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Wójt Gminy informuje

Uroczysta 
Msza Święta 

na Trójstyku w Jaworzynce
Szanowni Mieszkańcy! 

Już po raz jedenasty zostanie odprawiona 
uroczysta Mszą Święta Trzech Narodów na Trójstyku!

Odbędzie się ona w sobotę 
24 sierpnia 2019r. o godz. 10:00.

Uroczystość poprzedzona będzie nabożeństwem 
oraz procesją na Trójstyk, która wyruszy z Kościoła 
p.w. Matki Bożej Frydeckiej z Jaworzynki Trzycatka. 

Zachęcam bardzo gorąco wszystkich mieszkań-
ców do uczestnictwa w tej unikatowej inicjatywie, 
która łączy trzy narody we wspólnej modlitwie o po-
kój, zwłaszcza w dzisiejszych, niespokojnych czasach. 

Zachęcam również, by założyć stroje regionalne, 
ponieważ to jest nasza tożsamość, nasza chluba i wy-
różnik. 

Zapraszam na Trójstyk!

Łucja Michałek 
Wójt Gminy Istebna

Uwaga – utrudnienia na drodze 
podczas 65. RAJDU WISŁY!
W dniach 27 i 28 września 2019 roku na terenie Beskidów 

odbędzie się 65 Rajd Wisły. Jak co roku trasa odcinka specjal-
nego przebiegać będzie przez gminę Istebna. Zapraszamy do 
kibicowania i jednocześnie informujemy o zamknięciu dróg.

W sobotę 28 września zamknięte będą drogi na odcinku:
Istebna Zaolzie - Koniaków Bombolówka - Jasiówka - 

Rastoka - Gronik II - Koczy Zamek.
Bardzo prosimy o poinformowanie wszystkich gesto-

rów mających obiekty noclegowe o tych utrudnieniach, 
mieszkańców i gości, którzy m.in. w tym czasie będą 
mieć imprezy w obiektach na trasie rajdu.

Miniony czas upłynął pod znakiem spotkań z miesz-
kańcami w terenie, podczas których prezentowane były 
planowane inwestycje na najbliższe lata oraz trasy ich 
przebiegu. 

Wodociąg Łupienie we wsi Jaworzynka  
Gmina Istebna 23 maja br. podpisała umowę z Przedsię-

biorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym ADIR z sie-
dzibą w Kielcach na opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych pozwoleń doty-
czących zadania „Budowa wodociągu Jaworzynka – Łupie-
nie”. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje budowę wo-
dociągu wraz z przyłączami do około 25 budynków. Łączna 
długość sieci wodociągowej oraz przyłączeniowej wynosi 
1,80 km.  

Wartość brutto opracowania dokumentacji wynosi 
32.964,00 zł. 

Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia 
na budowę wykonawca zobowiązał się wykonać w terminie 
do 29 maja 2020 r.

Kanalizacja Kadłuby i Matyska 
Gmina Istebna w maju br. podpisała umowę z Przedsię-

biorstwem Usługowo Handlowym DROG-MEN z siedzibą  
w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projekto-
wej  wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych pozwoleń 
dotyczących zadania pn „Budowa Kanalizacji sanitarnej  
w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie”. 

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej 
o długości łącznej około 5,2 km. w tym 4,45 km – kanalizacji 
grawitacyjnej wraz z przyłączami do 60 budynków oraz 0,75 
km kolektora tłocznego oraz budowę 2 przepompowni.

Wartość brutto opracowania dokumentacji wynosi 
81.180,00 zł. 

Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia 
na budowę Wykonawca zobowiązał się wykonać w terminie 
do 29 maja 2020 r.

Informacja
W związku z otwarciem trzeciego oddziału klasowego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej (Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej), istnie-
je możliwość zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej na rok 
szkolny 2019/2020.
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Wodociąg Kosarzyska Pańska Łąka 
Gmina Istebna w maju br. podpisała umowę z Przedsię-

biorstwem Usługowo Handlowym DROG-MEN z siedzibą  
w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projekto-
wej  wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych pozwoleń 
dotyczących zadania pn „Budowa wodociągu Kosarzyska 
Pańska Łąka we wsi Koniaków. Zakres rozwiązań projekto-
wych obejmuje budowę wodociągu wraz z przyłączami do 
około 70 budynków, łączna długość sieci wodociągowej 
oraz przyłączeniowej wynosi 4,50 km.  

Wartość brutto opracowania dokumentacji wynosi 
74.415,00 zł. 

Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia 
na budowę Wykonawca zobowiązał się wykonać w terminie 
do 29 maja 2020 r.

Drogi Powodziowe 
Po ulewnych deszczach w 2017 roku do Wojewody zgło-

szone zostały lokalne drogi wymagające naprawy, natomiast 
w roku 2018 zostały one zatwierdzone przez Wojewodę  
i dnia 15 lutego 2019 r. Gmina Istebna otrzymała promesę 
w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych na dofinansowanie trzech dróg we wsi Istebna.

Dnia 31 maja 2019 r. została podpisana umowa z firmą Bu-
dowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel z 
Jaworzynki na przebudowę drogi gminnej Wilcze o długości 
244 mb na kwotę 170.004,03 zł., w tym kwota dotacji z Urzę-
du Wojewódzkiego wynosi 136.003,00 zł. Aktualnie na drodze 
trwają prace remontowe polegające na wykonaniu podbu-
dowy oraz przygotowań do ułożenia masy mineralno - bitu-
micznej oraz wymiany zużytych płyt betonowych na nowe. 
Zakończenie realizacji zadania planuje się na sierpień 2019 r.

W dniu 31 maja 2019 r. również podpisano umowę na 
przebudowę drogi w Istebnej – Leszczyna z firmą DRO – 
MOST z Brennej na kwotę 93.961,11 zł. Dofinansowanie na 
to zadanie wynosi  75.168,00 zł. Rozpoczęcie prac wraz z ich 
zakończeniem planowane jest w sierpnia 2019 r.

Kolejna droga, która uzyskała dofinansowanie jest droga 
Dzielec we wsi Istebna. Umowę na realizacje tego zadania 
podpisano z firma Budowa Obiektów Drogowych Wywóz 
Nieczystości – Handel z Jaworzynki dnia 4 lipca 2019 r. War-
tość zadania to 159.965,24 zł zaś dofinansowanie wyno-
si127.972,00 zł. Obecnie na drodze trwają prace związane  
z przygotowaniem podbudowy pod ułożenie masy mineral-
no – bitumicznej. Długość przebudowanej drogi to 253 mb, 
Planowane zakończenie inwestycji – sierpień 2019 r. Prace 
nad tą drogą zostały poczynione jako pierwsze, przebiegają 

w sposób prawidłowy i już niebawem będzie tam położona 
nowa nawierzchnia. 

Warto również wspomnieć, że od czerwca Gmina ocze-
kuje na weryfikację dróg, które zostały zgłoszone do Woje-
wody w celu otrzymania środków na ich remont. Jest to kil-
ka ważnych dróg na terenie Gminy: Jasiówka w Koniakowie, 
droga przez Jasie i Maciejka w Jaworzynce w tym trzy obiek-
ty mostowe. Oczekuje się na weryfikację wykazu dróg, której 
dokonuje Komisja Wojewody. Planowane terminy remon-
tów przewidziane są na rok 2020. W przypadku, gdy Gmina 
nie otrzyma promesy na usuwanie szkód powodziowych  
zostaną na tych drogach wykonane remonty cząstkowe. 

Spotkanie na Trójstyku
Na Trójstyku mia-

ło miejsce spotkanie 
przedstawicieli władz 
sąsiadujących ze sobą 
gmin: pana Pavla Go-
moli z Čiernego, pana 
Marka Sikory z Hrčavy 
i pani Łucji Michałek 
z Istebnej. Rozmo-
wy dotyczyły dalszej 
współpracy w róż-
nych  obszarach: kul-
tury, religii, infrastruk-
tury i edukacji. Tematem wiodącym była budowa mostu na 
Trójstyku. Jest to temat, który ciągle jest aktualny i wymaga 
naszych działań. Ustalono termin kolejnego spotkania, które 
odbędzie się w Urzędzie Gminy Istebna. Podczas spotkania 
obecny będzie również projektant, który ma opracowany 
projekt mostu. Jeżeli zostanie on zatwierdzony, to zostaną 
poczynione poszukiwania środków finansowych i być może 
w przyszłym roku uda się zrealizować tę inwestycję. 

List Premiera Mateusza Morawieckiego 
do uczestników 56. TKB 
Podczas XXV Festynu Istebniańskiego, Wójt Gminy Łucja 

Michałek odczytała list Premiera Mateusza Morawieckiego, 
który wystosował do uczestników 56. Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej, w tym również mieszkańców naszej Gminy.
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Wizyta studyjna w Gminie Iława
Na zaproszenie wójta partnerskiej Gminy Iława - pana 

Krzysztofa Harmacińskiego oraz jego zastępcy pana Andrze-
ja Brach, delegacja naszej Gminy udała się na Mazury.

W dniach 19-22 lipca na wizycie studyjnej Gmina Istebna 
była reprezentowana przez panią wójt Łucję Michałek, panią 
kierownik referatu usług komunalnych Edytę Kukuczkę, pa-
nią sołtys wsi Istebna Barbarę Juroszek oraz radnego Gminy 
pana Kazimierza Łacek.

Była to już 19. okazja do spotkania, wymiany doświad-
czeń czy planów na przyszłość. Wspólnie zdecydowano, że 
pozostanie utrzymana współpraca pomiędzy naszymi sa-
morządami, które między innymi organizują wymiany dzieci 
podczas kolonii letnich. Planowane jest rozszerzenie współ-
pracy o Koła Gospodyń Wiejskich oraz na inne stowarzysze-
nia i organizacje pozarządowe z terenu gminy Istebna i Iława.  
Na przyszły rok planowany jest okrągły jubileusz, 20-lecia 
partnerstwa, który obchodzony będzie w obu gminach.

Ważnym elementem wizyty było poznanie działalności 
i funkcjonowania tamtejszej oczyszczalni ścieków. Jest to 
duża oczyszczalnia, która obsługuje miasto Iławę i gminę Iła-

wa. Zastosowano tam nowoczesne rozwiązania techniczne, 
system monitorowania, oczyszczania ścieków oraz reagowa-
nia. Jest to bardzo nowoczesny i wydajny obiekt. Przedstawi-
cielom naszej gminy udało się nawiązać kontakt ze spółką, 
która obsługuje tamtejszą oczyszczalnie, co będzie pomoc-
ne w pracach nad modernizacją tego rodzaju obiektów.

Ponadto była okazja do zwiedzenia szkół, placówki 
dziennego pobytu dla seniorów, a także tamtejszego Ośrod-
ka Edukacji Ekologicznej.

Delegacja Istebnej w Gminie Iława została przyjęta z wiel-
ką gościnnością, za co dziękujemy panu wójtowi i jego pod-
władnym, oczekując szybkiej rewizyty przyjaciół z Iławy.

oprac. Karina Czyż

IV rata opłaty za odpady komunalne
15 sierpnia mija termin płatności czwartej raty opłaty za 

odpady komunalne za lipiec i sierpień. Prosimy o dokonywa-
nie terminowych wpłat.

Informujemy, że harmonogram wywozu odpadów ko-
munalnych do końca roku pozostaje bez zmian.

15 sierpnia nastąpi zmiana terminu wywozu odpadów 
z uwagi na święto przypadające w trzeci czwartek miesiąca 
dla przysiółków: Miki, Kiepki, Gazury, Szymcze, Bystre, Susz-
ki, Las, Jasnowice, zastępczy termin to 12 sierpnia (ponie-
działek).

Prace terenowe na granicy państwowej 
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu infor-

muje, że w terminie do dnia 29.11.2019 roku będą wyko-
nywane prace terenowe na linii polsko-czeskiej granicy pań-
stwowej.

Zakres prac obejmował będzie odnowienie znaków gra-
nicznych oraz ich geodezyjne pomiary. Wykonawcą prac bę-
dzie konsorcjum przedsiębiorców: 

1. Paweł Matuła – lider konsorcjum (Przedmieście Czude-
ckie 371B, 38-120 Czudec, 

2. Firma Geodezyjna MGEO (Lutcza 816a, 38-112 Lutcza).
W przypadku pytań dotyczących powyższego zagad-

nienia należy kontaktować się z Placówką Straży Granicznej  
w Bielsku-Białej (tel. 33 813 35 03, 33 813 35 00).

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020
Świadczenie wychowawcze 
ustawa z dnia 26 kwietnia 2019  r. o zmianie ustawy  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz.U z 2019 r. poz.   924  )
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Świadczenie wychowawcze komu przysługuje, od kie-
dy i w jakiej kwocie ?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wniosek  
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko 
wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowied-
nio matki, ojca lub opiekuna faktycznego, albo opiekunowi 
prawnemu dziecka w wysokości  500,00 zł miesięcznie na 
każde dziecko do 18 roku życia  od dnia 1 lipca 2019 r. 

Kiedy składanie wniosków o świadczenie wychowawcze ?
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 

składa się od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej ( poprzez 
bankowość internetową czy stronę Ministerstwa Rodzi-
ny empatia.mrpips.gov.pl,) natomiast od 1 sierpnia 2019 r.  
w formie papierowej.

Na jaki okres przyznaje się świadczenie wychowawcze?
Prawo do świadczenia wychowawczego na każde dzie-

cko przysługuje  od dnia 1 lipca 2019 r. i przyznaje się go na 
okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. 

Jak złożę wniosek, kiedy będzie wypłata ?
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 

wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami:

•	od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa 
oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 paździer-
nika 2019 r.

•	od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. ustalenie 
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 li-
stopada 2019 r. 

•	od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. 
ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do 
dnia 31 grudnia 2019 r. 

•	od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. ustale-
nie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 
stycznia 2020 r.

Co z osobami pracującymi za granicą lub przebywają-
cych tam w celach zarobkowych ?

W przypadku, gdy członek rodziny pracuje lub przebywa za 
granicą w celach zarobkowych organem właściwym do przy-
znania świadczenia wychowawczego jest wojewoda, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go stanowią inaczej. W związku z tym wszystkie wnioski będą 
przesyłane zgodnie z właściwością do Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach Wydział Rodzinny i Polityki Społecz-
nej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 - zgodnie z ustawą.

TELEFONY KONTAKTOWE do Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w sprawie koordynacji: 

*326063351, *326063352, *326063354, *326063355, 
*326063357, *326063358, *326063359, *326063361, 
*326063362, *326063363.
ADRESY  E-MAIL do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w sprawie koordynacji:   
•	koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl 
•	koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl 
Świadczenie wychowawcze a urodzenie dziecka? 
Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się 

dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dzie-
cka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca od-
powiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub 
przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po 
tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego usta-

la się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek  
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Kiedy następne składanie wniosków o świadczenie 
wychowawcze ? 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wy-
chowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 
kwietnia 2021 r. a w przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze na kolejny okres  złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami:

•	od 01 lutego 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustale-
nie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 
czerwca 2021 r.

•	od 1 maja 2021r. do 31 maja 2021r. ustalenie prawa oraz 
wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021r.

•	od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021 r. ustalenie 
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 
sierpnia 2021 r.

•	od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa oraz 
wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września 2021r.

•	od 1 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie 
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 
października 2021r. 

Składanie wniosków oraz terminy wypłat w skrócie

Rodzaj świadczenia Data złożenia wniosku Terminy wypłaty 
świadczeń

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca elektronicznie 
oraz od 1 sierpnia do 31 

sierpnia papierowo
do 30 listopada

od 1 września    do 31 
października do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 
grudnia do końca lutego

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

od 1 lipca elektronicznie 
oraz od 1 sierpnia do 31 

sierpnia papierowo
do 31 października

od 1 września do 30 
września do 30 listopada

od 1 października 
do 31 października do 31 grudnia

od 1 listopada
 do  30 listopada do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia do końca lutego

Stypendia od 1 do  15 września grudzień i czerwiec

Dobry Start

elektronicznie: od 1 lipca
wypłata nie później niż do 

30 września, papierowo: od 1 sierpnia                 
do  31 sierpnia

papierowo: od września              
do 30 listopada 

wypłata w ciągu 2 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku

Świadczenie 
wychowawcze

elektronicznie: od 1 lipca
do 31 październikapapierowo: od 1 sierpnia 

do 31 sierpnia

Od 1 września do 30 
września do 30 listopada

1 października do 31 
października do 31 grudnia

1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 338556222 
lub 338577649 bądź w pok. 106 lub 220 Urzędu Gminy Istebna.
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Poczwórne urodziny
Dnia 16.06. 2019 w jaworzynczańskim kościele św. Ap. Pio-

tra i Pawła miała miejsce wielka uroczystość. Na mszy świętej 
odprawionej o 11.15  były aż trzy intencje dziękczynne: 

Pierwsza - w 55. urodziny Jego Ekscelencji ks. biskupa Wie-
sława oraz w 85. urodziny pani Anny Krótkiej – matki biskupa.  
2. intencją były 80-te urodziny emerytowanego ks. prałata 
Jerzego Palarczyka. 3. intencją były również 80-te urodziny 
pani Anny Małyjurek z Klimków. W koncelebrze brali udział: 
ks. biskup Wiesław, ks. prałat Jerzy Palarczyk, ks. kanonik Sta-
nisław Pindel oraz księża pochodzący z Jaworzynki: ks. Jacek 
Urbaczka i ks. Jakub Musur, a ponadto emerytowani księża  
z Domu Emeryta w Bielsku-Białej.

W wypełnionym po brzegi kościele oprócz parafian i go-
ści obecni byli członkowie rodziny ks. prałata oraz ks. bisku-
pa. Uroczystość uświetniła orkiestra strażacka oraz kapela 
„Mała Jetelinka” z panią Moniką Wałach-Kaczmarzyk na cze-
le. Życzenia złożyły pani sołtys Bogusława Kawulok oraz pani 
Stanisława Zogata, następnie małe parafianki w strojach lu-
dowych, a po nich wiersze swojego autorstwa wygłosiły pa-
nie Anna i Izabela Mucha. Prezentuję tutaj jeden z nich: 

85-lecie urodzin mamy biskupa Wiesława
Dziś wielkie święto naszej rodziny, mamy biskupa są urodziny 

Tyś swoim dzieciom przekazała dar: życia początek, 
wprowadzałaś nowe życie w beskidzki zakątek
Tyś swe dzieci nauczyła pierwsze kroki stawiać, 
codziennego znaku krzyża, pacierza odmawiać

Tyś je mamo wychowała w tym codziennym trudzie
By z twych dziatek, z twojej chatki, wyszli dobrzy ludzie

Czasem było ciężko, wyboista droga, 
chwytałaś za rękę, wskazywałaś Boga

Pracą, modlitwą, od świtu rana, 
wychowywałaś przyszłego biskupa kapłana

Z centrum Jaworzynki aż do Małysza, 
pilnowałaś co dzień małego urwisa
Dziś mamo biskupa twe urodziny, 
życzenia składają Ci nasze rodziny

Na twoje 85-leci życzenia od prawnuków, wnuków i dzieci
Niech Matka Boska włoży swe dłonie 

na przyprószone siwizną skronie
Niech błogosławi Ci na dalsze lata miłością bliskich, 

całego świata
Za twój dobry przykład, trud i mozoły, 

za wychowanie dyrektora szkoły
Żyj choć ze dwa wieki w zdrowiu Jubilatko, 

najlepsza babciu, biskupa matko!

Po skończonej sumie wszyscy zaproszeni udali się do re-
stauracji na Gróniu na wspólny posiłek.      Tekst: Natalia Mucha
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Zostań Wolontariuszem 
Paczki i Akademii!
Dzięki Tobie zmienią się 

historie osób w potrzebie.
Zostań bohaterem naj-

bardziej potrzebujących. 
Zostań wolontariuszem 

SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i od-
mieniaj historie życia ludzi w potrzebie w swojej okolicy. To 
właśnie Ty możesz pomóc rodzinom 

w potrzebie wyrwać z zaklętego kręgu biedy, trudności 
i bezsilności. To ty możesz być wsparciem dzieci, które do-
świadczają porażek w szkole czy nadzieją dla samotnych se-
niorów w ich walce o godność.

To Ty jesteś dla nich szansą.
Jakie są zadania SuperW:
• WSPÓŁTWORZENIE ZESPÓŁU WOLONTARIUSZY: 

wraz z SuperW z Twojej okolicy będziesz aktywnie uczest-
niczył w działaniach Szlachetnej Paczki lub Akademii Przy-
szłości. 

• ZMIANA ŻYCIA LUDZI W POTRZEBIE: dotrzesz do naj-
bardziej potrzebujących rodzin oraz połączysz ich z tymi, 
którzy pragną im mądrze pomóc w ramach Paczki. 

• WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECI: dla konkretnego 
dziecka staniesz się tutorem i przyjacielem, który poprowa-
dzi je od porażek w szkole do sukcesu w życiu. 

• TWORZENIE NIEZWYKŁYCH HISTORII: połączysz dzie-
ci/rodziny w potrzebie z Darczyńcami, którzy zaangażują się 
w mądrą pomoc.

• ORGANIZACJA EVENTÓW: wraz z innymi wolontariu-
szami zorganizujesz grudniowy Weekend Cudów Szlachet-
nej Paczki lub inspirujące wydarzenia z udziałem dzieci i wo-
lontariuszy w Akademii Przyszłości.

Co zyskasz? 
• Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które spra-

wią, że będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pra-
codawcy – zarządzanie, organizacja eventów, praca projek-
towa

• Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli 
kluczowe składniki każdego sukcesu. 

• Wpływ na otoczenie, lokalną społeczność.
• Sieć kontaktów biznesowych, artystów, urzędników, 

lokalnych biznesmenów. 
• Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które uczynią Cię 

liderem w życiu społecznym!

 
Zostań Wolontariuszem Paczki i Akademii! 
Dzięki Tobie zmienią się historie osób w potrzebie 

Zostań bohaterem najbardziej potrzebujących. Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI lub 
AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i odmieniaj historie życia ludzi w potrzebie w swojej okolicy. To właśnie Ty 
możesz pomóc rodzinom  
w potrzebie wyrwać z zaklętego kręgu biedy, trudności i bezsilności. To ty możesz być wsparciem 
dzieci, które doświadczają porażek w szkole czy nadzieją dla samotnych seniorów w ich walce o 
godność. 
To Ty jesteś dla nich szansą. 

Jakie są zadania SuperW: 

 WSPÓŁTWORZENIE ZESPÓŁU WOLONTARIUSZY: wraz z SuperW z Twojej okolicy będziesz 
aktywnie uczestniczył w działaniach Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości.  

 ZMIANA ŻYCIA LUDZI W POTRZEBIE: dotrzesz do najbardziej potrzebujących rodzin oraz 
połączysz ich z tymi, którzy pragną im mądrze pomóc w ramach Paczki.  

 WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECI: dla konkretnego dziecka staniesz się tutorem i przyjacielem, 
który poprowadzi je od porażek w szkole do sukcesu w życiu.  

 TWORZENIE NIEZWYKŁYCH HISTORII: połączysz dzieci/rodziny w potrzebie z Darczyńcami, 
którzy zaangażują się w mądrą pomoc. 

 ORGANIZACJA EVENTÓW: wraz z innymi wolontariuszami zorganizujesz grudniowy Weekend 
Cudów Szlachetnej Paczki lub inspirujące wydarzenia z udziałem dzieci i wolontariuszy  
w Akademii Przyszłości. 

Co zyskasz?  
 Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym kandydatem 

dla każdego pracodawcy – zarządzanie, organizacja eventów, praca projektowa 
 Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli kluczowe składniki każdego sukcesu.  
 Wpływ na otoczenie, lokalną społeczność. 
 Sieć kontaktów biznesowych, artystów, urzędników, lokalnych biznesmenów.  
 Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które uczynią Cię liderem w życiu społecznym! 

Zgłoś się, jeżeli: 

 Ideały są dla Ciebie ważne i pragniesz zmieniać świat 
 Wyzwanie, to dla Ciebie szansa na rozwój 
 Potrafisz współpracować z innymi – jesteś otwarty na drugiego człowieka 
 Masz motywację do rozwoju i chcesz podjąć wysiłek – jesteś gotowy, by intensywnie pracować 
 Masz skończone 18 lat. 

 

Jak się zgłosić? 
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Zgłoś się, jeżeli:
• Ideały są dla Ciebie ważne i pragniesz zmieniać świat
• Wyzwanie, to dla Ciebie szansa na rozwój
• Potrafisz współpracować z innymi – jesteś otwarty na 

drugiego człowieka
• Masz motywację do rozwoju i chcesz podjąć wysiłek 

– jesteś gotowy, by intensywnie pracować
• Masz skończone 18 lat.
Jak się zgłosić?
• Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl
• Przyjdź na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przy-

szłym koordynatorem
• Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwa-

nia swojego życia
• Przyjdź na wdrożenie, gdzie przygotujesz się do 

pierwszych zadań SuperW
• Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać!

Zgłoś się już dziś na stronie www.superw.pl

Dzień Dziecka w SP 2 Istebna 
pod znakiem bezpieczeństwa
Nietypowy Dzień Dziecka udało nam się zorganizować  

z pomocą rodziców i innych zaangażowanych osób, które 
postanowiły przedstawić temat bezpieczeństwa w formie de-
monstracji i praktycznych ćwiczeń. Zaplanowaną akcję znali 
tylko sami przygotowujący, dla uczniów naszej szkoły oprócz 
informacji o próbnej ewakuacji, cała reszta była niespodzianką.

Tego dnia wszyscy zwyczajnie weszliśmy do klas, kiedy 
już po kilku minutach rozległy się trzy dzwonki, oznaczające 
ewakuację. Uczniowie sprawnie ustawili się w grupki i prze-
szli z nauczycielami na szkolny parking. Pani Dyrektor przyję-
ła raporty kolejnych klas i zarządziła wejście na plac szkolny. 
Tam okazało się, że z górnego okna dachowego wydobywa 
się dym...Przed bramą stały już dwa wozy strażackie: Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ustroniu oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zaolzia. Zgromadzeni uczniowie uważnie obser-
wowali  jak do szkoły wpadają  strażacy z aparatami tlenowy-
mi i po pewnym czasie, ku zdziwieniu zebranych, wynoszą 
trójkę poszkodowanych dzieci, których zniknięcia nikt jakoś 
wcześniej nie zauważył. Na ich oczach strażacy i pani ratow-
nik medyczny, udzielili im niezbędnej pomocy.

Oczywiście wszystko skończyło się dobrze: pożar spo-
wodowany „spaleniem pączków”  został ugaszony, a poszko-
dowani błyskawicznie odzyskali formę. Na szczęście to była 
tylko realizacja według zaplanowanego wcześniej scenariu-
sza, a cała akcja spokojnie i z humorem komentowana przez 
jednego z rodziców nie wzbudzała przerażenia, a raczej cie-
kawość. Na koniec demonstracji zabrał głos p. dzielnicowy. 
W kilku zdaniach podsumował temat ewakuacji oraz przy-
pomniał o zagrożeniach, które czekają na uczniów podczas 
zbliżających się wakacji.

Później zostały przygotowane trzy różne stanowiska, do 
których uczniowie podchodzili grupami. Przy jednym z nich 
można było zobaczyć jak wygląda wóz strażacki, założyć 
strażacki uniform i pompować wodę celując  strumieniem  
w przygotowaną tarczę. Przy drugim uczyliśmy się jak postę-
pować przy drobnych urazach, skaleczeniach i niegroźnych 
wypadkach. Przy ostatnim stanowisku można było zobaczyć 
jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak należy zare-
agować w razie jakiegokolwiek zagrożenia.

Kiedy wszystkie grupy były już gotowe, uczniowie z na-
szej szkoły będący w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 
zrobili nam pokaz swoich umiejętności. A że pogoda dopi-
sywała, na koniec odbyło się wielkie polewanie...I tak przy 
piskach i śmiechach zakończył się tegoroczny Dzień Dziecka. 
Oczywiście w przerwie były pyszne pączki (te które ocalały), 
a na zakończenie pieczona kiełbaska.

W imieniu p. Dyrektor Danuty Szmigielskiej- Kawulok, 
nauczycieli i uczniów dziękuję za przybycie strażakom z PSP 
w Ustroniu i dzielnicowemu p. Krzysztofowi Czarneckiemu 
oraz za  wspaniałą organizację tego dnia, poświęcony czas 
i zaangażowanie: państwu Barbarze i Stanisławowi Kędzior, 
pani Marii Kukuczce oraz wszystkim strażakom z OSP Isteb-
na Zaolzie.                       Barbara Dymarek 

Z Trójwsi do Iławy
Wymiana uczniów na letnie kolonie trwa między gminą  

Istebna a gminą Iława już od wielu lat i ma się całkiem do-
brze. Tym razem do wyjazdu w dniu 26 czerwca szykowali  
się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej a pogoda 
zapowiadała się bardzo obiecująco.

Rzeczywiście w  Szkole Podstawowej w Rudzienicach 
przywitała nas ciepła atmosfera zarówno na zewnątrz, jak  
i wewnątrz, w postaci uśmiechniętego personelu szkoły, na 
czele z p. dyrektor Urszulą Solis. Po wielu godzinach jazdy 
wreszcie pierwsza obiadokolacja i dla niektórych pierwsza 
noc na koloniach w kilkuosobowym towarzystwie, po której 
czekało na nas całe mnóstwo atrakcji.

Jedną z nich był rejs po Jezioraku, najdłuższym jeziorze  
w Polsce. W towarzystwie przewodnika zwiedziliśmy najważ-
niejsze miejsca  Iławy i przeprawiliśmy się promem na mało 
zaludnioną wyspę na środku tego jeziora. Wędrowaliśmy też 
leśną ścieżką edukacyjną do Jeziora Jasne, które ma tak wy-
soką zasadowość, że mimo przejrzystej wody żyje tam tylko 
jeden gatunek okonia. Dwa gorące dni spędziliśmy niemal 
w całości na plażowaniu. Miły wiaterek i wilgotne powietrze 
powodowało, że wcale nie czuło się wysokich temperatur. 
Kąpiel była naprawdę wspaniałym relaksem, ale mimo czę-
stego stosowania kosmetyków z różnymi filtrami i tak czer-
wone plecy zostały dla sporej grupki dokuczliwą pamiątką. 
Także rytuałem kolejnych wieczorów stało się wzajemne 
smarowanie pleców, a nawet kolan, kremem na oparzenia.

Dotarliśmy autokarem na słynne pola Grunwaldzkie, 
żeby posłuchać opowieści związanych z historią naszego 
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kraju i oglądaliśmy też największy zachowany w Europie  
zamek Krzyżacki w Malborku. Właśnie na tego typu zamku 
w Ostródzie uczestniczyliśmy też w tradycyjnym wybijaniu 
monet. Mieliśmy tam okazję zobaczyć jak walczą prawdzi-
wi rycerze, którzy właśnie przyjechali  w te okolice, by brać  
udział w wielkiej rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem. Po 
ich pokazie i możliwością zapoznania się ze strojami i bronią, 
liczba zakupionych pamiątek w postaci drewnianych mieczy 
wzrosła na tyle, że musieliśmy naszym podopiecznym je za-
rekwirować na czas kolonii.

Z Trójwsi dojechaliśmy też do Trójmiasta, a konkretnie do 
Sopotu i Gdańska. W  pierwszym z nich weszliśmy na słyn-
ne molo, gdzie oglądaliśmy morski krajobraz zmagając się  
z przenikliwie chłodnym wiatrem, a w Gdańsku zwiedziliśmy 
Zabytkową Starówkę z charakterystyczną fontanną Neptuna. 
Niedzielne msze św. w miejscowym kościele, dopełniła wi-
zyta w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gie-
trzwałdzie (miejscowości słynnej z objawień Matki Boskiej)  
i przejście stacjami drogi krzyżowej, gdzie wspólnie modlili-
śmy się w zaproponowanych przez uczniów intencjach.

Na spotkanie z nami przybył wójt gminy Iława p. Krzysz-
tof Harmaciński, który opowiedział o wzajemnej współpracy 
naszych gmin, życzył nam miłego pobytu i wręczył pamiątki. 
W ramach podziękowania dziewczyny ze starszej grupy za-
śpiewały piosenkę kolonijną, którą same ułożyły.

Byliśmy też w małej hucie szkła, gdzie zaledwie w ciągu 
kilkunastu sekund, na naszych oczach powstały prawdziwe 
dzieła sztuki. Ci, którzy uważnie przysłuchiwali się poprze-
dzającej prelekcji, mogli nawet za dobrą odpowiedź zdobyć 
szklaną nagrodę. Niespodzianką była wizyta w placówce 
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Sporo naszych ucz-
niów należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, toteż  
z nieukrywaną ciekawością oglądali pokazywane sprzęty  
i błyskawiczny wyjazd na akcję.

Jak widać mnóstwo czasu spędzaliśmy w trenie: na wy-
jazdach, na spacerach, placach zabaw ale też i w galerii...
handlowej. Zaś te godziny, które zostawały, przeznaczaliśmy 
na zajęcia sportowe na sali lub boisku  i przygotowania do 
konkursów, w których wszyscy  na koniec zostali nagrodzeni. 
Z inicjatywy dziewczyn działały też czasem : salon fryzjerski, 
studio makijażu i stylizacja paznokci (szczególnie aktywne 
przed dyskoteką).

Było mnóstwo radości, dużo nocnych rozmów, odrobina 
tęsknoty, garść konfliktów, niegroźne chorowania, kolizje  
i zadrapania, no i wreszcie bardzo dłuuuuuga „zielona noc”, 

po której wszyscy grzecznie spaliśmy w powrotnej drodze.  
A mieliśmy śpiewać kolonijną piosenkę...„Za nami Iława, Iła-
wa już, przed nami Istebna, Istebna tuż....”

I w ten oto sposób dołączyliśmy do sporego już grona, 
które bardzo miło zapamięta pobyt w Iławie, nie tylko dzię-
ki atrakcjom, urokom krajobrazu, ale też dzięki życzliwości  
z jaką się spotykaliśmy na każdym kroku.

Na zakończenie należą się podziękowania dla tych osób, 
dzięki którym ten pomysł powstał, jest nadal finansowany i 
realizowany. Dziękujemy w imieniu wszystkich uczestników.

opiekunowie Barbara Dymarek i Dariusz Pawełek

„W Trójwsi jest BOSKO!” – 
wesoła akcja wakacyjna już za nami!
Akcja wakacyjna, tygodniowy cykl zajęć lub po prostu 

najpiękniejszy tydzień wakacji – tak można określić czas, 
który wolontariusze fundacji „Jest BOSKO!” spędzili z dziecia-
kami w całej Trójwsi.

Grupa 20 młodych ludzi z terenu naszej gminy po raz 
kolejny zadbała o to, by grupa 200 dzieci nie zaznała nudy  
w czasie jednego tygodnia wakacji. 

Akcja wakacyjna odbywała się jednocześnie w trzech 
lokalnych szkołach: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Istebnej na Dzielcu, Szkole Podstawowej nr 1 w Jawo-
rzynce i Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Tradycyjnie 
pierwsze spotkanie w szkołach odbyło się w niedzielne po 
południe, by dzieciaki zapoznać z wolontariuszami, z sobą 
nawzajem, przedstawić program, a to wszystko w radosnej 
atmosferze wypełnione zabawami. Od poniedziałku wszy-
scy chętni uczestniczyli w warsztatach tematycznych, a było 
ich co nie miara. Podstawowymi warsztatami w każdej miej-
scowości były warsztaty plastyczne, sportowe i muzyczne,  
a dodatkowo odbywał się warsztat taneczny w Jaworzynce 
i krajoznawczy w Istebnej. Dla dzieci są to ulubione punkty 
w naszym programie, z czego my również bardzo się cieszy-
my, ponieważ czas spędzony na warsztatach rozwija w nich 
pasje, kreatywność, uczy nowych form organizowania sobie 
wolnego czasu, poszerza wiedzę i umiejętności. Warsztaty 
uczą również współpracy w grupie rówieśników, pokojowe-
go rozwiązywania konfliktów, a także przyczyniają się do za-
wiązywania relacji koleżeńskich między dzieciakami. O tym, 
jak bardzo twórczy był to czas świadczą między innymi pra-
ce plastyczne powstałe na warsztatach plastycznych, echo 
gitar i dziecięcego śpiewu, który roznosił się po szkołach 
oraz sportowe okrzyki dobiegające z przyszkolnych boisk. 
Między warsztatami przeplatane były gry i zabawy integra-
cyjne oraz program wychowawczy w małych grupach wie-
kowych, gdzie dzieci poznawały ciekawe historyjki z życia 
św. Jana Bosko. 
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We wtorek 2 lipca na naszych zajęciach pojawił się nie-
zwykły gość. Był to pan Marek Dragosz, który jest trenerem 
głównym reprezentacji Polski w AMP Futbolu, a także pre-
zesem Keepers Foundations. W każdej ze szkół pan Marek 
opowiadał o swojej pracy trenera wśród osób, które grają  
w piłkę poruszając się o kulach, dzielił się swoją refleksją, 
motywował, a wszyscy z wielkim zaciekawieniem słuchali 
jego opowieści i oglądali filmy. Po dziecięcych twarzach było 
widać, jak wielkie wrażenie zrobiło na nich to o czym słuchali 
i to co widzieli – zawzięta walka o każdego gola, wielka ra-
dość i emocje piłkarzy, dla których sport jest całym życiem.

Mniej więcej w połowie akcji wakacyjnej jak co roku 
wybraliśmy się wycieczkę krajoznawczą. Tym razem celem 
wycieczki był Żywiec - miasto z ponad 700-letnią historią. 
Zwiedziliśmy rynek oraz Park Zamkowy, który zachwycał 
wszystkich pięknymi fontannami, ścieżkami oraz pergola-
mi. Natomiast niemałą frajdę sprawiły dzieciakom zwierzęta  
w Mini Zoo, gdyż nie na co dzień można zobaczyć kangury, 
lamy czy egzotyczne papugi. Główną atrakcją wycieczki był 
rejs statkiem po jeziorze żywieckim. Po wypłynięciu z przy-
stani przez 45 minut mogliśmy podziwiać malownicze wido-
ki, które rozciągały się wokół jeziora, które przepłynęliśmy 
wzdłuż i wszerz. Choć tego dnia było dość upalnie, orzeźwia-
jąca bryza i wiatr sprawiły, że lepiej było założyć bluzę. Mamy 
nadzieję, że dzieciaki nie raz wyciągną rodziców do tego 
piękne miasta, bo tak naprawdę od Trójwsi to rzut beretem. 

Patron naszej fundacji, św. Jan Bosko, mawiał niegdyś, że 
trzeba „Być radosnym, dobrze czynić i pozwolić wróblom ćwier-
kać”. Prawdą jest, że podczas naszych zajęć czasem jest głośno 
i gwarno, ale to dlatego, że chcemy dać dzieciom przestrzeń, 
gdzie mogą być sobą, bawić się, śmiać, śpiewać, przestrzeń, by 
mogły pokazać się z tej najlepszej strony, zaprezentować to, 
co potrafią robić najlepiej i najpiękniej. Czas spędzony na ak-
cji wakacyjnej jest przede wszystkim czasem, w którym dzieci 
zyskują sobie naszą przyjaźń, a my ich, a wychowywanie przez 
radość i zabawę jest najlepszym na to sposobem.

Pragniemy podziękować serdecznie wszystkim ludziom, 
którzy przyczynili się ku temu, by w Trójwsi znów było bosko: 
pani wójt Łucji Michałek, dyrektorom szkół: pani Grażynie 
Przybyła, panu Andrzejowi Ryłko oraz panu Robertowi Bier-
nackiemu wraz z obsługą Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go, który służył jako baza dla wolontariuszy. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim Rodzicom za oka-
zane nam zaufanie, dobre słowo i dodawanie otuchy na każ-
dy następny dzień. 

Zaś największe podziękowania kierujemy do wszystkich 
dzieciaków, którzy i w tym roku nas nie zawiedli i tak licznie 
przychodzili na nasze zajęcia. Dzięki Wam mamy całą masę 
pięknych wspomnień, które przez kolejny rok będą dodawa-
ły nam skrzydeł. 

Karina Czyż – Prezes Fundacji
wraz z Wolontariuszami

Bardzo ważnym dniem podczas akcji wakacyjnej był ten 
ostatni dzień, który wszyscy wspólnie spędzaliśmy w amfi-
teatrze „Pod Skocznią” w Istebnej. Gdy przybyły wszystkie 
dzieci z Jaworzynki i Koniakowa na placu zrobiło się bardzo 
gwarno i kolorowo. Po krótkiej modlitwie scena należała do 
dzieciaków z warsztatów muzycznych oraz tanecznych, któ-
re zaprezentowały efekty tygodniowej pracy. Na brzegach 
sceny prezentowały się przestrzenne pace plastyczne, które 
każdy mógł podziwiać. Następnie na wesoło i sportowo spę-
dzaliśmy kolejne godziny. Na boisku rozgrywały się mecze 
piłki nożnej, a na placu rozstawione były stanowiska z różny-
mi konkurencjami sportowymi, by każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jednak największe wzięcie miały stanowiska z ma-
lowaniem twarzy. Spod pędzli uzdolnionych animatorek wy-
chodziły kolorowe zwierzątka, nutki czy różne stworki. Bar-
dzo cennym momentem jest czas, kiedy animatorzy i dzieci 
wzajemnie sobie dziękują, bo zarówno dzieci są zachwycone 
minionym czasem, jak i animatorzy kończą akcję ubogaceni 
wspomnieniami. 

Pierwsza Pani fotograf w Istebnej
Każda ludzka mikrospołeczność ma w swej historii trwa-

nia postacie godne szacunku i wspomnień, poprzez po-
zostawione przez nich dobre ślady istnienia. Ślady, które 
godne są podziwu, wdzięczności, jak na owe czasy w jakże 
szybko rozwijającej się i biegnącej cywilizacji. W zderzeniu, 
jak to bywało kiedyś, a jak żyje i pracuje się dzisiaj, teraz. Dia-
metralna różnica w każdym calu mentalności, która niepo-
prawnie i słusznie winna wracać do korzeni, życia przodków. 
Tak, jak mówi maksyma życiowa: „... Nie burzcie pomników 
przeszłości, choć sami macie doskonalsze wznieść...”.

Myślę iż jedną z takich postaci jest pierwszy profesjonal-
ny fotograf w Naszej Trójwsi, Istebnej, śp. Lidia Heczko. 

Był to okres przełomu lat 50/60 ubiegłego stulecia, kiedy 
Pani Lidka zawitała do nas z powiatowego miasta Cieszyna. 
Jej kunszt zawodowy szlifowany był u doskonałych ówczes-
nych fotografów miejskich. Fotografka, jako osoba samotna 
osiadła w centrum Istebnej u życzliwych ludzi Pawła i Jadwi-
gi Stańko. Tam mieszkając i otwierając swój zakład pracy, 
składający się z pomieszczenia realizacji fotografowania oraz 
pokoju tzw. ciemni, która służyła do wywoływania zdjęć, re-
tuszowania i innych wymogów tej sztuki.
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Po jakimś czasie zakład przeniósł się „Pod Grapę” do pose-
sji Juroszków . W końcu najdłużej aż do śmierci, Pani Heczko 
zakotwiczyła na Kępce w posesji Michała i Anny Kohutów - 
Istebna 455. Tu, na Kępce w tym domu zlokalizowana była też 
pierwsza placówka Poczty, ongiś oraz Piekarnia na całą Trój-
wieś. Właścicielem piekarni był mój ojciec śp. Michał Kohut.

Warsztat pracy fotograficznej był skromny, jak na owe 
czasy i uciążliwy, ze względu na istniejącą aparaturę wyma-
gającą dużej obsługi. Jednak wychodzące zdjęcia czarno 
białe w ujęciu ciekawym i mistrzowskim były doskonałe, sta-
nowiące najlepszą pamiątkę dla wielu. Można powiedzieć, 
że po dzień dzisiejszy nieskazitelne wiekiem stanowią cenne 
wartości ciągle żywych uroczystości, imprez rodzinnych czy 
okolicznościowych, do których się wraca z pietyzmem prę-
dzej lub później. Trudno do nich nie wracać, bo jakże miłe są 
wspomnienia odkurzonych, nie zatartych pozostawionych 
śladów przeszłości, które przybliżają, utrwalają, kontemplu-
ją nam status sprzed lat, bo przecież „nie samym chlebem 
człowiek żyje...”.

Pani fotograf w swym zawodzie bazowała na znajomości 
psychologii osobowości, jakże zindywidualizowanej. Mawia-
ła, trzeba w fotografii uchwycić błysk oczu stanowiący zwier-
ciadło naszej duszy oraz pogodę ducha w uśmiechu. Foto-
grafowanie było zajęciem pociesznym dla klienta i mistrza. 
Naturalna radość „malowała” i emanowała z twarzy właśnie 
tym pozytywnym wnętrzem obustronnie. Zaś jego wyzwo-
leniem czy potęgowaniem lub przywróceniem w koniecznej  
i pożądanej do zdjęcia zewnętrznej ekspresji twarzy, mistrzyni 
osiągała rożnymi śmiesznymi „sztuczkami” na przykład into-
nacją głosu, wyobrażeniem latającego ptaszka, wyzwoleniem 
najpiękniejszych przeżyć i.t.p. scenkami rodzajowymi z życia. 
Ludzie, a zwłaszcza młodzież lubili się fotografować. Nasza fo-
tografka jak zamówiono np. trzy zdjęcia, zrobiła sześć, tanio 
a nieraz i za darmo np. za przyniesienie węgla z piwnicy lub 
przyniesienie zakupów ze sklepu.  Była osobowością dobrą 
dla ludzi, wrażliwą o głębokiej refleksyjności, ale nie zawsze 
i nie przed każdym ujawnianą. Zaś nade wszystko bardzo nie 
spotykanie wprost życzliwą. Nie wadząc nikomu i nigdy.

Życzliwość w pogodzie ducha była doceniana w powo-
jennych czasach. „Apolonia”, bo także przylgnęło do niej 
pseudo, wiązało się z humorystycznymi obrazkami ukazu-
jącymi się wtedy w popularnym czasopiśmie „Przyjaciółka”. 
Lecz czy z perspektywy czasu myśląc, treść wszystkich obraz-
ków poczytnego czasopisma była prawdziwie śmieszna. Lecz 
pseudonimy miały, mają i mieć będą zawsze swoje właściwo-
ści to qwoli podzielonych zdań, a propo. Skromność bytowa-
nia naszego w beskidzkich groniach wyznaczały czasy, kiedy 
ludzie nie mieli pieniędzy, kiedy niszczona była prywatna 
inicjatywa, a bogatsi rolnicy naszego regionu zwani „Kułaka-
mi”, bo się dobrze gospodarowali Państwu  najwyższy konty-
gent oddawali, i.t.p. problemy. Dlatego, odskocznią od szarej 
codzienności były dla Pani Lidii wyjazdy do Cieszyna, gdzie 
miała malutkie mieszkanko na ulicy Armii Czerwonej przy 
granicy z Czechami. Wszak urodziła się mieszczanką. Pamię-
tam, wracała zawsze ożywiona. Chyba mimo wszystko, do-
brze się czuła na swoim podwórku zawodowym krzątając się 
na wsi. Tą swoją profesję bardzo lubiła. Była ona spełnieniem 
zainteresowań i ambicji oraz potrzeb ludzi coraz wyższych. 
Pogodna, rozmowna, bezkonfliktowa, cieszyła się bardzo  
z kontaktów z rodziną z Ustronia, a w szczególności z sio-
strzenicą Hanią z Cieszyna. Lubiła też malować i szkicować 

ołówkiem portrety ludzkie, eksponując bardzo trafnie fizjo-
gnomię twarzy. Okrycie głowy stanowiły zawsze kapelusze, 
które pasowały jej do twarzy zadbanej subtelnym makija-
żem, a które u nas na wsi wtedy były rzadkością.

Przyszedł czas, lata 80-te minionego wieku, kiedy starość 
dawała się we znaki, a wolne obroty utrudniały egzystencję. 
Ale do końca pozostała aktywną zawodowo. Zmarłą nagle 
w osamotnieniu znalazł w jej mieszkaniu Pan Kaczmarczyk 
(właściciel kiosku obok starego cmentarza), a współlokator 
mieszkający piętro wyżej, domu na Kępce.

Pogrzeb odbył się w Istebnej, gdzie ponad lat 30 (z ha-
kiem) żyła skromnie i uczciwie a z wielką pasją i oddaniem 
pracowała dla góralszczyzny, dla nas.

Niech mi wolno w tym momencie teraz powiedzieć po 
odległych latach Dziękujemy. Za małe to słowa. Ale Najwyż-
szy Pan, któremu ufała na pewno obdarzył Cię zasłużonym 
wiecznym spokojem.

Moje parę powyższych zdań, słów i wiele zachowanych 
w pamięci tych najlepszych tylko wspomnień o naszej Pani 
fotograf śp. Lidii Heczko oraz tych tu nie wypowiedzianych 
jeszcze, niech będą skromnym ukłonem też dla kobiety- 
emancypantki od której dzielności i wielu cnót można i na-
leży się uczyć w dzisiejszych czasem, a może i często jakże 
pustym, pysznym, zwariowanym świecie postępu cywilizacji 
współczesnej. Świecie zatracającym wartości klasyczne czło-
wieka takie jak np. wiarę, godność i tego co zwiemy huma-
nizmem szeroko pojętym. Niech Duch Twój mieszka z nami. 
Cześć Twej pamięci.                     Bogumiła Kohut - Szymańska

Informacje 
turystyczne

Gwarowy Koncert Życzeń z Koniakowa 
21 lipca w TVP Katowice wyemitowany został Gwarowy 

Koncert Życzeń, który nagrywany był w Centrum Koronki Ko-
niakowskiej w Koniakowie, a prowadziła go Aneta Legierska. 
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Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Zaolzie
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z obiektu Re-

kreacyjno-Sportowego w Istebnej na Zaolziu. Do państwa 
dyspozycji udostępniamy: boisko, plac zabaw, trasy biego-
wo-nartorolkowe, leśną trasę spacerową, salę gimnastyczną, 
siłownię, ping-pong, sprzęt sportowy (kije nordic walking, 
piłki, hula-hop, gumy, ringo, itp. – należy poprosić obsługę 

o wydanie sprzętu). Tel. 517 252 995. Od maja do września 
obiekt czynny w następujących godzinach: • WTOREK – 8:00 
– 16:00 • ŚRODA – 12:00 – 20:00 • CZWARTEK - 12:00 – 20:00 • 
PIĄTEK - 12:00 – 20:00 • SOBOTA – 10:00 – 18:00 • NIEDZIELA 
I PONIEDZIAŁEK – nieczynne. W środy można brać udział w 
zajęciach Aerobic, step choreografia i zajęcia wzmacniające; 
tel. do Instruktorki 796022051; w godzinach 18:00 – 19:00.

XXIII Dni Istebnej 
W dniach 13- 14 lipca  „Pod Skocznią” świętowaliśmy nie-

zwykle udane XXIII Dni Istebnej, a Amfiteatr nad Olzą roz-
brzmiewał w tym czasie muzyką i tętnił życiem.

Dzień I – Sobota  
Istebniańskie świętowanie uroczyście otworzyła Wójt 

Gminy Istebna Łucja Michałek, która życzyła wszystkim, by 
był to dobrze i radośnie spędzony czas. Góralskim śpiewem 
powitali zebranych konferansjerzy – Elżbieta Legierska – 
Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Isteb-
nej i Michał Zowada z Leszczyny. Ich humor, błyskotliwość i 
spontaniczność jak zawsze dodały imprezie uroku.

Tradycyjnie na wstępie odbyło się wręczenie nagród Rady 
Gminy w dziedzinie kultury i sportu. To część niezwykle waż-
na, gdyż pozwala zwrócić uwagę na tych, którzy na co dzień 
budują wizerunek naszej Gminy. W tym roku Rada Gminy 
uhonorowała: Zuzannę Jancz - hafciarkę z Istebnej, Annę Ką-
kol - hafciarkę z Jaworzynki, Tadeusza Ruckiego - właściciela 
Galerii „Na Szańcach” i twórcę trombit pasterskich.

Wśród sportowców nagrodzeni zostali: Eliza Rucka za-
wodniczka MKS Istebna , Ewa Gazur zawodniczka NKS TB, 
Kamil Bury zawodnik MKS Istebna, Dominik Bury zawodnik 
MKS Istebna, Joachim Krężelok zawodnik IKS Cieszyn, Łu-
kasz Gazurek zawodnik NKS TB, Mateusz Haratyk zawodnik 
NKS TB, Karolina Kukuczka zawodnik MKS, Laura Legierska 
zawodnik NKS, Grzegorz Zawada zawodnik MKS Istebna, 
Adam Cieślar Zawodnik AWF Katowice.

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Legierski oraz Za-
stępca Przewodniczącego Rady Gminy Barbara Bielesz. Nie-

jednemu miłośnikowi tradycji serce rosło, kiedy na scenę 
wkroczyła przyszłość naszego folkloru – Zespół „Mała Isteb-
na”. Młodzi górale pod kierunkiem instruktorów pięknie za-
śpiewali regionalne pieśniczki i zatańczyli regionalne tańce. 
Z kolei zespół „Loat Mer Hurre” przyjechał aż z Holandii. Mu-
zycy uraczyli publiczność folkiem z regionu Holandii, Belgii 
ale o dziwo też aranżacjami… beskidzkiej muzyki ludowej. 
Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był zespół Ustrońsky 
z Ustronia. Muzycy „dali czadu” wykonując między innymi 
energetyczne covery utworów takich jak „Płonie stodoła” czy 
„Mój jest ten kawałek podłogi”.

Po ich występie rozpoczęła się zabawa taneczna do mu-
zyki, którą serwował zza konsoli DJ EBI, a najwytrwalsi bawili 
się do białego rana.

Dzień II – Niedziela – Wybory Najpiękniejszej Góralki
Niedziela upłynęła pod znakiem wielkich emocji i rywa-

lizacji - w Amfiteatrze „Pod Skocznią” – rozegrały się bowiem 
Wybory Najpiękniejszej Góralki 2019. W tym roku organiza-
torzy rozszerzyli regulamin zapraszając do zabawy również 
dziewczyny z innych regionów Beskidów. O koronkową ko-
ronę zawalczyło w tym roku 11 pięknych i odważnych dziew-
czyn. Były to: Darina Gociekova z Kosarisk, Kinga Golik z Ko-
niakowa, Dominika Kohut z Koniakowa, Natalia Legierska  
z Koniakowa, Justyna Matuszny z Jaworzynki, Jolanta Niedo-
ba z Jablunkova, Karolina Nowak z Istebnej, Anna Onderek z 
Mostów u Jablunkova, Johanka Pazderova z Bukovca, Sylwia 
Polok z Istebnej, Aleksandra Waszut z Koniakowa.

W Jury zasiedli w tym roku: Lucyna Grabowska – właś-
cicielka Agencji Modelek Grabowska Models, Elżbieta Le-
gierska - Niewiadomska - Dyrektor GOK w Istebnej, Urszula 
Gruszka - kierowniczka Zespołu Regionalnego „Koniaków”, 
Wojciech Grychnik, Mister Beskidów 2019, Magdalena Kosi-
borska- Finalistka Miss Polski 2019, Robert Szewczyk miłoś-
nik folkloru z Bystrzycy, dyrektor czeskiego oddziału polskiej 
firmy Technica. Imprezę prowadzili znakomici konferansje-
rzy: Aneta Legierska i Błażej Knopek.

Trzeba przyznać, że jurorzy nie mieli łatwego zadania. 
Wypatrując tej najpiękniejszej, ocenie poddali nie tylko uro-
dę ale też wdzięk, grację i wypowiedzi dziewczyn. Musiały 
one wykazać się znajomością gwary oraz humorem opowia-
dając na podchwytliwe pytania. W pierwszym wyjściu mo-
gliśmy je podziwiać w sukienkach ślubnych z salonu sukni 
ślubnych „Izabela” ze Skoczowa. Potem kandydatki zachwy-
ciły w zwiewnych, wakacyjnych kreacjach z  butiku „By o la 
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la” Anny Urbaczki – Domasik – współorganizatorki wybo-
rów. Dziewczyny zatańczyły specjalnie przygotowany układ 
taneczny wyćwiczony pod okiem choreografki pokazu, 
instruktorki tańca Bożeny Idziniak. Potem jednak nadszedł 
czas, by zaprezentować się w stroju góralskim – kabotku, 
modrzyńcu i kyrpcach. Był to ostateczny „test” na to, która  
z kandydatek zasługuje na tytuł Najpiękniejszej Góralki.

Wybory – urozmaicone, zaskakujące, opatrzone dow-
cipnym komentarzem prowadzących były prawdziwą ucztą 
dla oka. Warto dodać, że urodę góralek podkreślił makijaż 
wykonany przez Magdalenę Rucką - mobilną kosmetyczkę, 
oraz Annę Urbaczkę – Domasik. Podkreślające urodę fryzury 
na ich głowach wyczarowały Iwona Kohut i Laura Haratyk z 
Beauty Center. Dodatkowo mogliśmy podziwiać finezyjne 
wiązanki ślubne, które były dziełem hurtowni „Małgorzat-
ka” z Wisły Grażyny i Zenona Zembol, którym zawdzięczamy 
również dekorację sceny. Kandydatkom na scenie asystował 
Mateusz Guga – model z Agencji Grabowska Models.

W przerwach między wyjściami modelek mogliśmy de-
lektować się muzyką w wykonaniu rewelacyjnego zespołu 
Blach Kapela oraz kapeli Capki ze Skalitego. Na scenie za-
prezentowały się również talenty wokalne: Miriam Kohut  
z Istebnej i jej siostra Sara Kohut. Do utworu „Laleczka z sa-
skiej porcelany” pięknie zatańczyła Julka Kohut. Podziwiali-
śmy również występ wiślańskiej grupy tanecznej pod opieką 
pani Kingi Stasiuk.

Jurorzy uznali, że tytuł Najpiękniejszej Góralki w tym 
roku powinien powędrować do szesnastolatki z Istebnej, Syl-
wii Polok. Miss Warkocza została Kinga Golik z Koniakowa, 

a Miss Publiczności - Anna Onderkowa z Mostów u Jabłon-
kowa. Dodatkowy tytuł Miss Tańca powędrował do Jolanty 
Niedoby z Jabłonkowa. Każda z dziewczyn otrzymała bardzo 
atrakcyjne bony i nagrody. Pełną listę sponsorów  zamiesz-
czamy pod artykułem.

Po wyborach, koronacji i wręczeniu nagród „Pod Skocz-
nią” znów rozpoczęła się zabawa taneczna - tym razem przy 
rytmach świetnego zespołu dancingowego „Bis Tal”

Wrażenia, emocje, muzyka.. to wszystko ważne ale prze-
cież nie byłoby Dni Istebnej bez dobrej kuchni. O gastrono-
mię podczas Dni Istebnej zadbały lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, które w tym 
roku debiutują w wielkim stylu! Dzięki nim uczestnicy im-
prezy mogli wybierać w wyjątkowo bogatym menu racząc 
się m. in. plackami z blaszy, karczkiem, golonkiem, maćkami  
w kapuśnicy, a także kołoczem, buchtą, czy kruchymi cia-
steczkami! Pogodne, uśmiechnięte panie w swoich „firmo-
wych” strojach spisały się znakomicie.

 Podczas Dni Istebnej miała miejsce także akcja „Jedź  
z głową” prowadzona przez pana Andrzeja Nowińskiego ze 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia. W ramach niej 
prowadzono konkurs plastyczny, rowerowy tor przeszkód 
czy konkurs na znajomość przepisów drogowych, czy czasu 
reakcji na symulatorze.

Na Dniach Istebnej władze samorządowe Gminy Istebna 
reprezentowali: Wójt Gminy Istebna  Łucja Michałek, Zastęp-
ca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura, Przewodniczący 
Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, Zastępca Przewod-
niczącego Rady Gminy Barbara Bielesz, Sołtys Istebnej Bar-
bara Juroszek, Sołtys Jaworzynki Bogusława Kawulok, Sołtys 
Koniakowa Jan Gazur oraz radni Gminy Istebna. Obecny był 
również Pavol Gomola Starosta Ciernego, Monika Czepczo-
rova Starostka Bukowca, Adam Lewandowski - Zastępca 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Józef Herzyk - 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka.
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I tak XXIII Dni Istebnej przeszły już do historii. Doskonała 
frekwencja, świetni prowadzący, sprzyjająca pogoda, trady-
cyjny klimat i program, w którym każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie zagwarantowały udaną letnią imprezę. Wszystkim 
sponsorom, współorganizatorom i wszystkim występującym 
artystom organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
składa serdeczne podziękowania.
Fundatorzy nagród dla uczestniczek wyborów 
Najpiękniejszej Góralki 2019
Hotel i Restauracja „Złoty Groń” – główna nagroda finansowa dla 
Najpiękniejszej Góralki i 3 bony na stylizację paznokci do SPA i Well-
ness na Złotym Groniu.
WoodBox Istebna - 2 nagrody finansowe
Willa Zwolakówka Istebna -  2 nagrody finansowe
Twojekrajobrazy.com - 3 nagrody finansowe,
Willa Zaolzie Istebna - voucher pobytowy
Osada na Ochodzitej Koniaków - vouchery na pobyty weekendowe
Sklep obuwniczy WISHOT – bon na obuwie
Park Linowy Base Camp Istebna - vouchery do Parku linowego
Drukarnia WOW Design Wisła - bon na sesję fotograficzną
MOKATE - kawy i herbaty dla uczestniczek
Beauty Center Iwona Kohut i Laura Haratyk - bon na fryzury
Grabowska Models - Kurs Modelingu i wstęp bez eliminacji do Miss 
Beskidów Nastolatek

Jubileuszowy XXV Festyn Istebniański 
już za nami
Dzień I – Sobota
W dniach 27.07 – 28.07 miał miejsce jubileuszowy 25. 

festyn Istebniański. To już ćwierć wieku  nadolziański amfi-
teatr staje się małą sceną TKB, a “Pod Skocznię’ przyjeżdżają 
zespoły z całego świata, by dzielić się swoją tradycją, muzy-
ką, pasją i energią. Tygiel kultur, radość spotkania, energia 
młodości i uparte trwanie tradycji – to definicja TKB.

W sobotni wieczór gromkim śpiewem przywitali publikę 
konferansjerzy: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbie-
ta Legierska – Niewiadomska i Tadeusz Papierzyński –
wieloletni kierownik zespołu regionalnego „Istebna”. Oficjal-
ne rozpoczęcie miało miejsce po krótkiej przemowie Wójta 
Gminy Istebna – Łucji Michałek. Zabrzmiały TKB-owskie 
fanfary, a Tadeusz Rucki z Koniakowa zagrał na pasterskiej 
trombicie. Była to też okazja, by wręczyć “koniakowskiemu 
hejnaliście” nagrodę za zasługi w dziedzinie kultury, którą 
odebrał z rąk Wójta Gminy Istebna Łucji Michałek i Przewod-
niczącego Rady Gminy Stanislawa Legierskiego.

Pierwszym występem był występ zespołu regionalnego 
“Koniaków” pod kierownictwem Urszuli Gruszki. Zespolocy 
spod Ochodzitej urzekli uśmiechem, zachwycali tańcami ta-
kimi jak “placki”, czy “Szołtyska” I udowodnili, że są coraz lepsi  
i w pełni gotowi do występów na TKB-owskich scenach.

Ze stolicy koronki wyruszyliśmy do Gruzji za sprawą ze-
społu Arsiani z Batumi, który naprawdę porwał tlumy. Zo-
baczyliśmy najpierw  taniec wojenny khorumi wykonywany 

przez mężczyzn pokazujący siłę charakteru i sprawność wo-
jenną gruzinów, którzy stale otoczeni przez wrogów musieli 
żyć w nieustannej gotowości do walki. W tańcu w parach – 
adżaruli można było zachwycić się pełnymi gracji ruchami 
gruzińskich kobiet. Taniec kazbeguri miał zaś pokazać hart 
ducha dumnych, kaukaskich górali. W ruch poszły miecze,  
z których krzesane były iskry, a widownia śledziła każdy ruch 
tancerzy, którzy z akrobatyczną zwinnością wybijali rytm 
muzyki. Pod sceną przygrywała kapela znakomitych muzy-
ków grających m.in. na doli (gruzińskim bębnie), salamuri 
(rodzaj fletu), akordeon, chiponi (dudy), chonguri. To był wy-
stęp, który zdecydowanie skradł serca publiczności!

Następnie z gór Kaukazu przenieśliśmy się do ojczyzny 
hrabiego Drakuli za sprawą zespołu Ardelana, który przyje-
chał z Câmpia Turzii, miasta położnego w Siedmiogrodzie, 
nad rzeką Arieş. Ma swoim repertuarze folklor z różnych 
regionów Rumunii. Zobaczyliśmy tańce z Równiny Transyl-
wańskiej, crihalmę i ciuleandrę – oraz suitę tańców rumuń-
skich. Można było zachwycić się kunsztem ręcznie wykona-
nych strojów ludowych.

Po tym występie rozpoczęła się wyczekiwana zabawa 
taneczna z zespołem Preludium, która trwała niemalże do 
białego rana.

Dzień II - Niedziela
W upalne niedzielne popołudnie Istebna zgodnie z tra-

dycją powitała drugi dzień świętowania pięknym korowo-
dem, który wyruszył z Tartaku. Na czele kroczyła “przyszłość” 
folkloru -mali górale w regionalnych strojach, a także władze 
Gminy reprezentowane przez Wójta Gminy Istebna Łucję 
Michalek, Sołtys Wsi Istebna Barbarę Juroszek, Sołtys Ja-
worzynki Bogusławę Kawulok. Za nimi ze śpiewem kroczył 
Zespół„Istebna”, Madziarzy, Serbowie, Kaszubi… Mieniły się 
barwne stroje, mieszały się dźwięki różnych instrumentów. 
W Istebniańskim Amfiteatrze powitali korowód konferansje-
rzy: Elżbieta Legierska – Niewiadomska i Tadeusz Papierzyń-
ski. Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek odczytała list Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który przesłał ser-
deczne pozdrowienia dla uczestników 56. TKB.

Następnie na deskach Amfiteatru wystąpił zespół Kud 
– Wiślanie z Ostojiceva – jedyny polski zespół w Serbii. Nie 
wszyscy wiedzą, że w północnej Serbii, w Wojwodinie, ist-
nieje wieś Ostojićevo, którą zamieszkują potomkowie Wiślan  
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z czasów sięgających pierwszej połowy XIX w. Zespół pie-
lęgnuje tradycje polskie na obcej ziemi prezentując folklor 
śląska cieszyńskiego.

Na scenie gorąco powitano też Zespół Regionalny Isteb-
na pod kierownictwem Marii Motyki. Rodzimy zespół po-
kazał oczywiście archaiczne tańce górali istebniańskich: 
owięzioka, świńszczoka, masztołka, rejnę, piłkę, czworoka 
czy kapitana. Choć przy lejącym się z nieba żarze występ  
w pełnym stroju regionalnym to wyzwanie, nasi górale dali 
z siebie wszystko potwierdzając wielką klasę zespołu – ubie-
głorocznego zdobywcy Brązowego Żywieckiego Serca.

Następnie na scenie powitaliśmy Dolinę Nowego Sołoń-
ca – Zespół Górali Czadeckich ze Złotnika. Zaprezentowali 
oni folklor górali czadeckich, którego korzenie sięgają po-
czątków XIX wieku, wsi Skalite i rejonu Czadcy. Co ciekawe 
niemal wszyscy mieszkańcy Złotnika są przesiedleńcami lub 
ich potomkami z Bukowiny, ze wsi Nowe Sołońce – stąd na-
zwa zespołu.

Przyszedł także czas na Kaszuby – wielopokoleniowy, Re-
gionalny Zespół Pieśni i Tańca z Kartuz.  Zobaczyliśmy wią-
zankę tańców kaszubskich oraz m. in. taniec w drewniakach, 
z bursztynami, taniec rybacki. Na uwagę zasługiwało też in-
strumentarium: akordeon, klarnet, diabelskie skrzypce, czy 
burczybas.

Na koniec do krainy papryczek i tokaja przeniósł nas 
zespół Nadasdy z Budapesztu. Zobaczyliśmy zestaw trady-
cyjnych tańców  i pieśni pochodzących z różnych regionów 
Węgier i całej Kotliny Panońskiej.  Zespół “z przytupem” za-
kończył imprezę, a rytmy czardasza porwały publikę. Zoba-
czyliśmy między innymi słynny tanieć z butelką na głowie.

Kropką nad “i” jak zwykle była zabawa taneczna z DJ-em 
Zacharem, której uczestnicy nie zważali nawet na przelotny 
deszcz, który spadł z nieba po tym upalnym i pełnym wra-
żeń dniu.

Podczas TKB władze samorządowe Gminy Istebna re-
prezentowali: Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, Sołtys 
Istebnej Barbara Juroszek, Sołtys Jaworzynki Bogusława 
Kawulok, Sołtys Koniakowa Jan Gazur oraz radni Gminy 
Istebna. Odwiedziło nas również grono członków Komitetu 
Koordynacyjnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, między in-
nymi: Magdalena Kojm, Anna Strojny, Lesław Werpachow-
ski Dyrektor ROK w Bielsku- Białej oraz Dorota Ząbkowska  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gościem 
specjalnym wydarzenia był Minister Grzegorz Puda.

Podczas XXV Festynu Istebniańskiego został zorganizo-
wany przez GOK konkurs kulinarny – nowość wzbogacająca 
TKB – polegająca na rywalizacji trzech potraw serwowanych 
przez nasze lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Koniakowskie 
gospodynie nawarzyły maćków w kapuśnicy, Jaworzynczan-
ki – fusate gałuśki ze śpyrkami i bryndzóm,a Istebnianki ser-
wowały piycione ziymnioki z kiśkóm i syrym. Z tych trzech 
propozycji największym powodzeniem cieszyły się fusate 
gałuśki z bryndzóm przygotowane przez KGW Jaworzynka. 
Drugie miejsce zajęły ex aequo KGW Koniaków i  KGW Isteb-
nianki. Nasze lokalne koła “obstawiły” także gastronomię  
w czasie imprezy, a w ich bogatej ofercie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie.

Tradycja, Kultura i Bogactwo… – tak można by nieco ina-
czej rozwinąć skrót TKB. A przez “bogactwo” nie należy rozu-
mieć w tym wypadku dóbr materialnych. Zespoły w czasie 
występów niejako otwierają przed nami skrzynie z dziedzi-
ctwem przekazanym po przodkach – pieśni, język, tańce, 
legendy i tradycje weselne. Ci młodzi, jak najbardziej współ-
cześni ludzie dla nas przez chwilę stają się przybyszami  
z przeszłości, ambasadorami swoich narodów. Opowiadają  
o ich historii – czasem krwawej, czasem chwalebnej, opiewa-
ją piękno przyrody czy miłości we wszystkich językach świa-
ta. Może dziś spotkanie z egzotyką nie jest już sensacją ale 
nadal pozostaje okazją do odkrycia tego co odmienne, ory-
ginalne, płynące ze źródeł. Bo jak pisał Ryszard Kapuściński: 
“te inne światy, inne kultury to są zwierciadła, w których prze-
glądamy się my i nasza kultura. Dzięki którym lepiej rozumiemy 
samych siebie, jako że nie możemy określić swojej tożsamości, 
dopóki nie skonfrontujemy jej z innymi”. Dlatego dobrze, że 
raz do roku w Beskidach świętujemy TKB!

Opracowała Barbara Juroszek

Emocje pisane barwami na płótnie – 
wystawa „Relacje” Magdaleny Krężelok 
zagościła w Istebnej
Wczesnym wieczorem 3 lipca 2019 roku w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Istebnej odbył się wernisaż wystawy „Re-
lacje” Magdaleny Krężelok – artystki z Istebnej. Wystawa pre-
zentowana była rok temu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, 
a teraz nadszedł czas, by artystka pokazała ją, jak sama to 
określiła „w domu”, w Istebnej.
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Utworem „ Sto” z repertuaru Sound’n’Grace powitał go-
ści bardzo utalentowany duet muzyczny w składzie Edyta 
Mojeścik i Tomasz Telakowski. Spotkanie prowadziła Aneta 
Legierska – Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej, która przybliżyła postać artystki i jej sztukę.

Magdalena Krężelok to miesz-
kanka Trójwsi Beskidzkiej urodzo-
na w 1983 roku na Śląsku gdzie 
spędziła dzieciństwo. Obecnie 
mieszka w Istebnej z rodziną.  
W roku 2013 uzyskała tytuł magi-
stra sztuki, obroniła z wyróżnie-
niem dyplom malarski w Instytu-
cie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego 

w Cieszynie, w pracowni pani profesor Elżbiety Kuraj i pana 
profesora Krzysztofa Dadaka, zaś u pani profesor Anny Kowal-
czyk zrealizowała ponadto aneks z przedmiotu media rysun-
kowe – bazując na warsztatach z dziećmi wykonała cykl grafik. 
Zdobyła wyróżnienie w legnickim Ogólnopolskim Przeglądzie 
Malarstwa Młodych PROMOCJE2013. W 2015 roku cykl jej 
obrazów znalazł się wśród dwudziestu najlepszych dyplomów 
realizowanych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych w Polsce. Wytypowana przez macierzystą 
uczelnię wzięła udział w wystawie pokonkursowej Ogólno-
polskiego Projektu Edukacja Artystyczna, organizowanego 
przez Uniwersytet Artystyczny i Centrum Sztuki Zamek w Po-
znaniu. Aktualnie z pasją uczy w szkołach plastyki, w wolnym 
czasie maluje. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą. Uczestniczy w różnych przedsięwzięciach 
artystycznych, festiwalach, wystawach indywidualnych i zbio-
rowych.

Artystka podziękowała wszystkim za przybycie, wyrazi-
ła wzruszenie, że może pokazać się „w domu”. Wyjaśniła, że 
prezentowane prace to głównie jej dyplom licencjacki i ma-
gisterski. Pragnęła zatrzymać na nich to, co jej najbliższe, by 
prace były spójne z nią samą jako twórcą, autentyczne. To 
dlatego mają tak niezwykły przekaz.

Magdalenę Krężelok inspiruje abstrakcja, różne nurty 
sztuki współczesnej, a zwłaszcza fowizm – a więc sztuka jako 
dzikość, nieskrępowanie i rozmach. Wyraziste kolory ema-
nują emocjami. Świat budowany jest mocnymi, swobodny-
mi pociągnięciami pędzla. Lecz o ile w kolorystyce i formie 
rządzi wolność, to w kompozycji cyklu można dostrzec lo-

gikę i spójność. Obrazy nie są samodzielnymi tworami lecz 
ukazują się nam niejako we wzajemnych relacjach – daje to 
efekt „artystycznej synergii” , sprawia że wystawa to więcej 
niż zbiór pojedynczych, przypadkowo zestawionych dzieł. 
Wystarczy spojrzeć na portrety „Mama” i „Tata” - dwa osobne, 
a jednak komplementarne obrazy. Nasuwa się tutaj skoja-
rzenie z symboliką Yin i yang, gdzie Yin oznacza dosłownie 
„miejsce zacienione” (utrzymany w szarościach portret ojca), 
a „yang” to miejsce słoneczne (portret matki utrzymany  
w ognistych kolorach)- dopełniający się pierwiastek męski  
i kobiecy, gdzie każdy jest inny, a zarazem posiada element 
zaczerpnięty z drugiego.„Mama” to portret kobiecy widziany 
nieco z profilu, niejako wizytówka cyklu pojawiająca się na 
plakacie. Uderza mocnymi tonami oranżu, czerwieni, według 
słów artystki „bije z niej największe ciepło”. Jest też „Babcia” 
w kołnierzu z koniakowskich koronek „wtopionych”w kanwę 
obrazu i „Dziadek” - jakby wyłaniający się z kłębów dymu  
i mroków pamięciu z kapeluszem, ledwo dostrzegalnym za-
rysem istebniańskiego bruclika. Niesamowite jak za pomocą 
kolorów i nieoczywistych kształtów można opowiedzieć hi-
storię i prawdę o tożsamości człowieka!

Z kolei kiedy staje się przed obrazem ”Autoportret mał-
żeński” przypominają się słowa piosenki śpiewanej m.in. 
przez Philla Collinsa „Widzę twoje prawdziwe kolory, dlatego 
cię kocham”. To dwie postaci kreślone w spokojnych, zim-
nych turkusach łączy widoczna relacja, która wybucha na 
obrazie żarząc się czerwienią.

Nie wszystkie prace cyklu występują parami. Są także 
postaci samotne, odwrócone plecami - („Melancholik” „Zre-
laksowana”, „Leżąca”), jakby na chwilę wyłączone z relacji, 
odpoczywające od nich. Jednak to tylko jedna z możliwych 
dróg interpretacji. Każdy powinien odczytać te prace na 
swój niepowtarzalny sposób, bowiem na tym polega piękno 
obcowania ze sztuką.

„Moje malarstwo to bogata fakturalnie i kolorystycznie 
forma. Zawsze interesował mnie człowiek, jego niejedno-
znaczność , którą w sposób naturalny przenoszę na płótna.  
W warstwie formalnej lubię przykrywać realizm intensyw-
nością kolru, fakturą , budować napięcia między barwami, 
balansować na krawędzi abstrakcji” -mówi o swojej sztuce 
artystka.

W dalszej części przy nastrojowej muzyce duetu Edyty 
i Tomka podziwiano obrazy artystki rozmawiano o sztuce  
i nie tylko, a także raczono się smakowitym poczęstunkiem 
przygotowanym przez stołówkę pani Zofii Krężelok,

Wernisaż zaszczyciło wielu zacnych gości, a wśród nich: 
Sołtys Wsi Istebna Barbara Juroszek, Radny Gminy Istebna 
Bartłomiej Jałowiczor wraz z małżonką, ks Dariusz Madzia 
– proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Istebnej, 
Radny Sołecki Jerzy Kędzior , rodzina artystki, grono peda-
gogiczne, a także uczniowie malarki. „Cieszymy się, że dzięki 
Pani wychodzimy poza ramy naszej rzeczywistości. Niedawno 
widzieliśmy Panią jako instruktora prowadzącego zajęcia dla 
dzieci, dziś podziwiamy Pani warsztat. Pani sztuka uczy otwar-
tości na to, co „inne”. - powiedziała Dyrektor Ośrodka Kultu-
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ry w Istebnej Elżbieta Legierska – Niewiadomska gratulując 
malarce wystawy w Istebnej.

Każdy, który chce na swój własny sposób wejść w „Rela-
cje” z prawdziwą, dojrzałą i niejednoznaczną sztuką, odczytać 
ją na swój niepowtarzalny, subiektywny sposób, niech czuje 
się zaproszony do obejrzenia wystawy Magdaleny Krężelok, 
która będzie prezentowana do końca sierpnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej.

Tekst i zdjęcia: Barbara Juroszek

KALENDARZ  IMPREZ

SIERPIEŃ

09 - 11.08. - Beskidzka Integracja - Hotel & Restauracja 
„Złoty Groń”
15-18.08. - Dni Koronki Koniakowskiej - Muzeum Koronki, 
Chata na Szańcach i Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
16-18.08.- Beskidy - Road Trophy; org. Cyclo Partner – start: 
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Istebna Zaolzie
17.08. - Dzielni obserwatorzy przyrody  (wakacyjne zaję-
cia dla dzieci) - zbiórka na parkingu przy Leśnym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej; godz. 10.00
17.08. - Noc w Parku Linowym - Base Camp Istebna; godz. 
21.00 - 01.00
18.08. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Stecówce; godz. 21.00
24.08. - Międzynarodowa Msza Święta na Trójstyku – 
Kościół pw. Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce; godz. 9.15
24.08. - Cud miód - miodowe warsztaty (wakacyjne zajęcia 
dla dzieci) - zbiórka w szkółce leśnej Wyrchczadeczka; godz. 
10.00
24.08. - X Jarmark Pasterski - Centrum Pasterskie w Konia-
kowie; godz. 10.00 – 15.00
30.08. – VII Rajd Motocykli Zabytkowych im. Gwido Lan-
gera org. Automobilklub Cieszyński – Amfiteatr „Pod Skocz-
nią”
31.08. - XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie 
Górskim – start: Amfiteatr „Pod Skocznią”
do 31.08. -  ”Relacje” – wystawa malarstwa Magdaleny 

Krężelok - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
do 28.09. - Wystawa Twórczości Ludowej - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
 

WRZESIEŃ

05.09. - 31.10. - Wystawa Malarstwa Arkadiusza Legier-
skiego z Koniakowa pt. Pejzaże i nie tylko - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
07.09. -   Narodowe Czytanie; org. Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w 
Istebnej
07.09. -   Narodowe Czytanie - Spotkania Integracyjne 
Artystów w Muzeum Sztuki Jana Wałacha w Istebnej An-
dziołówce
07.09. – Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w 
Centrum Koronki Koniakowskiej
07 – 08.09. – Europejskie Dni Dziedzictwa w Koniakowie
12.09. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Stecówce; godz. 21.00
14 – 15.09. - Europejskie Dni Dziedzictwa w Koniakowie
15.09. – Dożynki Gminne  - Amfiteatr „Pod Skocznią” w 
Istebnej; godz. 13.00
25.09. - Spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin Stani-
sława Hadyny – prelekcja prof. Karola Daniela Kadłubca  
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej; godz. 17.00
27- 29.09. – 65. Rajd Wisły; org. Automobilklub Śląski
29.09. - Rozsod Owiec na Stecówce; godz. 12.30
do 28.09. - Wystawa Twórczości Ludowej - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
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l Sport l Sport

Szkoła Języków Obcych Elba w Istebnej zaprasza 
do zapisów na kursy języka angielskiego, niemieckiego 
oraz hiszpańskiego na nowy rok szkolny 2019/2020. 

Prowadzimy kursy językowe dla dzieci i dorosłych. 
Zajęcia odbywają się w Istebnej. 
Numery telefonów: 605481225 oraz 607467586

Na Tyniok po raz ósmy!
To był bieg dla nieustraszonych – czyli ósmy bieg na 

Tyniok w strugach deszczu
Są dwa rodzaje ludzi – jedni twierdzą, że tylko wariat 

może biegać w ulewnym deszczu, inni zaś po prostu zakła-
dają buty do biegania i ruszają przed siebie. Z tych właś-

nie składało się grono uczestników Biegu na Tyniok. Śmiał-
kowie przyjechali z Trójwsi Beskidzkiej, Cięciny, Dzięgielowa, 
Skalitego, czy nawet... Gdańska. Było ich ponad 50! Impreza 
organizowana już po raz ósmy przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Istebnej nie straciła nic na wspaniałej atmosferze.

O godz. 15.00 „odprawę” biegaczy przy budynku SP2  
w Koniakowie Rastoce przeprowadzili: Jacek Kohut z GOK Pit 
BP Istebna – inicjator i główny organizator biegu, Stanisław 
Legierski Przewodniczący Rady Gminy Istebna.

I tak ... ruszyli. Powiedzieć, że warunki były nie najlepsze 
to mało. Błyskawice, ulewa, niebo zasnute chmurami – to 
wszystko nic w obliczu adrenaliny towarzyszącej wbieganiu 
na szczyt. To był bieg dla prawdziwych „fighterów”. Tym ra-
zem trasa mierząca około 4 kilometry prowadziła przez „Pod 
Siwy”, przez Zabagna i Usnobocz, a potem polną drogą na 
szczyt Tynioka. Górę można było zdobyć biegiem lub mar-
szem z kijkami nordic walking. Strażacy z Koniakowa spraw-
nie zabezpieczyli trasę. Na mecie czekali sędziowie Jacek 
Suszka i Adam Cieślar dokonując profesjonalnego elektrycz-
nego pomiaru czasu. Błyskotliwy, pełen humoru komentarz 
konferansjerki pani Elżbiety Legierskiej – Niewiadomskiej – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej wywoływał 
salwy śmiechu i wzmagał jeszcze pozytywną atmosferę.

Jako pierwszy do mety przybył Piotr Kudzia z Bystrej,  
a tuż za nim dwóch młodziutkich biegaczy z naszej Gminy: 
Jan Zawada z Istebnej i Błażej Haratyk z Koniakowa. Wśród 
kobiet pierwsza na mecie biegu była Zuzanna Fujak, zawod-
niczka NKS Trójwieś Beskidzka, jako druga przybyła do mety 
Jana Byrtusowa z Bukovca, a chwilę później Daria Madzia  
z Dzięgielowa. Szczegółowe wyniki w poszczególnych kate-
goriach podane są poniżej.

Na szczycie tradycyjnie rozegrano biegi dla najmłod-
szych. I tutaj organizatorzy przeżyli niemałe zaskoczenie, bo-
wiem zdawało się, że z uwagi na ulewę trzeba będzie z góry 
wykreślić ten punkt z programu. Tymczasem okazało się, że 
w kolejce do zapisów czeka już kolejka „zuchów” zaopatrzo-
nych w bojowy nastrój, kaloszki i kolorowe peleryny. Wola 

Deszcz nagród dla naszych na 
50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w ramach TKB

W konkursie, który 
odbył się jako samodziel-
na impreza 50. Festiwalu 
Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu w dniach 27-30 
lipca 2019 roku nie zabra-
kło śpiewaków i zespołów  
z Trójwsi. 

W kategorii GRU-
PY ŚPIEWACZE II miej-
sce  zdobyła męska gru-
pa śpiewacza Istebna 
z Istebnej, zaś III miej-
sce  wywalczyła żeńska 
grupa śpiewacza Isteb-
nianki z Istebnej

W kategorii: SOLIŚCI 
ŚPIEWACY równorzędne 

II miejsca  zdobyły Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki i 
Marzena Suszka z Koniakowa

W kategorii MISTRZ I UCZEŃ - śpiewak Złote Żywie-
ckie Serce  otrzymały Maria Motyka z Koniakowa  oraz 
uczennice Magdalena i Anna Juroszek

I miejsce otrzymała Łucja Dusek-Francuz i Zosia Fran-
cuz z Jaworzynki

II miejsce  wywalczyła Marzena Suszka z Koniakowa  
z Aleksandrą Fiedor, Szymonem Suszką i Magdaleną Ga-
zurek.

III miejsce  otrzymała Urszula Gruszka z Koniakowa 
wraz z Jagną Suszką, Martyną Legierską i Tobiaszem Go-
likiem.  

W kategorii ZESPOŁY Jury przyznało wyróżnienia regu-
laminowe za poszczególne elementy programu dla

• ZESPOŁU REGIONALNEGO ISTEBNA Z ISTEBNEJ - za 
ukazanie obyczajowości istebniańskiego kiermaszu na św. 
Jadwigę

• ZESPÓŁ REGIONALNEGO KONIAKÓW Z KONIA-
KOWA  - za wierną i autentyczną prezentację «szkubaczki  
z muzykóm” i archaiczne brzmienie muzyki

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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Kolarskie sukcesy Anny Kaczmarzyk
Lipiec przyniósł nam nowe kolarskie emocje związane 

ze startami mieszkającej w Istebnej zawodniczki. W niedzie-
lę 14 lipca  na piaszczystych trasach Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej Anna Kaczmarzyk wywalczyła drugą lokatę 
w swojej kategorii wiekowej, a zarazem trzecią w kategorii 
open kobiet  podczas BIKE ATELIER MTB MARATON 2019 - 
ŻARKI/NIEGOWA/JANÓW.

20 lipca wymarzonym 
pierwszym miejscem za-
kończył się start Anny 
Kaczmarzyk w pierwszym 
etapie Uphill MTB Beskidy. 
Podczas wiodącej z cen-
trum Brennej na Błatnią 
trasy zawodniczka pozo-
stawiła w tyle wszystkie 
konkurentki. Pani Ania oka-
zała się najlepsza w katego-
rii open kobiet, pokonując 
biorące udział w kolarskich 
zmaganiach Polki, Czeszki  
i Słowaczki.

W sobotę 27 lipca zawodniczka z Istebnej wystartowała  
w kolejnym wyścigu w ramach Międzynarodowego cyklu 
wyścigów w kolarstwie górskim o Puchar Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko WĘDRYNIA – WIELKA CZANTO-
RIA. Pokonała ona pozostałe startujące w tym dniu panie 
uzyskując najlepszy czas w kategorii open kobiet. Dzień póź-
niej w niedzielę 28 lipca kolejny start i ponownie zwycięstwo 
- Anna Kaczmarzyk wywalczyła tytuł Najlepszej Zawodnicz-
ki z Polski, Czech i Słowacji oraz pierwsze miejsce w kategorii 
podczas Uphill MTB Beskidy  na trasie Bystrzyca – Ostry.

l Sport l Sport l Sport l Sport l

walki biegaczy, z których najmłodszy miał 2 lata i rodziców 
mile wszystkich zaskoczyła. Pokazali, że determinację najle-
piej zaszczepiać od najmłodszych lat!

Po „zimnym prysznicu” na trasie miło było schronić się 
pod strzechą drewnianej wiaty państwa Elżbiety i Ignacego 
Zowadów. Gospodarze wraz z rodziną krzątali się przy grillu 
i dbali o to, by każdy z biegaczy posilił się pyszną herbatą  
z zielin, solidną porcją kiełbaski i chleba ze smalcem. Ideal-
nym deserem były zaś aromatyczne borówki prosto z lasu.

Kiedy zaś przyszedł czas na koronację, jak na komendę 
przestało padać i zaświeciło słońce. W miarę jak powietrze 
robiło się coraz bardziej przejrzyste, wyłonił się widok na oko-
liczne gronie. Takie warunki były prawdziwą nagroda dla nie-
ustraszonych biegaczy stających na podium. Nagrody wrę-
czali: Stanisław Legierski Przewodniczący Rady Gminy Isteb-
na, Barbara Bielesz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, 
Jan Gazur, Sołtys wsi Koniaków, Monika Kukuczka Dyrektor 
SP2 Koniaków Rastoka oraz radni Gminy Istebna:  Lucyna By-
tow, Ignacy Zowada. Każdy ze zdobywców podium otrzymał 
nagrody rzeczowe, puchar i przepiękny drewniany medal.

„Bardzo się cieszę, że ten bieg doszedł do skutku. Wszyscy 
uczestnicy wygrali. Szczególnie cieszę się z licznego udziału 
dzieci” - mówił Jacek Kohut zapraszając już teraz na kolejny 
bieg na Tyniok. Część sportowa była ważna ale najważniejsze 
jest to, że chcemy się spotykać , rozmawiać i dopingować tych, 
którzy nie wystraszyli się pogody. - powiedział Stanisław Le-
gierski, Przewodniczący Rady Gminy Istebna. „Piękna sprawa, 
zawsze mieliśmy w Trójwsi wielu dobrych sportowców, bierzmy 
z nich dobry przykład” - dodał Jan Gazur Sołtys Wsi Koniaków.

Ze względu na liczne obowiązki, pani Wójt Łucja Micha-
łek nie mogła uczestniczyć w Biegu na Tyniok, ale kilka dni 
wcześniej dokonała rekonesansu trasy wspólnie z Organiza-
torami, zaznaczając tym samym swoją obecność na Tynioku 
już po raz szósty.

I tak po deszczu przyszło słońce, a po wysiłku – satysfak-
cja zasłużone nagrody. Uczestnicy byli z pewnością bardziej 
szczęśliwi i zadowoleni z siebie, niż gdyby przebiegli ten sam 
dystans w idealnych warunkach. W dobie popularności bie-
gów typu Barbarian Race i innych można powiedzieć, że była 
to bardziej ekstremalna ale nie mniej udana edycja Biegu na 
Tyniok! Bo przecież tak naprawdę liczy się pogoda ducha –  
a tej zebranym na Tynioku gościom i biegaczom nie brakowa-
ło! Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powodze-
nia tego biegu!             Oprac. Barbatra Juroszek
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Złoto i srebro Joachima Krężeloka 
na Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Polski
W dniach 19-21.07.2019 odbyły się 47. Otwarte Paralek-

koatletyczne Mistrzostwa Polski WPA Grand Prix w Bydgosz-
czy. Uczestniczyła w nich 11- osobowa ekipa IKS Cieszyn. Już 
od pierwszego dnia Mistrzostw było wiadomo, że dla cie-
szyńskich sportowców będą to fenomenalne zawody. Jako 
pierwszy worek z medalami otworzył Mirosław Madzia, zdo-
bywając złoto w pchnięciu kulą (gr. F11-13). Dla zawodnika 
ze Skoczowa rzut dyskiem także nie stanowił problemu i wy-
walczył tu srebrny krążek. Z kolei podium rzutu dyskiem (gr. 
F55) należało do naszych - Kamil Fałek i Joachim Krężelok 
zgarnęli odpowiednio złoty i srebrny medal. Mateusz Czu-
dek zdobył srebro w pchnięciu kulą (F35-38). Później po raz 
kolejny podium rzutu dyskiem okupowane było zawodnika-
mi IKS Cieszyn - Janusz Rokicki wywalczył złoty, a Damian 
Kulig brązowy medal. Ci dwaj Panowie nie spoczęli jednak 
na laurach i w pchnięciu kulą wywalczyli odpowiednio mi-
strzostwo oraz wicemistrzostwo Polski. Katarzyna Słom-
ka poszła za śladem swoich klubowych kolegów i zdobyła 
złoto w rzucie maczugą (gr. F32), a w pchnięciu kulą upla-
sowała się na 10 pozycji (F32-34). W ostatnim dniu zmagań 
co świętować mieli oszczepnicy - Joachim Krężelok oraz 
Tomasz Wróbel zostali Mistrzami Polski w swoich grupach 
startowych (F55 i F56/57)), a Damian Kulig ma brąz w tej 
konkurencji (gr. F56/57). Trochę mniej szczęścia miał Piotr 
Cieślik-w rzucie dyskiem, pchnięciu kulą oraz w rzucie osz-
czepem uplasował się kolejno na 4., 5. i 6. pozycji (gr. F32-34).  
O podium otarła się także Beata Świderska - Kaleta, zajmując  
4. pozycję w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem (gr. F32-34). 
Nasz najmłodszy sportowiec Kacper Kudyba zajął bardzo 
dobre drugie miejsce w rzucie dyskiem (gr. F56).

Debiut Kacpra Juroszka w letniej 
Grand Prix
Pierwszy start w konkursie letniej Grand Prix ma za sobą 

nasz skoczek Kacper Juroszek z Jaworzynki. Podczas roze-
granych w Wiśle zawodów Kacper zajął 46 miejsce. Podczas 
rozegranych dzień wcześniej kwalifikacji skoczek z Jawo-
rzynki uplasował się na 24. miejscu.

W tym sezonie Kacper jest członkiem Kadry Narodowej B 
skoczków a w minionym sezonie zajął drugie miejsce w kla-
syfikacji Lotos Cup 2019 w kategorii Junior B. Uroczyste pod-
sumowanie zawodów LOTOS Cup 2019, które rozgrywane są 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciar-
skich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców 
Mistrza” odbyło się 20 lipca w Biurze Prasowym na Skoczni 
im. Adama Małysza w Wiśle-Malince.     J. Kohut

Kacper Juroszek (z lewej – foto: Anna Karczewska / PZN)

to pierwsze w historii międzynarodowe zmagania niepeł-
nosprawnych lekkoatletów organizowane na tak dużą skalę  
w Polsce oraz sprawdzian przed Mistrzostwami Europy od-
bywającymi się za rok w Bydgoszczy.

Wszystkim zawodnikom i trenerom serdecznie gratulu-
jemy! Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować Fundacji 
Sport Twoją Szansą za sfinansowanie przejazdu zawodników 
na zawody oraz do domu 

Oprac.
Katarzyna Słomka

IKS Cieszyn

W klasyfikacji medalowej IKS Cieszyn zajął 3. miejsce 
zgarniając w sumie 13 medali (7 złotych, 4 srebrne i 2 brą-
zowe). Wyprzedziły nas jedynie ekipy dużych miast - Start 
Gorzów Wielkopolski oraz WZSN Start Wrocław!

Tegoroczne Mistrzostwa Polski były wyjątkowe nietylko 
dla podopiecznych Zbigniewa Gryżbonia, Marty Rokickiej 
oraz Jarosława Sobczyka, ale również dla polskiej lekkoatle-
tyki osób z niepełnosprawnościami. Stadion im. Krześkowia-
ka gościł 500 zawodników z 35 krajów z całego świata! Były 
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Ze sportowych aren - Nartorolki
*** Ewa Gazur z Jaworzynki i Wojciech Wojtyła (Po-

górze/MKS Istebna) zanotowali po dwa zwycięstwa w ro-
zegranych w Chocińskim Młynie niedaleko Swornychgaci 
zawodach nartorolkowych ‚Sworne Race Run & Rollerski’.  
W pierwszym dniu imprezy nasi zawodnicy triumfowali  
w biegach maratońskich (45 km stylem dowolnym) zaś  
w drugim wygrali bieg łączony.

*** Dobrze zaprezentowali się nasi biegacze na nartorolkach 
w Dzierżoniowie, gdzie odbyły się zawody „Knock-out sprinty”. 
Na trzecim miejscu w klasyfikacji kobiet uplasowała się Ewa Ga-
zur z Jaworzynki, która wygrała też w kategorii wiekowej. Na 
podium w swoich kategoriach wiekowych stanęli też Józef Mi-
chałek z Istebnej (pierwszy) i Grzegorz Legierski (drugi).

*** W Pieszycach rozegrana została pierwsza konkuren-
cja ‚Vexa Skiroll Tour’ w biegach na nartorolkach Uphill Gór 
Sowich, podczas której swoją kategorię wiekową wygrał Jó-
zef Michałek z Istebnej. Na trzecim stopniu podium w kate-
gorii wiekowej stanęła Ewa Gazur z Jaworzynki.

*** Trzy miejsca na podium na podium w swoich kate-
goriach wiekowych zajęli nasi biegacze, członkowie Teamu 
nabiegowkach.pl podczas zawodów nartorolkowych ‚Efisan 
Skiroll Classic’, które odbyły się w czeskiej miejscowości Vel-
ké Karlovice. Drugie miejsca zajęli Barbara Byrtus i Grze-
gorz Legierski zaś trzeci był Józef Michałek.               J. Kohut

Ze sportowych aren - Biegi
*** Niecodzienne osiągnięcie zanotowała Magdalena 

Kobielusz z Istebnej, która wygrała komplet pięciu biego-
wych uphillów rozegranych jednego dnia w ramach VI Ot-
wartych Mistrzostwa Zakopanego w Biegu pod Górę. Nasza 
biegaczka wygrała - co oczywiste - klasyfikację generalną 
imprezy, która zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski  
w Skyrunningu.

*** Aleksandra Małyjurek z Jaworzynki zajęła trzecie 
miejsce w klasyfikacji kobiet w rozegranym na Stadionie Ślą-
skim w Chorzowie Biegu Przeszkodowym OCR „Szturm Śląski”.

*** Adam Cieślar z Istebnej zajął trzecie miejsce w biegu 
pod Wielką Krokiew ‚Red Bull 400’, który odbył się w Zakopanem.

*** Podczas rozegranego w Wiśle 7 Biegu o Wiślańską 
Krykę pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej zajął 
Szymon Rabin z Koniakowa.      J. Kohut

Terminarz rozgrywek – Jesień 2019
APN Góral Istebna – Seniorzy
04.08.19 17:00 APN Góral Istebna – Kończyce Małe
11.08.19 17:00 APN Góral Istebna – Hażlach
18.08.19 11:00 Pierściec - APN Góral Istebna
24.08.19 16:00 APN Góral Istebna – Brenna
31.08.19 17:00 Nierodzim - APN Góral Istebna
08.09.19 16:00 APN Góral Istebna – Bąków
15.09.19 16:00 Iskrzyczyn - APN Góral Istebna
22.09.19 16:00 APN Góral Istebna – Beskid Skoczów
28.09.19 16:00 Kończyce Wielkie - APN Góral Istebna
06.10.19 15:00 APN Góral Istebna – Pogórze
13.10.19 15:00 Pielgrzymowice - APN Góral Istebna
20.10.19 15:00 APN Góral Istebna – Zabłocie
27.10.19 14:00 Pogwizdów - APN Góral Istebna

KONTAKT: 600-370-058

Znakomity początek sezonu APN Góral!
Od niespodziewanego zwycięstwa nad trzecią drużyną 

czwartej ligi w minionym sezonie Kuźnią Ustroń w meczu 
pierwszej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgowym roz-
poczęli piłkarską jesień seniorzy APN Góral Istebna.

Poniżej relacja z meczu zamieszczona na portalu goral-
-istebna.pl:

Mecz 1 Rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgowym 
miał być jednym z tych, które nie tylko rozpoczynają ofi-
cjalnie sezon 2019/20 ale i też miał być porządnym „prze-
tarciem” przed ligą, która rozpoczyna się tydzień po nim. 
Dodatkowo nikt też nie brał pod uwagę, z racji wylosowania  
w PP trzeciej drużyny poprzedniego sezonu w 4 lidze – Kuźni 
Ustroń, że nie awansuje drużyna grająca o 2 klasy wyżej od 
naszej. Jednak w tym dniu 150% zaangażowania, praca ze-
społowa, podniesiona głowa i pokazany charakter sprawiły, 
że to faworyt z Ustronia zostaje pokonany, a do 2 rundy PP 
awansujemy po niezwykłym meczu, który mógł się podobać 
wszystkim kibicom obecnym na nim.
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Bramki dla naszej drużyny: Zogata Filip  - 2, Łacek Da-
wid, Łacek Andrzej

Skład: Bujok Franciszek, Łacek Andrzej, Kukuczka 
Antoni, Śleziak Rafał, Juroszek I Daniel, Sikora Szymon, 
Wawrzacz Dawid, Michałek Jakub, Zogata Filip  (70’ Glet 
Szymon), Hrynechko Mykola, Kąkol Andrzej (60’ Matusz-
ny Wojciech) Trener: Legierski Rafał
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REJESTRACJA

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

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

krótkie terminy !!!

 www.optykexpert.net www.facebook.com/optykexpert.net 

OKULISTA  

Akcja wakacyjna „W Trójwsi jest BOSKO!”

str. 9
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Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 573 990 665
istebna@mea-travel.pl
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Na Tyniok po raz VIII

 
 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 
 

Firma Lys Fusion w Istebnej zatrudni pracowników na 
stanowisko: 

1. MONTAŻYSTKA 
2. OPERATOR WTRYSKARKI CNC 

 
Oferujemy: 
• Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów
• Pracę w miłej atmosferze
• Pracę w systemie zmianowym 12h lub 8h

Oczekujemy przede wszystkim chęci do pracy, reszty Cię 
nauczymy

Osoby chętne prosimy o składanie CV na maila: 
kadry@lyspoland.com.pl  
W temacie maila: 
 - CV Montażystka
- CV Operator maszyny wtryskowej

lub na adres firmy:
Lys Fusion Poland Sp. z o.o. 43-470 Istebna 1222 
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