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Narodowe 
Święto 

Niepodległości 

– zbiórka pod Urzędem Gminy

Przemarsz, złożenie kwiatów przed pomnikiem 
pomordowanych podczas II Wojny Światowej; 

na grobie kpr. Pawła Gustawa Pilcha na cmentarzu 

w Jabłonkowie podczas II Wojny Światowej 

– uroczysta Msza Święta za Ojczyznę 
w kościele rzymskokatolickim  p.w. Św. Bartłomieja 

8.11 (niedziela) godz. 15:00 
kościół Ewangelicki w Istebnej

III Koncert Pieśni Patriotycznych; 

Łyska 

Istebniańska jesień

Do dnia 15 listopada br. płatna IV rata podatku 
od nieruchomości.

Zaduszki Istebniańskie
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apelujemy do mieszkańców
Śmieci to nie opał !!!
Zbliżający się okres jesienno-zimowy sprzyja procede-

rowi spalania odpadów w domowych piecach. Zanieczysz-
czenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają  
na Twój dom i najbliższe otoczenie!!! Toksyczne substancje 
powstałe w wyniku spalania m.in. foliowych opakowań czy 
plastikowych butelek i  innych tworzyw sztucznych poza 
specjalistycznymi spalarniami trafiają więc właśnie do Two-
ich płuc!!!!!!!!! „Oszczędności” ze spalania odpadów, zamiast 
dobrej jakości węgla, są tylko pozorne!!!! Utylizując odpady 
w swoim piecu powodujesz uszkodzenia instalacji i przewo-
dów kominowych, które później trzeba wymienić. Płonący 
plastik tworzy związki, które stopniowo uszkadzają blachy 
kotła i komin. Ponadto w kominie szybko osadzają się nie-
bezpieczne sadze, które mogą spowodować pożar. Każdy, 
kto widzi (i czuje!), że ktoś pali odpady, ma prawo zwrócić 
mu uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowied-
nim służbom. Najprostsza droga to telefon na policję.

Policja może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, 
natomiast sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 
zł. Jeżeli Twój sąsiad pali śmieci, reaguj. Jeśli to Ty – szy-
kuj się na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje. Pa-
lenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, 
a co najważniejsze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym.

życie jest bezcenne!!!!!!!!!!!!

PRZYPOmINamY O ZmIaNach W haRmONOGRamIe 
WYWOZU ODPaDÓW KOmUNaLNYch W LISTOPaDZIe 
I GRUDNIU

LISTOPaD:
Zamiast 11 listopada (druga środa miesiąca – Zapasieki 

Górne i Dolne, Szkawlonka, Wielki Potok, Wyrchczadeczka) 
wywóz będzie 14 listopada (sobota)

GRUDZIeŃ:
Zamiast 24 grudnia Wigilia (czwarty czwartek miesiąca – 

Andziołówka, Połom, Leszczyna koło Tartaku, Tartak, Dzielec, 
Bucznik, Potoczki) – wywóz będzie 29 grudnia (wtorek)

Zamiast 25 grudnia Boże Narodzenie (czwarty piątek 
miesiąca – Gliniane, Centrum, Wojtki, Kępka, Kawule, Kulon-
ki, Kubale, Michałki, Haratyki) – wywóz będzie 30 grudnia 
(środa).

Procedura wstrzymania wody
z związku z zadłużeniem!!!
Urząd Gminy Istebna informuje, że zgodnie z art. 8 ust.1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.) może odciąć dostawę 
wody gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa 
okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania  
upomnienia wzywającego do uregulowania zaległej opła-
ty. Odbiorcy zostanie wyznaczony zastępczy punkt poboru 
wody, natomiast o fakcie odcięcia dostawy wody Urząd Gmi-
ny Istebna poinformuje odbiorcę w terminie 20 dni przed 
planowanym terminem odcięcia. 

Jednocześnie informujemy, że po odcięciu dostawy 
wody odbiorca może ubiegać się o ponowne podłączenie 
do wodociągu gminnego po uregulowaniu wszelkich zale-
głości wraz z odsetkami. Odbiorca pokrywa również wszel-
kie koszty związane z procedurą ponownego podłączenia.

Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku 
zaległości z tytułu odprowadzanych ścieków.

Fundusz Sołecki
We wrześniu br. we wszystkich sołectwach na terenie 

gminy odbyły się zebrania wiejskie na których sołtysi 
m.in. przedstawili propozycje przedsięwzięć do realiza-
cji w 2016 r. z tzw. funduszu sołeckiego. Zgodnie z ustawą 
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na każde sołe-
ctwo przydzielona została kwota w wysokości 29.218,14 zł 
(maksymalny limit) z możliwością realizacji zadań własnych 
gminy, zgodnych z jej strategią rozwoju i służących popra-
wie warunków życia mieszkańców. Na podstawie podjętych 
uchwał zebrań wiejskich, sołtysi w terminie do 30 września 
2015 r. złożyli do wójta wnioski na realizację przedsięwzięć. 
W większości dotyczą one wiat przystankowych, w Istebnej 
planuje się zakupić i zamontować dwie wiaty przystankowe 
przed urzędem gminy, zaś w Koniakowie wybudować jeden 
w Kosarzyskach oraz wyremontować istniejący „na Dachto-
nach”. Ponadto w Koniakowie zamierza się zagospodarować 
część centrum wsi (m. in. zakup i montaż ławek, tablicy infor-
macyjnej, kwietników z obsadzeniem) i zorganizować dwa 
spotkania integracyjno-rekreacyjne dla tamtejszej dzieci 
i młodzieży. Z kolei w Jaworzynce przewiduje się wykonać 
ogrodzenie wokół boiska „Pod Smyreczkami”.         

Wójt na podstawie zapisów ustawy o funduszu sołeckim 
dokonał weryfikacji wniosków pod względem formalnym, a 
następnie zatwierdził do realizacji w 2016 r. z funduszu so-
łeckiego wszystkie w/w przedsięwzięcia. Zadania zostaną 
ujęte w projekcie budżetu gminy na 2016 rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołe-
ckim na każde z trzech sołectw Gminy Istebna w projekcie bu-
dżetu gminy na 2016 r. zostaną wyodrębnione przeznaczone 
środki z budżetu gminy w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
29.218,14 zł (limit środków przeznaczonych na każde sołectwo).   

Zgłoszone zadania zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 
2014 r. o funduszu sołeckim nie mogły przekroczyć kwoty 
29.218,14 zł na każde z trzech sołectw Gminy Istebna  Zgod-
nie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich sołtysi w termi-
nie do 30 września 2015 r. złożyli do wójta wnioski na reali-
zację następujących przedsięwzięć:

1. Sołectwo Istebna: „Zakup i montaż dwóch wiat 
przystankowych w Istebnej centrum”,

2. Sołectwo Jaworzynka: „Budowa ogrodzenia wokół 
boiska „Pod Smyreczkami” w Jaworzynce”,

3. Sołectwo Koniaków:
a) „Zagospodarowanie centrum Koniakowa”,
b) „Spotkania integracyjno-rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży z Koniakowa”,
c) „Remont wiaty przystankowej „na Dachtonach” 

w Koniakowie”
d) „Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach 

w Koniakowie”

Z życia szkół
i przedszkoli

Zaduszki
istebniańskie

str. 20
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Forum sołtysów
W dniach 14-15 października 2015 r. odbyło się Forum 

Sołtysów Województwa Śląskiego. Forum organizowa-
ne jest przez Zarząd Województwa Śląskiego. W programie 
m.in. podsumowanie konkursu „Piękna wieś województwa 
śląskiego”, wykład – LEADER szansą rozwoju i aktywizacji ob-
szarów wiejskich.

Nasza Gminę reprezentowali sołtys Jaworzynki Pan Pa-
weł Rucki oraz sołtys Koniakowa Pan Jan Gazur.

Wójt Gminy informuje

Inwestycje gminne

Tyniok – Koczy Zamek 
20 października br. dokonano odbioru końcowego robót 

budowlanych wykonywanych w ramach projektu „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont 
drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica – Koniaków” 
będącego efektem współpracy Gminy Istebna z Powiatem 
Cieszyńskim. Projekt ostatecznie uzyskał dofinansowanie z 
budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój w kwocie 494.747 zł i nie więcej niż 50% 
wartości kosztów kwalifikowanych.

Długość dróg wyniosła łącznie 3,2 km, w tym droga 
gminna 2,2 km oraz droga powiatowa 0,9 km. Zakres rzeczo-
wy obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, przełomy, odwod-
nienie, podbudowę i nawierzchnie, zjazdy, mijanki, roboty 
towarzyszące i znaki drogowe. Wyłonionym w drodze prze-
targu nieograniczonego wykonawcą robót była firma STRA-
BAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Realizacja 
robót przebiegała w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. Całkowi-
ty koszt zadania brutto wyniósł 1 mln 95 tys. zł, w tym droga 
gminna 633 tys. zł i droga powiatowa 462 tys. zł.

Zadanie realizowane było w partnerstwie Gminy Isteb-
na i Powiatu cieszyńskiego, któremu Gmina Istebna udzie-
liła dotacji w planowanej wysokości 71 tys. zł stanowiącej w 
przybliżeniu 20% wartości robót budowlanych realizowa-
nych na drodze powiatowej. Udział finansowy zostanie po-

Droga na Tyniok

dany po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową i rozli-
czeniu pomiędzy partnerami, co nastąpi przed 31 grudniem 
2015.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Gminą a Powiatem 2 
września br. Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę o zalicze-
niu do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1450 
S Kamesznica – Koniaków. Wykonanie uchwały powierzono 
Wójtowi Gminy co oznacza, że od 1 stycznia 2016 r. wyre-
montowana droga powiatowa przejdzie na majątek Gminy 
Istebna. Od tej daty Gmina będzie odpowiedzialna za bieżą-
ce utrzymanie drogi, w tym ewentualne remonty i zimowe 
utrzymanie.

Skuteczna realizacja projektu nie byłaby możliwa bez 
udziału finansowego z budżetu państwa w wysokości 50% 
wartości kosztów kwalifikowanych w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój. Uzyskanie dotacji było 
możliwe głównie dzięki zawarciu partnerstwa i wspólne fi-
nansowanie zadania, co wpłynęło na wyższą ocenę punkto-
wą i zakwalifikowanie zadania do refundacji.

Opracował: Wiesław Legierski

Podziękowanie
W związku z zakończeniem robót budowlanych realizo-

wanych w ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej 
nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej 
nr 1450 S Kamesznica – Koniaków” pragnę podziękować 
Powiatowi Cieszyńskiemu reprezentowanemu przez pana 
Janusza Króla - Starostę Cieszyńskiego oraz pani magdale-
nie Suchanek-Kowalskiej i Ryszardowi Krzywoniowi - dy-
rekcji Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 
za bardzo dobrą i owocną współpracę i działania, których 
efektem jest wyraźna poprawa dostępności komunikacyj-
nej i jakości podróżowania na drogach w Koniakowie. Bez 
dobrej woli i rzeczywistego partnerstwa z pełnym zaanga-
żowaniem finansowym, organizacyjnym nie mielibyśmy na 
terenie Koniakowa kolejnych wyremontowanych dróg. 

Dziękuję również pani Danucie Rabin – Wójtowi Gmi-
ny Istebna do roku 2014 oraz Jerzemu Nogowczykowi – 
byłemu Staroście cieszyńskiemu za podjęcie wyzwania i 
dobrą decyzję o rozpoczęciu zadania, które mogliśmy zreali-
zować i zakończyć w 2015 roku. Henryk Gazurek

Wójt Gminy Istebna

Przebudowa drogi DW 941 na Dzielcu
Na sesji  Rady Gminy Istebna w dniu 2 września 2015 r.  

podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu na dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową 
chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowo-
ści Istebna-Dzielec”. Szacunkowa jego wartość wynosi ok. 
4.000.000 zł, z czego 40% w zakresie przebudowy poboczy i 
zjazdów z kruszywa, chodników i zjazdów do posesji, zatok 
autobusowych i muru gabionowego zostanie sfinansowane 
z budżetu Gmina Istebna (szacunkowa wartość: 443.092,00 
zł). Inwestycja będzie realizowana w 2016 r. przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich z Katowic.

W ramach zadania przewiduje się przebudować jezdnię 
drogi wojewódzkiej DW 941 o długości 430,55 m, zbudować 

chodnik lewostronny i prawostronny (od strony Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej), dwie zatoki autobusowe i kanalizację 
deszczową oraz przebudować istniejącą sieć teletechniczną  
i energetyczną. 

Dzięki realizacji inwestycji znacznie poprawi się standard 
tej drogi a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i 
osób korzystających z komunikacji publicznej. 

Inwestycje gminne

Parking w budowie
W ramach projektu Gminy Istebna i Obec Hrčava „Po-

prawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu 
Rozwoju Trójstyku / Zlepšení dopravní dostupnosti v 
rámci Programu rozvoje Trojmezí” ze środków Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Cze-
ska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w roku 2014 w Isteb-
nej wyremontowano drogę Jasnowice o łącznej długości 1,3 
km. Spodziewany na listopad 2014 r. termin zakończenia 
rzeczowego projektu przesunięto ze względu na partnera, 
który po nadejściu zimy został zmuszony do wnioskowanie 
o zmianę terminu na maj 2015, aby zakończyć własną inwe-
stycję położeniem w odpowiednich warunkach pogodo-
wych nawierzchni asfaltowej. 

Istnieje zatem komplementarny związek z inwestycjami 
realizowanym wcześniej w ramach Programu Rozwoju Trój-
styku, w tym m.in. ponad 7 km dróg gminnych w Jaworzyn-
ce, drogą powiatową w Jaworzynce, drogą Olecki, a wyre-
montowaną drogą w Jasnowicach i budowanym aktualnie 
parkingiem w centrum Istebnej.

Komitet Monitorujący pozytywnie odniósł się do wnio-
sku Gminy Istebna i zatwierdził zadania do realizacji, przy-
znając jednocześnie dodatkowe 603.500 euro refundacji na 
realizację tych zadań w 2015 roku. Warunkiem uzyskania 
85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest realiza-
cja zadania ściśle z zatwierdzonym projektem, w nieprzekra-
czalnym terminie i pełne osiągnięcie wskaźników produktu 
dotyczących liczby miejsc parkingowych i długości drogi. 
Aktualnie trwają prace budowlane po obu stronach granicy 
i oczekiwane jest ich zakończenie, aby złożyć odpowiednią 
dokumentację odbiorową i raporty do zatwierdzenia przez 
kontrolerów, przed refundacją poniesionych kosztów. Wy-
konawcą robót po polskiej stronie granicy jest wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczonego spółka MT EUROIN-
WEST z Żywca.   

Opracował: W. Legierski
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Opracował: W.Legierski    
 
w poniedziałek lub wtorek doślemy 2 foto do tego artykułu 

Zatwierdzono 1,2 mln
na kanalizację andziołówki
Po tym, jak w czerwcu 2015 r. dokonano końcowego od-

bioru robót realizowanych przez Gminę Istebna w ramach 
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna andzio-
łówka - etap III”  dofinansowanego ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działa-
nie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
dnia 22 października 2015 r. przekazano zlecenie płatności 
w kwocie 1.211.157,00 zł na konto Gminy Istebna. W okre-
sie od marca do czerwca firma MT EUROINVEST Sp. z o.o. 
z Żywca wykonała roboty budowlane o łącznej wartości 
2.003.452,45 zł netto obejmujące następujący zakres:

a. kanalizacja grawitacyjna:
- rury kanalizacyjne PVC200 o długości 1357 mb
- rury kanalizacyjne PVC160 o długości 6202 mb
b. przyłącza domowe:
- rury kanalizacyjne PVC160 o długości 785,63 mb / 116 

budynków
c. odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz z kostki 

brukowej:
- nawierzchnia asfaltowa w ilości 2171,79 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej – 99,18 m2

d. odtworzenie nawierzchni drogowych z tłucznia w ilo-
ści 760,93 m2

e. wykonanie przewiertów o długości 35 mb
f. odtworzenie rowu o długości 263,85 mb
Powyższy zakres robót został odebrany częściowymi 

protokołami odbioru robót sporządzonymi w terminach:
- 23/04/2015 - kwota 428.646,47 zł netto

Sytuacja ta niespodziewanie umożliwiła obu gminom 
wnioskowanie o dodatkowe środki z programu z przezna-
czeniem na poszerzony zakres z zakresu infrastruktury ko-
munikacyjnej, który w znacznym stopniu przyczyniłyby się 
do podniesienia  jakości realizacji celu projektu, współpracy, 
a zwłaszcza efektu trans granicznego. 

W ramach poszerzonego zakresu Gmina Istebna zapro-
ponowała gotową do realizacji budowę parkingu „Pod 
Grapą” w centrum Istebnej, natomiast Obec Hrčava budo-
wę drogi z centrum hrčavy w kierunku Trójstyku o dłu-
gości ok. 650 m. 
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- 21/05/2015 - kwota 577.731,54 zł netto
- 11/06/2015 - kwota 315.837,77 zł netto
- 24/06/2015 - kwota 681.236,67 zł netto 
Kanalizowanie Andziołówki rozpoczęto w 2014 roku, kie-

dy zrealizowano pierwsze zadanie w okresie 22/08/2014 – 
29/09/2014. Wartość brutto odebranych wtedy prac wyniósł 
111 736,96 zł, a zakres rzeczowy obejmował: 

- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC160 - 
322,23 mb

- montaż studni betonowych o średnicy 1000mm – 9 szt.
- montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucz-

nych o średnicy 400mm – 11 szt.
30 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Istebna złożył wniosek 

o płatność końcową obejmujący cały zakres robót zrea-
lizowanych w 2014 i 2015 r. Koszty całkowite realizacji pro-
jektu wynoszą łącznie 2.632.001,90 zł. Koszty kwalifikowane 
projektu: 1.614.876,93 zł, natomiast wnioskowana kwota po-
mocy wyniosła 1.211.157,00 zł. Złożony wniosek o płatność 

Inwestycje gminne
wymagał tylko jednego uzupełnienia (zamiast najczęściej 
dwóch), w dodatku obejmującego mało istotne braki, nie 
wpływające na wysokość wnioskowanego dofinansowania.

Realizacja tak dużej inwestycji w stosunkowo krótkim 
okresie czasu była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowni-
ków Urzędu Gminy, firmy wykonująca roboty, inspektorów 
nadzoru, a także właściwej postawie właścicieli działek i bu-
dynków. 

Opracował: Wiesław Legierski
Istebna, 2015-10-22

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna andziołów-
ka – etap III” jest współfinansowany w ramach działania „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Rada Gminy uchwaliła

Jan Bocek nowym radnym
Rady Gminy Istebna 
w okręgu wyborczym nr 6
W związku z wygaśnięciem 

mandatu radnego Pana Łukasza 
Calika, Wojewoda Śląski Zarzą-
dzeniem nr 358/2015  z dnia 22 
lipca 2015 r. zarządził wybory 
uzupełniające do Rady Gminy 
Istebna w okręgu wyborczym 
nr 6, które odbyły się w dniu 11 
października 2015 r.

W związku z tym, że liczba 
zarejestrowanych kandydatów 
była równa liczbie wybieranych 
radnych, na podstawie art. 380 
Kodeksu wyborczego, w okręgu 
wyborczym nr 6 głosowania w 
wyborach uzupełniających nie przeprowadzono, a za wy-
branego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandy-
data w osobie Jana Bocka. W dniu 11.10.2015 r. GKW spo-
rządziła protokół z wyborów uzupełniających oraz protokół 
obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach 
uzupełniających.

Na sesji w dniu 14 października 2015 r. odbyło się ślu-
bowanie radnego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej 
Pani Teresa Łaszewska wręczyła  zaświadczenie GKW stwier-
dzające, że w wyborach uzupełniających, które odbyły się w 
dniu 11 października 2015 r. Pan Jan Bocek wybrany został 
radnym Gminy Istebna. Następnie Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Artur Szmek odczytał rotę ślubowania zgodnie 
z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym i Pan Jan Bocek  
złożył  ślubowanie. 

Radnemu Janowi Bockowi gratulujemy i składamy najser-
deczniejsze życzenia. T. Łaszewska 

Radny Jan Bocek

Laur Srebrnej cieszynianki
dla Pani moniki Wałach-Kaczmarzyk
Uchwałą nr XI/75/2015 z dnia 14 października 2015 

roku Rada Gminy Istebna uchwaliła, że wyróżnienie Laur 
Srebrnej cieszynianki w roku 2015 przyznaje się Pani 
monice Wałach-Kaczmarzyk zamieszkałej w Jaworzynce. 

Laury Złotej oraz Srebrnych Cieszynianek zostaną wrę-
czone w dniu 11 listopada podczas uroczystej sesji  Rad Sa-
morządów Ziemi Cieszyńskiej w teatrze im. Adama Mickie-
wicza w Cieszynie. Więcej o Laureatce w kolejnym numerze 
„Naszej Trójwsi”.

Uchwała nr XI/77/2015
Rady Gminy Istebna

z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. 

do 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 
art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór ławników do Sadu Rejonowego 
w Cieszynie na kadencję od 2016 r. do 2019 r.:

1) Maria Teresa Gazur
2) Joanna Kohut
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy 

Istebna do przesłania listy wybranych ławników do Prezesa 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości 

poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy istebna, a także zamieszczenie jej treści na stronie in-
ternetowej www.ug.istebna.pl

Przewodniczący Rady, Artur Szmek

Rada Gminy uchwaliła

Rada Gminy uchwaliła
Na XI sesji Rady Gminy Istebna w dniu 14 październi-

ka 2015 roku podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 
2015-2025.

2. Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Isteb-
na na rok 2015.

3. Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r. w 
sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szcze-
gółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania na-
gród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez 
Gminę Istebna zmienionej uchwałą Nr XVIII/160/2012 Rady 
Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2012r.

4. Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej 
Cieszynianki 2015. W roku bieżącym Laurem wyróżniono Pa-
nią Monikę Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki.

5. Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głoso-
wania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

6. Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kaden-
cję od 2016 r. do 2019 r. Ławnikami zostali wybrani: Maria 
Teresa-Gazur z Koniakowa i Joanna Kohut z Istebnej.

7. Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do partner-
skiego projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywny 
powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawo-
dowej w obszarze pomocy społecznej”.

8. Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

9. Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od tego po-
datku.

10. Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016.

11. Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Cieszyńskiemu.

Treści i załączniki uchwał opublikowano w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

(link: http://e-bip.pl/Start/23464/Council/Ses-
sionsListDetails/10933)

Na sesji mieliśmy zaszczyt gości Pana Posła Na Sejm RP 
Stanisława Pięta, który podziękował za współpracę w minio-
nej kadencji.

NA CMENTARZU

Nad jednym grobem wdowa schylona 
Klęczy i płacze nieutulona,
Bo tu pod darnią małżonek leży, 
Sierotki wokół w lichej odzieży.
Obok na grobie zbolała macierz
 Za jedynaka odmawia pacierz
I cicho szepce: Daj mi spocznienie
Przy synu, Boże skróć rozłączenie!

         Jerzy Probosz

Cmentarz - to miejsce smutku, żałoby.
Wszędzie, gdzie spojrzysz - groby i groby.
Wiatr tylko liście po nich przegania
I tłumi ciche jęki i łkania.
Kiedy się ziemia szronem orosi, 
Kiedy Zaduszki Kościół ogłosi,
 Tedy lud tłumnie na cmentarz idzie.
 I pan bogaty i chłop co w biedzie.
Bo tutaj walk już klasowych nie ma, 
Obu jednaka pokrywa ziemia,
Ona serdecznie tuli każdego,
Równie żebraka i bogatego.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Istebna za 

poparcie mojej kandydatury z listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści w wyborach parlamentarnych 2015.

Łucja Michałek
Radna Powiatu Cieszyńskiego  
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Pasowanie na przedszkolaka
w karaibskim klimacie
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 

„Słoneczna Kraina” w Jaworzynce ma w swojej historii 
drugie już pasowanie na przedszkolaka. 7 października 
2015 strażnica OSP w Jaworzynce Centrum zamieniła się 
w miejsce, gdzie podopieczni „Słonecznej Krainy” grali role 
pierwszego aktora. Pasowanie rozpoczęliśmy od przywita-
nia szanownych gości, wśród których nie mogło zabraknąć 
dyrektorów pozostałych punktów terapeutycznych, dzia-
łających pod wspólną nazwą „Słoneczna Kraina”. Tak więc 

in. psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, oligofreno-
pedagogów, muzykoterapeutów, choreoterapeutów, arte-
terapeutów; dzieci zostaną objęte systematyczną terapią 
Tomatis, terapią SI, dogoterapią oraz Biofeedback.

Po przerwie scenę zdominowała załoga prawdziwych 
piratów. Niezwykłe przedstawienie przygotowała Pani Iza-
bela Tymich. Sprawiła, że rodzice nie mogli uwierzyć, że ich 
dzieci w prawdziwej scenerii, z dużym sukcesem wcieliły się 
w role małych morskich rozbójników. Pozostając w strojach 
piratów, rozpoczęto ostatnią część artystyczną - pasowanie 
na przedszkolaka. Dyrektorzy placówki nie wychodząc z ról: 
kapitana Hooka i wróżki; uroczyście dokonali pasowania pi-
racką flagą oraz odznaczyli dzieci medalami.

Gdy emocje już troszkę opadły, blask fleszy osłabł a dzieci 
zdążyły się pochwalić rodzicom faktem, że zostały prawdzi-
wymi przedszkolakami; wszyscy zaproszeni goście pozostali 
w atmosferze uroczystości, mogąc dzielić się wrażeniami. 
Pięknie i przepysznie wyglądające przekąski skusiły każde-
go uczestnika uroczystości. Zasiadając za stołami, zajadając 
wykwintne delikatesy oraz spędzając czas na rozmowach;  
zakończono niezwykłe spotkanie.

„Słoneczna Kraina” w Jaworzynce pragnie bardzo gorąco 
podziękować wszystkim, którzy uświetnili swoja obecnością 
pasowanie.

Najważniejszym, czyli przedszkolakom dziękujemy za 
dostarczenie wzruszeń wszystkim dorosłym. Szanownym 
gościom dziękujemy za obecność, pamięć oraz dobre słowo. 
Pani Izabeli Tymich za pomoc w przygotowaniu uroczystości 
oraz niezwykłą energię, której dostarczyła każdemu, kto za-
witał do strażnicy. Pięknie dziękujemy Państwu Krzysztofowi 
oraz Barbarze Bolik - właścicielom Karczmy „Pod Ochodzitą” 
za przepyszny catering na jeszcze wyższym poziomie. Je-
steśmy bardzo wdzięczni Państwu Łabaj, którzy udostępnili 
nam strażnicę na zorganizowanie tego wydarzenia, księdzu 
proboszczowi Stanisławowi Pindel za wypożyczenie sprzętu 
nagłaśniającego. Wszystkim mamom dziękujemy za wspa-
niałe ciasta.

Mamy nadzieję, że następne tego rodzaju uroczystości 
będą dla nas tak samo wzruszające i radosne. 

Dyrekcja NTPP „Słoneczna Kraina“ w Jaworzynce

obecnością zaszczyciła nas Pani Brygida Kuter - dyrektor 
Punktu w Skoczowie, Pan Grzegorz Olszar - dyrektor Punk-
tu w Radlinie/k. Wodzisławia Śląskiego oraz Pan Remigiusz 
Jankowski - dyrektor Punktu w Bielsku Białej. Na uroczysto-
ści obecna była także Pani Łucja Michałek - Radna Powiatu 
Cieszyńskiego. Tłumnie zgromadzili się rodzice wszystkich 
dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Z dumą i 
satysfakcją obserwowali swoje pociechy, występujące na 
scenie i wcielające się w przeróżne role.

Scena wypełniła się wierszami, tańcem, śpiewem, grą 
na instrumentach. Dzięki Paniom nauczycielkom na scenie 
mogliśmy podziwiać biedronki oraz słoneczka. Kiedy dzie-
ci zakończyły pierwszą część występów, Dyrektor do spraw 
Edukacji, Pani Lucyna Legierska opowiedziała o formach 
pomocy, które realizowane są w przedszkolu. Pani Legierska 
zaznaczyła, iż od września oprócz dotychczasowej pracy m. 

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Konfucjusz 

Święto Drzewa w Szkole Podstawowej nr 2 
w Jaworzynce i w Szkole Podstawowej nr 2
w Koniakowie 
Dnia 16.10.2015r. w SP 2 w Jaworzynce, a 27.10.2015r. 

w SP 2 w Koniakowie odbyły się warsztaty poświęcone 
drzewom i lasom.   

Zajęcia przygotował i przeprowadził pan Damian Polok.
Warsztaty składały się z dwóch części: pierwsza  –  teore-

tyczna, druga – praktyczna. 
W pierwszej części pan Damian przypomniał jaką rolę 

pełnią drzewa, przedstawił pospolite gatunki drzew rosną-
cych w naszych lasach, zaprezentował typy lasów i szczegó-

Informator szkolny

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

Druhowie z mDP w akcji
Piękna słoneczna pogoda przywitała w niedzielę 4 

października uczestników zawodów sportowo-pożarni-
czych młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odby-
ły się na boisku „Na Zaolziu”.

Gmina Istebna jako gospodarz zawodów do wspólnej ry-
walizacji zaprosiła członków MDP z Brennej, Ustronia, Wisły 
w sumie 13 drużyn, 130 zawodników.

Dziewczęta: 1 m-ce OSP Koniaków Centrum – 993 pkt.
chłopcy: 1 m-ce OSP Koniaków Centrum – 967 pkt.
2 m-ce OSP Istebna Centrum – 914 pkt. 
3 m-ce OSP Istebna Zaolzie – 850 pkt.
Na szczególną uwagę zasługują umiejętności jakie po-

kazali najmłodsi druhowie dla których była to pierwsza ry-
walizacja przed tak dużą publicznością, dająca także wiele 
satysfakcji ich rodzicom i opiekunom za co składam bardzo 
serdeczne podziękowania.

Wszystkim podobała się rozszerzona formuła zawodów o 
drużyny z sąsiednich miast i gmin, jest to okazja do wymiany 
doświadczeń, zawiązania nowych przyjaźni wśród młodych 
druhów.

Zabezpieczenie logistyczne prowadziła OSP Jaworzynka 
Centrum, przygotowała miejsce zawodów: (tor do bojówki 
oraz sztafety), przygotowała bardzo dobrą strażacką gro-
chówkę, która wszystkim smakowała. Zawodnicy mieli rów-
nież okazję skosztować tradycyjnych serów owczych ufun-
dowanych przez pana Piotra Kohuta. 

Młodych zawodników dopingowało bardzo dużo ki-
biców oraz przedstawicieli poszczególnych samorządów. 
Gminę Istebna reprezentował wójt dh Henryk Gazurek oraz 
prezes Zarządu  Gminnego OSP dh Józef Czepczor.

Dziękuję wszystkim zawodnikom biorącym udział w za-
wodach, opiekunom, za przygotowanie młodych druhów 
do zawodów.

Dziękuję komisji sędziowskiej z PSP, dziękuję OSP Ustroń 
Polana za użyczenie sprzętu do zawodów, dziękuję OSP Ja-
worzynka Centrum za organizację i przygotowanie zawo-
dów, sympatykom i kibicom za doping.

Dziękuję sponsorom, którzy nas wspomogli: Zdzisław Le-
gierski – Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Istebnej, Małgo-
rzata i Zbigniew. Kawulok – Piekarnia Koniaków, Piotr Kohut 
– Baca z Koniakowa.

Komendant Gminny, dh Stanisław Legierski

Gminę Istebna reprezentowały następujące MDP:
Dziewczęta: OSP Koniaków Centrum
chłopcy: OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie, 

OSP Koniaków Centrum
oraz 2 drużyny najmłodszych druhów z OSP Istebna Za-

olzie, OSP Koniaków Centrum, którzy startowali poza kon-
kursem z racji swojego wieku chociaż w niczym nie ustępo-
wali swoim starszym kolegom.

Gminę Brenna reprezentowała MDP z OSP Górki Wielkie, 
Miasto Ustroń reprezentowały:
Dziewczęta: OSP Ustroń Nierodzim
chłopcy: OSP Ustroń Lipowiec, OSP Ustroń Centrum, 

OSP Ustroń Polana
Miasto Wisła reprezentowały:
chłopcy: OSP Wisła Centrum, OSP Wisła Jawornik.
Rywalizacja toczyła się o miano najlepszej drużyny w po-

szczególnych gminach, jak również o miano najlepszej dru-
żyny całych zawodów a nagrodą był okazały puchar (super 
puchar) ufundowany przez wójta gminy Istebna dh Henryka 
Gazurka za który dziękuję. 

Puchar  zdobyła MDP z Ustronia Lipowca uzyskując wy-
nik 1016 pkt.

Wyniki w gminie Istebna przedstawiają się następująco:

Pani Annie Chwist oraz synom z rodzinami
serdeczne wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci
męża i ojca

śp. Ryszarda Chwist

składają Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz współpracownicy Urzędu Gminy Istebna

Sołtys wsi Koniaków 
Informuje, że mieszkańców Koniakowa przyjmuje 

w biurze OSP Koniaków w dniach: wtorek w godz. 7.30 do 
9.00, czwartek w godz. 15.00 do 16.30. 

Sołtys Jan Gazur

Spółdzielnia Usług i Produkcji - Koniaków 777
Spółdzielnia na podstawie Uchwał Walnego Zgromadze-

nia jest w stanie likwidacji. Proszę wszystkich zainteresowa-
nych o kontakt: 33 855 64 70, 691 414 252.

Jan Gazur
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łowo omówił warstwy lasu. Uczniowie aktywnie uczestni-
czyli w zajęciach, prowadzili dyskusję i odpowiadali na liczne 
pytania prowadzącego pogadankę. 

Po części teoretycznej przyszedł czas na ćwiczenia prak-
tyczne. Te wymagały od uczniów nie tylko wiedzy, ale także 
siły. Uczniowie podzieleni na grupy musieli posadzić drzew-
ka owocowe – śliwy, grusze i jabłonie. „Zabawy” z grabiami i 
łopatą sprawiły uczniom wiele radości. Za aktywne uczestni-
ctwo w lekcji wychowankowie klas IV-VI, otrzymali ufundo-
wane przed Nadleśnictwo Wisła sadzonki drzew – świerków, 
kosówek i lip. 

Przeprowadzone zajęcia na długo zapadną w pamięci 
uczniów. 

Opracowała: C. Zawada

Ślubowanie pierwszoklasistów
20 października w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym 

nr 1 w Istebnej od samego rana panowała świąteczna 
atmosfera. Pięknie udekorowana scena w sali gimnastycz-
nej, pierwszoklasiści ubrani w świąteczny strój galowy, to 
wszystko po to, aby ich ślubowanie wypadło jak najbardziej 
uroczyście.

Nadszedł moment rozpoczęcia. Pan dyrektor Robert 
Biernacki powitał rodziców uczniów, nauczycieli, a szczegól-
nie serdecznie klasę pierwszą, której oddał głos. 

Tegoroczne świętowanie odbywało się w dwóch turach, 
ze względu na liczbę uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści przygotowani przez wychowawczynie: 
Danutę Haratyk-Woźniczkę, Annę Krężelok, Mirosławę Zo-
wadę i Katarzynę Juroszek zaprezentowali program arty-
styczny, w którym ukazali swoje umiejętności wokalne i re-
cytatorskie. Wspaniałym występem uczniowie udowodnili, 
że są gotowi do sumiennej pracy w szkole. 

Następnie w obecności wszystkich zgromadzonych, 
dzieci odważnie złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Ko-
lejnym ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów było 
pasowanie na ucznia, którego dokonał pan dyrektor - Robert 
Biernacki przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka 
„dużym piórem”. 

Złożył również życzenia wielu sukcesów w nauce i uśmie-
chu na co dzień. 

Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w 
licznym gronie, zorganizowali słodkie przyjęcie. Ten dzień 
na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

14 października w ZSP w Istebnej
Dzień 14 października obchodzimy każdego roku 

wyjątkowo. To szczególna data. W tym dniu świętujemy 
Dzień edukacji Narodowej. Uczniowie mają wtedy okazję 

do tego, by złożyć życzenia i podziękować pedagogom za 
ciężką pracę i wysiłek, jaki wkładają w ich rozwój i wycho-
wanie. Uroczystości w naszej szkole rozpoczął pan Dyrektor 
Robert Biernacki i wygłosił przemówienie. Następnie ucznio-
wie klas piątych przedstawili słowno-muzyczną inscenizację, 
przygotowaną pod kierunkiem pani Barbary Mojeścik, pani 
Magdaleny Czepczor oraz pana Zenona Knopka. W scenariu-
szu akademii, humorystyczne scenki z życia szkoły, przepla-
tały się z poważnymi refleksjami na temat roli i powołania  
nauczyciela. Publiczności najbardziej chyba przypadł do 
gustu pomysł odwrócenia ról, gdy to nauczyciele byli prze-
pytywani przez uczniów. Akademię  uatrakcyjniły śpiewane 
przez uczniów piosenki z repertuaru Krzysztofa Krawczyka 
i zespołu De Mono. Na koniec członkowie Samorząd Ucz-
niowskiego złożyli pracownikom szkoły najserdeczniejsze 
życzenia i wręczyli upominki. Po części oficjalnej uczniowie 
wraz z wychowawcami udali się do klas. 

Magdalena Czepczor

Informator szkolny

IV  Rajd  Szkolny w SP 1 Istebna
W dniu 29 września 2015 odbył się IV Rajd Szkolny. 

Tym razem celem wyprawy było ciekawe miejsce na Wyrach 
Czadeczce, czyli Wolierowa Hodowla Głuszców oraz Muze-
um Świerka. Trasa wiodła od szkoły przez Beskid i Leśnictwo 
Zapowiedź do celu wyprawy. Uczniowie stawili się na miej-
scu zbiórki wyposażeni w zapał i dobre humory oraz wzmac-
niające kanapki.

Wszyscy uczestnicy pokonali trasę rajdu. Na miejscu 
z uśmiechem powitała nas Pani Ola młynarczyk. Krótka 
chwila odpoczynku pozwoliła zregenerować siły w czym po-
mogły rumiane kiełbaski przygotowane przez nasze panie 
kucharki i serwowane przy palenisku. 

Pani Ola niestrudzenie oprowadzała grupy klasowe, któ-
re mogły zobaczyć pokazowy drzewostan z którego pozyski-
wane są nasiona świerka. W pachnącej żywicą wyłuszczarni,  
dzieci mogły zobaczyć maleńkie świerkowe nasionka z któ-
rych później wyrosną ogromne świerki. Wielką atrakcją było 
oglądanie głuszców przez lustra weneckie. Dzieci zapoznały 
się także z historią głuszców w Beskidach.

Wszyscy uczestnicy rajdu składają serdeczne podzię-
kowania Pani aleksandrze młynarczyk oraz jej współ-
pracownikom za poświęcony czas, wyrozumiałość i 
cierpliwość dla dziecięcych pytań  dociekań.

Dziękujemy również Panu Leszkowi Kobielusz i Panu 
czesławowi Polok za darmowy przewóz naszych dzieci z 
klas młodszych. Danuta Konarzewska

Lekcja historii
historia wcale nie 

musi być nudna! Przeko-
nali się o tym uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Isteb-
nej biorąc udział w „ży-
wej” lekcji historii w dniu 
30.09.2015r. Nosiła ona 
tytuł „Od utraty niepodle-
głości do Powstań Śląskich” 
i prowadzona była przez 
przedstawicieli Bractwa 
Rycerskiego z Gniewa.

 Celem spotkania było 
przybliżenie uczniom klas 4-6 tematyki dotyczącej walki o 
niepodległość Polaków przez cały okres niewoli, poznanie 
umundurowania i uzbrojenia polskich żołnierzy tego okre-
su. Prowadzący przez cały czas trwania lekcji angażowali w 
nią uczniów. Informacje przekazywano w sposób rzetelny, 
metodą pokazu, z wykorzystaniem dużej ilości rekwizytów. 
Po zakończonym spektaklu uczniowie mieli okazję z bliska 
dotknąć rekwizyty - największym zainteresowaniem cieszyła 
się broń, zadawać pytania do prowadzących. Ubogaceni w 
wiedzę uczniowie udali się na kolejne zajęcia.

Elżbieta Krężelok

Spotkanie z policjantami i psem Gromem
Dnia 12.10.2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

odbyło się ciekawe spotkanie z panami policjantami 
i psem policyjnym Gromem. Dużą atrakcją było omó-

wienie roli policyjnego psa w wykrywaniu przestępczości, 
czy poszukiwaniu zaginionych. Wszyscy podziwiali krótki 
pokaz umiejętności psa Groma, który chętnie wykonywał 
polecenia policjanta. Najważniejszym punktem spotka-
nia było przedstawienie zasad właściwego zachowania 
dzieci podczas ataku psa z pokazem postępowania oraz 
wyjaśnienie reguł prawidłowego zachowania w pobliżu 
psa i sposobu podchodzenia do niego. Policjanci pokaza-
li pozycje obronną podczas ataku psa. Należy pamiętać, 
że nie wolno uciekać i nie wolno patrzeć  psu w oczy. Gdy 
pies zaatakuje należy przyjąć pozycję „żółwia”. Uczniowie  
z wielkim zainteresowaniem wysłuchali policyjnych rad.                                                                                              
Serdecznie dziękujemy policjantom i psiakowi, że znaleźli 
czas na spotkanie z naszymi  uczniami.
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Dzień Nauczyciela i Pasowanie
na Ucznia w Szkole Podstawowej nr 1
w Koniakowie
14 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień 

edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczy-
ciela oraz byliśmy świadkami Pasowania na Ucznia kolej-
nego rocznika pierwszoklasistów.

Październikowe wspomnienie
z wycieczki  szkolnej
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Koniakowie
Nasza Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie już od 

kilku lat współpracuje ze Szkołą w Ćiernem. Przeżyliśmy 
już wspólnie wiele wspaniałych i ubogacających wydarzeń. 
W październiku otrzymaliśmy kolejne zaproszenie na Sło-
wację. Na wycieczkę pojechali najlepsi uczniowie, którzy 
posiadali ważne dowody tożsamości. Towarzyszyli im opie-

 Bohaterami pierwszej części uroczystości byli nasi mi-
lusińscy czyli dzieci z klas pierwszych. Do tego wydarzenia 
pierwszaki przygotowywały się od początku września, z 
każdym nowym dniem poznawały swoje prawa i obowiązki, 
a także zapoznawały się z zasadami zachowania obowiązu-
jącymi w szkole. Na akademii dzieci zaprezentowały swoje 
liczne talenty śpiewając, tańcząc i recytując wiersze. Po pro-
gramie artystycznym, w podniosłej atmosferze pierwszokla-
siści złożyli uroczystą przysięgę „być dobrymi i uczciwymi 
Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zacho-
waniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom, uczyć się 
tego co piękne i mądre”. Następnie pan dyrektor dokonał 
aktu pasowania na ucznia, a wychowawczynie wręczyły pa-
miątkowe dyplomy i upominki.

Druga część uroczystości poświęcona była nauczycielom 
i pracownikom szkoły. Program artystyczny przygotowali 
uczniowie klas drugich i trzecich wraz z wychowawczyniami. 
Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki oraz złożyły ży-
czenia wszystkim osobom związanym z oświatą. Akademię 
zakończył gościnny występ kapeli góralskiej z Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej w Koniakowie, uświetniając ten wyjątkowy 
dzień swym śpiewem i regionalną muzyką. Następnie przed-
stawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 
złożyli na ręce Dyrekcji Szkoły kwiaty i życzenia. Uroczystość 
zakończył pan dyrektor Andrzej Ryłko, który jeszcze raz przy-
jął serdecznie pierwszoklasistów oraz złożył wszystkim na-
uczycielom i pracownikom szkoły najlepsze życzenia. 

To był kolejny niezapomniany dzień w naszej szkole. 
Wobec tego pierwszakom życzymy samych szkolnych suk-
cesów, a wszystkim pracownikom oświaty radości z wykony-
wanego zawodu i uśmiechu na co dzień.

Katarzyna Legierska

kunowie: pani Alicja Kaczmarzyk, pani Zuzanna Kawulok, 
pani Barbara Zowada. Nikt nie przypuszczał, że dzień będzie 
bogaty w wiele niespodzianek i przygód. Na „dzień dobry” 
przywitała nas niepewna pogoda. Wcześnie rano padał 
deszcz, więc wszyscy podróżnicy byli ciepło ubrani i zaopa-
trzeni w parasole. Na szczęście nie brakowało też dobrego 
humoru. Wyruszyliśmy w kierunku Zwardonia o godzinie 
8.00. Autobus zatrzymał się po 15 minutach jazdy a kierow-
ca poszedł sprawdzić drobny szczegół w kołach. Wtedy jas-
ne stało się, że tym autobusem nie pojedziemy dalej. Nasze 
miny trochę „zrzedły” ale tylko do momentu, kiedy okazało 
się, że pojawi się inny autobus. W oczekiwaniu na kolejny 
transport nie traciliśmy pogody ducha śpiewając wszystkie 
możliwe piosenki, powtarzając słowa: „ważne są dni, których 
jeszcze nie znamy”. Przyjechał nowy, „vip-owski” autobus i 
ruszyliśmy do Ćiernego, gdzie czekała  na nas nauczycielka 
ze Słowackiej Szkoły - pani Anna. Serdecznie nas powitała i 
zaprosiła na przygotowany obiad. Od tego momentu zaczę-
ła się praktyczna lekcja języka słowackiego.

Nasze spóźnienie sprawiło, że został zmieniony cały 
plan dnia, ale nie ominęła nas żadna zaplanowana atrakcja. 
Po obiedzie pojechaliśmy zwiedzać Krajoznawcze Muze-
um w Krasnom nad Kysucou. Pierwsza wystawa dotyczyła 
przyrody. Przedstawiała florę i faunę północno-zachodniej 
Słowacji. Główną atrakcją była replika samicy mamuta w 
rzeczywistych rozmiarach. Pomysł by zaprezentować tego 
prehistorycznego zwierzaka był związany z tym, że w okoli-
cy znaleziono skamieniały ząb mamuta.

Druga wystawa przedstawiał życie i działalność Mila-
na Stefanika, narodowego bohatera Słowacji. Poznaliśmy 
historię niezwykle utalentowanej osoby. Był on astrono-
mem, wybitnym żołnierzem i politykiem. Znany był bar-

Informator szkolny
dziej poza granicami kraju i tam wiele zdziałał na rzecz 
Czechosłowacji.

Trzecia wystawa w tym Muzeum obrazowała życie kisu-
ckich górali. Dowiedzieliśmy się, że właśnie tam też działał Ja-
nosik. Ta ekspozycja prezentowała dzieła historyczne, archeo-
logiczne i etnograficzne. Oglądając narzędzia pracy mogliśmy 
rozpoznać najstarsze zawody, takie jak: kowal, bednarz, kuś-
nierz, krawiec. Nie brakowało też symboli religijnych, gdyż 
wiara odgrywała ważną rolę w życiu słowackich górali.

Kolejnym punktem do zwiedzania był skansen w którym 
znajdowało się Muzeum Wsi Kisuckiej oraz Leśna, Zabytko-
wa Kolejka Wąskotorowa. Przybyliśmy do miejscowości Vy-
chylovka i wraz z panią Przewodnik oglądaliśmy budynki 
gospodarcze, domy mieszkalne, budynki techniczne oraz 
sakralne przeniesione na teren skansenu z kilku Kisuckich 
miejscowości i wiosek. Najstarszy dom pochodził z 1806 
roku z Oszczadnicy. Wszystko znajdowało się w otoczeniu 
rozległej i przepięknej przyrody.

 W końcu przyszła okazja skorzystać z wąskotorowej ko-
lejki. Na swojej trasie pokonuje ona stromy stok i różnicę 
wzniesień 217 metrów przy pomocy zwrotnic. Wielu z nas 
pierwszy raz w życiu jechało taką kolejką, więc towarzyszyły 
nam wielkie emocje, zwłaszcza wtedy gdy kolejka ciągnęła 
nas nad niebezpieczna przepaścią. 

Cali i szczęśliwi wyruszyliśmy do ostatniego punktu pro-
gramu. Pani Anna zaprowadziła nas do miejscowości Stara 
Bystrica. Rekonstrukcja głównego placu stała się motorem 
realizacji oryginalnego pomysłu aby zbudować tu niezwykły 
zegar - Orloj. Powstał więc budynek, którego dach jest naj-
większą drewnianą rzeźbą na Słowacji. Przedstawia on Mat-
kę Bożą Bolesną – patronkę tego kraju. Na fasadzie budynku 
znajdują się rzeźby z brązu przedstawiające ważne postacie 
historyczne. Centrum ściany stanowi astronomiczny zegar, któ-
ry pokazuje prawdziwy czas słoneczny a także aktualne położe-
nie księżyca na niebie, zaznaczone są także ważne święta sło-
wackie i zwykłe dni. Dane astronomiczne są ustawione zgodnie 
z położeniem geograficznym Starej Bystricy, dlatego ten zegar 
tylko w tym miejscu wskazuje dokładny czas.

Nadszedł czas pożegnania. Pani Anna podziękowała za 
wspólnie spędzony czas i gratulowała pogody ducha. Każ-
dy uczestnik wycieczki otrzymał pamiątkę w postaci folde-
ru, płytki CD oraz sympatycznego notesika do zapisywania 
wspomnień.  Z naszej strony okazaliśmy także wdzięczność 
za wspaniale przygotowany program dnia a zwłaszcza za 
szybką i skuteczną reorganizację wszystkich atrakcji.

70. urodziny „Stalmacha”
Słowa Tadeusza Kotarbińskiego Przeszłość zachowa-

na w pamięci staje się częścią teraźniejszości rozpoczęły 
w sobotę, 17 października 2015 roku, w Wiśle uroczyste 
obchody 70. rocznicy utworzenia Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Pawła Stalmacha. Licznie przybyli absolwen-
ci i goście rozpoczęli uczestnictwo w szkolnym święcie od 
trwającego w godz. 9.00-11.30 zwiedzenia szkoły i obej-
rzenia zorganizowanych na tę okoliczność trzech wystaw: 
historii szkoły, osiągnięć sportowych oraz wymian między-

narodowych. W trakcie zwiedzania goście mogli napić się 
kawy i herbat, produkowanych przez firmę „MOKATE”, która 
udostępniła swoje stoisko i wyroby. Kolejnym, niejako rów-
nolegle biegnącym punktem programu obchodów było 
uroczyste, okolicznościowe nabożeństwo ekumeniczne, 
które rozpoczęło się o godz. 10.00 w kościele ewangelicko 
– augsburskim Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle Centrum. 
Prowadzili je księża – absolwenci naszej szkoły ks. Mirosław 
Czyż (kościół E-A) i ks. Krzysztof Rębisz (kościół RZ-K). Nabo-
żeństwo zakończyło się o godz. 11.00, po czym udostępnio-
ne przez właściciela przedsiębiorstwa „Wispol” pana Leszka 
Podżorskiego autokary, przewiozły część absolwentów i go-
ści do „Hotelu Gołębiewski”, gdzie o godz. 12.00 rozpoczęła 
się trwająca ponad dwie godziny część oficjalno-artystyczna 
uroczystości, którą poprowadzili nasi nauczyciele Renata Si-
kora i Dawid Czakon. Na początek uroczyście wprowadzono 
sztandar szkoły, zaś chór szkolny pod dyrekcją Elżbiety Śliw-
ki, poszerzony na tę okoliczność o absolwentów i nauczy-
cieli, wykonał pieśń „Gaude mater Polonia”. Następnie przy-
witano przybyłych na jubileusz gości, którzy objęli święto 
patronatem honorowym:

- Śląskiego Kuratora Oświaty – pana Stanisława Fabera;
- Starostę Powiatu Cieszyńskiego – pana Janusza Króla;
- byłego Premiera RP, Przewodniczącego PE w latach 

2009 – 2012, Posła do PE, a także Honorowego Obywatela 
Miasta Wisła - pana prof. Jerzego Buzka;

- polityka, deputowanego do PE, samorządowca i socjo-
loga, eksperta w zakresie funduszy europejskich – pana dr. 
Jana Olbrychta;
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- Burmistrza Miasta Wisła – pana Tomasza Bujoka;
- Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła – pana Andrzeja Kudełkę;
- Posła na sejm RP – pana Stanisława Szweda.
Uroczystość zaszczycili też swoją obecnością posłowie 

na Sejm RP, radni Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektor delega-
tury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, naczelnik Wydzia-
łu Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przedsta-
wiciele władz powiatowych (starostwo i radni powiatowi), 
władz miast Wisła, Ustroń, Skoczów i gminy Istebna, dyrek-
torzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego, 
przedstawiciele Rady Rodziców, duchowieństwo oraz dr 
Krzysztof Nowak - dyrektor biura rektora katowickiej AWF, 
uczelni, z którą nasza szkoła nawiązała w 2015 roku ścisłą 
współpracę. Po ich powitaniu szczególnie ciepło i serdecznie 
przywitano najstarszego absolwenta szkoły, pana Janusza 
Grzybczyka, który ukończył szkołę w 1948 roku. Szacowny 
gość otrzymał z rąk dyrektor szkoły bukiet kwiatów.

Po powitaniu przybyłych gości, głos zabrała dyrektor LO 
im. Pawła Stalmacha, pani Danuta Kozyra, która przedstawiła 
historię i 70. letni dorobek szkoły oraz jej współczesne osiąg-
nięcia. Pani dyrektor podziękowała też Radzie Rodziców i 
wszystkim przyjaciołom szkoły. Specjalne podziękowania 
skierowała do władz organu prowadzącego szkołę w oso-
bach Starosty Cieszyńskiego, Przewodniczącego Rady Po-
wiatu, członków Zarządu oraz Naczelnika Wydziału Edukacji. 
Na zakończenie wystąpienia, pani dyrektor złożyła wszyst-
kim przybyłym życzenia miłej, niepowtarzalnej atmosfery 
oraz niezapomnianych wspomnień i spotkania na kolejnym 
jubileuszu.

Po przemówieniu pani Dyrektor, chór szkolny wykonał 
utwór pt. „Rzeka marzeń”, po czym oddano głos gościom 
w osobach Kuratora p. Stanisława Fabera, Starosty Cieszyń-
skiego p. Janusza Króla, Burmistrza Wisły p. Tomasza Bujoka 
i prof. Jerzego Buzka, który zabrał głos w imieniu polityków. 
Krótkie słowa podziękowań i refleksji przekazali też pozostali 
goście.

Po zakończeniu przemówień, nauczyciele Joanna Sob-
czyk i Daniel Arsenicz, w imieniu grona pedagogicznego 
oraz pracowników obsługi złożyli życzenia i wręczyli kwiaty 
pani Dyrektor.

Część oficjalną uroczystości zakończono wyprowadze-
niem szkolnego sztandaru i po krótkiej przerwie rozpoczęła 
się część artystyczna, w której wystąpili absolwenci wiślań-
skiego liceum. Rozpoczęła pianistka Paulina Wielgos, która 
wykonała dwa utwory F. Chopina, następnie wystąpiły Pau-
lina Pliszczyńska i Karolina Cieślar, które kolejno wykonały 
dwie piosenki. Po nich dwa utwory wokalno instrumentalne 
wykonali gitarzyści Marek Krakowski i Michał Legierski. Na 
zakończenie części artystycznej w jubileuszowym składzie 
(uczniowie i absolwenci) wystąpił Zespół Regionalny „Isteb-
na” pod kierownictwem Tadeusza Papierzyńskiego. Rozbu-
dowany program tego zespołu szczególnie spodobał się 
publiczności. 

Każdy z wykonawców był w oryginalny i ciekawy sposób 
zapowiadany przez prowadzących uroczystość R. Sikorę i D. 
Czakona, którzy ze sporą dozą humoru przedstawiali ich życie 
i dorobek na tle spektakularnych wydarzeń historycznych. 

W trakcie trwania uroczystości, w hallu przed salą wido-
wiskową, sprzedawano jubileuszowe wydawnictwo – konty-
nuację Księgi Pamiątkowej LO w Wiśle od roku 1995 do 2015. 
Do książki dołączona była płyta, zawierająca tabla szkolne i 
zdjęcia ze szkolnych imprez. Można też było nabyć pierwszą 
część publikacji, obejmującą lata od powstania szkoły do 
1995 roku. 

Część oficjalna i połączony z nią program artystyczny za-
kończyły się ok. godz. 15.00, po czym zaproszeni goście i po-
zostałe przybyłe osoby, udały się na obiad do mieszczącej się 
w hotelu restauracji. Dodatkowo, jubileusz został uświetnio-
ny rozpoczętym o godz. 16.00 w hali sportowej przy placu 
Hoffa meczem koszykówki kobiet pomiędzy drużyną Wisły 
(tworzonej przez obecne uczennice oraz absolwentki szkoły) 
a drużyną „Stal” Stalowa Wola. 

O godz. 20.00 w sali na ósmym piętrze hotelu rozpoczął 
się bal absolwentów. Oprawę muzyczną zapewnił Jan Za-
char, który był też realizatorem nagłośnienia w części oficjal-
nej. Bal dobiegł końca ok. godz. 2.00 w nocy i na tym zakoń-
czyły się uroczyste obchody jubileuszu 70. lecia szkoły.

Renata Sikora

Spotkanie po latach
17 października 2015 roku spotkaliśmy się po 35 la-

tach od ukończenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Isteb-
nej. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele 

Dobrego Pasterza, po której zapaliliśmy znicze na grobach 
zmarłych nauczycieli i kolegów z ławy szkolnej. Na spotka-
nie zostali zaproszeni nasi wychowawcy - pani mgr Maria 
Szczypka - wychowawczyni klasy 8a i pan mgr Tadeusz Ma-
ciejczyk z żoną panią mgr Wandą Maciejczyk - wychowawcy 
klasy 8b. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listy obec-
ności. Poczuliśmy znowu radość bycia razem. Miniony czas 
zmienił nas trochę. Różnie potoczyły się nasze losy. Rozeszły 
się nasze drogi, ale nadal łączy nas jedno: przyjaźń trwająca 
już trzydzieści pięć lat i wspólne wspomnienia beztroskiego 
i radosnego przeżywania lat spędzonych w naszej szkole. 
Spotkanie, interesujące rozmowy, wspomnienia, stare foto-
grafie spowodowały, że czas zatrzymał się dla nas.  Wzrusza-
jące były słowa naszych Nauczycieli, którzy wciąż są zainte-
resowani  naszym życiem. Wspaniały rocznik 65!

Dziękujemy naszym Nauczycielom  za to, że podarowali 
nam swój czas i wdzięczni jesteśmy im za naukę i wycho-
wanie.

Uczniowie klasy 8a i 8b, rocznik 1965

Z życia Stowarzyszenia VIdeS
Od nowego roku szkolnego znów ruszyły spotkania 

VIDeSowego Oratorium. Podobnie jak wcześniej, odby-
wają się one w każdą sobotę w istebniańskim gimna-
zjum. 

Co tydzień na naszych młodych uczestników czeka daw-
ka dobrej zabawy, przyjacielskich relacji, nowe odkrycia w 
rozwijaniu talentów oraz przystanek PKS … czyli 5 minut, 
aby Posłuchać Kogoś Sensownego. 

Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na spotkania Orato-
rium. Oprócz gier, zabaw, warsztatów zawsze czeka tam na 
nich drugie śniadanie, gorąca herbata i towarzyskie rozmo-
wy, kiedy to dzieci mogą nam opowiadać co robiły przez cały 
tydzień, jak mijał im czas. 

Oprócz cotygodniowych spotkań w Istebnej, raz w mie-
siącu wolontariusze VIDES udają się do szkół podstawowych 
w Koniakowie i Jaworzynce, aby tam kontynuować cykl 
spotkań dla dzieci „W Trójwsi jest BOSKO!”. Ostatnie takie 
spotkanie odbyło się 24 października. W trzech szkołach jed-
nocześnie zrobiła się Boska atmosfera, a to za sprawą rados-
nych dzieci i pracowitych animatorów. 

W Koniakowie podczas warsztatu kulinarnego dzieci 
miały okazję wykazać się przy robieniu sałatki owocowej, 
a dla rządnych wrażeń przygotowany był również bardzo 
energiczny warsztat taneczny. 

Z kolei w Jaworzynce czas warsztatów przebiegał w bar-
dzo muzycznej atmosferze. Dzieci były rozśpiewane  i roz-
tańczone, a dobry humor nie odstępował ich ani na chwilę.

Podczas spotkania z dziećmi w Istebnej zagościło kilka 
nowości. Oprócz pysznych kanapek dzieci kosztowały pleś-
niowego sera prosto z Francji i ku naszemu zaskoczeniu, 
dzieciom bardzo smakował, nikt się nie krzywił. Lecz nawet 
smak i zapach serca francuskiego nie przebił niespodzianki 

Panu Bogdanowi Ligockiemu oraz pracownikom Gim-
nazjum w Istebnej, za udostępnianie szkoły na czas trwania 
cotygodniowych spotkań;

Dyrektor Szkół Podstawowych nr 1 w Jaworzynce i Ko-
niakowie: pani Grażynie Przybyła i panu Andrzejowi Ryłko 
oraz pracownikom tych szkół, za umożliwienie organizacji 
comiesięcznych spotkań w szkołach;

Państwu Kawulok, właścicielom piekarni „Koniaków”, za 
chleb, z którego co tydzień powstają uwielbiane przez dzieci 
kanapki.

Trenerom UKS Wisła Centrum, w szczególności panu Da-
riuszowi Dragonowi, za czas i chęci poświęcone na trening 
dla dzieci, a tym samym ubogacenie naszych warsztatów. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z całej Trójwsi do 
uczestniczenia w spotkaniach Oratorium – każda sobota w 
godzinach od 9:00 do 12:00, Gimnazjum w Istebnej. 

Natomiast zajęcia w Koniakowie i Jaworzynce odbędą się 
w sobotę 14 listopada, również w godzinach 9:00 – 12:00, w 
szkołach podstawowych nr 1. 

DROGa mŁODZIeżY – ta informacja
jest specjalnie dla Was!
Chcemy zaprosić wszystkich chętnych do udziału 

w warsztatach z decoupage – plastycznej techniki ozda-
biania przedmiotów. Warsztaty te odbędą się w dniach 
5 i 12 grudnia (soboty) w godzinach od 10:00 do 12:00 
w Gimnazjum w Istebnej. Więcej informacji na www.vi-
des.pl w zakładce „Warsztaty decoupage”. 

ciekawostka z życia wolontariuszy
W marcu tego roku Stowarzyszenie VIDES dostało do 

wykonania misję specjalną: organizacja Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Szkół Salezjańskich na Jasną Górę. I tak też się stało. 
W dniu 15.09 udaliśmy się do Częstochowy, by wspólnie z 
wolontariuszami z Tarnowskich Gór, Krakowa i Warszawy słu-
żyć pielgrzymom z całego kraju. By być w pełni pomocnym, 
udzielać informacji i móc odpowiadać na różne pytanie, 
wpierw dokładnie zapoznaliśmy się z przestrzenią Jasnej 
Góry: gdzie znajdują się najczęściej używane przez piel-
grzymów punkty, jak do nich dotrzeć. Kolejnym, najbardziej 
wyczerpującym punktem naszej pracy było przygotowanie 
placu na błoniach Jasnej Góry przed ołtarzem polowym. Od-
powiednie ustawienie rzędów krzeseł, by zachować wszel-
kie kwestie bezpieczeństwa. Wieczorem braliśmy udział w 
Apelu Jasnogórskim. Spotkał nas nie lada zaszczyt, gdyż 
wpuszczono nas do kaplicy cudownego obrazu, przed samo 
oblicze Czarnej madonny. 16 września z samego rana zwar-
ci i gotowi do pomocy czyniliśmy ostatnie przygotowania 
przed przyjęciem pielgrzymów. O godz. 11:00 odbyła się 
Eucharystia dziękczynna za 200 lecie charyzmatu św. Jana 
Bosko w świecie, również w Polsce. Po Eucharystii, jak na 
rodzinę salezjańską przystało, było bardzo radośnie. Plac 
pod Jasną Górą, wypełniony 7 tysiącami młodych bawił się 
podczas tańców integracyjnych oraz koncertów z udziałem 
Magdy Anioł i Łukasza Golca.

Dla wolontariuszy był to czas trudnej i wymagającej pra-
cy dla dobra innych oraz zdobywania nowych doświadczeń.   

podczas warsztatu sportowego, który tym razem przemienił 
się w prawdziwy trening JUDO. Dzięki uprzejmości pana Da-
riusza Dragona, trenera w UKS Wisła Centrum oraz naszego 
animatora Darka, dzieci mogły obejrzeć pokaz podstawo-
wych rzutów w JUDO oraz po porządnej rozgrzewce pod ich 
czujnym okiem poznawać i doskonalić technikę przewrotów 
w przód i w tył, co w JUDO jest przydatne. Dzieci mogły też 
nauczyć się jednego z podstawowych rzutów, czyli O GOSHI. 
Jednak największą frajdą była możliwość, aby przerzucić 
trenerów i animatorów, co dzieci czyniły z wielkim entuzja-
zmem.  

To dopiero początek naszej działalności w obecnym roku 
szkolnym, dlatego od początku pragniemy wyrażać wdzięcz-
ność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczyniają się 
do tego, byśmy mogli działać.

Serdecznie dziękujemy:
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Z życia Stowarzyszenia VIdeS
Miesiąc później grupa wolontariuszy brała udział w 

weekendowym, Ogólnopolskim Święcie Młodych, które no-
siło tytuł „Święto na Drogach Miłosierdzia”. Odbyło się ono w 
Krakowie i całe nawiązywało do Światowych Dni Młodzieży 
(poczynając od samej nazwy). Nasza grupa odpowiedzialna 
była za przygotowanie i prowadzenie wieczoru integracyj-
nego, by wśród 200 osobowej grupy zapanowała miła i przy-
jazna atmosfera.

Podczas spotkania młodzież przeżywała duchowe przy-
gotowanie do Światowych Dni Młodzieży jak również mogła 
dowiedzieć się kilku szczegółów o tym wydarzeniu od kra-
kowskich ambasadorów ŚDM, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością i dzielili się posiadaną wiedzą. 

Karina Czyż

Szanowni Rolnicy
w ostatnich latach w systemie ubezpieczenia społeczne-

go rolników dokonano wielu zmian korzystnych dla rolni-
ków i ich rodzin.

Rolnicy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne 
rolników tylko za faktyczną liczbę dni podlegania ubezpie-
czeniu, dzięki czemu zmniejszyły się ponoszone przez nich 
obciążenia finansowe z tego tytułu (poprzednio składka obej-
mowała cały kwartał).

Jeżeli rolnik lub członek jego rodziny sprawuje osobi-
stą opiekę nad dzieckiem, przysługuje mu finansowanie 
składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze środków 
budżetu państwa. Z tego prawa osoba uprawniona może ko-
rzystać przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku sprawowania 
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 6 lat, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Osoby 
uprawnione do wymienionego świadczenia nie muszą w tym 
okresie rezygnować z prowadzenia działalności rolniczej 
lub pracy w gospodarstwie rolnym. O świadczenie to mogą 
ubiegać się również rolnicy i domownicy oraz członkowie 
ich rodzin, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu 
rolników.

Rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu 
społecznym rolników w okresie objęcia ubezpieczeniem po-
wszechnym w ZUS z tytułu:

wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, powołania do rady nadzorczej.

Prawo to przysługuje pod warunkiem, że uzyskiwany 
przychód z wymienionych aktywności zawodowych nie prze-
kroczy kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. 
kwoty 875 zł). 

do końca grudnia 2017 r. utrzymano możliwość przej-
ścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą przez kobiety, które 
ukończyły 55 lat lub mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, pod 
warunkiem posiadania 30-letniego okresu ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego oraz zaprzestania prowadzenia dzia-
łalności rolniczej.

W celu złagodzenia podwyższenia wieku emerytalnego 
stworzono możliwość ubiegania się o częściową emeryturę 
rolniczą przez osoby, które nie osiągnęły ustawowego wieku 
emerytalnego, a posiadają okres ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 
lat dla mężczyzn i osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 
62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Rolnik, któremu wygasło prawo do renty strukturalnej, 
a nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, może ubiegać 
się o okresową emeryturę rolniczą.

obecnie, od 1 stycznia 2013 r., mimo prowadzenia dzia-
łalności rolniczej z małżonkiem podlegającym obowiązko-
wo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, renciści i emery-
ci w pełnym wieku emerytalnym mogą pobierać emeryturę 
lub rentę w pełnej wysokości.

Rolnicy uprawnieni do okresowej renty rolniczej z ty-
tułu niezdolności do pracy mogą podejmować zatrudnienie 
lub inną działalność zarobkową nie tracąc prawa do renty. 

Jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem 
przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostało 
kilkakrotnie podwyższone i  wynosi 700 zł za każdy procent 
powstałego uszczerbku na zdrowiu.

Umożliwiono dodatkowo osobom, które przyjęły na wy-
chowanie dzieci do siódmego lub dziesiątego roku życia, 
otrzymanie zasiłku macierzyńskiego, a wysokość tego zasił-
ku wzrosła do czterokrotnej kwoty emerytury podstawowej. 
Natomiast od stycznia 2016 r. będzie przysługiwać zasiłek 
macierzyński w okresie od 52 do 71 tygodni (zależnie od 
liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyję-
tych na wychowanie), w kwocie 1000 zł miesięcznie. 

Nastąpiły korzystne zmiany w przepisach dotyczących 
zasiłków pogrzebowych. Nie wymaga się obecnie, aby zmar-
ły członek rodziny przed śmiercią pozostawał na utrzymaniu 
rolnika lub emeryta bądź rencisty i spełniał warunki do renty 
rodzinnej.

Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

kalendarium - listopad
6.11.1990r. - w Cieszynie umiera Wiktor Buława, nauczyciel, dr biologii. Urodził się 24.03.1924r. 

w Łąkach na Zaolziu w rodzinie górniczej Rafała i Magdaleny. Podczas okupacji pracował w K.W.K. „Bar-
bara” w Karwinie. W 1948r. po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Cieszynie zaczął pracę w szkolni-
ctwie. Od 1953r. na trwale związał się aż do przejścia na emeryturę (1984r.) ze szkolnictwem w sanatorium 
w Istebnej-Kubalonce. Cały czas dokształcał się, zdobywając magisterium z biologii na Uniwersytecie Łódzkim, 
a w 1976r. uzyskał stopień doktora biologii i botaniki. Położył duże zasługi w rozwój szkolnictwa w sanato-
rium jako dyrektor Zespołu Szkół. Działał w wielu organizacjach, a szczególnie w M.Z.C., PCK., PTTK, Pol. 
Tow. Botanicznym, Przyrodniczym. Był autorem wielu artykułów z zakresu przyrody, biologii, które ukazy-
wały się w wielu czasopismach.

10.11.1895r. - w Istebnej urodził się Jan Wawrzacz, nauczyciel, działacz społeczny. Po ukończeniu 
Szkoły ludowej w Istebnej i gimnazjum w Cieszynie rozpoczął edukację w Seminarium Nauczycielskim skąd 
w 1915 r. został powołany do wojska austriackiego. Wzięty do niewoli rosyjskiej powraca z niej w 1921 r., 
a w rok później ukończył Seminarium jako ekstern. Zatrudniony został jako nauczyciel rysunku i poloni-
styki  w Szkole nr 1 w Ustroniu. Pracował tam aż do wybuchu wojny. Z kompanii wrześniowej powraca do 
Ustronia w grudniu 1939r. Wielokrotnie aresztowany przez Niemców za działalność w ruchu oporu, był 
więziony w Cieszynie, Mysłowicach oraz w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, w którym zginął 
prawdopodobnie 8.04.1945r. podczas bombardowania.

23.11.1954r. - w Nawsiu (Zaolzie), umarł Karol Krzywoń  ks. ewang. publicysta, redaktor. Urodził 
się w Łazach 22.09.1896r. w rodzinie górniczej. W 1915 r. ukończył Gimnazjum Macierzy w Cieszynie. 
W 1919r. ukończył studia teologiczne w Wiedniu, po których został przydzielony jako wikary sędziwemu 
ks. Franciszkowi Michejdzie w Nawsiu. Był to wielki działacz narodowo-społeczny, znakomity kaznodzieja, 
który od 1874r. był pastorem w Nawsiu. Po śmierci ks. F. Michejdy w 1921 r., ks. Karol Krzywoń obejmu-
je stanowisko proboszcza zboru nawiejskiego. Zajęcie miejsca po tak znakomitym duszpasterzu i działaczu 
społecznym nie było dla niego łatwe, ale z powierzonych mu zadań i oczekiwań  wywiązał się wręcz celująco, 
zostając godnym następcą ks. Franciszka. Szczególną wdzięczność dla ks. Karola Krzywonia żywiła i żywi 
społeczność ewangelicka z terenów Trójwsi. To z jego inicjatywy podejmują wielkie dzieło budowy własne-
go kościoła w latach 1927-1930. Należy nadmienić, że do czasu wybudowania kościoła ewangeliccy górale 
należeli od 135 lat do parafii w Nawsiu i do parafialnego kościoła dzieliła ich odległość około 18 kilometrów. 
Podróż do kościoła, najczęściej piechotą, trwała około 4 godzin, często w najgorszych warunkach atmosfe-
rycznych. W wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego oraz wytyczenie granicy polsko-czeskiej zborowników 
z Trójwsi podporządkowano parafii Wiśle odległej o 15 kilometrów. Wybudowanie tego kościoła pozwoliło 
miejscowym ewangelikom na uniezależnienie się od Nawsia i Wisły. Okres okupacji ks. Karol Krzywoń spę-
dził w obozach koncentracyjnych w Dachau i Sachsenhausen-Oranienburgu. Koniec okupacji zastał go we 
Frysztacie gdzie był zesłany do pracy przymusowej. Po wojnie pracował jako duszpasterz w  Istebnej, Ligot-
ce Kameralnej i w Nawsiu, do którego powrócił w 1948 r.

Wydarzenia:
7.11.2001r. - w sąsiedztwie domku myśliwskiego ,,Bukowiec”, nastąpiło uroczyste poświęcenie kaplicz-

ki milenijnej, poświęconej patronowi myśliwych - św. Hubertowi. Kapliczkę wybudowali członkowie Koła 
Łowieckiego ,,Olza”. Poświęcenia dokonał ordynariusz diecezji bielsko–żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy 
wspólnie z proboszczami dekanatu Istebna przy licznym udziale myśliwych oraz miejscowej ludności.

9.11.1977r. - w Jaworzynce umiera Alojzy Polok (z Wycieczki) ur. 20.06.1940r. utalentowany grajek 
i poeta. Był jednym z założycieli Zespołu Regionalnego „Jaworzynka”.

11.11.2oo4r. - w Koniakowie umiera Kornel  Legierski biegacz narciarski należący do czołówki ślą-
skich „klasyków”. Urodził się 15.09.1937r. w Koniakowie, był synem zamordowanego przez Niemców Jana 
Legierskiego sławnego narciarza biegacza ,dwuboisty.

20.11.1908r. - w Istebnej urodził się Jan Probosz (brat śp. Jerzego Probosza) poeta i gawędziarz ludo-
wy. Był piewcą krajobrazu istebniańskiego, również  tematyka religijna zajmowała w jego twórczości wiele 
miejsca. Był członkiem Klubu Literackiego imieniem jego brata. Zmarł 2.07.1993r. w Istebnej.

Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda, „Naszej Trójwsi”,
opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś, innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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Informacje turystyczne
Beskidzka 5 na „Tour Salon” w Poznaniu
W dniach od 15 do 17 października w Poznaniu od-

była się kolejna edycja Targów Regionów i Produktów 
Turystycznych „Tour Salon”. Coroczne spotkanie branży 
turystycznej w stolicy Wielkopolski to jedno z największych 
i najważniejszych wydarzeń jesiennego sezonu wystawien-
niczego. Także i w tym roku na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich nie zabrakło reprezentacji Beskidzkiej 5 i Euro-
regionu Śląsk Cieszyński. Nasi informatorzy wraz ze swoimi 
materiałami promocyjnymi obecni byli na stoisku regional-
nym Śląskiej Organizacji Turystycznej. Oprócz naszego sub-
regionu prezentowali się tu pozostali partnerzy ŚOT.

Targi Tour Salon były dla naszego województwa szczęśli-
we z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Śląskiemu przypadło 
I miejsce za aplikację mobilną Szlak Kulinarny Śląskie Smaki 
w konkursie „Róża Regionów” zorganizowanym przez dwu-
tygodnik Wiadomości Turystyczne. Docenione zostało także 
samo stoisko regionalne, które uznane zostało za „Stoisko 
najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej fir-
my na targach”, otrzymując nagrodą Acanthus Aureus.

Drugiego dnia targowego miało miejsce najważniejsze 
wydarzenie branży turystycznej – Gala wręczenia Certyfi-
katów Polskiej Organizacji Turystycznej i rozstrzygnięcie 
konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2015. Decyzją 
Kapituły spośród 3 produktów zgłoszonych przez ŚOT do 
ogólnopolskiego etapu konkursu, nagroda trafiła do Strefy 
Kultury w Katowicach, tym samym plasując obszar w gronie 
Najlepszych Produktów Turystycznych z całej Polski.

Targi turystyczne w Poznaniu, jak zwykle były okazją do 
spotkań branżowych i rozmów biznesowych. Nasz subre-
gion cieszył się dużym zainteresowaniem tour operatorów, 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także 
turystów indywidualnych. Warto w tym miejscu odnotować 
fakt, że miejscowości Beskidzkiej 5 są coraz lepiej znane i 
rozpoznawalne na tle regionu. Coraz częściej ze strony od-
wiedzających nasze stoisko pojawiają się pytania o pakiety 
turystyczne, nie tylko te sezonowe, ale także tematyczne, 
co jest pewnym odzwierciedleniem ogólnego trendu w tu-
rystyce. W kręgu zainteresowania potencjalnych turystów 
oprócz stałych punktów takich jak narciarstwo, czy turystyka 
rowerowa pojawiały się też zagadnienia takie jak turystyka 

przyrodnicza, czy nawet stricte geologiczna. Tour Salon to 
nie tylko wystawcy i ich stoiska, goście oraz konkursy, ale 
także szeroki wachlarz prelekcji, spotkań i seminariów. Go-
rąco polecamy odwiedzanie tego typu imprez także indy-
widualnie, bo jak głosiło tegoroczne hasło targów łączą one 
biznes z pasją i dało się to zauważyć.

Oprac. O. Szotkowska; na podst. silesia-sot.pl i pot.gov.pl

haRmONOGRam STYPeNDIUm
ZUZaNNY RaSZKI - TRaDYcYJNa OBRÓBKa
WeŁNY, LNU, PIeRZa
Obróbka łodyg lnu przy użyciu tradycyjnych narzędzi:
6, 7, 21, 28 październik, godz. 10.00 - 13.00
14 październik, godz. 15.00 - 17.00
Obróbka wełny przy użyciu tradycyjnych narzędzi:
1, 8, 15, 16, 22, 23, 29 październik, godz. 10.00 - 13.00
Obróbka pierza:
24, 25, 26 listopad, godz. 10.00 - 13.00
2, 3 grudzień, godz. 10.00 - 13.00
Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 
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Nagroda im. ks. Leopolda Szersznika
dla Barbary Wałach
W poniedziałek 26.10. w sali koncertowej Państwowej 

Szkoły muzycznej w cieszynie przyznano nagrody Powia-
tu cieszyńskiego im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Jest to 
najwyższe wyróżnienie samorządu terytorialnego powiatu 
cieszyńskiego w dziedzinie kultury, przyznawane corocznie 
od 2002 r. 

W tym roku, w kategorii w kategorii ochrony dziedzictwa 
kulturowego nagrodzona została śp. Barbara Wałach, kon-

„Stypendium Zuzanny Raszki
– tradycyjna obróbka wełny, lnu, pierza” 

Zuzanna Raszka należy 
do nielicznego grona góra-
lek Beskidu Śląskiego, która 
w żywy sposób pielęgnu-
je dawne tradycje regionu. 
Jako, że wychowana została w 
kręgu tradycyjnej kultury lu-
dowej posiada ogromną wie-
dzę i umiejętności związane z 
obróbką wełny, lnu,  pierza. 

Zuzanna Raszka w 2015 
roku otrzymała stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W ramach sty-

pendium odbyło się 6 warsztatów obróbki łodyg lnu przy 
użyciu tradycyjnych narzędzi oraz 6 spotkań obróbki wełny.  

Serdecznie zapraszamy na szkubaczki, które odbędą się 
w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle: 24, 
25, 26 listopada, godz. 10:00 – 13:00; 2, 3 grud-
nia, godz. 10:00 – 13:00. 

Zrealizowano ramach stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

serwator dzieł sztuki, 
mieszkająca i pracująca 
w Istebnej.  Doceniono 
jej wieloletnią pracę 
na rzecz zachowania i 
dokumentacji dorobku 
twórczego ojca, Jana 
Wałacha. 

Pamięć laureatki, 
która zmarła w zeszłym 
miesiącu, uczczono minutą ciszy. Wyróżnienie w Jej imieniu 
odebrała siostrzenica Katarzyna Szandar-Jagosz, sekretarz 
Stowarzyszenia im. Jana Wałacha w Istebnej. 

Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika otrzymali także: 
w kategorii twórczości artystycznej – grafik, projektant rozpo-
znawalnych znaków firmowych – Karol Śliwka z Harbutowic a 
w kategorii upowszechniania kultury – Scena Polska Teatru w 
Czeskim Cieszynie. Laudacje o wyróżnionych odczytał Staro-
sta Cieszyński Janusz Król.

BJ

Wystawa Jana Bojki
W Muzeum Regionalnym "Na Grapie" w Jaworzynce uro-

czyście otwarto wystawę prac Jana Bojki z Jaworzynki. Na 
wernisaż przybyło wielu gości – m.in. rodzina i krewni arty-
sty, rzeźbiarze z Jaworzynki i Istebnej, przedstawiciele isteb-
niańskiego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, dyrekcja SP 1 w 
Jaworzynce, przedstawiciele istebniańskiego GOK-u i wielu 
innych.

Podczas spotkania Jan Bojko opowiedział o tym, jak uczył 
się rzeźby w pracowni Ludwika Konarzewskiego w Istebnej 
„na Buczniku”. Wspominał o początkach swojej twórczości i 
pierwszych rzeźbach, które wówczas próbował wykonać. W 
jego opowieści pojawiło się również wątek kółka rzeźbiar-
skiego, które przez kilka lat prowadził w jaworzyńskiej szkole 
i z którego wyszło kilku utalentowanych chłopców pracują-
cych z drewnem po dzisiejszy dzień. 

Bojko zaskoczył uczestników spotkania namalowanymi 
przez siebie olejnymi obrazami. Okazało się, że bardzo do-
brze malował i portretował, ale poszedł w kierunku rzeźby.

Otwarcie wystawy prac Jana Bojki było okazją do spot-
kania się mieszkańców Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa, ale 
też miłośników sztuki ludowej i tworzących w gminie Isteb-
na rzeźbiarzy.

Ekspozycję „Na Grapie” tworzą rzeźby, płaskorzeźby oraz 
obrazy olejne wykonane na przestrzeni ostatnich 50 lat. 
Można tu obejrzeć płaskorzeźby i rzeźby ilustrujące życie 
codzienne mieszkańców wsi, obrzędowość, zwyczaje. Jest 
wiele rzeźb figuralnych przedstawiających Chrystusa Fra-
sobliwego, Ukrzyżowanego, Piety i postaci świętych (m.in. 
Wojciecha, Jana Chrzciciela, Franciszka z Asyżu), aniołów. Na 
wystawie pokazane są również szopki i sceny z życia Świętej 
Rodziny.

Ekspozycja trwa do końca lutego 2016 roku. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do jej obejrzenia! Prosimy o wcześniej-
szy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 508 844 275.

KRR
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Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza
wszystkich muzykantów z Trójwsi na „Andrzejki Góralskie”.

Więcej informacji w GOK Istebna
lub pod numerem telefonu: 33 855 62 08. 

„Pozdrów mi tam mych przyjaciół,
że ich zawsze w sercu móm”
                                Janko Sikora z Małej Łączki

XVI ZaDUSZKI ISTeBNIaŃSKIe
2 listopada 2015 roku 

w Szkole Podstawowej nr 
1 w Istebnej odbyły się 
Zaduszki Istebniańskie. 
Co roku, podczas tego wy-
jątkowego listopadowego 
wieczoru, kiedy na cmen-
tarzach płoną tysiące świec, 
tradycyjnie wspominamy 
osoby, które złotymi zgło-
skami wpisały się w historię 
naszej ziemi. Pomysłodaw-
cą i głównym organizato-
rem wydarzenia jest Zbi-
gniew Wałach.

Wieczór wspomnień 
uroczyście zainaugurowa-

no po godzinie 18.00. Na scenie pojawili się zgromadzeni mu-
zycy i wspólnie wykonali utwór „Od Morawy deszcz idzie”. Licz-
nie zgromadzonych gości serdecznie powitał Józef Michałek 
współorganizator wydarzenia i radny gminy Istebna. Podkreślił, 
że Zaduszki są organizowane wspólnie przez wielu ludzi i mają 
na celu przedłużenie pamięci o wielkich ludziach naszej ziemi. 

W pierwszej części wieczoru wspominano postaci 
dwóch istebniańskich poetów - drwali, antoniego Kretka 
z mikowej Łąki (1910-1986) i antoniego Juroszka z Polanki 
(1913- 1989). Obaj należeli do Klubu Literackiego im. Jerze-
go Probosza w Istebnej. Ciężka praca przy wycince lasów nie 
przeszkadzała im w pisaniu liryków, poematów i opowiadań. 
Ich twórczość przepełniona umiłowaniem przyrody i ojcowskiej 
ziemi była dotąd nieznana szerszej publiczności. 

Pomysłodawczynią przypomnienia tych dwóch postaci była 
pani Małgorzata Kiereś, Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wi-
śle, która jako pierwsza podjęła się także opracowania życio-
rysów i analizy twórczości dwóch poetów. Niestety z przyczyn 

losowych nie mogła być obecna na Zaduszkach. Zebrane przez 
nią informacje przedstawiła w zastępstwie Barbara Juroszek. 
Opowieść przeplatana była fragmentami twórczości ludowych 
pisarzy w wykonaniu Ewy Cudzich i Anety Legierskiej. 

Miłą niespodzianką dla wielbicieli rodzimej poezji była pro-
mocja tomiku „Zahóczały grónie, zaszumiały lasy” w której 
zebrano twórczość literacką Antoniego Juroszka z Polanki i An-
toniego Kretka z Mikowej Łąki. Publikację wydał Gminny Ośro-
dek Kultury w Istebnej przy współudziale Nadleśnictwa Wisła. 
Wstępem i obszernymi notami biograficznymi przedstawiają-
cymi pisarzy opatrzyła ją Małgorzata Kiereś. Dyrektor GOK-u El-
żbieta Legierska-Niewiadomska ze szczególną radością przeka-
zała tomik obecnym na Zaduszkach rodzinom dwóch poetów.

Nadszedł czas by przypomnieć o kolejnym bohaterze za-
duszkowego wieczoru. Był nim Jan Sikora, Gajdosz z małej 
Łączki, który odszedł od nas w kwietniu tego roku i natychmiast 
stał się legendą beskidzkiego świata muzycznego. O tej niepo-
wtarzalnej postaci w ciepłych, serdecznych słowach opowie-
działa Elżbieta Legierska-Niewiadomska, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej. Łukasz Kukuczka, laureat konkursu 
„Bukiet słów dla Ziemi Cieszyńskiej”,  przeczytał piękny wiersz o 
Janku swojego autorstwa. 

Na ekranie wyświetlono krótkie nagranie Janka muzykują-
cego na swojej Wyrchowince w słoneczny wiosenny poranek. 
„Pozdrów mi tam mych przyjaciół, że ich zawsze w sercu móm” 
- ten refren wyśpiewany charakterystycznym, łagodnym gło-
sem Janka wzruszył niejednego z zebranych. Gajdosz zagrał 
jako pierwszy... a potem tym samym odwdzięczyli mu się uko-
chani muzykanci - jego uczniowie, naśladowcy i przyjaciele. W 
tym wyjątkowym koncercie wystąpili: Zbigniew Wałach, Jan 
Kaczmarzyk, Monika Wałach-Kaczmarzyk, Piotr Kohut, Stani-
sław Suszka, Stanisław Bafia, Rafał Bałaś, Marta Matuszna, Jan 
Wałach, Bartłomiej Rybka, Andrzej Kawulok, Marysia Motyka, 
Robert Kubica,  Anna Rucka, Paulina i Karolina Kupczyk oraz Łu-
kasz Kukuczka. Zamiast żałobnych tonów zabrzmiały skoczne 
poleczki, radosne i pogodne „Jankowe nutki”. Na koniec odśpie-
wano „Ojcowski dom”. Smyczki, basy i heligonki godnie uczciły 
wielkiego wirtuoza beskidzkiej muzyki. 

*
Antoni Kretek z Mikowej Łąki, Antoni Juroszek z Polanki, 

Janko Gajdosz z Małej Łączki to trzy wspaniałe postaci, które 
wrosły mocno w istebniańską ziemię. To także ludzie, którzy po-

trafili zatrzymać się wśród codziennej ciężkiej pracy, dostrzec 
drugiego człowieka. Brali w ręce pióro, smyczek czy heligonkę 
by dać coś z siebie innym, pozostawić coś dla potomnych, po-
dzielić się swoją wyjątkową wrażliwością. Owoc ich trudu po raz 
kolejny udało się ocalić od zapomnienia.  

Nie bez znaczenia w budowaniu klimatu wieczoru była 
wizualna oprawa Zaduszek, piękna dekoracja sceny, łagodnie 
migoczące światło świec. Nastrojową scenografię oraz poczę-
stunek zawdzięczaliśmy pani Aleksandrze Libera-Cichy.

Na Zaduszkach Istebniańskich obecni byli: Henryk Gazurek 
Wójt Gminy Istebna wraz z małżonką, Sekretarz Gminy Teresa 
Łaszewska, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła An-
drzej Klimek, Radna Powiatowa Łucja Michałek. Dyrektor Ze-
społu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Istebnej Robert Biernacki, 
Radni Gminy Istebna, proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w 
Istebnej ks. Tadeusz Pietrzyk, etnomuzykolodzy z UŚ w Cieszy-
nie i Uniwersytetu Wrocławskiego, rodziny Antoniego Juroszka, 
Antoniego Kretka, Janka Sikory oraz wielu innych gości. Relację 
„na żywo” z wydarzenia transmitowało Radio Istebna.

Cieszy fakt, że tak wiele osób po raz kolejny znalazło czas, 
aby zatrzymać się na chwilę w zabieganym świecie i spędzić 
ten zaduszkowy wieczór w wyjątkowy sposób, przy wspólnych 
wspomnieniach i pięknej muzyce. 

BJ
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KaLeNDaRZ  ImPReZ 2015

ZaJęcIa STaŁe 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał 
Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i cierpień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po monte casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta cD – 10 zł
„Forgotten heroes”, Piotr Jałowiczor - 50 zł
 „Jurek- film DVD o Jerzym Kukuczce”
 „harnasie – Legendy Zbójnictwa Karpackiego” - 70 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy” – twórczość lite-
racka Antoniego Kretka i Antoniego Juroszka z Istebnej- 
cena 25 zł

SZKÓŁKa maLaRSKa IWONY KONaRZeWSKIeJ
(tel. kontaktowy 660 082 911 lub 506 444 211)
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  
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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 nr 1 w Jaworzynce
czwartek - 12.30 -14.00
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(wejście na trening od strony płacy zabaw przez 

małą salę.) Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 
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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: 
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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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LISTOPaD:

02.11 – XVI Zaduszki Istebniańskie - Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej
07.11 – obchody 100. Rocznicy śmierci legionisty Jana Ły-
ska, Gimnazjum im. JP II w Istebnej, godz. 10:00; Muzeum 
Regionalne na Grapie w Jaworzynce
08.11 - III Koncert Pieśni Patriotycznej – Kościół Ewangeli-
cko-Augsburski w Istebnej
11.11 – Gminne obchody Święta Niepodległości
14.11. - II Bieg górski na szczyt Złotego Gronia, I podsumo-
wanie kampanii społecznej „BESKIDY DLA KAŻDEGO, DLA 
DUŻEGO I MAŁEGO”; godz. 12.00 (dystans 7km, biegi dla dzie-
ci, marsz rekreacyjny nordic walking); start: stacja dolna kolei
Loty śmigłowcem nad Trójwsią - Szarotka Istebna
21.11. - Andrzejki Góralskie w Karczmie regionalnej „U Ujca” 
w Istebnej Centrum; start o godz. 18:00; bilet w cenie 30 zł 
od osoby (w cenie ciepły posiłek, kawa, herbata), prawdziwa 
góralska zabawa przy muzyce kapel Wałasi i Ochodzita.
do 29.02.2016 - Wystawa rzeźby Jana Bojki; Muzeum Regio-
nalne „Na Grapie” w Jaworzynce
od 03.11. - Świąteczna Wystawa Twórczości Ludowej - GOK, 
PIT, BP
cały czas - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej 
Świata – GOK, PIT i BP w Istebnej

GRUDZIeŃ:

06.12 - Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej; Gimnazjum Istebna
do 29.02.2016 - Wystawa rzeźby Jana Bojki; Muzeum Regio-
nalne „Na Grapie” w Jaworzynce
od 02.11. - Świąteczna Wystawa Twórczości Ludowej - GOK, 
PIT, BP
cały czas - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej 
Świata – GOK, PIT i BP w Istebnej
W sprawie wynajmu amfiteatru i organizacji imprez prosimy 
o kontakt na nr +48 33 855 61 58.

Autoagresja jest formą agresji, którą rozładowuje się na sobie. Należą do nich takie formy destruk-
cyjne jak: umniejszanie własnej wartości, prowokowanie sytuacji niebezpiecznych, samookaleczenia, 
zaburzenia odżywiania, nadużywanie leków, przypalanie, przekłuwanie, połykanie różnych przedmio-
tów, tatuaże. Takie działania mogą trwale uszkodzić nie tylko ciało, ale także wywołać poważne zmiany 
w psychice. Autoagresja jest formą radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ponieważ przez zadany ból 
fizyczny zagłuszane jest cierpienie psychiczne. Działania te obarczone są ryzykiem pewnego rodzaju 
uzależnienia, ponieważ podczas zadawania sobie bólu w różnych formach, mózg zaczyna wydzielać 
endorfiny, dlatego osoba stosując metody autoagresywne ma wrażenie chwilowej poprawy nastroju, 
a czasami nawet euforii, które działają krótko i nie leczą zranionej duszy.

Najczęściej słyszymy, że przyczyną takich zachowań jest depresja, która szczególnie ostrą formę 
może  przybierać w życiu młodych ludzi, u których dopiero kształtuje się poczucie własnej wartości, czę-
sto mocno zaniżone. Nowe trudne sytuacje życiowe, niejednokrotnie związane z ważnymi wyborami, 
brakiem akceptacji przez rówieśników, brakiem akceptacji siebie, konflikty z rodzicami, nadmierna ry-
walizacja, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwojowa chwiejność emocjonalna i nadwraż-
liwość powodują, że pojawia się poczucie bezradności i beznadziei. Samookaleczanie może wystąpić 
też u osób, które odczuwają odosobnienie, samotność, brak kontroli i obojętność otocznia.

Młodzi ludzie tracą perspektywę i nie chcąc stosować przemocy skierowaną na innych kierują agresje 
w swoją stronę.

Inne przyczyny autoagresji, jak sugerują niektórzy naukowcy, są zależne od poziomu pewnych neu-
rotransmiterów. Beta – endorfiny to substancje przypominające opiaty w mózgu, a samookaleczanie się 
może wzmóc wytwarzanie i uwalnianie tych endorfin, które działają znieczulająco. W związku z czym 
osoba nie czuje bólu podczas okaleczania się. Ponadto uwolnienie endorfin może wywołać stany przy-
pominające euforię.

Inni badacze zwracają uwagę, że powód zachowań autodestrukcyjnych związanych z samooka-
leczaniem wiąże się z niskim poziomem serotoniny i zaburzoną funkcją organizmu w jej produkcji 
i uwalnianiu.

Kolejny powód to nadmiar dopaminy w organizmie. Tutaj szczególnie niebezpieczne jest używanie 
narkotyków / amfetamina i kokainy stymulują wydzielane dopaminy w mózgu/dlatego też osoby mają-
ce kontakt z narkotykami narażone są na autodestrukcyjne zachowania.

Kolejna koncepcja mówi o osiąganiu  przez osoby okaleczające się wymiernych korzyści - coś dostaje 
albo osiąga korzystny dla siebie cel.

Czasami jest to wysoki poziom pobudzenia charakteryzujący daną osobę lub próba zmniejszenia 
innego fizycznego bólu / np. migrena, zapalenie ucha środkowego/. Uderzanie głową o ścianę, kopa-
nie, uderzanie ręką w przeszkodę to zachowania, które przynoszą ulgę, ale nie chronią przed uszko-
dzeniami ciała.

Niektóre osoby podejmują próbę samookaleczania się w celu uniknięcia bądź ucieczki przed trudną 
dla nich sytuacją społeczną, na którą nie mają wpływu, lub która w jakiś sposób im zagraża, zyskując 
w ten sposób alibi, a czasami zwiększoną uwagę  najbliższych.

Co można zrobić, żeby pomóc tym osobom:
• Wysłuchaj ich problemów i nie krytykuj, nie oburzaj się.
• Spróbuj zrozumieć ich emocje, uczucia i powoli przekieruj rozmowę na inne sprawy.
• Pomóż im rozwiązać tajemnicę powodującą autodestrukcyjne zachowania /patrz wyżej/ poszukaj 

innych materiałów.
• Pomóż zrozumieć, że samookaleczanie się to nie wstydliwy sekret, lecz problem, z którym należy się 

uporać.
Grażyna Serwan-Pogoda /psychoterapeuta, trener/ A
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Twórczość antoniego Kretka i antoniego
Juroszka w końcu doczekała się publikacji
Na Zaduszkach Istebniańskich 2 listopada 2015 r. miała 

miejsce promocja nowego wydawnictwa Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Istebnej i Nadleśnictwa Wisła. Książka „Zahóczały 
grónie, zaszumiały lasy” to pierwszy zbiór twórczości literackiej 
dwóch istebniańskich poetów, Antoniego Kretka z Mikowej Łąki 
(1910-1986) i Antoniego Juroszka z Polanki (1913-1989). Znajdzie-
my tutaj nigdy niepublikowane wiersze, gawędy i opowiadania, 
które stanowią kopalnię informacji o dawnej Istebnej. 

Tomik został opatrzony przedmową Małgorzaty Kiereś, Dyrek-
tor Muzeum im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle. Zawiera biogramy 
ludowych poetów i analizę ich twórczości. Na kartach publikacji 
znajdziemy też archiwalne zdjęcia i piękne ilustracje autorstwa Ka-
roliny Marzec Hubka z Istebnej. Można ją nabyć w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Istebnej w cenie 25 złotych. 
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Nasze piłkarki w półfinale
mistrzostw Polski!
Kolejny wielki sukces zanotowały na swoim koncie 

dziewczyny z UKS Gimnazjum Istebna, które podczas 
rozegranego w Wałbrzychu turnieju eliminacyjnego 
mistrzostw Polski Juniorek Starszych U-19 wywalczyły 
awans do półfinału tych rozgrywek!

Grupa, w której wystąpiły podopieczne marcina Puda-
lika była bardzo mocna. Wszystkie pozostałe kluby są wyżej 
notowane od naszej drużyny. Zespół Polonii Pruszków gra w 
II lidze Śląskiej natomiast drużyna AZS PWSZ Wałbrzych i AZS 
AWF Wrocław to przedstawiciele polskiej Ekstraklasy.

Turniej stał na wysokim poziomie a wszystkie zespoły 
były bardzo dobrze do niego przygotowane. Nasza drużyna 
spisała się rewelacyjnie zaskakując konkurentów i eliminując 
drużynę Polonii Pruszków i renomowaną ekipę z Wałbrzycha. 
„Wynik osiągnięty przez nas jest niesamowity. Nikt z trenerów 
nie spodziewał się chyba, że nasz zespół zagra tak dobrze. Awans 
do półfinału Mistrzostw Polski cieszy tym bardziej, że został on 
wywalczony po wspaniałej walce z drużyną z Wałbrzycha, która 
jak wiadomo naszpikowana była zawodniczkami grającymi w 
polskiej Ekstraklasie. Rezultat osiągnięty przez nas kolejny raz 
pokazuje, że warto stawiać na nasze zawodniczki bo tkwi w nich 
wielki potencjał” - powiedział trener marcin Pudalik.

Wyniki naszej drużyny:
UKS Gimnazjum Istebna - Polonia Pruszków 2:0
UKS Gimnazjum Istebna - AZS PWSZ Wałbrzych 1:0

UKS Gimnazjum Istebna - AZS AWF Wrocław 0:2
Tabela grupy:
1. AZS AWF Wrocław
2. UKS Gimnazjum Istebna
3. AZS PWSZ Wałbrzych
4. Polonia Pruszków
Gratulujemy i życzymy awansu do finału mistrzostw 

Polski!
J. Kohut
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chłopcy z ZSP SP 1 w Istebnej
w Finale Wojewódzkim!
*** Znakomity występ sztafety chłopców z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Istebnej w Rejonowych Sztafetowych 
Biegach Przełajowych w Pszczynie zaowocował awansem do 
Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w Rudzie Śląskiej! 
Podopieczni  Jarosława hulawego pokonali zdecydowanie 
pozostałe 8 sztafet reprezentujących szkoły z powiatów cie-
szyńskiego i pszczyńskiego. Niewiele zabrakło do awansu 
prowadzonej przez aleksandrę Kawulok sztafecie dziewcząt 
z naszego Gimnazjum, które finiszowały na drugim miejscu 
przegrywając tylko z rówieśniczkami z Wisły. Gratulujemy a 
chłopcom życzymy równie udanego startu w Finale Woje-
wódzkim!

*** Wcześniej w Chybiu odbyły się Mistrzostwach Powiatu 
Cieszyńskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w biegach 
przełajowych, gdzie nasze sztafety  zanotowały dwa zwycię-
stwa. Na najwyższym stopniu podium stanęli chłopcy z ZSzP 
SP 1 w Istebnej (opiekun Jarosław hulawy) oraz dziewczęta 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II (opiekun michał Nosowicz). 
Zwycięstwa zapewniły naszym sztafetom udział w Mistrzo-
stwach Rejonowych (powiat cieszyński i pszczyński) w Pszczy-
nie (piszemy o tym powyżej), skąd najlepsze ekipy awansowały 
do Finału Wojewódzkiego w Rudzie Śląskiej. Nieźle pobiegły 
również pozostałe nasze sztafety, które wystartowały w za-
wodach. Chłopcy z naszego Gimnazjum (opiekun michał No-
sowicz) zajęli w swojej kategorii czwarte a dziewczęta z SP 1 
Koniaków (opiekun Wioletta Strokosz) szóste miejsce.

J. Kohut

ReGULamIN
mIKOŁaJKOWY TURNIeJ

PIŁKI haLOWeJ
Organizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, 

Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w 
Istebnej.

celem organizacji Turnieju jest popularyzacja aktywne-
go spędzania wolnego czasu.

Termin i miejsce Turnieju: 06.12.2014 roku (niedziela), 
godz. 12:00, hala widowisko-sportowa Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej

Uczestnictwo w Turnieju: Uczestnikami Turnieju mogą 
być osoby pełnoletnie (nieletni wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów), zamieszkujące teren Gminy Istebna.

Drużyny: Do udziału w Turnieju zapraszamy drużyny 6-10 
osobowe. Skład drużyn może być dowolny. 

Zgłoszenia drużyn: do dnia 03.12 br. (czwartek) w siedzi-
bie GOK (Istebna Centrum), pod numerem telefonu 33  855 
62 08 lub mailowo: karina.istebna@gmail.com . W zgłoszeniu 
należy podać nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz 
ilość zawodników. 

Zasady gry:
- system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych 

drużyn (szczegóły podane będą w dzień turnieju podczas lo-
sowania)

- czas trwania meczu to 1x10 min. 
- na boisku może przebywać 4 graczy + bramkarz
- obowiązują zmiany hokejowe
- do gry na hali obowiązuje obuwie z jasną podeszwą
- reszta zasad przekazana zostanie przez Sędziego Głów-

nego przed rozpoczęciem Turnieju
- w sprawach spornych decydujący głos ma Organizator i 

Sędzia Główny 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

kontuzje doznane podczas rozgrywanego Turnieju. Każdy za-
wodnik zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o sta-
nie zdrowia zezwalającym na udział w Turnieju, a osoby nie-
pełnoletnie muszą mieć takie Oświadczenie podpisane przez 
rodziców lub opiekunów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szatniach podczas rozgrywanego Turnieju.

Nagrody: 
- każda drużyna biorąca udział w Turnieju otrzyma dy-

plom oraz mini puchar
- drużyny na miejscach od I do III otrzymają puchary i na-

grody rzeczowe
- wyróżnienia otrzymają: Król Strzelców i Najlepszy Bramkarz
- dla każdego zawodnika Organizator zapewnia mikołaj-

kowy upominek
We wszystkich sprawach spornych i nie ujętych w niniej-

szym Regulaminie decyduje Organizator.
Interpretacja Regulaminu należeć będzie do Organiza-

tora.  ZaPRaSZamY SeRDecZNIe DO UDZIaŁU

Joachim Krężelok na mistrzostwach
Świata w Katarze!
Dziewiąte miejsce w rzucie oszczepem w pierwszym star-

cie na Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w Ka-
tarze to niewątpliwie duże osiągnięcie Joachima Krężeloka 
z Jaworzynki, który reprezentował nasz kraj na tej imprezie. 
Mogło być jeszcze lepiej, ale na przeszkodzie stanął ... 1 cm, 
którego zabrało reprezentującemu nasz kraj zawodnikowi 
klubu ISSiR Start Wisła aby wystartować w ścisłym finale! 
O jeden centymetr lepszy rezultat uzyskał zawodnik z Buł-
garii. Nasz reprezentant najlepszy swój rezultat uzyskał w 
drugiej próbie - 25,38 m. Jego pierwsza próba była spalona 
natomiast w trzeciej osiągnął 25,19 m.

Wygrał z wynikiem 32,01 m mustafa Jusejnow z Bułgarii.
Jak już o tym pisaliśmy w poprzednim numerze Joachim 

został nagrodzony przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
za osiągnięte sukcesy na zawodach w kraju (m.in. tytuły mi-
strza Polski) i za granicą.

Sportowiec z Jaworzynki oprócz rzutu oszczepem upra-
wia także rzut dyskiem i pchnięcie kulą.

Joachimowi gratulujemy osiągnięcia, które z pewnością 
nie będzie ostatnim w jego karierze! J. Kohut
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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zjazd zowadów

Wystawa Twórczości
Ludowej str. 25

Skład dziewczyn na zdjęciu: Górny rząd od lewej: marcin Pudalik 
(trener), Justyna Zawada (kapitan), marta Juroszek, agnieszka 
Samowędziuk, aleksandra Bielesz, anna Polok, Justyna Le-
gierska, Patrycja Bury, Kinga Dobosz. Dolny rząd od lewej: Karoli-
na Ligocka, Oliwia Zogata, Daria Janota, maria Sikora, Karolina 
Pawlusińska, ewa Legierska, Patrycja Pawlusińska, Faustyna 
Kubica, Joanna czepczor, Julia Węglorz.

Nasze piłkarki w półfinale
mistrzostw Polski!

Sztafeta chłopców ZSP SP 1 Istebna z opiekunem Jarosławem Hulawym

Sztafeta dziewcząt Gimnazjum im. Jana Pawła II z opiekunką Aleksan-
drą Kawulok

chłopcy z ZSP SP 1 w Istebnej
w Finale Wojewódzkim !

Joachim Krężelok na mistrzostwach
Świata w Katarze!

Spotkanie
VIDeSowego

Oratorium
str. 15

str. 24 str. 24

str. 25
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

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

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

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

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

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

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

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

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl
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