziałów 
gimnazjalnych). 

W jury konkursu zasiedli:
- Bogusław Słupczyński – przewodniczący jurorów, ak-

tor, reżyser, animator i pedagog, założyciel Cieszyńskiego 
Studia Teatralnego, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

- Danuta Legierska  – polonistka, miłośniczka poezji, te-
atru, malarstwa i górskich wspinaczek

- Elżbieta Legierska – Niewiadomska – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Istebnej, animator kultury.

Repertuar prezentowany przez uczestników konkursu 
był zróżnicowany. Sięgał zarówno do klasyki, jak i literatury 
współczesnej (fantasy, groteska). Uczniowie wykazywali się 
w większości wysokim poziomem swych umiejętności recy-
tatorskich, co jurorzy podkreślali podczas podsumowania 
imprezy. Werdyktem komisji I miejsce w młodszej grupie 
wiekowej zajęła Julia Rucka (podopieczna Cecylii Suszki) 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. II miejsce 
przyznano Katarzynie Juroszek  (uczennicy Izabeli Bojko) 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, a na III miejscu 
znalazły się ex aequo Julia Rozborska (podopieczna Do-
roty Małyjurek) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzyn-
ce - Zapasiekach oraz Marta Mojeścik (uczennica Haliny 
Skrzydłowskiej) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Istebnej. Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia dla: Wik-
torii Białożyt (opiekun – Ewa Gazurek) ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Koniakowie – Rastoce oraz dla Kingi Pazery 
(podopieczna Anny Pudalik) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Jaworzynce – Zapasiekach.

W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli głównie repre-
zentanci oddziałów gimnazjalnych przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Istebnej: pierwsze miejsce zajęła Marty-
na Białożyt z klasy III f (opiekun – Monika Michałek), dru-
gie – Maria Krężelok z klasy III c ( uczennica Cecylii Suszki), 
a trzecie również podopieczna Moniki Michałek – Kinga 
Zawada (kl. III c). Ponadto jury przyznało wyróżnienia dla 
trzech innych uczniów Moniki Michałek: Natalii Czulak (kl. 
II b), Jana Juroszka (kl. III c) oraz Aleksandry Juroszek  z 
klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Oprócz dyplomów wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzy-
mali nagrody książkowe ufundowane przez GOK i Radę Ro-
dziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. W tym 
miejscu zatem chciałabym złożyć gorące podziękowania za 
finansowe wsparcie naszej imprezy dla dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury pani Elżbiety Legierskiej – Niewiadom-
skiej oraz pani Barbary Michałek przewodniczącej Rady 
Rodziców istebniańskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go. Szczególne słowa podziękowań kieruję też do moich ko-
leżanek i kolegów, których pomoc i zaangażowanie w przy-
gotowanie konkursu jest krótko mówiąc bezcenna. Dziękuję 
zatem: pani Halinie Skrzydłowskiej – współorganizatorce 
imprezy, plastyczkom: pani Danucie Konarzewskiej i pani 
Iwonie Bogdał, - autorkom symbolicznej w swej wymo-
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wie scenografii oraz informatykowi - Andrzejowi Suszce. 
Za oprawę muzyczną naszego konkursu wdzięczna jestem 
pani Beacie Kawulok. Wyrazy wdzięczności kieruję również 
do pana Józefa Zogaty, który wraz ze swoim zespołem ura-
czył nas pysznym i pięknie podanym obiadem  w szkolnej 
stołówce, a także do rodziców klas siódmych i trzecich z 
oddziałów gimnazjalnych, którzy upiekli smaczne ciasta. 
Nie mogę też zapomnieć o ofiarności  moich wychowan-
ków, uczniów  klasy IIIa, którzy profesjonalnie obsługiwali 
imprezę. 

Na koniec pragnę też podziękować gimnazjalistom, 
którzy w przerwie obrad jurorów zaprezentowali zgroma-
dzonej  w czytelni publiczności krótki program artystyczny, 
przygotowany pod kierunkiem pani Beaty Kawulok i Cecylii 
Suszki. Prowadzące ten występ Dorota Zembik i Karolina 
Kohut rozbawiały widzów fraszkami, to znów serwowały im 
życiowe sentencje. W utworach muzycznych z kolei zapre-
zentowali się: Martyna Kawulok (kl. II b) - śpiew, Kinga Za-
wada (kl. III c) – skrzypce, Anna Legierska (kl. II d) – saksofon 
oraz Jan Probosz (kl. III a) – pianino. Program (zakończony 
śmieszną improwizacją taneczną: Jakuba Czepczora, Hu-
berta Legierskiego i Bartka Wawrzacza z kl. III a) podobał 
się publiczności niezmiernie.

Mamy nadzieję, że zainaugurowany (a w zasadzie – jak 
sugerowała pani Danuta Legierska - reaktywowany po la-
tach) przez nas konkurs stanie się imprezą cykliczną i wpisze 
się na stałe w kulturową tradycję naszej lokalnej społeczno-
ści, a nade wszystko będzie odskocznią od „skomputeryzo-
wanej” rzeczywistości dla naszych dzieci i młodzieży.

Cecylia Suszka

Oko w oko z gadem
Uczniowie szkół podstawowych z terenu całej  Trójw-

si mieli niecodzienną okazję stanąć oko w oko z gadami. 
Zamysł przeprowadzenia żywej lekcji biologii zrodził się w 
wyniku współpracy nauczycieli – przyrodników: Anny Dzie-
wior, Renaty Haratyk i Damiana Poloka. To oni zorganizo-

Międzynarodowe rozmowy o zdrowiu, 
środowisku i życiu w LO Wisła
Młodzież „Stalmacha” oraz uczniowie z Niemiec, Włoch, 

Słowacji i Węgier dyskutowali nad wpływem warunków 
środowiska na nasze zdrowie i życie podczas tygodniowe-
go spotkania, zorganizowanego w ramach programu Era-
smus+. Spotkanie w wiślańskim Liceum było pierwszym z 
pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Health, environ-
ment and life”, finansowanego przez Fundację Rozwoju Sy-
stemu Edukacji. 

Młodzież podczas spotkania dzieliła się przeprowadzo-
nymi w swoich krajach badaniami i analizami dotyczącymi 
przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wody czy hałasu oraz 
ich wpływu na zdrowie i życie człowieka. Uczniowie dyskuto-
wali także nad przyczynami tych zanieczyszczeń i możliwoś-

ciami ich redukcji. Warsztaty prowadzone przez nauczycieli 
biologii i geografii wiślańskiego Liceum pobudzały również 
wyobraźnię uczniów oraz pokazywały, że tworzymy dużą 
sieć połączeń oraz zależności ekologiczno-środwiskowo-
-zdrowotnych. 

Podczas spotkania z Burmistrzem miasta, panem Toma-
szem Bujokiem, uczestnicy projektu mogli również zapo-
znać się z działaniami niwelującymi zanieczyszczenie powie-
trza i wody w gminie Wisła. 

Młodzież zwiedziła także elektrownię szczytowo-pom-
pową w Porąbce Żar, gdzie mogła zapoznać się z produkcją 
„zielonej energii”, wykorzystującą odnawialne i ekologiczne 
źródła energii. Z kolei w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej w Istebnej uczniowie zapoznali się z działaniami Nadleś-
nictwa Wisła, związanymi z przebudową lasów w Beskidach, 
reintrodukcją głuszca oraz edukacją ekologiczną prowadzo-
ną dla mieszkańców regionu.  

Podczas spotkania nie brakowało również czasu na zwie-
dzanie miasta, aktywność sportową oraz gry i zabawy.  

Uczestnicy projektu już przygotowują się do kolejnego 
spotkania, które się odbędzie w maju na Węgrzech.  

Edyta Cieślar
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wali zajęcia dla dzieci i młodzieży z poszczególnych szkół, 
czyli:  SP 1 Jaworzynka, SP 2 Jaworzynka Zapasieki, SP 1 i 2 
Koniaków, SP 2 Istebna Zaolzie,  w czasie których uczniowie 
mieli okazję wysłuchać ciekawych, pouczających i nierzadko 
zabawnych opowieści pana Andrzeja Pająka o nawykach 
żywieniowych, upodobaniach i parametrach gadów zarów-
no tych egzotycznych, jak i rodzimych. Żywa lekcja przyrody 
odbywała się od początku marca 2018r. w każdej ze szkół w 
innym terminie. Dzieci reagowały na nią niezwykle emocjo-
nalnie: jedne się bały, inne były podekscytowane, a jeszcze 
inne zafascynowane. Wszystkich  łączyła jednak ciekawość 
do świata natury. W końcu spotkanie oko w oko z gadem nie 
należy do zjawisk codziennych!

Pomysł integracji międzyszkolnej utwierdza w przeko-
naniu, iż nasz gminna społeczność szkolna potrafi nie tylko 
rywalizować w szrankach różnorakich konkursów, ale – co 
może jeszcze ważniejsze – świetnie ze sobą współpracować.

Organizatorzy 

Palmy wielkanocne - 
międzypokoleniowe działanie przedszkola 
„Słoneczna Kraina” w Jaworzynce z uczestnikami 
Istebniańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W dniu 20 marca br. odbyło się w Leśnym Ośrodku Edu-

kacji Ekologicznej w Istebnej kolejne wspólne działanie dzie-
ci, nauczycieli i dyrekcji przedszkola „Słoneczna Kraina” wraz 
z seniorami ze stowarzyszenia Istebniańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Pomysł na wykonanie palm wielkanocych 
zainicjowała radna powiatowa, dyrektor przedszkola „Sło-
neczna Kraina” Łucja Michałek. Zaproszenie do wspólnego 
działania spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem pani 
Agaty Wisełki - Prezes Stowarzyszenia. Propozycja, aby mię-
dzypokoleniowe działanie zamieścić w planie pracy zaapro-
bowana została zarówno przez słuchaczy Uniwersytetu, jak i 
pracowników pedagogicznych przedszkola.

nywania wieńców. 
Panie przygotowały 
palmy z wykorzysta-
niem umiejętności 
„wicia wieńców”, któ-
re zdobią ołtarze w 
kościołach podczas 
ważnych uroczystości 
religijnych. Spraw-
ność rąk naszych 
instruktorek oraz 
zaangażowanie pra-
cowników przedszko-
la wraz z pozostałymi 
seniorami dały efek-
ty w postaci wyso-
kich kilkumetrowych 
palm. Pani Maria Kajzar przygotowała większość kwiatów do 
dekoracji palm w trakcie warsztatów bibułkarskich w przed-
szkolu. Pozostałe ozdoby wykonały dzieci wraz z grupą se-
niorów w sali Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Praca 
przebiegała w życzliwej, milej atmosferze. 

W Niedzielę Palmową uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w 
kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Podczas nabożeń-
stwa poświęcone zostały palmy wielkanocne, które wyko-
naliśmy razem z członkami stowarzyszenia Istebniański Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Jak pisaliśmy we wcześniejszych 
postach, palmy przygotowaliśmy podczas warsztatów w 
Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Serdecz-
nie dziękujemy za współpracę Pani Agacie Wisełka- prezes 
stowarzyszenia, ks. Tadeuszowi Pietrzykowi- proboszczowi 
parafii w Istebnej oraz wszystkim, którzy pomogli nam w or-
ganizacji tego wydarzenia.

Efekt przerósł najśmielsze oczekiwanie. Wzajemne zrozu-
mienie, szacunek i działanie połączyły pokolenia i zacieśniły 
więzi, stanowiąc dobrą podstawę do budowania lokalnej 
wspólnoty.

Łucja Michałek
Dyrektor NTPP „Słoneczna Kraina”

Podziękowania
Pięknie dziękujemy za współpracę z Przedszkolem 

„Słoneczna Kraina” z Jaworzynki przy wykonywaniu Palm 
Wielkanocnych, zdobiących kościół Dobrego Pasterza w 
Istebnej. 

Dziękujemy wszystkim seniorom zaangażowanym w 
wykonanie kwiatów, wicie palm, przekazanie materiałów 
oraz Panu Arturowi Szmekowi za wykonanie stelaży na 
palmy,  Władysławowi Kohutowi, Aleksandrowi Knopkowi 
i Hubertowi Kędziorowi za przewiezienie ich do kościoła z 
Sali Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 

Podczas mszy w Niedzielę Palmową seniorzy: Włady-
sław Kohut i Jan Kajzar w tradycyjnych góralskich strojach 
pełnili wartę z palmą przy ołtarzu. 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy w niespotykany sposób 
uczcić tymi imponującymi palmami tegoroczną Niedzielę 
Palmową. 

Bóg zapłać.
Zarząd Stowarzyszenia Istebniański Uniwersytet Seniora 

oraz wszyscy Seniorzy

Pomysł bardzo się spodobał. Wspólnie nakreśliliśmy plan 
działania, podzieliliśmy role. Każda ze stron przyniosła ma-
teriały potrzebne do wykonania palm. Świerkowe i jodłowe 
gałązki otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Wisła. Dodatkowo: 
jodłę, bukszpan, tuje i bazie dostarczyli uczestnicy z włas-
nych ogródków. Postanowiliśmy,  że wykonamy cztery pal-
my o wysokości trzech metrów. Następnie przekażemy je do 
kościoła pw. Dobrego Pasterza w Istebnej.

Wspólne warsztaty poprowadziły trzy panie z Jaworzyn-
ki: Maria Kajzar, Maria Motyka i Maria Jałowiczor - znane w 
środowisku z artystycznych, twórczych talentów do wyko-
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Dyrekcja Przedszkola Terapeutycznego „Słonecz-
na Kraina” w Jaworzynce składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim uczestnikom warsztatów two-
rzenia palm wielkanocnych. Dziękujemy słuchaczom 
Stowarzyszenie Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora, 
na czele z panią prezes Agatą Wisełką. Słowa uznania i 
podziękowania za pracę kierujemy do pań instruktorek: 
Marii Kajzar, Marii Motyce oraz Marii Jałowiczor z Jawo-
rzynki. Dziękujemy Nadleśniczemu panu Andrzejowi Ku-
dełka za udostępnienie sali w siedzibie LOEE w Istebnej 
oraz za dostarczenie gałązek świerkowych do dekoracji 
palm. Podziękowanie składamy dla pana Artura Szmeka 
za przygotowanie stelaży do palm. Dziękujemy seniorom 
za aktywny udział w warsztatach, nauczycielom oraz 
naszym kochanym dzieciom za wspólnie spędzony czas 
oraz pracę na rzecz dobra wspólnego.

Rano na Jarzi
Przewaźnie lygóm z kurami,
A ze skowrónkym sie budzim,
Coby łoći wykómpać
W złocistej słónećnej strudze.
Wychodzim se w kośiuli
I bosu na pociyni,
I gabaryjok śpanujónc w nogawicach,
Dziwóm sie jako stowo stworzyni.
Jako sie ze słónećnej kómpieli
Wychylo po cichu, pómału,
Jako iskrzi mi w łoci iskrami,
Ażie mie łechcójm, bolóm.
Kohót za ścianóm, na placu,
W nejgłośniyjsi tón bije,
Zadowolóne koćiacko
Mrući, sfijajónc sie w źmije.
Piwónie, jadwiśki, kralki
Głowy hore podnosióm,
Widno, iźie raniyjśi słóńce
Z wielkóm witajóm rozkośióm.
Wróble, łobsiadły gelyndry
Mostećka, ześiotane świergocóm,
Iźie łOlza w promiyniach ranka
Z takóm sie poli mocóm.
Wysokim gróniym sie smyći,
Drabiniasty wóz z Jabłónkowa,
na drabinach siedzóm ludzie,

Głowym ugniato głowa.
Wśiecy sie prziźiyrajóm
Zielónej, rosistej łónce:
Ni mógło ji w lasów załómie
Słóńce łosuśić gorónce.
Na śkarpach młodziutki smyrećki
nad pól łowsianych miedzóm,
Prawie do łokiyn chałupek
Schybujóm swóm rosym świyźióm.
Kierysi biołóm wystyrćił rynkym
łO tym poranku, w tyj jarzi,
I biołóm powiywo chustećkóm,
jakoby mie witoł nejbarrzi.
Hónym sie ubiyróm, na stole
Stawióm bukiecik kralek,
Świóntećne kozujym zrychtować śniodani,
Za chwilym uściskóm „poranek”…
Jest to przekład gwarowy wiersza Jana Kasprowicza 

„Poranek”.
Jan Kasprowicz  (1860-1926) – pochodzący z 14 osobo-

wej rodziny, syn chłopa wychowany w skrajnej biedzie na 
Kujawach. Cudem wyzdrowiał ze śmiertelnej choroby. Całą 
swą twórczość poświęcił apoteozie wsi, pracy na roli i gór 
w których zamieszkał na starość. Wiele jego wierszy stanowi 
poetycką interpretację Ewangelii i świadectwo potężnej we-
wnętrznej walki duchowej.

Autor przekładu – Ondrzej Suśka z Rupiynki łod Fiedora

Słowniczek:
jor, jarzi – wiosna
lygać – kłaść się spać 
gabaryjok - pas skórzany
nogawice - spodnie góralskie ze sukna
śpanować - zaciągać
pociyni – zadaszony taras kamienny wokół chaty
jadwiśki – astry
kralki – margaretki
gelynder – poręcz
ześiotany – tu: speszony
hónym – szybko
wystyrćił - tu: wyciągnął

fo
t. 
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VIDESowy weekend 
Już od kilku lat czas przygotowań do świąt Wielkanoc-

nych dla wolontariuszy VIDES ma szczególne znaczenia. Na-
stępuje bowiem mobilizacja sił, by przygotować Wielkanoc-
ny kiermasz, a także ciekawe przedświąteczne warsztaty dla 
dzieciaków.  Mamy nadzieję, że nam się udało. Postawiliśmy 
w tym roku na warsztat, który miał na celu nauczyć dzieci, 
jak być pożytecznym w domu np. w rodzinnych przygoto-
waniach do Świąt. 

W Koniakowie dzięki uprzejmości Państwa Barbary i 
Krzysztofa Bolik warsztat ten mógł się odbyć w Karczmie 
Pod Ochodzitą, natomiast w Jaworzynce swoją gościnnością 
służyła nam Restauracja Na Groniu Państwa Kowalczyków. 

Z życia 
Stowarzyszenia VIDES
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Dzieci pod czujnym okiem ekspertów uczyły się poprawne-
go nakrywania do stołu i już nigdy nie zapomną, po której 
stronie talerza ma znajdować się łyżka, a gdzie położyć wi-
delec. Prócz tego pracownicy Karczmy i Restauracji  zdradzi-
li dzieciom tajniki składania serwetek w ładne i eleganckie 
figury, by dzieci mogły przyozdobić swój domowy, Wielka-
nocny stół. Mamy nadzieję, że po tych warsztatach dzieciaki 
będą częściej angażować się w pomoc w przygotowania dla 
licznych domowych uroczystości. 

Pragniemy serdecznie podziękować właścicielom Kar-
czmy Pod Ochodzitą w Koniakowie oraz Restauracji Na Gro-
niu w  Jaworzynce, za otwarte drzwi dla naszych małych 
podopiecznych oraz za chęć przekazywania wiedzy i umie-
jętności innym. Te warsztaty bardzo wzbogaciły nasze zaję-
cia dlatego bardzo dziękujemy za Waszą przychylność. 

W miniony weekend war-
sztaty z dziećmi to jedno z wie-
lu zadań wolontariuszy, które 
znajdowały się na naszej liście. 
W piątkowe po południe wo-
lontariusze wykorzystali swoje 
nowe umiejętności i robili pięk-
ne świece ozdabiane metodą 
decoupage, zaś w sobotę kil-
ku wolontariuszy wypiekało 
Wielkanocne babki i baranki w 
piekarni Państwa Kawulok w 
Koniakowie. Po zakończonych 

warsztatach z dziećmi, jednocząc siły wolontariusze pako-
wali świąteczne wypieki, by móc następnego dnia rozpro-
wadzać je na kiermaszu. Tym razem VIDESowy kiermasz 
wzbogacony był o świece, książki i afrykańskie upominki. 
Jak co roku nasz kiermasz „miał wzięcie”, a to wszystko dzięki 
Państwa życzliwości.

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w cotygodnio-
wych spotkaniach VIDESowego Oratorium, które odbywają 
się w każdą sobotę (prócz Świąt i długich weekendów) w 
budynku dawnego gimnazjum w Istebnej. Spotkania trwa-
ją trzy godziny, od 9:00 do 12:00, na dzieci czekają ciekawe 
zabawy, warsztaty, poczęstunek oraz krótki program wycho-
wawczy. 

Oprócz cotygodniowych spotkań w Istebnej, organizuje-
my także spotkania w Koniakowie i w Jaworzynce. Kolejne 
takie spotkanie odbędzie się w sobotę 5 maja. Już dziś ser-
decznie zapraszamy! 

Małymi krokami zbliżamy się do końca roku szkolnego, 
a więc również do wakacji. VIDES jak co roku ma dla dzieci 
propozycję spędzenia jednego tygodnia wakacji w nieco-
dzienny i wyjątkowy sposób. Nasza akcja wakacyjne „W Trój-

wsi jest Bosko!” odbędzie się w terminie od 1 do 6 lipca w 
lokalnych szkołach. Więcej informacji i szczegółów przeka-
żemy wkrótce. 

Nasz patron, święty Jan Bosko często mawiał, że „Wycho-
wanie jest sprawą serca”. Te jego słowa mocną leżą na sercu 
wolontariuszom stowarzyszenia VIDES, dlatego wszystkie 
działania, jakie podejmujemy, podejmujemy z pragnienia 
serca i z troski o serce naszych małych podopiecznych. Cie-
szymy się, że mamy wokół siebie tak wielu przychylnych 
nam ludzi, którzy kibicują różnym VIDESowym inicjatywom. 

Karina Czyż 

Małgorzata Kiereś

Zapomniana mistrzyni haftu żywotków
Przy bocznej drodze drogo-

wskaz wskazuje przysiółek Tko-
czówka. To tu, w niewielkim drew-
nianym domu mieszka zapomnia-
na mistrzyni haftu żywotków do 
sukni cieszyńskiej  Teresa Skurzok 
zd. Bielesz. Urodziła się 11 marca 
1929 roku  w Istebnej w przysiół-
ku Wilcze. Wyszła za mąż za Fran-
ciszka Skurzok, przeniosła się do 
Koniakowa na Tkoczówkę. Tutaj 
też na świat przyszło 8 jej dzieci w tym 3 synów i 5 córek. 
Obecnie hafciarka jest szczęśliwą babcią dla 27 wnuków i 46 
prawnuków. Przez całe życie była gospodynią domową, wy-
chowywała dzieci, prowadziła gospodarstwo rolne.

Przygoda z wybraną dziedzina artystycznej twórczo-
ści miała podstawy w konieczności poszukiwania zarobku. 
„Jak człowiek wyhaftował żywotek, czy komusi bluzkym, lebo 
serwet na stół, to szie zarobiło porym groszy, i to było nejwzoc-
niyszi ”- opowiada moja rozmówczyni. Niewątpliwą pomocą 
były genetyczne uzdolnienia, które pomagały w tworzeniu 
piękna. Pierwsze tajniki swojego warsztatu zbudowała na 
bazie otrzymanej wiedzy od Anny Waliczkowej z Bystrego, 
która ukończyła dwuletnią Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego 
w Końskiej (obecnie Czechy, teren - tzw. Zaolzia). Od niej po-
znała techniki haftu kolorowymi nićmi. Wiedza ta pomogła 
w zastosowaniu haftu na żywotkach sukni cieszyńskiej. Sam 
jednak proces zbudowania motywu zdobniczego, ustalenia 
jego kolorystyki oraz zbudowania całej kompozycji było jej 
indywidualnym procesem twórczym. Kolejno wykonywała 
szereg ważnych prac koniecznych do wykonania żywotka. 
W pierwszej kolejności nanosiła jego tradycyjny krój ople-
ckowy, następnie całość naciągała na zbudowane drewnia-
ne ramki, które pozwalały jej nanieść na jedną z połówek 
motyw zdobniczy idealnie symetrycznie odwzorowany w 
jej drugiej połówce. Kompozycja motywu dla tej hafciarki 
zaczyna się od wiynkszygo kwiotka w postrzodku, a potym uż 
muszą być te małe drobiutki, bo sóm piekne, wzocne sóm też 
listki, kiere musiały pasować, niekiedy aji pół nocy żech rozmy-
ślała, jaki te kwiotki dać, coby pasowały. Muster był z przyrody, 
taki kwiotki dowałach jaki rosły na polu, kole lasu.

Nejlepsze sóm kwiotki z przyrody, z życio, wdycki wsziecki 
kolory dopasowywałach jaki jyny nitki uniysły tóm przirodym.” 

Teresa Skurzok całymi godzinami potrafiła zawsze opo-
wiadać o kompozycji - tej ,którą oglądała na starych żywot-
kach, następnie  o procesie modyfikowania niektórych mo-
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tywów, jako że odbiorcom - współczesnym kobietom nie za-
wsze te dawne się podobały. Mimo wprowadzanych zmian 
nigdy od tradycji nie odeszła. Ogromnie dużą uwagę po-
święcała kolorystyce, szczególnie niektórym kwiatom, która 
same w przyrodzie posiadają wiele różnych odcieni barw.  
Chcąc oddać bogactwo barw długo haftowała wszystkie 
kolorystyczne niuanse cieniutkimi nićmi, aby oddawały na-
turalne piękno. Zadowolenie przychodziło na koniec, kiedy 
żywotek trafiał do tej, która szyła całą cieszyńską suknię na-
stępnie noszoną na weselach, zakładaną podczas I Komunii, 
czy dożynek. Wtedy widziała, jak żyje jej praca. 

„Wdycki miałach wielkucnóm radość, jak w kościele lebo na 
dożynkach, widziałach moje żywotki. Anich nie dowierzała, że 
telach tego wysziła. Jeszcze jak baby powiadały, że sóm piekne, 
tóż  jo była fest rada. Pómogało to w tej robocie, a była to wdy-
cki dłógo dłubanina. 

Ale baby same zmuszały do robiynio fórd czegoś nowego. 
Każdo chciała mieć inszi i piekniyszi, tóż jo musiała wymyślać 
i poradziłach. Jak teraz widzim te żywotki, tóż każdy inszi, a 
wsziecki moje. Mie sie też to kapkym udało, bo żodyn nie robił 
żywotków,  tóż jo se zarobiała porym groszy dlo dziecek, coby 
jich wychować.” 

Teresa Skurzok to ludowa twórczyni, która  zaspokoiła 
potrzeby setek kobiet nie tylko z terenu Beskidzkiej Trójwsi 
ale również z terenu Śląska Cieszyńskiego. Spokojna z cha-
rakteru, o bardzo rozbudowanej wyobraźni kompozycyjnej, 
posiada wrodzony talent cierpliwości , który bez wątpienia 
pomagał jej budować niezwykłe rozwiązania układu  trady-
cyjnych motywów zdobniczych jak również uzupełniać je 
swoimi własnymi pomysłami. Jest niezwykła podczas pro-
cesu tworzenia, kiedy opowiada i uzasadnia swoje decyzje  
kolorystyczne i kompozycyjne.

Od lat 80. współpracowała z Muzeum Beskidzkim w Wi-
śle, na zaproszenie którego  stale prze wiele lat brała udział 
w wielu żywych prezentacjach swojego warsztatu twór-
czego podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Prezentacje 
te  cieszyły się zawsze ogromną popularnością. Współpraca  
zaowocowała stworzeniem bogatej dokumentacji, która zo-
stała pozytywnie zweryfikowana przez Radę Naukową STL w 
Lublinie, która przyznała hafciarce miano członka rzeczywi-
stego STL. W latach  80. brała udział w Ogólnopolskim Plene-
rze Twórców Ludowych w Augustowie, gdzie prezentowała 
swoje żywotki. 

Teresa Skurzok to twórczyni, która haftowała żywotki  
do sukni cieszyńskiej przez 50 lat. Praca ta była głównym 
żywym ogniwem przekazu miejscowej tradycji. To dzięki jej 
pracom  dziś możemy  oglądać około 1000  wyhaftowanych 
żywotków, które nadal żyją, ponieważ są częścią sukni ze 
żywotkym  zakładanej podczas wielu ważnych uroczystości 
rodzinnych i gminnych jak  np. I Komunia św,. Bierzmowa-
nie, Dożynki. Przez pół wieku pracowite ręce Teresy Skurzok 
snuły żywą nić tradycji z dala od świata fleszy, mediów czy 
nagród. Z boku, w ciszy każdego dnia żyła własną tradycją. 
I tak pozostało do dziś. W jej domu widzimy pełno pude-
łek, pudełeczek, ozdób, srebrnych i złotych nici, koralików, 
rysunków, własnych pomysłów, wzorów... warsztat pełen 
własnej inwencji. I nawet kiedy ręce już nie przewlekają nit-
ki z igłą, to w głowie ciągle nowe pomysły. Jednak nie wia-
domo, czy będzie je komu przejąć, bo tej wyjątkowej pracy 
zbudowanej na perfekcyjnej cierpliwości dziś nie ma komu 
przekazać. 

Zmarł Ujec Jan Zowada -  
Spiwok z Koniakowa

W dniu 28 marca odeszła od nas 
kolejna niezwykła postać w osobie 
Jana Zowady - niestrudzonego prze-
wodnika kalwaryjskiego oraz czło-
wieka, który na miejsce ostatniego 
spoczynku odprowadził niezliczone 
rzesze mieszkańców Trójwsi. 

Jan Zowada urodził się w 1938 
roku w rodzinie Jana i Marii (z d. Legier-
ska). Kiedy ukończył 18 lat, zaczął pra-
cować w kopalni „Jankowice” a po 1963 
roku rozpoczął pracę w budownictwie. 
Od dziecka ogromną radość sprawiało 
mu pielgrzymowanie -  jeździł do Pie-

kar, Kalwarii Zebrzydowskiej, czy Częstochowy. Jego ojciec, 
Jan Zowada był także spiywokym i przewodnikiem kalwaryj-
skim i odgrywał nawet postać Bartłomieja Apostoła w czasie 
Misterium Wielkiego Tygodnia. Jak się okazuje, on także otrzy-
mał medal Pro Ecclesia et Pontifice przyznany przez papieża 
Jana XXIII. Zatem słowa „jaki ojciec taki syn” sprawdziły się w 
rodzinie Zowadów nie tylko, jeśli chodzi o zbieżność imion. 

Kiedy w Koniakowie 
padało słowo „spiywok” 
wszyscy wiedzieli, że 
chodzi o pana Jana Zo-
wadę. W numerze „Na-
szej Trójwsi” z grudnia 
2016 roku ukazał się o 
nim obszerny artykuł. 
Wtedy to zasłużony ko-
niakowianin otrzymał z 
rąk biskupa Piotra Gre-
gera medal Pro Ecclesia 

et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża) - jedno z wysokich od-
znaczeń Stolicy Apostolskiej. Przyznawany jest przez samego 
papieża na wniosek biskupa diecezjalnego. Niewątpliwie pan 
Jan od lat odgrywał bardzo ważną rolę w koniakowskiej spo-
łeczności.                                                                                 BJ

Jan Zowada w asyście z Koniakowa na 
Kalwarii Zebrzydowskiej

Jan Zowada z medalem 
Pro Ecclesia et Pontifice 
(Dla Kościoła i Papieża)

Całej Rodzinie 
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

śp. Jana Zowady 
Składają: 

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy 
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 

Serdeczne podziękowania
za udział w pogrzebie 

śp. + Jana Zowady
wszystkim kapłanom, pocztom sztandarowym, 

władzom Gminy, panu organiście Zenonowi Knopek, ka-
peli góralskiej i orkiestrze dętej, ministrantom 

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

 składa rodzina
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Informacje turystyczne

Gmina Istebna na targach turystycznych
Wzorem lat poprzednich, także w tym roku - gmina Isteb-

na, wspólnie z gminami Beskidzkiej 5 i Euroregionem Śląsk 
Cieszyński wystawia się na targach turystycznych na stoisku 
Śląskiej Organizacji Turystycznej. W lutym 2018 roku brali-
śmy udział w targach Tour Salon w Poznaniu, zaś w marcu 
na targach na Styku Kultur w Łodzi i Globalnie w Katowicach.

Gmina Istebna na antenie TVP Katowice
W ostatnim czasie widzowie TVP Katowice mieli okazję 

poznać zagadki związane z ciekawymi atrakcjami na terenie 
gminy Istebna. Przez trzy kolejne soboty marca 3, 10 i 17 – 
tego emitowany był program pt. Zgadnij, Napisz, Wygraj, 
gdzie Mateusz Strama odwiedził Muzeum na Grapie w Jawo-

Wirtualne zwiedzanie drewnianych 
kościołów w gminie Istebna
Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Muzeum Těšínska w Cze-

skim Cieszynie zapraszają na wirtualne zwiedzanie drew-
nianych kościołów Śląska Cieszyńskiego. Jego powstanie 
było możliwe dzięki realizacji projektu „Kultura materialna i 
duchowa / Hmotná a duchovní kultura”, dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko. Jak pisze pomysłodawczyni projektu Pani 
Irena Prengel-Adamczyk „Wirtualne zwiedzenie wszystkich 
kościołów drewnianych na Śląsku Cieszyńskim jest tylko 
zachętą do odwiedzenia tych pięknych zabytków „in situ”. 

Czekają nas jeszcze targi w Chorzowie - Atrakcje Regio-
nów oraz W stronę Słońca w Opolu. Materiały promocyjne 
naszej gminy przekazane zostały także na targi w Pradze i 
Ostrawie oraz we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Nas podczas 
targów turystycznych, zaś gestorów prosimy o donoszenie 
własnych materiałów promocyjnych do Punktu Informacji 
Turystycznej w Istebnej.

Przestąpienie progu drewnianego kościoła, przenosi nas w 
zupełnie inny klimat. Zapach drewna i na ogół niewielka po-
wierzchnia kościoła sprawiają, że czujemy się w nich inaczej 
niż w nowych, często przypominających bardziej hale spor-
towe, świątyniach.”

Wirtualne wycieczki są już dostępne do obejrzenia na 
stronie http://wirtualnie.muzeumcieszyn.pl/article/1.

Realizacja tego projektu ma dla Gminy Istebna szczegól-
ne znaczenie, ze względu na objęcie nim aż czterech świątyń 
z terenu wsi Istebna: Kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Korony Polskiej na Buczniku, Kościoła pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Stecówce, Kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego na Kubalonce i Kościoła pw. Św. Józefa na 
Mlaskawce.

Dzięki uprzejmości Muzeum Śląska Cieszyńskiego przy 
zamieszczonych na naszej stronie internetowej opisach 
drewnianych obiektów sakralnych pojawiły się linki do wir-
tualnego zwiedzania każdego z obiektów.
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Dzień Kobiet w Istebnej i Gala Finałowa 
Konkursu na Kobietę Oryginalną 
Śląska Cieszyńskiego 2017
Jest taki dzień, kiedy swoje święto obchodzą wszystkie ko-

biety. Niezależnie od tego, czy są starsze i młodsze, czy cho-
dzą w trampkach czy szpilkach, w spodniach czy sukience, 
tego dnia przyjmują kwiaty, podarunki, życzenia i starają się 
wygospodarować choć chwilę, by pobyć ze sobą i wspólnie 
świętować. Już od 10 lat Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
wychodzi naprzeciw tej potrzebie organizując pełen atrakcji 
Dzień Kobiet. Tegoroczna edycja miała miejsce w sobotni wie-
czór 10 marca i tradycyjnie połączona była z Galą Finałową 
Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego. 
Można powiedzieć, że poziom został utrzymany – dosłownie i 
w przenośni, bowiem po raz kolejny spotkaliśmy się na wyso-
kości 710 m. n. p. m. w Hotelu Złoty Groń w Istebnej.

Tłumnie zgromadzonych gości, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przedstawicielek tzw. płci pięknej powitali: Lucyna 
Ligocka – Kohut z Ośrodka Kultury w Istebnej – główna 
organizatorka wydarzenia i konkursu oraz Błażej Knopek z 

Istebnej, który tego wieczoru występował w podwójnej roli 
– muzyka i konferansjera. Obecny wśród gości Wójt Gminy 
Istebna Henryk Gazurek złożył wszystkim Paniom serdecz-
ne życzenia uśmiechu i spełnienia marzeń z okazji ich święta 
oraz by „magia tego wieczoru trwała przez cały rok”.

Lucyna Ligocka Kohut rozpoczęła program strofami 
Ignacego Kraszewskiego, który pisał, że kobieta jest: „Nie ze 
świata a na świecie/ Niepoznana, niepojęta,/ Odmienna i jed-
nakowa/ I słaba i nieugięta.” Ten cytat z pewnością dobrze 
charakteryzuje 5 pań, które znalazło się w Złotej Piątce Kon-
kursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego 2017. W 
tym roku były to: Urszula Gruszka z Koniakowa, Mariola 
Wojtas z Koniakowa, Gabriela Nawrocka-Szklarek z Wi-
sły, Władysława Magiera i Anna Babik z Cieszyna. Każda z 
nich tak urzekła swoje otoczenie osobowością, sercem, pasją, 
że została nominowana do konkursu. Zwyciężczyni jednak 
mogła być tylko jedna. Werdykt przedstawiła kapituła Kon-
kursu, a więc: Dyrektor Sprzedaży Głosu Ziemi Cieszyńskiej 
Danuta Horowska ,właściciel portalu OX.pl Wojciech Tatka 
oraz komisarz konkursu Lucyna Ligocka-Kohut. Oryginalną 
Kobietą Śląska Cieszyńskiego 2017 została ... Urszula Grusz-
ka, Kierownik Zespołu Regionalnego „Koniaków” – góralka, 
miłośniczka folkloru oraz kobieta, która zawsze jest sobą. 
Wzruszona laureatka odbierając piękną ceramiczną statuet-
kę wykonaną przez Justynę Łodzińską zapewniła, że ten ty-
tuł mobilizuje ją do tego, by dalej działać i robić to co kocha.

Najbardziej oryginalna kobieta roku 2017 już znalazła 
swój niepowtarzalny styl - na wielkie okazje zakłada po 
prostu kabotek, fortusiek, kyrpce i wie, że tego stroju nic nie 
przebije. Jednak Trójwieś nie tylko szczyci się tradycją ale 
też idzie z duchem czasu, co udowodniła Anna Urbaczka 
- Domasik. Niedawno założyła ona w centrum Istebnej bu-
tik Imperiano, który wychodzi naprzeciw najnowszym tren-
dom. By promować to miejsce oraz udowodnić, że moda i 
kobiecość niejedno ma imię, zorganizowała w ramach Dnia 
Kobiet pokaz kolekcji, którą znajdziemy obecnie w butiku. 
Modelkami zostały panie w różnym wieku i w różnych roz-
miarach. Pokaz miał piękną oprawę, a kiedy na scenę w asy-
ście wyszła pierwsza modelka - Edyta Mojeścik śpiewając 
utwór „Byłam różą” publika nie kryła zachwytu. Wśród sty-
lizacji można było zobaczyć casualowe t- shirty, kurteczki i 
shorty ale też sukienki wieczorowe, weselowe, czy klasycz-
ne kostiumy. „Chciałam pokazać, że kobieta w każdym wieku 
i w każdym rozmiarze może stanąć na scenie i pokazać to, co 
ma w sobie najpiękniejsze”- powiedziała właścicielka butiku 
zapraszając wszystkich serdecznie do odwiedzenia sklepu. 
Warto dodać, że przepiękne uczesania modelek wyczarowa-
ła Justyna Legierska i ekipa z Salonu fryzjerskiego „Justyna” 
a modelki po wybiegu prowadził Stanisław Świerk, finalista 
Wyborów Mistera Warszawy 2018.

Przyszedł również czas na punkt programu nierozerwal-
nie kojarzony z Dniem Kobiet w Istebnej - pokaz mody Anny 
Drabczyńskiej z Bielska. Ta znana projektantka od lat swoje 
kolekcje prezentuje w kraju i na świecie, brała udział m. in. w 
World Fashion Week Expo 2016 w Paryżu. Obejrzeliśmy prze-
jawy jej rozpoznawalnego, konsekwentnego stylu łączące-
go elegancję, wygodę i nonszalancję. Nie brakło monochro-
matycznych strojów inspirowanych stylem pensjonarskim, 
swobodnych stylizacji z lekkimi, wiosennymi printami ale też 
srebrzystych „syrenich” sukienek. Wszystko jak zawsze prze-
łamywały niekonwencjonalne łączenia, cięcia i przeszycia 

rzynce, Centrum Pasterskie w Koniakowie, Trójstyk, Muzeum 
Koronki, Kurną Chatę Kawuloka i Muzeum im. Jana Wałacha 
w Istebnej. 

W tym programie widzowie są odkrywcami i mają szan-
sę na NAGRODĘ z terenu danej gminy! Premiera odcinka ma 
miejsce w sobotę o godz. 21:20; a potem można obejrzeć 
jeszcze 3 powtórki: w poniedziałek o g.18.20, we wtorek 
g.21.20 i w środę o 20.45.

Filmy można zobaczyć pod linkiem: http://katowice.tvp.
pl/33062298/zgadnij-napisz-wygraj
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bowiem to właśnie dbałość o detal jest u projektantki „krop-
ką nad i”. Niespodzianką było ostatnie wyjście - modelki pod 
puchowymi narzutkami miały t- shirty, na których widniało 
proste przesłanie. Były to słowa „Kochaj siebie”, o których 
kobiety tak często zapominają w natłoku obowiązków i pod 
presją, którą wywierają na nich media dyktujące jedyne 
słuszne kanony piękna.

Kobiety na ogół nie mogą obejść się bez mody ale wiele 
z nich nie wyobraża sobie tez życia bez muzyki. I te Panie 
dostały swój deser dzięki koncertowi rewelacyjnego Du-
etu - Kasi Kwaśny i Błażeja Knopka. Ona debiutowała na 
scenie jako aktorka musicalowa, od 5 lat widzieliśmy ją na 
pokazach mody w Istebnej, gdzieś po drodze zgarnęła tytuł I 
vicemiss Bride of The World w Chinach, a dziś jest już miesz-
kanką Istebnej. Błażej to rodowity Istebniak, kompozytor, 
aranżer, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Ka-
sia z Błażejem tworzą wspólnie kilka muzycznych projektów. 
odnajdując się w wielu gatunkach jak pop, funk, soul, swing 
& bossa nova. W sobotę zagrali utwory takich klasyków jak 
Krystyna Prońko czy Hanna Banaszak ale też utwory z naj-
nowszych list przebojów w ciekawych aranżacjach. Niekwe-
stionowany talent, zabawa muzyką, radość życia oraz dobra 
energia między nimi daje świetne połączenie - sprawia, że z 
przyjemnością się ich słucha i ogląda...

Tak właśnie, w atmosferze wzruszeń i niespodzianek 
upłynął Dzień Kobiet na Złotym Groniu. Niejeden gość mógł 
wyjść z wydarzenia nieco skołowany. Pani dobrze znana 
z sąsiedztwa, czy pracy nagle okazała się modelką pewnie 
kroczącą po wybiegu. Ta, która zawsze chodziła po wybiegu 
teraz z kolei ujawniła talent wokalny, a ta która zawsze podą-
ża za tradycją okazała się tą najbardziej oryginalną. Więc ja-
kie w końcu są kobiety? Zmienne, zaskakujące nieoczywiste 
i taka jest również dedykowana im impreza w Istebnej.

Na wydarzeniu obecny był Wójt Gminy Istebna Henryk 
Gazurek wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Ar-
tur Szmek wraz z małżonką, Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Legierski wraz z małżonką, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej Elżbieta Legierska – Niewia-
domska , Radna Powiatowa Łucja Michałek, Radni Gmi-
ny Istebna, Andrzej Ochodek z Radia Katowice, Dyrektor 
Sprzedaży Głosu Ziemi Cieszyńskiej Danuta Horowska , 
właściciel portalu OX.pl Wojciech Tatka przedstawiciele 
wielu innych mediów i wielu innych gości.

Organizatorzy serdecznie dziękują Hotelowi Złoty Groń 
w Istebnej za miłe przyjęcie oraz sponsorom imprezy:  firmie 
MOKATE , Anecie Okupskiej- Ponc Kobiecie Oryginalnej 
2013 i właścicielce Etno Chaty „Topolej” , Annie Urbaczce 
- Domasik za ufundowanie bonów dla dwóch z laureatek 
konkursu, Głosowi Ziemi Cieszyńskiej i portalowi OX.pl oraz 
wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu!

opracowanie: BJ

Wyniki Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyń-
skiego 2017
Rozkład głosów oddanych na poszczególne kandydatki 
przedstawiał się następująco:
Urszula Gruszka - 580 głosów (w tym 18 internetowych);
Władysława Magiera - 531 głosów  (w tym 34 internetowe),
Mariola Wojtas - 163 głosy (w tym 105 internetowych),
Gabriela Nawrocka-Szklarek  - 108 głosów (w tym 76 intere-
towych),
Anna Babik z Cieszyna -102 głosy (w tym 94 internetowe). 

Promocja książki Rafała Grosza 
pt. „Proćpak vel Kroćpak. 
Zapomniany harnaś”
W piątkowy wieczór 16 marca w sali istebniańskiego GOK-u 

odbyło się spotkanie promujące książkę „ Proćpak vel. Kroć-
pak. Zapomniany Harnaś „ autorstwa koniakowianina z Ru-
pienki - Rafała Grosza. W spotkaniu udział wzięło wielu miesz-
kańców naszej Gminy oraz zaproszonych gości, min. delegacja 
z sąsiedniej Kamesznicy z sołtysem Kamesznicy i członkami 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kamesznicy „PROĆPOK”. 
Wspomnieć tu należy, że Rupienka, Kosarzyska, Pańska Łąka 
i Pietraszyna przez wieki należały do Kamesznicy i dopiero po 
II wojnie światowej ze względu na niewielką odległość oraz 
coraz większe powiązania rodzinne i gospodarcze z Koniako-
wem zostały do Koniakowa przyłączone. Takim rodem, który 
łączy te dwie wsie i tradycje jest niewątpliwie ród Fiedorów 
do którego należy opisywany w książce Rafała Grosza hetman 
zbójnicki – Jerzy Fiedor-Proćpak z Kamesznicy.

Wszystkich przybyłych przywitała dyrektor Ośrodka 
Kultury, pani Elżbieta Legierska - Niewiadomska, natomiast 
wyrazy uznania i podziękowania autorowi złożył wójt gminy 
Istebna, Henryk Gazurek.

To niezwykłe wydarzenie uświetnił występ młodych arty-
stów z Małej Jetelinki, przygotowanych przez panią Monikę 
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Głos zabrał również sam autor Rafał Grosz, wyjaśniając, że 
książka powstała jako owoc jego pasji i zamiłowania do gór i 
góralskich tradycji. Przedstawił też w zarysie sylwetkę Proćpaka 
i porównał z postaciami bardziej znanych, lecz niekoniecznie 
potężniejszych hetmanów - Janosika i Ondraszka. Podziękował 
także wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie książki, 
jak również w przygotowanie tegoż spotkania. Jest to już druga 
publikacja Rafała Grosza, gdyż wcześniej wydał „Kroćpokowe 
poezyje” również poświęcone postaci Jerzego Fiedora. Następ-
nie każdy z uczestników spotkania promocyjnego otrzymał w 
prezencie ową książkę wraz z dedykacją autora. 

Warto też wspomnieć, iż Rafał Grosz jest organizatorem 
cyklicznej imprezy o nazwie „Rajd Rupienki”, która polega na 
spacerze z Rupienki licznych  jej mieszkańców z rodzinami i 
chętnych gości z całej Trójwsi, poprzez Ochodzitą, najczęś-
ciej na gościnny Tyniok lub do hotelu Jano w Jaworzynce. 
Na Rajd przyjeżdżają też  przyjaciele Rupienki i naszych gór 
z odległych miejscowości, by podziwiać naszą piękną okolicę 
i nawiązywać czy odnawiać sąsiedzkie przyjaźnie i znajomo-
ści. W tym roku odbędzie się już V Rajd Rupienki, w sobotę 
28.04.2018 r. W tym roku startujemy o godz. 9.30 z Rupienki  
i idziemy spacerowym krokiem na Tyniok, gdzie planujemy 
zbiórkę ok. 12.00. Można też na Tyniok przyjść z innych miejsc 
w Trójwsi czy np. Kamesznicy, wcześniej zgłaszając u Rafała 
Grosza chęć uczestnictwa w konkursach i pikniku. Tym razem 
Rajd poświęcony jest pasterstwu i jego gościem honorowym 
będzie baca koniakowski Piotr Kohut ze swymi owcami. Na Ty-
nioku odbędzie się piknik oraz turnieje wiedzy o pasterstwie 
i Beskidach dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Więcej 
o rajdzie, telefon do organizatora i materiały do konkursów 
znaleźć można na stronie: rajdrupienka.wixsite.com/rajd 

Książkę Rafała Grosza o Proćpaku można zakupić w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.         Andrzej Suszka

Wałach-Kaczmarzyk, którzy przedstawili zbójnicką insceni-
zację oparta na kanwie życiorysu i śmierci Proćpaka, prze-
plataną tradycyjną muzyką beskidzką o tematyce zbójni-
ckiej. Następnie pan Andrzej Suszka w krótkim wystąpieniu 
poruszył kwestię etosu beskidzkich zbójników i przedstawił 
kilka takich cech zbójnickiego etosu przekazywanych w licz-
nych legendach zbójnickich, z których współczesny młody 
góral może czerpać mądrość, inspirację i naukę życiową. 
Natomiast obecna na spotkaniu pani Małgorzata Kiereś gra-
tulowała Rafałowi odwagi i determinacji w realizowaniu tak 
pięknej pasji badawczej i pisarskiej.

Na drodze marzeń 
W Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle moż-

na oglądać wystawę malarstwa Arkadiusza Legierskiego 
pod tytułem Na drodze marzeń. Wernisaż odbył się 14 marca, 
był okazją na spotkanie i rozmowę z artystą. 

Na otwarcie wystawy licznie przybyli goście – rodzina 
artysty, znajomi, a także przedstawiciele Rady Powiatu Cie-
szyńskiego: wicestarosta Maria Cieślar, radny powiatowy 
Ludwik Kuboszek oraz przedstawiciele samorządu Gminy 
Istebna: wójt Henryk Gazurek oraz radny Piotr Gburek. 

Zebranych gości przywitała kierownik muzeum Małgo-
rzata Kiereś, zaś sylwetkę artysty przybliżyła Agnieszka Ma-
coszek. Artysta opowiedział o swojej pracy twórczej. Szcze-
gólne słowa podziękowania skierował na ręce swojej mamy 
- Zofii Legierskiej.

Artysta pochodzi z Koniakowa, tam się urodził i osiadł 
w domu rodzinnym, tworząc bezpieczną przystań dla żony 
Marioli i dwóch synów. A. Legierski na co dzień zajmuje się 
gospodarstwem domowym i pracą zawodową – jest lakier-
nikiem samochodowym. Po znojnym dniu znajduje siłę i 
czas na realizowanie swoich malarskich pasji. 

Przygodę z malarstwem rozpoczął dwadzieścia lat temu, 
kiedy zaczęły powstawać jego pierwsze prace. Tematem 
obrazów jest głównie pejzaż: leśne, wijące się ścieżki i stru-
myki, krajobrazy morskie oraz góry. W swych twórczych po-
szukiwaniach autor próbuje nowych środków wyrazu, stąd 
pojawiają się u niego abstrakcje, będące swego rodzaju eks-
perymentem malarskim. Zamiłowaniem do farb i pędzla za-
raził sześcioletniego syna, który maluje razem z tatą. 

Podporą dla artysty jest żona Mariola, wspierająca jego 
działania twórcze, dopinguje męża i zachęca do malowania. 
Jest pierwszą osobą oceniającą dzieła, wychodzące spod 
ręki twórcy. Ekspozycja prac w muzeum jest pierwszą wy-
stawą indywidualną A. Legierskiego. Wcześniej prezentował 
swoje obrazy na wystawach twórczości ludowej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej.

Zapraszamy do obejrzenia twórczości artysty do 14 maja 
w muzeum.                   Agnieszka Macoszek
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Koronka koniakowska 
na Paris Fashion Week 2018
To niesamowite, że nasze koniakowskie koronczarki nie 

schodzą z tabloidów. Jak nie stringi, to Rekord Guinessa, a 
tym razem wielkie heklowanie dla jednej z największych pro-
jektantek świata Rei Kawakubo z Tokio. Informacje o naszej 
współpracy pojawiają się we wszystkich możliwych mediach, 
co jest niesłychane i właściwie możemy się tylko cieszyć.

A jak to się zaczęło… We wrześniu 2017 r. otrzymałam 
pierwszego maila z Japonii od Kazuki Hamamoto, który pra-
cuje razem z Rei Kawakubo i oprócz tego, iż zajmuje się pro-
jektowaniem, wyszukuje różnych artystów na całym świecie, 
z którymi współpracują w trakcie tworzenia nowych kolekcji. 
Miał okazję parę lat temu być w Polsce, kiedy to współpraco-
wali z  grafikiem Filipem Pąkowskim, który stworzył dla nich 
charakterystyczne serduszka spoglądające z T-shirtów oraz 
conversów  i wtedy zobaczył nasze koronki. Dawno już my-
ślał, by je wykorzystać, ale czas pędził, pochłaniały go kolejne 
zamówienia i pokazy, aż dopiero pod koniec zeszłego roku 
postanowił wrócić do pomysłu koronek i znaleźć kontakt z 
osobami, które wykonają odpowiednie wzory dla Comme 
des Garcons . Tak dotarł do mnie otrzymując kontakt od kole-
żanki z Bobowej Ewy Szpili, która jest niewątpliwie, na dzień 
dzisiejszy największą promotorką polskich koronek klocko-
wych za granicą. Japończyków interesowała koronka szydeł-
kowa, zatem skierowała ich do jej kolebki, czyli Koniakowa. 

Pierwsze rozmowy, nie były łatwe, gdyż firma Comme 
des Garcons jest ogromna, tym samym ich zapotrzebowania 
także. Zanim doszło do realizacji zamówienia musiałam im 
wytłumaczyć  cały kontekst powstawania naszej tradycji ko-
niakowskiego heklowania. Ilość, jaką chcieli zamówić, była 
niemożliwa do wykonania w terminie dwóch miesięcy, jaki 
sobie założyli, a tak naprawdę nie starczyłoby chyba nawet 
pół roku angażując prawie wszystkie możliwe koronczarki.  
Oni rozumieli produkcję na zasadzie istnienia firmy, która za-
trudnia mnóstwo kobiet, szydełkujących na potęgę.  

Musiałam wytłumaczyć, że jesteśmy małą miejscowością, 
w której szydełkują Panie od pokoleń i jest ich co prawda spo-
ro, ale każda zajmuje się tym właściwie indywidualnie, że są 
to artystki, które heklują traktując to zajęcie jako czynność 
dodatkową w swoim życiu zawodowym,  rodzinnym i spo-
łecznym; że możliwości wykonania poszczególnych serwet 
uwarunkowana jest także od pory roku, świąt, długości dnia, 
który pozwala na dłuższe, bądź krótsze szydełkowanie; że 
sama logistyka i kontakty z poszczególnymi Paniami również 
mają wpływ na czas realizacji. Dodatkowo, każde ręce są inne 
i co bardzo istotne, poszczególne serwety będą się różnić. Ja-
kość będzie nadal bardzo dobra, ale nie będą one takie same 
i muszą mieć tego świadomość. Podałam jeszcze wiele innych 
szczegółów, które sprawiły, że REI KAWAKUBO stwierdziła, że 
ma do czynienia z największymi profesjonalistami w tej dzie-
dzinie na świecie i że te pozorne przeciwności tylko i wyłącz-
nie podnoszą wartość pracy koronczarek, tym samym jej pro-
jektu i jest przeszczęśliwa, że trafiła na koronki koniakowskie.  

Wystawa „Malarstwo Rodziny 
Konarzewskich”
6 kwietnia o godz. 17.00 

w Galerii PPP w Bielsku Bia-
łej odbędzie się wernisaż 
wystawy „Malarstwo Rodzi-
ny Konarzewskich” organi-
zowanej w setną rocznicę 
urodzin Ludwika Konarzew-
skiego juniora. 

Na ekspozycji znajdo-
wać się będą prace Ludwi-
ka Konarzewskiego seniora, 
Ludwika Konarzewskiego 
juniora, Joanny Konarzew-
skiej, Iwony Konarzewskiej i 
Antoniego Konarzewskiego.

Wystawa potrwa do 27 kwietnia 2018 roku. 
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy i zapozna-

nia się z pracami artystów!

Przesłano nam próbki 3 wzorów, które Maria Suszka prze-
robiła na koniakowski moduł. Po akceptacji  i doborze nici 
koronkarki ruszyły  z „produkcją”. Koniakowianki uheklowały  
260 sztuk serwet w kształcie kwadratów z białych nici oraz 
52 sztuki z czarnych. Do końca lutego partiami wszystko po-
leciało do Tokio. Zamówienie zostało wykonane przez ok. 40 
koronczarek. Wszystkim Paniom bardzo dziękuję i cieszę się, 
że z chęcią podjęły się współpracy ze mną. 

Właściwie do końca realizacji zamówienia, skupialiśmy 
się głównie na tym, by zdążyć, a koordynacja prac tak mnie 
pochłaniała, że szczerze mówiąc,  nie miałam świadomości, 
do połowy lutego z kim tak naprawdę współpracuję. Dopie-
ro, po wysłaniu wszystkiego, zaczęłam dociekać kim jest Rei 
Kawakubo, jej marka Comme des Garcons, a kiedy Kazuki, 
przesłał mi zdjęcie i relacje z Paris Fashion Week 2018, gdzie 
kreacja z naszych koronek  otworzyła jej pokaz, oniemiałam i 
zrozumiałam poniekąd, że rozpoczyna się nowa era KORON-
KI KONIAKOWSKIEJ.

Historia współpracy tokijsko-koniakowskiej dalej się to-
czy, dlatego kolejne szczegóły zdradzę w następnym nume-
rze „Naszej Trójwsi”…                      Mgr Lucyna Ligocka - Kohut
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13.04. – Wernisaż wystaw prac podopiecznych Stowarzysze-
nia „Dobrze, że Jesteś” w Istebnej;  Gminny Ośrodek Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
15.04. - IV Turniej Koszykówki “O Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Istebna”; ZSP Istebna (byłe gimnazjum);- zapisy do 
12 kwietnia
26.04 - Konkurs Wiedzy o Regionie; Szkoła Podstawowa nr 1 
Koniaków
29.04. - Mieszanie Owiec na Stecówce; godz. 12.00
30.04. - Przewodnik Czeka: godz. 9:00; Start: Istebna Tartak (par-
king za stacją benzynową); Trasa: Istebna Tartak – Wilcze – Toka-
rzonka – Kubalonka Osiedle – Stecówka – Kawulonka – Andzio-
łówka – Mikszówka – Tartak; Czas przejścia: 5 h; Trasa: ok. 20 km

MAJ

01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku i Msza Św.; Jaworzynka 
Trzycatek; godz. 10.00

Bilety w cenie 40 zł można nabyć w: 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum
Markecie REMA w Istebnej
Sklepie Spożywczym w Jaworzynce Centrum 
Sklepie Spożywczym w Jaworzynce – Trzycatku
Sklepie Spożywczo- Przemysłowym w Koniakowie Centrum 
(tam, gdzie punkt pocztowy)
Sklepie EURO w Koniakowie 
Bilety będą również sprzedawane w dniu koncertu przed 
wejściem na hale. 

2.05. - Mieszanie Owiec – Centrum Pasterskie w Koniakowe - 
Ochodzita; godz. 11.00
03.05. – Msza Św. w Jaworzynce na Wyrchczadeczce z góral-
skim śpiewem; godz.11:00
05.05. – Noc Muzeum w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w 
Istebnej Andziołówka, godz.20.00
08.05. - Wernisaż wystawy prac dzieci z Autorskiej Szkółki 
Malarskiej Iwony Konarzewskiej; Gminny Ośrodek Kultury, Pro-
mocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
13.05. - Olsa Active Race; Etapowy Festiwal Biegowy; http://
www.bdbevent.pl/realizacje/olsa-activ-race
18.05. – Rajd Kukuczki – Amfiteatr „Pod Skocznią” godz. 9:00
20.05. - Biegowy Festiwal Sztafet i Bieg Rodzinny - Kompleks 
Sportowo-Rekreacyjny Istebna Zaolzie
22.05. - Wernisaż wystawy Jana Kufy Kičeřoka pt. “Portrety 
ludzkich twarzy i życie starych Górali”;  Gminny Ośrodek Kul-
tury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w 
Istebnej; godz. 18:00
26.05. – Koncert Haliny Młynkowej z okazji Dnia Matki -  hala 
dawnego gimnazjum w Istebnej; godz. 18.00; wstęp. 40 zł
31.05. – 03.06.  - Beskidy MTB Trophy; impreza rowerowa; G&G 
Promotion; www.mtbtrophy.pl; Amfiteatr „Pod Skocznią”
do 06.05. - Wystawa fotografii Anety Czarnockiej-Kanik i Ma-
cieja Kanik, pt. “ Kolory muzyki - Festiwal Colours of Ostra-
va”; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Biblioteka Publiczna w Istebnej
do 15.05. – Wystawa prac podopiecznych Stowarzyszenia 
„Dobrze, że Jesteś” w Istebnej; Gminny Ośrodek Kultury, Promo-
cji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata 
– Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bi-
blioteka Publiczna w Istebnej
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Bogactwi
Na drzewiannej rechli 
Z pónclokami w raji 
Wisioł se klucz stary 
Kierego nie dotykali.

Matka wdycki pieknie 
wszieckim wykłodali 
coby po ich śmierci 
skrzyniym nim odewrzyli.

I
Naroz po odpuście  
Matka se umrzyli
Tóż rozdwa tym kluczym 
Skrzyniym odewrzyli. 

PUBLIKACJE DOSTęPNE W GMINNyM OŚRODKU 
KULTURy W ISTEBNEJ

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

ZAJęCIA STAŁE w Gminie Istebna

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

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

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

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

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

ZAJęCIA JUDO
wtorki i piątki o godz. 16:30 – mała sala dawnego gimna-
zjum w istebnej tel. 697-870-497

VIDESowe Oratorium dla dzieci – 
świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program 
wychowawczy w każdą sobotę w godzinach 

9:00-12:00 (prócz Świąt) Gimnazjum w Istebnej
kontakt: tel. 502 244 896

l Sport l Sport

BIEGI NARCIARSKIE – MARZEC
*** Rozegrany na Polanie Jakuszyckiej Festiwal Narciar-

stwa Biegowego „42 Bieg Piastów” przyniósł naszym biega-
czom kilka znaczących wyników.

W biegu głównym na dystansie 50 km najlepszym z 
naszych zawodników okazał się Grzegorz Legierski z Ko-
niakowa, który w stawce ponad 1500 zawodników z 31 kra-
jów zajął znakomite 12 miejsce a uzyskany wynik dał mu 
najlepsze z Polaków drugie miejsce w kategorii wiekowej 
M-40.

Wysoko, bo na 52 miejscu ukończył zawody Andrzej 
Mojeścik z Istebnej, który z kolei był najlepszy z naszych 
biegaczy w pierwszym dniu w biegu na 30 km techniką 
dowolną zajmując 16 miejsce w klasyfikacji Open i 5 w 
kategorii wiekowej M-40. W biegu tym, w którym wystar-
towało 429 biegaczy nieźle zaprezentowali się także dwaj 
zawodnicy z Jaworzynki. Jan Łacek był 27 zaś Kazimierz 
Legierski 38.

Najwyższe miejsca zajęli nasi biegacze w ostatnim dniu 
imprezy. W biegu na 25 km techniką klasyczną Piotr Mi-
chałek  z Jaworzynki był siódmy w klasyfikacji generalnej i 
pierwszy w kategorii wiekowej M-50 zaś Jan Łacek zano-
tował identyczne osiągnięcie (kategoria wiekowa M-40) w 
biegu na 12 km techniką klasyczną. W tym drugim biegu Ka-
zimierz Legierski był 15 (5 w kategorii M-40) zaś Paweł Ryś 
z Jaworzynki zajął 36 miejsce.

Grzegorz Legierski (z lewej) i Andrzej Mojeścik w tle Start do biegu 
głównego na 50 km (foto: facebook/biegpiastow) 

Jak jóm odewrzyli 
To szie zeszotali 
Że matka w ni jyny 
krzyżićżki niechali.

Poroz jóm zawrzyli
rozdwa jóm sprzedali
bo takigo bogactwa 
w doma mieć nie chcieli. 

Małgorzata Kiereś
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Od lewej: Karolina Kukuczka, Karolina Kohutova, Ewa Gazur

*** Udany występ zanotowali nasi zawodnicy podczas 
zawodów Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup”, które od-
były się w słowackiej Kremnicy.

Dobrą  formę sprinterską potwierdził olimpijczyk  Kamil 
Bury (MKS Istebna), który wygrał sprint mężczyzn na dystan-
sie 1,5 km.

Dwukrotnie na drugim stopniu podium stanęła  Eliza 
Rucka. Klubowa koleżanka Kamila zajęła drugie miejsce w 
sprincie techniką klasyczną oraz w biegu techniką dowolną 
ze startu wspólnego.

Na trzecim miejscu ukończył rywalizację w sprincie Ma-
teusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka).

*** Biegacze amatorzy z Jaworzynki Piotr Michałek i Jan 
Łacek znaleźli się w gronie zwycięzców Maratonu narciar-
skiego «Ultrabiel 2018’’, który odbył się w miejscowości Bieli-
ce niedaleko Stronia Śląskiego.

Piotr Michałek (z lewej) i Jan Łacek (foto: nabiegowkach.pl)

Piotr triumfował w biegu głównym - najdłuższym biegu 
w Polsce - na dystansie sześćdziesięciu kilometrów techniką 
klasyczną, zaś  Jan był najszybszy na najkrótszym, trzynasto-
kilometrowym dystansie. Nasi zawodnicy wygrali także - co 
oczywiste - swoje kategorie wiekowe.

Na trzecim miejscu w swojej grupie wiekowej stanął tak-
że Grzegorz Legierski z Koniakowa, który w klasyfikacji ge-
neralnej biegu na 60 km zajął czwarte miejsce.

*** Kilka miejsc na 
podium przyniosły re-
prezentującym Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
im. ks. Józefa Londzina 
w Istebnej biegaczom 
rozegrane w Białce Ta-
trzańskiej finałowe za-
wody Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej i Igrzysk 
Dzieci w biegach nar-
ciarskich pod nazwą 
„Od pierwszego kroku 
do mistrzostwa”.

W pierwszym dniu 
zawodów w rywalizacji 

stylem klasycznym na podium stanęli Karolina Kukuczka, 
Paweł Kawulok oraz Marcin Michałek.

W rozgrywanych w drugim dniu imprezy biegach sty-
lem dowolnym nasi zawodnicy wywalczyli pięć medali. 
Pierwsze miejsce zajęła  Martyna Michałek,  drugie loka-
ty wywalczyli  Paweł Kawulok  i  Marcin Michałek  nato-
miast Jolanta Jałowiczor uplasowała się na trzeciej pozycji.

Trenerami klubowymi tych zawodników są Jarosław Hu-
lawy i Mirosław Kapaś zaś w czasie zawodów szkolnych ich 
opiekunami są wspomniany Jarosław Hulawy wraz z Mał-
gorzatą Galej. 

*** Dwunastu naszych zawodników stanęło na podium 
w pierwszym dniu finałowych zawodów Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, które 
rozegrane zostały na Polanie Jakuszyckiej.

W biegach techniką klasyczną ze startu wspólnego zwy-
cięstwa odnieśli: Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka), Ewa 
Gazur  (NKS Trójwieś Beskidzka), Zuzanna Fujak  (NKS Trój-
wieś Beskidzka) oraz Paweł Kawulok (MKS Istebna).

Drugie lokaty wywalczyli: Marcelina Wojtyła (MKS Isteb-
na),  Karolina Kohutová  (NKS Trójwieś Beskidzka),  Łukasz 
Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) i Michał Michałek (MKS 
Istebna).

Z kolei na trzecich miejscach finiszowali: Laura Legier-
ska (NKS Trójwieś Beskidzka), Grzegorz Zawada (MKS Isteb-
na) oraz Szymon Zawada (MKS Istebna).

Kolejny raz bardzo dobrze pobiegła reprezentująca SS-R 
LZS Sokół Szczyrk była zawodniczka MKS Istebna Magdale-
na Kobielusz z Istebnej.

Biegi planowane na drugi dzień zawodów zostały odwo-
łane z powodu pogarszających się warunków śniegowych.

J. Kohut

Od lewej: Marcin Michałek, Paweł Kawu-
lok i Szymon Zawada

*** Trzynaście razy stanęli na podium nasi biegacze pod-
czas rozegranego w Ustianowej Górnej Pucharu Bieszcza-
dów w biegach narciarskich, który zaliczany jest do klasyfi-
kacji Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich 
„Bieg na Igrzyska”.

Oto bilans tego startu:
Karolina Kohutová (NKS Trójwieś Beskidzka) – 2 x złoto
Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) – 2 x złoto
Eliza Rucka (MKS Istebna) – złoto i srebro
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) – złoto i srebro
Karolina Kukuczka (MKS Istebna) – 2 x srebro
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) – brąz
Dwa razy stanęła także na podium była zawodniczka 

MKS Istebna obecnie reprezentująca SS-R LZS Sokół Szczyrk 
Magdalena Kobielusz z Istebnej.
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Medalowe zakończenie Mistrzostw Polski
Kilka kolejnych medali wywalczyli nasi biegacze podczas 

rozegranej na Polanie Jakuszyckiej drugiej części Mistrzostw 
Polski w biegach narciarskich.

W pierwszym dniu imprezy w biegu mężczyzn na 30 km 
tytuł wicemistrza Polski zdobył Dominik Bury zaś Mateusz 
Haratyk stanął na trzecim stopniu podium.

Reprezentujący MKS Istebna  Dominik  wywalczył zara-
zem tytuł mistrza Polski młodzieżowców zaś Mateusz (NKS 
Trójwieś Beskidzka) został mistrzem Polski juniorów.

Rozegrane w drugim dniu zawodów sprinty drużynowe 
techniką dowolną przyniosły naszym biegaczom kolejne 
dwa medale.

Srebro wśród mężczyzn wywalczyli   reprezentujący MKS 
Istebna bracia Dominik i Kamil Bury zaś ich klubowe koleżan-
ki Eliza Rucka i Marcelina Wojtyła zdobyły brązowe medale.

Przypomnijmy, że w rozegranej w styczniu pierwszej czę-
ści Mistrzostw Polski nasi biegacze wywalczyli trzy złote me-
dale!         J. Kohut

Branice - prawie - zdobyte!
Bardzo dobrze zaprezentowały się piłkarki UKKS Istebna, 

które reprezentowały swoje szkoły  na Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Branicach.

Największą sensacją turnieju było zdobycie drugiego 
miejsca przez dziewczęta reprezentujące SP 1 w Koniakowie. 
Drużyna ta składała się bowiem głównie z dziewcząt z rocz-
ników 2004-2008 podczas gdy reszta ekip reprezentowana 
była w większości przez dziewczyny z rocznika 2002.

SP 1 Koniaków

ZSP w Istebnej

Udany debiut Kingi w Kadrze Śląska!
Zawodniczka UKKS Istebna Kinga 

Legierska została powołana do Repre-
zentacji Śląska na mecz z Reprezentacją 
Opolskiego ZPN, który odbył 28 marca w 
Głogówku.

Nasza 13-latka rozegrała cały mecz w 
podstawowym składzie i walnie przyczy-
niła się do wygranej Kadry Śląska aż 7:1!

Warto dodać, że podopieczna Marci-
na Pudalika (rocznik 2005) podczas roze-

granego w połowie marca Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej Dziewcząt w Branicach nie tylko świetnie grała ale 
też została wybrana Najsympatyczniejszą Piłkarką imprezy.

Narciarstwo alpejskie
Kolejne trofea wywalczył w marcu nasz najlepszy nar-

ciarz alpejczyk Janusz Lewandowski. 
Podczas rozegranych w Kluszkowcach finałowych zawo-

dów Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie zawodnik 
z Koniakowa zdobył brązowy medal.

Wicemistrzynią Polski podczas tych samych zawodów 
została Aleksandra Libera-Cichy z Istebnej.

Dwa kolejne medale - w tym ten najcenniejszy złoty oraz 
srebrny – Janusz Lewandowski zdobył na rozegranych w 
Istebnej XXI Mistrzostwach Polski Lekarzy w narciarstwie al-
pejskim. 

Dwa razy na najwyższym stopniu podium pan Janusz 
stanął również podczas rozegranej w Wiśle szesnastej edycji 
Mistrzostw Beskidów Lekarzy – indywidualnie oraz w klasy-
fikacji rodzinnej z Łukaszem Lewandowskim.

Alpejczyk z Koniakowa dobrze wypadł również w 58 Mi-
strzostwach Polski Instruktorów PZN w narciarstwie alpej-
skim, gdzie wywalczył brązowy medal.

Dwa medale tej imprezy – srebro i brąz - zdobyła także 
Aleksandra Libera-Cichy.    J. Kohut

Druga nasza drużyna reprezentująca ZSP w Istebnej za-
jęła 3 miejsce w grupie i musiała się zadowolić walką o 5 
miejsce z drużyną ze Słowacji, z którą wygrała po serii rzu-
tów karnych.

Oprócz wywalczonych miejsc nasza wyprawa wywalczy-
ła także  nagrody indywidualne.

Najlepszą bramkarką turnieju została - tradycyjnie jak co 
roku! - nasza zawodniczka Joanna Legierska. 

Nietypowe, choć bardzo miłe wyróżnienie na Najsympa-
tyczniejszą Piłkarkę turnieju zgarnęła Kinga Legierska.

Opiekunem naszych drużyn był Marcin Pudalik.
J. Kohut
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Powołania młodych piłkarzy APN Góral
Dwóch piłkarzy APN 

Góral Istebna z rocznika 
2007 Krzysztof Urbacz-
ka i Szymon Kukuczka 
otrzymało powołanie do 
kadry Podokręgu Skoczów 
na turniej im. Jerzego Wy-
robka w Chorzowie. 

Terminarz meczów piłkarskich naszych drużyn 
w rundzie wiosennej na własnym boisku
UKKS Istebna – Kobiety – I drużyna 
14.04.18  13:00  UKKS Istebna – Tychy
28.04.18  14:00  UKKS Istebna – Sosnowiec II
05.05.18  16:00  UKKS Istebna – Pietrzykowice
16.05.18  16:00  UKKS Istebna – Mikołów
26.05.18  17:00  UKKS Istebna – Bytom
09.06.18  16:00  UKKS Istebna – Chorzów
16.06.18  16:00  UKKS Istebna – Ornontowice
UKKS Istebna – Juniorki
26.05.18  10:00  UKKS Istebna – Zabrze
UKKS Istebna – Młodziczki
28.04.18  10:00  UKKS Istebna – Cieszyn
12.05.18  10:00  UKKS Istebna – Kończyce Małe
19.05.18  16:00  UKKS Istebna – Dębowiec
26.05.18  14:00  UKKS Istebna – Iskrzyczyn
09.06.18  12:00  UKKS Istebna - Pielgrzymowice
APN Góral Istebna – Seniorzy
29.04.18  16:00  APN Góral Istebna – Nierodzim
06.05.18  16:00  APN Góral Istebna – Rudnik
20.05.18  16:00  APN Góral Istebna – Golasowice
03.06.18  17:00  APN Góral Istebna – Pogórze
17.06.18  17:00  APN Góral Istebna – Pierściec
APN Góral Istebna – Juniorzy
14.04.18  16:00  APN Góral Istebna – Nierodzim
28.04.18  17:00  APN Góral Istebna – Puńców
01.05.18  12:00  APN Góral Istebna – Zabłocie
05.05.18  17:00  APN Góral Istebna – Pierściec
19.05.18  11:15  APN Góral Istebna – Pruchna
02.06.18  17:00  APN Góral Istebna – Hażlach
APN Góral Istebna – Trampkarze
05.05.18  15:15  APN Góral Istebna – Pierściec
19.05.18  09:30  APN Góral Istebna – Pruchna
02.06.18  15:15  APN Góral Istebna – Hażlach
16.06.18  09:15  APN Góral Istebna – Golasowice
APN Góral Istebna – Młodzicy 
29.04.18  10:00  APN Góral Istebna – Cieszyn II
03.05.18  10:00  APN Góral Istebna – Pogwizdów
13.05.18  10:00  APN Góral Istebna – Chybie
20.05.18  10:00  APN Góral Istebna - Skoczów II
27.05.18  10:00  APN Góral Istebna – Wisła
APN Góral Istebna – Orliki 
14.05.18  16:30  APN Góral Istebna – Cieszyn
28.05.18  17:00  APN Góral Istebna – Pogórze
11.06.18  17:30  APN Góral Istebna – Skoczów

Istebna najlepsza w Turnieju ... 
dwóch zwycięzców!
5 zespołów stanęło do siat-

karskiej rywalizacji „O Puchar 
Wójta Gminy” Istebna, podczas 
rozgrywanego w niedzielę 4 
marca Turnieju.

Rozgrywki odbyły się syste-
mem „każdy z każdym”, więc 
każda drużyna rozegrała 4 me-
cze, każdy do dwóch wygranych 
setów, konieczność dogrania 
tie-break’a zaistniała tylko raz.

Wszystkie mecze stały na 
bardzo wysokim poziomie, co sprawiało, że zebrani na wi-
downi kibice z zaciekawieniem oglądali każdą akcję.

W klasyfikacji tabelowej na pierwszym miejscu znalazła 
się drużyna Zaolzia, która nie straciła ani jednego punktu. 
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Istebna, a tuż 
za nimi drużyna OSP Koniaków Centrum. Miejsce czwarte 
zajęła drużyna z największym doświadczeniem na boisku – 
Oldboye, a 5 miejsce przypadło tym, którzy doświadczenia 
w grze mieli najmniej, ale to tylko ze względu na wiek- dru-
żynie Młodych, którzy dzielnie walczyli do samego końca, 
sprawiając największą trudność zwycięzcom Turnieju, wy-
grywając z nimi jednego seta.

Lecz na rywalizacji „każdy z każdym” nasz Turniej się nie 
zakończył. Pomiędzy zwycięską drużyną Zaolzia, a drużyną z 
Istebnej rozegrany został dodatkowo finał. Zwycięzcy choć 
nie musieli, bo bez wątpienia byli najlepsi, podjęli jednak 
wyzwanie. Biorąc pod uwagę, że zawodnicy Zaolzia na boi-
sku walczyli już od samego rana, ponieważ przed Turniejem 
rozgrywali mecz w Ustroniu, ryzyko było spore. Woli walki 
i chęci do gry im nie brakowało, jednak zmęczenie zrobiło 
swoje i w finale Zaolzie uległo drużynie z Istebnej 2:0.

Podczas odbywających się imprez sportowych w naszej 
Gminie swoją obecnością zawsze dopisuje Wójt, pan Henryk 
Gazurek wraz z małżonką, a także radny gminy pan Jarosław 
Hulawy, którzy miłym słowem docenili i pogratulowali za-
wodnikom udziału w Turnieju.

Drużyny, które zajęły miejsca na podium otrzymali z rąk 
Wójta pamiątkowy Puchar, a także nagrody rzeczowe – jed-
ną z nich ufundowała pizzeria Werona z Istebnej – serdecz-
nie dziękujemy właścicielom za ich przychylność i wsparcie.

Pragniemy podziękować również panu Wojciechowi 
Gościniakowi za pomoc w przeprowadzeniu Turnieju, a tak-
że panu Tadeuszowi Witosowi za pomoc techniczną.

Za udział w Turnieju wszystkim zawodnikom należą się 
ogromne brawa i wyrazy uznania. Mamy nadzieję, ze do 
kolejnych edycji Turnieju zgłaszać się będą kolejne drużyny 
i Turniej Siatkówki na stałe wpisze się w kalendarz sporto-
wych imprez naszej Gminy.

Serdecznie zapraszamy w każdy piątek o godzinie 
19.00 na wspólne granie w siatkówkę na hali sporto-
wej ZSP Istebna – dawne Gimnazjum.
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l Sport l Sport l Sport l Sport l
Wyniki:
OSP Koniaków  2:0  Młodzi
Oldboye  0:2  Istebna
Zaolzie  2:0  OSP Koniaków 
Młodzi  1:2  Istebna
Oldboye  0:2  OSP Koniaków 
Istebna 0:2  Zaolzie
Młodzi  0:2  Oldboye
Zaolzie  2:0  Młodzi
OSP Koniaków   0:2  Istebna
Oldboye  0:2  Zaolzie
Finał: Istebna  2:0 Zaolzie 
Tabela Końcowa rozgrywek „każdy z każdym”
Zaolzie – 12 pkt
Istebna – 8 pkt
OSP Koniaków – 6 pkt
Oldboye – 3 pkt
Młodzi – 1 pkt

Karina Czyż

Pełen wrażeń i emocji – 
IV Turniej Tenisa Stołowego
Wiele emocji i wrażeń przyniósł Turniej Tenisa Stołowego, 

który rozgrywany był w sobotę 17 marca. Już po raz czwarty 
rywalizowano „O puchar Wójta Gminy” w trzech kategoriach 
wiekowych. Ze względu na rekordową frekwencję uczestni-
ków, Turniej odbył się na hali sportowej dawnego Gimnazjum 
w Istebnej.

Przy stołach walki toczyły się o każdy punkt, wszyscy za-
wodnicy (i jedna zawodniczka!) dzielnie walczyli o każdą pi-
łeczkę, nie poddając się ani na moment.

Bardzo cieszy nas fakt, że tenis stołowy staje się coraz bar-
dziej popularny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a nasz Tur-
niej przyciąga z roku na rok nowych uczestników. Doskonałym 
przykładem tego jest ksiądz Stanisław Pindel- proboszcz parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, który wystartował 
w tegorocznych rozgrywkach i zajął miejsce tuż za podium.

Zwycięzcami w kategorii dzieci zostali: na miejscu I – 
Mikołaj Śmiałkowski, na miejscu II - Szymon Mojeścik, a 
na miejscu III - Jan Kulik. Wśród młodzieży I miejsce zajął 
Damian Fiedor, II miejscu Grzegorz Sikora, a miejsce III 
przypadło Dawidowi Polokowi. U dorosłych najlepszy był 
Maciej Adamus, który w finale pokonał swojego tatę- Miro-
sława Adamusa, a miejscu III zajął Jan Łacek.  

Na Turnieju obecny był Wójt Gminy, pan Henryk Gazurek 
wraz z małżonką, który przyglądał się rozgrywkom oraz doko-
nał dekoracji zwycięzców. Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy dyplom.

Chcemy serdecznie podziękować panu Robertowi Bier-
nackiemu – dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Istebnej za bezpłatne użyczenia hali, a także pani Grażynie 
Przybyła – dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce 
za wypożyczenia jednego stołu do tenisa stołowego.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową atmosfe-
rę, jaką wprowadzili w cały Turniej, za grę fair play i dobry hu-
mor, którego podczas rozgrywek nie brakowało.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Turnieju.
Karina Czyż

 

Wyniki IV Turnieju Tenisa Stołowego 
„O Puchar Wójta Gminy Istebna”
Dzieci do lat 13
Grupa A
1. Mikołaj Śmiałkowski – 18 pkt 
2. Szymon Mojeścik – 15 pkt.
3. Mikołaj Matuszny – 12 pkt
4. Bartosz Kukuczka – 8 pkt.
5. Patryk Wolny – 7 pkt
6. Marcel Czerniecki – 2 pkt
7. Bartosz Haratyk – 0 pkt.

Młodzież 13- 17 lat
Grupa A
1. Damian Fiedor – 16 pkt
2. Grzegorz Sikora – 15 pkt
3. Szymon Zowada – 11 pkt
4. Bartłomiej Haratyk – 8 pkt
5. Krystian Samowędziuk – 7 pkt
6. Kamil Czyż – 5 pkt
7. Alicja Zowada – 1 pkt

Dorośli, od rocznika 2000
Grupa A
1. Maciej Adamus – 15 pkt
2. Mirosław Adamus – 12 pkt
3. Artur Godek – 9 pkt
4. Piotr Fiedor – 6 pkt
5. Jakub Haratyk – 2 pkt
6. Tomasz Czerniecki – 1 pkt

Półfinał w kat. Dzieci 
Szymon Mojeścik   2:1  Bartłomiej Godek
Jan Kulik  0:2  Mikołaj Śmiałkowski

Mecz o III miejsce 
Jan Kulik 2:1  Bartłomiej Godek

Finał 
Mikołaj Śmiałkowski  2:0  Szymon Mojeścik

Półfinały w kat. Młodzieży 
Damian Fiedor  2:0  Daniel Jałowiczor
Dawid Polok  1:2  Grzegorz Sikora

Mecz o III miejsce 
Daniel Jałowiczor  1:2  Dawid Polok

Finał 
Grzegorz Sikora  0:2  Damian Fiedor

Półfinały w kat. Dorosłych 
Jan Łacek  1:2  Mirosław Adamus
Maciej Adamus  2:0  Stanisław Pindel

Mecz o III miejsce 
Jan Łacek  2:0 Stanisław Pindel

Finał 
Mirosław Adamus  1:2  Maciej Adamus

Karina Czyż 

V Rajd Rupienka 28. 04. 2018 

Start z Rupienki o godz. 9.00 lub dowolnego miejsca 
w Koniakowie - Finał na Tynioku godz. 12.00. 

Honorowy gość - Piotr Kohut baca z Koniakowa.

Grupa B
1. Bartłomiej Godek – 11 pkt.
2. Jan Kulik – 10 pkt.
3. Tomasz Sewastynowicz – 6 pkt.
4. Radosław Skurzok – 3 pkt.
5. Adam Kawulok – 2 pkt

Grupa B
1. Dawid Polok – 16 pkt
2. Daniel Jałowiczor – 15 pkt
3. Kamil Polok – 11 pkt
4. Jacek Szpak – 9 pkt
5. Kacper Jałowiczor – 6 pkt
6. Rafał Kaczmarzyk – 5 pkt
7. Bartłomiej Waszut – 1 pkt

Grupa B
1. Jan Łacek – 11 pkt
2. Stanisław Pindel – 10 pkt – mniej-
sza liczba przegranych setów
3. Dawid Gluza – 10 pkt
3. Kamil Juroszek – 10 pkt.
4. Michał Zowada – 3 pkt
5. Kazimierz  Łacek – 1 pkt
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH 
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com

Biuro: Koniaków, Matyska 733
43-474 Koniaków

czynne po uprzednim 
kontakcie telefonicznym

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

SOBOTA: 800-1100

l Reklamy l Reklamy l 

Turniej koszówki 
„O Puchar Rady Gminy Istebna” 

REGULAMIN
1. Cel: stworzenie dla mieszkańców 

gminy Istebna rekreacyjnej formy spę-
dzania wolnego czasu, propagowanie 
zdrowego stylu życia, popularyzacja 
koszykówki . 

2. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-
nej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. 
osobą do kontaktu z ramienia Organi-
zatora jest Karina Czyż. 

3. Termin i miejsce:  15 kwietnia 2018 (niedziela), godz. 
10:00, hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
(dawnego Gimnazjum) w Istebnej

4. Zapisy: Zgłoszeń drużyn należy dokonać do dnia 
12.04.2018r. telefonicznie pod numerem telefonu: 33 855 62 
08, mailowo na adres: karina.istebna@gmail.com lub osobiście 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum.

5. Uczestnictwo:
• Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy Istebna
• Drużyna to: 3 zawodników na boisku + max. 2 zawodników 

rezerwowych
• Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych na ich 
uczestnictwo w Turnieju, natomiast zawodnicy niepełnoletni 
przedkładają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział 
w Turnieju wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdro-
wotnych.

6. Rozgrywki:  
• system rozgrywek dostosowany zostanie do ilości zgłoszo-

nych drużyn.  W przypadku, gdy zgłosi się 5 lub mniej drużyn, 
mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”,

• drużyna powinna posiadać jednolite, sportowe stroje, 
obuwie z jasną podeszwą,

• mecz trwać będzie 2 x 7 minut,
• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 

pkt, a w przypadku remisu drużyny otrzymują po 1 pkt.
• Sporne kwestie będzie rozstrzygać Organizator, a jego de-

cyzje będą nieodwołalne,
• pozostałe zasady gry zgodnie z ogólnymi przepisami gry w 

koszykówkę (zostaną one przypomniane przed Turniejem pod-
czas odprawy technicznej).

• Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs rzutów na 3 
punkty- najlepszy zawodnik otrzyma drobne nagrody rzeczowe.

7. Nagrody: każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, 
a trzy najlepsze puchary i drobne nagrody rzeczowe.  Dodatko-
we wyróżnienie przyznane będzie Najlepszemu Zawodnikowi 
Turnieju. 

8. Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi od-
powiedzialności za ewentualne powstałe kontuzje na skutek 
uczestnictwa w Turnieju oraz za rzeczy pozostawione w szat-
niach. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Orga-
nizator.

l Sport l Sport
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nasi okuliści przyjmują: 

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

Lek.Maciej Klepacki -  8Czwartek
30

11-
30

Lek.Katarzyna Kalisz -  9 Sobota 12
30

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

Lek.Adam Jankowski -  14Środa 16
00

30 -

 www.optykexpert.net

Dbamy o twój wzrok !

w Istebnej otwarte od 7.00 do 17.00 
sobota -  od 7.00 do 13.00
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Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

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

Lato 2018 
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Istebna najlepsza w Turnieju ...

IV Turniej Tenisa Stołowego
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